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Como tirar a sua organização do piloto automático e 
mergulhar de cabeça na cultura de inovação.

Sustentabilidade
Inovação é questão 
socioeconômica e 
ambiental

26
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Conheça as estratégias de 
gestão da AES Eletropaulo, 
Brasal Refrigerantes, CPFL 
Piratininga e Volvo do 
Brasil - Caminhões, as 
Premiadas do PNQ 2009. 
Veja também a Finalista e 
os Destaques por Critério

50

Educação
O jogo já começou. Para 
avançar, trace a sua estratégia 

34

a roda da Inovação



6 classe_mundial

A revista Classe Mundial completa 10 anos e celebra, nesta edição, os 18 anos da Fundação Nacional da 

Qualidade (FNQ). Maioridade que traduz aprendizado, experiência e resultados consistentes na aplicação do 

Modelo de Excelência da Gestão® nas organizações. 

O Prêmio Nacional da Qualidade®, em sua edição 2009, foi outorgado a quatro organizações que servem 

de parâmetro para inspirar outras empresas a evoluir. Foram premiadas: AES Eletropaulo, Brasal 

Refrigerantes, CPFL Piratininga e Volvo do Brasil – Caminhões. A essas empresas juntaram-se como 

Finalista a Rio Grande Energia (RGE) e como Destaques por Critério a Coelce, Unidade Regional de 

Tucuruí da Eletronorte, Elektro e Unidade de Negócio Norte da Sabesp. 

Como fazemos todos os anos, elegemos um tema para nortear os debates, seminários, pesquisas e 

outras atividades que cumprem a nossa missão de compartilhar e disseminar conhecimento sobre a 

excelência em gestão. Em 2009, foi a Cultura da Inovação que pautou o Fórum Empresarial e esta 

edição da revista. Trata-se de um tema bastante oportuno para um mundo sob tantas ameaças, mas 

também de oportunidades.

Exploramos ainda, nesta edição, a sustentabilidade como motor de inovação e discutimos a necessidade de 

as empresas abraçarem a causa da Educação.

O Brasil vive hoje o fascinante desafio de fazer com que o seu potencial se realize.  As próximas gerações 

esperam de nós um engajamento histórico e responsável, pois é através dele que deverão ser feitas as 

escolhas que determinarão o futuro em que irão viver. 

Não precisamos reinventar a roda, mas devemos, sim, inovar, educar de forma sistêmica e fazer emergir 

um novo modelo de gestão nas organizações, sejam elas públicas ou privadas, de qualquer porte e setor. 

Esse é um dos passos necessários para consolidar um padrão de desenvolvimento baseado na ética e na 

sustentabilidade. A FNQ acredita estar fazendo a sua parte. 

Mensagem aos Leitores
Por Luiz Ernesto Gemignani, presidente do Conselho 
Curador da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ)
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Derivada do latim innovare, a palavra inovar existe para denominar a 

experiência humana de transformar, ressignificar, encontrar soluções 

para problemas simples e outros bem mais complexos.

Inovamos em questões cotidianas, como escolher um meio de 

transporte alternativo que reduza o tempo do trajeto ao trabalho. Ou 

separar o lixo em nossas casas e enviar para serviços de reciclagem. 
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Da roda de pedra

Mas o ambiente mais propício e acolhedor para a inovação é, sem dúvida, o das organizações. 
Empresas estão naturalmente em busca de competitividade, sucesso e vida longa. E nada disso é 
possível sem inovação, pois o mundo gira, as invenções e descobertas revolucionam, as ameaças 
surgem e, sem se abrir ao novo, só resta uma previsível derrocada. 
Alguém pode pensar em comercializar, hoje, uma roda de pedra para mover veículos? Entre a 
roda de pedra e a roda dos carros de Fórmula1 há centenas de milhares de anos de inovação. De 
aprendizado, conhecimento, troca de experiências e desenvolvimento tecnológico. 

Inovação depende fundamentalmente das pessoas, mas também de processos, ferramentas 
de gestão, programas, metodologias e métricas. Um ambiente inovador é aquele que aceita a 
tentativa e o erro, a dúvida e o questionamento. É aquele que propicia a formação de uma cultura 
transversal, que faz o conhecimento fluir com liberdade e valoriza a contribuição de todos, em 
hierarquia horizontal. 

Só inova quem tem coragem para quebrar 
estruturas arcaicas, modelos mentais arraigados, 

fórmulas lineares, soluções mecânicas.

Inovamos na comunidade, na cidade, no país e no mundo. 
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Empresas não estão isoladas. Fazem parte do grande ecossistema onde também vivem as pessoas, os 
governos, as comunidades e a sociedade: o planeta. E é ele que nos pede, às vezes nem tão gentilmente, 
uma pausa para refletir e perguntar:  é oportuno crescer a qualquer custo? É viável agir como se os 
recursos da natureza fossem infinitos? É justo desvalorizar as pessoas? As respostas podem ser diversas, 
com pontos de vista ou contribuições. Mas uma coisa é certa: agir de modo sustentável é inovar. 
Essa é a nossa proposta ao longo desta décima edição da revista classe Mundial. 

Para inovar é preciso perguntar, perguntar e perguntar.         
                                         E ouvir, ouvir e ouvir. 

Das dúvidas é que surgem a crítica e o olhar criativo, capazes de enxergar um novo lado da questão. 
Algo não necessariamente inédito, mas que traga melhoria, agilidade, eficiência, economia e – 
importantíssimo nos tempos atuais – que traga sustentabilidade. 
Além de intrínseca ao sucesso da gestão do negócio, a inovação em uma organização precisa estar 
conectada às tendências mundiais, que sinalizam as grandes necessidades e oportunidades.

A inovação faz parte da realidade sistêmica. Um simples input que damos em um processo impacta 
na gestão como um todo. Uma contribuição positiva, vinda das pessoas do setor de atendimento 
ou da alta direção, resulta no valor que alinha e abriga as partes interessadas na sobrevivência e 
crescimento da organização. 

Inovar é derrubar estruturas e reerguê-las com o 
olhar de quem vive a sua época e planeja o futuro. 

Necessidade, oportunidade, dúvida, risco, coragem, ousadia...  
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Aceite nosso convite para voltar no tempo. 
Cerca de 3 milhões de anos. Ao quebrar uma 
noz com uma pedra para matar a fome, nossos 
antepassados mais remotos já davam sinais de 
seu enorme potencial inovador. 

Quebrando 
nozes

15 dezembro _2009

O surgimento das primeiras ferramentas rudimentares é um 

exemplo claro de que, desde a pré-história, o homem utiliza 

sua capacidade criativa a fim de encontrar novas soluções 

para velhos problemas. No caso, ao lapidar pedras, quebrar 

ossos e descobrir novas utilidades para o objeto criado, ele 

não apenas facilitou sua vida cotidiana, mas deu um passo 

decisivo para garantir a sobrevivência da espécie.



Ao longo dos tempos, muitas descobertas 

aconteceram e não foi preciso começar do 

zero ou reinventar a roda para inovar. Ao 

dominar o fogo, o homem tornou-se capaz de 

aperfeiçoar os instrumentos utilizados na caça 

e na pesca, agregando valor a algo já existente 

e mantendo, assim, a engrenagem da vida em 

pleno funcionamento. 

Profissionais de diversos perfis e setores da economia 
enriqueceram os debates sobre Cultura de Inovação, durante o 
7º Fórum Empresarial, promovido pela FNQ em 2009.

Atualmente, expressões como estratégia de sobrevivência, novas 
utilidades e criação de valor voltam à tona com força arrebatadora no 
mundo dos negócios. Afinal, elas podem significar a diferença entre 
a vida e a morte de uma empresa. Isso porque estão intimamente 
relacionadas ao conceito de cultura de inovação, um dos fundamentos 
do Modelo de Excelência da Gestão® (MEG) que inspiram organizações 
e motivam profissionais a atingir o topo em suas áreas de atuação. 

Se há poucas décadas, a inovação obedecia à visão linear da 
produção, mais diretamente relacionada à redução de custos e ao 
lucro maior, hoje o conceito se amplia para acompanhar o novo papel 
social das empresas e a velocidade das transformações no mundo 
e no mercado. Afinal, empresas não são mais unidades isoladas. 
Clientes, fornecedores, governos, universidades, centros de pesquisa, 
comunidades e até o meio ambiente compõem uma intrincada rede de 
relações que determina um olhar ampliado da gestão às necessidades 
ou oportunidades de inovação. 

A cultura de inovação, inserida nessa complexidade, foi o tema central dos 
debates do 7º Fórum Empresarial, promovido pela Fundação Nacional 
da Qualidade (FNQ), em 2009, proporcionando uma rica reflexão entre 
conselheiros da instituição, líderes empresariais, especialistas e parceiros. 
A presença de profissionais de diversos perfis e setores da economia 
elevou o nível das discussões sobre a prática da gestão para a inovação nas 
organizações, abrindo mentes e propagando ideias.

Trata-se de um dos principais eventos realizados pela FNQ, que neste 
ano contou com o apoio da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e do 
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Monitor Group, empresa global de serviços de assessoria de gestão 
com foco em crescimento.

Antes mesmo da realização do Fórum, os participantes puderam se 
preparar com a palestra do especialista em inovação e futuro dos 
negócios, Christopher Meyer, em atuação exibida por webcast para 
mais de 500 pessoas, além dos ouvintes presenciais. Sócio do Monitor 
Group e pesquisador da dinâmica das mudanças nas organizações para 
a melhoria da gestão, Meyer jogou luz sobre o tema “Inovação nas 
Economias Emergentes”. 

Outro especialista, o professor indiano Soumodip Sarkar, foi convidado 
a abrir o evento. Diretor do Centro de Estudos Avançados em Gestão e 
Economia da Universidade de Évora, em Portugal, ele é considerado 
um dos 100 maiores experts em Inovação, segundo o World Economic 
Fórum (WEF Innovation 100).

O que pode ser considerado, de fato, inovação? Que atributos 
diferenciam uma organização inovadora? Qual é o papel da gestão 
e da liderança no estímulo à inovação e à sua prática continuada 
nas companhias? Como identificar em que momento e em quais 
áreas a inovação é necessária e quando ela é causa de angústia e 
instabilidade? A inovação é uma solução para todos?

Essas são apenas algumas das questões levantadas que merecem 
atenção especial.  Em muitos casos, as respostas não estão definidas, 
nem nunca estarão por completo, mas as conclusões dos debates 
mostram que avançamos em pontos cruciais.

16 classe_mundial



Edição:  7ª
tema: cultura de Inovação
Data: 18 de setembro
palestrantes: christopher meyer 
(pré-fórum) e Soumodip Sarkar
participantes: 44 executivos

líderes e temas de Debates:
marcelo caldeira pedroso � , gerente de 
Inovação e Conhecimento do Grupo Fleury 
(Pessoas e Vínculos)
Newton pereira � , diretor de Tecnologia da 
Siemens (Organização e Gestão)
Satoshi Yokota � , ex vice-presidente de 
Tecnologia da Embraer (Processos de Inovação)
Silvana Aguiar � , diretora da Antar Processos de 
Inovação e professora da FGV-SP (Forma ativa 
de interpretar o ambiente e fazer negócio)
paulo ludicibus � , diretor de Novas Tecnologias 
da Microsoft Research (Erro, risco, fracasso e 
aprendizagem)
Ricardo Guimarães � , CEO da Thymus Branding 
(Liderança e Mobilização)

Raio X Fórum Empresarial FNQ 2009

Um conceito em formação
A cultura de inovação pode ser considerada um modelo mental 
a ser perseguido e implementado por organizações que buscam 
competitividade, lucratividade e longevidade. Para todas, cada uma 
dentro de sua própria realidade, é uma questão de sobrevivência em 
um mercado extremamente competitivo e globalizado.

Na opinião do economista e pesquisador de gestão empresarial, 
Soumodip Sarkar, é possível definir as organizações inovadoras por 
alguns fatores que têm em comum. “Todas as empresas com processos 
ou produtos inovadores possuem alto valor agregado e sustentam essa 
posição. Vale frisar que manter a inovação em uma organização é ainda 
mais difícil do que inovar esporadicamente.”

O conceito está ligado, portanto, à implementação de novas ideias ou 
à aplicação das já existentes com uma nova utilidade, sempre com o 
objetivo de agregar valor de forma sustentável para a organização. 

Para tornar-se uma inovação real, diferenciando-se de uma descoberta 
científica, por exemplo, a criação tem de ser atrativa ao mercado e se 
transformar em uma vantagem de negócio. “É quando a criatividade 
encontra o mercado. Ela tem de criar um efeito, tem de acontecer 
no mundo externo e não somente nas ideias”, resume o pesquisador 
Christopher Meyer.

Segundo o coordenador do Fórum de Inovação da FGV e professor do 
Departamento de Operações da Escola de Administração e Economia 
da FGV (EAESP/FGV), Marcos Augusto de Vasconcellos, organizações 
inovadoras inovam de forma sistêmica. São aquelas que se mobilizam 
para o futuro e, muitas vezes, ajudam a transformar a comunidade em 
que estão inseridas e a sociedade. “Elas constroem o que for preciso para 
se diferenciar, ao mesmo tempo em que abrem mão do que não serve 
mais aos seus propósitos, tornando-se ágeis e flexíveis”.

O 7º Fórum Empresarial 
da FNQ teve como tema 
central a Cultura de 
Inovação.
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caminho livre para a inovação

As micro e pequenas Empresas (mpEs) têm boas condições 
de se lançar ao espetacular mundo das inovações. Além do 
desafio natural de se estabelecer no mercado e da necessidade 
de desenvolver suas potencialidades, nessas organizações 
geralmente a liderança motivadora está presente na figura 
do dono, que participa ativamente do dia a dia da empresa, 
incentivando um ambiente propício à inovação. com menos a 
perder, as mpEs se diferenciam das grandes, que normalmente 
precisam enfrentar mudanças de paradigmas para inovar, por 
vezes enraizados na própria essência da organização. outra 
vantagem é a maior sensibilidade para interagir com o público 

externo, o que facilita a captação de novas ideias. Isso é mais 
fácil do que para as grandes, que costumam direcionar suas 
atenções ao público interno.

Adicionalmente, para o estímulo à inovação, nas mpEs o 
ambiente pode ser percebido e desenvolvido de forma 
cooperativa via Sebrae, incubadoras, clusters e organizações 
similares. pelo jeito, vale a pena investir no novo. Estudos 
mostram que 75% das empresas que estarão entre as 500 
maiores do mundo em 2050 ainda são desconhecidas - evidência 
de que os negócios pequenos ou grandes que não investirem em 
inovação podem estar abrindo mão de um futuro promissor.

prioridade que chega por etapas
A inovação não acontece por acaso. Envolve tempo, tentativas, erros, fracassos, alguns acertos e muita aprendizagem. Demanda coragem e determinação. 
Por isso mesmo, organizações inovadoras exigem uma gestão mais complexa para a implantação de um processo continuado, sem desistências durante o 
trajeto. O alinhamento de expectativas antes do início do projeto, por exemplo, pode reduzir tropeços.

Mas, em um modelo em que as empresas procuram estabilidade, baixo risco e previsibilidade, o incentivo ao novo parece ser um paradoxo. De 
fato, no artigo “Culture and climate for innovation”, o autor Pervaiz K. Ahmed constata uma dura realidade. “Muitas organizações falam sobre 
inovação, algumas tentam ser inovadoras e apenas poucas têm sucesso”.

Para se ter uma ideia do tipo de inovação praticada no Brasil, o 
levantamento do Global Entrepreneurship Monitor (GEM) realizado 
em 2008, um dos estudos mais importantes do mundo sobre 
empreendedorismo, apresentou o País com um dos índices mais baixos 
de lançamento de novos produtos, desconhecidos para o consumidor, 
e de uso de tecnologias disponíveis há menos de um ano no mercado. 

Em um ranking composto por 43 países, o Brasil ocupa a 42ª posição 
quando são analisados os empreendimentos iniciais, e o 38º lugar na 
avaliação dos empreendimentos já estabelecidos, com índice de apenas 
3,3% de lançamentos. Iniciado em 1999, o GEM é uma iniciativa conjunta 
do Babson College (EUA) e da London Business School (Reino Unido).

Ao analisar a pesquisa, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (Sebrae) apontou o elevado índice de 
"empreendedores por necessidade" no País como uma hipótese 
para explicar a baixa posição no ranking internacional. Esse tipo de 
empreendedor normalmente desenvolve suas atividades produzindo 
bens já existentes no mercado, com reduzidos índices de inovação. 

Já com relação aos valores investidos, o quadro melhora quando são 
analisadas as empresas nacionais com atuação em setores estratégicos. 
Mesmo em meio à recessão mundial, companhias brasileiras listadas em 
um estudo da consultoria Booz & Company gastaram 18,7% a mais em 
inovação, em 2008, na comparação com 2007, totalizando US$ 2,2 bilhões. 
Entre os BRICs, o Brasil ficou atrás apenas da China, que investiu US$ 2,7 
bilhões. Das mil companhias analisadas pelo estudo, quatro eram da Índia, 
15 da China, duas da Rússia e três do Brasil (Embraer, Petrobras e Vale).
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Apoie a FNQ - Fundação Nacional da Qualidade e contribua 
para colocar nossas empresas entre as melhores do mundo. 
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 Conheça as nossas áreas de atuação, atividades, produtos e serviços.

pesquisa realizada 
pelo Serasa Experian, 
com 182 empresas 
usuárias do mEG, 
mostra a evolução do 
faturamento em relação 
à média do setor. veja 
como a gestão garante 
resultados positivos, 
mesmo em tempos de 
crise econômica.

caPaciTação

cooPeração e 
comParTilhamenTo

auToaValiação

reconhecimenTo 
e Premiação

informação
e

comunicação

capacitação
Um dos propósitos da FNQ é oferecer soluções 
educacionais voltadas à implantação e ao 
aprimoramento da gestão nas organizações. 

Cursos e Workshops �
Publicações FNQ �

Autoavaliação
programas que indicam o estágio de aplicação 
do modelo de Excelência da Gestão® (mEG) na 
empresa. 

Softwares de Diagnóstico e de Autoavaliação �
Autoavaliação Assistida �
PEG – Programa de Excelência em Gestão �
Workshop de Boas Práticas �cooperação e compartilhamento

Eventos e ferramentas que estimulam a troca de 
experiências e a produção de conhecimento:

Seminário Internacional em Busca da Excelência �
Seminários Regionais em Busca da Excelência �
Fórum Empresarial �
Fóruns de Boas Práticas �
Comitês Técnicos e Temáticos �
Programa de Visitas – PNQ na Prática �
Banco de Boas Práticas �
Encontros e Webcastings FNQ �
Videoteca �

No século 21, a gestão será cada vez mais estratégica  para o resultado das organizações.

Reconhecimento e premiação
A FNQ organiza, participa ou apoia diversas 
premiações:

PNQ - Prêmio Nacional da Qualidade®  �
MPE Brasil – Prêmio de Competitividade para  �
Micro e Pequenas Empresas
Prêmio SEBRAE Mulher de Negócios �
Prêmio de Inovação Época Negócios �
Encontro Nacional de Examinadores �

Informação e comunicação
o portal FNQ disponibiliza o conhecimento 
essencial para construir a excelência em gestão 
no dia a dia das organizações. 

FNQ em Revista �
Boletim FNQ Filiados �
Revista Classe Mundial �
Relatórios da Gestão das Empresas      �
Ganhadoras do PNQ

Indústria
 Usuárias do mEG
 Setor

Serviço
 Usuárias do mEG
 Setor

comércio
 Usuárias do mEG
 Setor

centenas de organizações já perceberam a importância de se antecipar às grandes 
transformações do mundo e do mercado. Faça como elas e venha para a FNQ.

www.fnq.org.br
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Em poucas palavras

Não existe receita pronta e infalível, mas as 
organizações que inovam de forma sistêmica possuem 
ingredientes que estão sempre lá:

Ambiente aberto à inovação �
Pessoas questionadoras e com laços fortes com a  �
empresa
Abertura para a possibilidade de erro e de  �
aprendizagem com o fracasso
Estrutura organizacional fluida, com mobilidade,  �
adaptabilidade e comunicação aberta
Líderes inovadores, transformadores e  �
mobilizadores
Forma ousada de interpretar o mercado e  �
influenciar o meio lUIz ERNESto GEmIGNANI

“À medida que o homem evolui, 
a mente se enriquece, a natureza 
dos desafios ganha complexidade 
e a compreensão alcança 
dimensão sistêmica. É neste 
processo que a inovação incorpora 
valor para a transformação de 
modo sustentável.”
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Recentemente, o governo sinalizou ao setor privado a sua intenção de 
criar um grupo de executivos para aprimorar os instrumentos de apoio à 
inovação, de modo a incentivar empresas privadas a investir em Pesquisa 
e Desenvolvimento (P&D). Afinal, no ranking de inovação tecnológica 
feito pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), a situação do Brasil no panorama mundial não é 
nada confortável: ocupa o 42º lugar – de um total de 48 nações listadas. 
Entre os BRICs, supera apenas a Índia (46ª colocada), enquanto Rússia e 
China ocupam, respectivamente, a 29ª e a 34ª posições. 

Segundo o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Brasil investiu R$ 32,57 
bilhões em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e processos 
produtivos em 2008, o que representa 1,13% do Produto Interno Bruto 
(PIB). Ou seja, não chega à metade do investimento proporcionalmente 
feito nos Estados Unidos (2,6%) – a maior economia do mundo – e é 
mais distante ainda do percentual do PIB aplicado em P&D pela Coreia 
do Sul (3,2%), país cuja economia, no terceiro trimestre de 2009, em 
plena crise global, cresceu com média superior à dos últimos sete anos. 

Para Soumodip Sarkar, trata-se de uma realidade que não pode 
ser desprezada. Formas de reverter esse quadro são o investimento 
em educação para o empreendedorismo inovador e a valorização do 
conhecimento, o que pode sustentar a formação de profissionais inovadores, 
abertos a novas tecnologias. “Caso isso aconteça, em 10 ou 15 anos deverá 
haver uma mudança radical para o empreendedorismo de oportunidade no 
Brasil, aquele que é proativo e não apenas reativo”, acredita.

Além do investimento em educação, outro desafio a ser enfrentado para 
melhorar a posição brasileira é a mobilização do mundo empresarial, 
área em que os debates propiciados pelo 7° Fórum Empresarial da FNQ 
contribuíram. Na opinião de Marcos Augusto de Vasconcellos, a maioria 
das empresas ainda enxerga a inovação como uma atribuição restrita 
ao departamento de P&D, com muitos esforços para a obtenção de 
incentivos governamentais e avanços restritos de inovação tecnológica 
em produtos, serviços e processos. “A inovação só ocorre de verdade em 
uma organização quando há uma atmosfera adequada, em que todas as 
pessoas entendem e estão convencidas de sua importância." 

O professor indiano Soumodip 
Sarkar abriu o 7º Fórum 
Empresarial da FNQ.

20 classe_mundial



Já há algum tempo, a gestão sistêmica deixou o debate teórico 
para se transformar em necessidade e, em alguns casos, em prática 
nas organizações. O empresariado brasileiro vem, gradativamente, 
constatando que a realidade do mercado é sistêmica e integrada e 
quem não se adequar a ela vai perder competitividade. Com a cultura 
de inovação, não é diferente. “A informação está na rede e não apenas 
na empresa. Não é só das 9 da manhã às 5 da tarde que se inova”, 
afirma Ricardo Guimarães, presidente da Thymus Branding e membro 
do Conselho Curador da FNQ.  O especialista Christopher Meyer 
compartilha a opinião. “A conectividade é a via central de condução 
do processo de inovação. Infelizmente, muitos gestores enxergam a 
facilidade que a internet propiciou como um problema e não uma 
oportunidade”, alerta. 

De fato, é difícil, para não dizer impossível, escrever sobre inovação 
sem citar exemplos de organizações de tecnologia e internet como 
Apple e Google e redes sociais como Facebook, Orkut e Twitter. As 
empresas por trás dessas iniciativas estão hoje entre as de maior 
valor do planeta. Talvez seja mesmo o mercado da conectividade o 
campeão no quesito velocidade de criação de soluções inovadoras. 

Tome-se o exemplo do Twitter. O sucesso do modelo que permite o 
envio de mensagens instantâneas de até 140 caracteres levou seu 
criador, Christopher Isaac Stone, conhecido por Biz Stone, a figurar 
entre as 100 personalidades mais influentes do mundo, segundo a 
revista americana "Time". Ideias simples como ampliar o universo da 
rede e permitir que qualquer pessoa possa ler e replicar o que outra 
publica, além de limitar o número de caracteres criando mensagens 
curtas e diretas, fizeram da ferramenta um fenômeno instantâneo 
que vem sendo explorado inclusive pela área de marketing de muitas 
empresas. A essa nova demanda, o Twitter deve responder com outra 
inovação: eles já estão trabalhando na criação de contas específicas 
para empresas com recursos adicionais que vão possibilitar ter à mão 
um perfil detalhado do comportamento dos consumidores. 

Enquanto algumas empresas ainda se detêm no debate sobre a 
conveniência ou não de abrir  o ambiente corporativo para as redes 
sociais, o mundo virtual se organiza de forma altamente inovadora 
e veloz, o que certamente as tornará imprescindíveis para a criação 
de cultura, circulação do conhecimento e até mesmo como base de 
criação de novas ideias para a corporação.   

Empresas de tecnologia são as campeãs em 
velocidade de criação de soluções inovadoras.
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A gestão sistêmica como viabilizadora da capacidade de inovar
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O que têm em comum 
as organizações    que inovam sempre?

Qualquer que seja a área de atividade, da fabricação de aeronaves à 
agricultura, do setor de serviços ao de tecnologia digital, organizações 
inovadoras possuem certas características que se repetem. As mais relevantes 
delinearam os debates do 7º Fórum Empresarial da FNQ em 2009.

Um ambiente inovador existe quando a liberdade de criação é 
estimulada e as pessoas são incentivadas a pensar e dar ideias, sem 
medo do erro ou de uma possível punição. Estruturas organizacionais 
flexíveis, com poucos níveis, grupos semiautônomos para a tomada de 
decisões e canais de comunicação eficientes, abertos e transparentes, 
geralmente são mais propensas a ter um ambiente interno estimulante. 

Em organizações inovadoras, as pessoas não são recursos de inovação 
e sim agentes de conhecimento e de mudança, abertas ao novo e 
ao pensar diferente. Um bom exemplo é a Chemtech, empresa de 
engenharia e criação de software do Grupo Siemens, sediada no Rio de 
Janeiro. A organização foi considerada a mais inovadora do Brasil entre 
cerca de 100 empresas que participaram de pesquisa realizada pela 
revista “Época Negócios”, EAESP-FGV e FNQ (veja mais na página 24). 
Com alta competência tecnológica, traduzida em diversas patentes, a 
empresa valoriza e implementa processos que facilitam a aproximação 

das pessoas e a geração de conhecimento, como a utilização da 
intranet para propagar ideias e debates.

Um corpo técnico intelectual capacitado e integrado à empresa 
também é marca registrada daquelas que inovam sistematicamente. 
“Normalmente, não dá certo subcontratar serviços dessa 
natureza porque o meio inovador está também ligado ao vínculo 
e ao compromisso com a organização”, afirma Satoshi Yokota, 
ex-vice-presidente de Tecnologia da Embraer, que liderou uma das 
mesas de debate do Fórum. Para ele, quando a terceirização nessa 
área é inevitável, é fundamental que os parceiros estejam totalmente 
agregados ao time. Essa mobilização se reflete em compromisso e 
entusiasmo para fazer acontecer.

A diversidade de pessoas e experiências surge como um atributo muito 
desejável na estrutura das empresas. “É preciso contratar pessoas que 
falem línguas diferentes, que tenham crescido em lugares diversos, 
que trabalharam em várias empresas e funções, que sejam de partidos 
políticos divergentes. A uniformização de ideias, valores e processos é 
terrível para a inovação”, alerta Christopher Meyer.
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as organizações    que inovam sempre?
Nesse ponto reside parte da importância do envolvimento de gestores 
e líderes transformadores, que  valorizam a diversidade na prática 
da inovação nas empresas. A outra fatia dessa relevância está na 
simples constatação de que líderes inovadores atuam como referência 
e exemplo, indicando o caminho para a inovação e motivando as 
pessoas a pensar diferente.

A existência de processos formais ou informais que facilitem a 
participação dos profissionais na geração de ideias é também fator 
presente em organizações inovadoras. Na fabricante de embalagens 
metálicas Brasilata, com sede em São Paulo, os cerca de 900 
colaboradores são estimulados a contar o que pensam e dar sugestões 
diariamente por meio do projeto Simplificação. Eles têm à disposição 
a intranet e formulários simples para propor mudanças que visem ao 
aperfeiçoamento de produtos, processos ou mesmo do dia a dia de 
trabalho. Em 2008, o projeto produziu mais de 130 mil ideias, com média 
de 145,2 sugestões por  colaborador. A empresa, que possui patentes 
registradas na Europa e nos Estados Unidos e implantou há 25 anos 
a administração participativa, está no ranking das 25 empresas mais 
inovadoras do Brasil, segundo levantamento da revista “Época Negócios”.

Muitas experiências mostram que o reconhecimento de mérito é 
fundamental para que as ideias saiam das mentes das pessoas e sejam 
realmente implementadas. Na distribuidora de energia Eletronorte, 
uma das 25 mais inovadoras do Brasil segundo a "Época Negócios", 
cuja Unidade Regional de Tucuruí foi Destaque PNQ 2009, as iniciativas 
inovadoras ganharam corpo e utilidade depois da instituição do Prêmio 
Muiraquitã. Os autores dos melhores projetos passaram a receber 
valores em dinheiro por suas sugestões de inovações, que já pouparam 
despesas da ordem de R$ 50 milhões para a organização. Além disso, 
na Eletronorte, os criadores de projetos que culminam no registro de 
patente também ganham royalties sobre o que for comercializado.

Por fim, organizações inovadoras possuem uma forma ousada de 
atuar sobre o mercado. Além de ouvir os anseios do cliente, a análise 
da concorrência viabiliza a competição inovadora e é vista como parte 
fundamental do aprendizado de uma organização.  “É importante que esse 
movimento proativo de interpretar o ambiente e fazer negócio não se limite 
às áreas da empresa especializadas em mercado e inteligência corporativa. 
A responsabilidade é de todos”, diz Silvana Aguiar, uma das fundadoras do 
Fórum de Inovação da EAESP/FGV e professora da instituição.

Ac
ER

vo
 pE

tR
ob

RA
S

Ac
ER

vo
 El

Et
Ro

No
Rt

E

AG
êN

cI
A p

Et
Ro

bR
AS

 D
E N

ot
íc

IA
S

23 dezembro _2009



Sob medida
Já existe uma metodologia pioneira e eficiente para 
mensurar o grau de inovação de uma empresa, que 
leva em conta a realidade nacional. Desenvolvida pela 
FGV, ela está sendo aplicada com êxito pelo Great Place 
to Work Institute e pela FNQ. 
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Com base nessa metodologia, a revista "Época Negócios" trouxe, em sua 
edição de julho de 2009, uma lista com as 25 empresas consideradas 
as mais inovadoras do Brasil. As cerca de 100 companhias inscritas 
responderam a questionários cujo objetivo era radiografar os processos 
internos capazes de levá-las à condição de organizações inovadoras. 
Mas como assegurar a precisão das informações enviadas? Aqui, 
entraram a expertise do Great Place to Work Institute e a da FNQ com 
seu grupo de experientes examinadores, que visitaram as empresas 
selecionadas, fizeram entrevistas, observaram o ambiente e anotaram 
seus julgamentos. 

“Parte fundamental da aplicação da metodologia é a visita dos 
avaliadores, feita pela FNQ, com resultados muito ricos. A FGV e a 
FNQ possuem grande afinidade porque tanto o modelo do Prêmio 
Nacional da Qualidade® como o nosso modelo de análise enxergam 
a organização como um todo, em seus variados aspectos”, explica o 
professor Marcos Augusto de Vasconcellos, coordenador do Fórum de 
Inovação da FGV.

O presidente da FNQ, Luiz Ernesto Gemignani, reafirma a força da 
parceria estabelecida com a FGV na avaliação pioneira das organizações 
inovadoras e destaca que essa grande comunidade compartilha uma 
mesma crença e está empenhada em uma causa comum: fazer das 
empresas organizações de Classe Mundial.

Criar uma metodologia que permitisse obter uma visão sistêmica das 
organizações do ponto de vista da inovação. Foi atrás desse objetivo 
que, ao longo de cinco anos, membros do Fórum de Inovação da 
Escola de Administração e Economia da Fundação Getúlio Vargas 
(EAESP/FGV) correram sem descanso. Queriam fugir dos manuais 
prontos que observam apenas partes da cultura corporativa de uma 
empresa, desprezando o fato de que é no todo que reside sua essência. 
E conseguiram. Ao resultado, deram o nome de “Metodologia de 
Análise da Organização Inovadora”, um conjunto de rigorosos critérios 
capaz de investigar e medir os fatores que contribuem para que uma 
organização inove de forma continuada em todas as suas áreas. 

O método leva em consideração cinco dimensões da estrutura de uma 
organização, agrupadas no que se convencionou chamar de Roda da 
Inovação. São elas:

o papel da liderança na definição das estratégias e no  �
incentivo à inovação
o meio inovador interno como condição  � sine qua non para o 
estímulo à criatividade
as pessoas das quais surgem as novas ideias �
o processo de inovação, que compreende desde a alocação de  �
recursos até a implementação das inovações
os resultados da organização, que são a prova material de  �
que a cultura de inovação contribui de forma definitiva para 
o sucesso

As 25+

Ampla 
Avaya 
bradesco
brasilata
brasilprev 
c.E.S.A.R
chemtech

cI&t
cristália
Daiichi Sankyo
Eletronorte
Engeset 
Even 
Gvt

Ibm
JFl 
laboratórios Sabin 
lanxess 
leucotron 
prati-Donaduzzi 
predicta 

Serasa 
ticket
Whirlpool
Xp Investimentos

Capa da Época 
Negócios 
Julho/2009.
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Uma geração em 
busca de soluções
Ao incluir ações socioambientais na estratégia de negócios, as 
organizações desenham um novo modelo de atuação que impulsiona 
não só a inovação em processos, produtos e serviços, mas em todas as 
partes do ecossistema onde estão inseridas. 
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O grande desafio das nações e das organizações, no século 21, é 
conciliar o justo crescimento, desejado por todos, com os limites 
da sustentabilidade necessária à sobrevivência do planeta. 
Trata-se de um paradoxo que exige mudanças significativas 
no modo de vida. Por isso, nem todos estão dispostos a sair da 
zona de conforto para fazer a sua parte, quando, na realidade, a 
responsabilidade pelas escolhas atuais recairá sobre todos nós - a 
geração atual. O Brasil, país territorial, rico em recursos naturais, 
dono da maior reserva de água doce do planeta, da maior parte 
da floresta amazônica e com uma diversidade populacional única, 
tornou-se um dos principais players no acordo entre as nações 
que se movimentam para controlar a emissão de CO2. 

A proposta levada pelo governo federal para a Conferência das 
Nações sobre Mudanças Climáticas, em Copenhague, em dezembro 
de 2009, inclui o compromisso de reduzir as emissões de gases 
do efeito estufa entre 36% e 39%, até 2020. A condição imposta 
foi o comprometimento dos países desenvolvidos de assumir 
metas de redução e também de apoio financeiro às nações pobres 
e emergentes. O Banco Mundial estima que o Brasil vai precisar 
de US$ 15 bilhões a US$ 20 bilhões por ano para cumprir os 
compromissos de redução dos gases.

A tarefa não é fácil. Segundo inventário do próprio governo, as 
emissões subiram 62% entre 1990 e 2005, um índice que coloca 
o País como quinto maior poluidor do planeta, lembrando que 
esta posição é mais garantida pelo desmatamento do que por um 
intenso crescimento econômico. Mas o Brasil, pelo menos, está 
em busca de soluções para estabelecer seu desenvolvimento em 
bases sustentáveis e conta com uma parceria valiosa, a do setor 
produtivo. Afinal, as empresas, habituadas a trabalhar com metas 
e visão de futuro, já perceberam que o modelo da sustentabilidade 
chegou para ficar como estratégia de gestão. 

“É uma questão de sobrevivência”, pontua Fernando Almeida, 
presidente executivo do Conselho Empresarial Brasileiro para 
o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS). E não apenas para o 
mundo corporativo. “Há a necessidade de um envolvimento maior 
das empresas, mas também do governo e da sociedade civil”.

Almeida diferencia as iniciativas de organizações que ainda 
entendem sustentabilidade como sinônimo de responsabilidade 
social ou de projetos na área de conservação ambiental. 
“Sustentabilidade é encarar as três dimensões, socioeconômica 
e ambiental, de forma coerente, contínua, simultânea, 
obtendo resultados a partir delas. Isso ainda é raro”, comenta, 
acrescentando que encontrou essa realidade em algumas grandes 
empresas, como Philips, Basf, Itaú, Natura e Coca-Cola. Porém, no 
caso das médias e pequenas, Almeida flagrou um quadro crítico, 
apoiado em tentativas. “Muitas vezes, não há sequer acesso à 
informação. Vejo aí falta de estímulo governamental, para facilitar 
de alguma forma”, opina. 

Na visão de Fernando Almeida, a principal inovação que se espera 
na área de sustentabilidade é a de comportamento, ao lado da 
tecnocientífica. “Uma coisa é você contratar, isoladamente, uma 
grande universidade e dar um salto tecnológico. Outra é, daqui a 
cinco anos, numa situação hipotética, ter automóveis no mercado 
que produzam poluição zero, a preços compatíveis com os que 
ainda utilizam combustível à base de carbono”, diz ele, destacando 
que o setor produtivo e governo terão feito sua parte. “É óbvio 
que, se o consumidor optar pelo tipo de transporte que não causa 
poluição, estará buscando sua própria sobrevivência”, completa, 
fechando o tripé dos players do desenvolvimento sustentável. “E o 
setor produtivo é o que tem maior responsabilidade de encaminhar 
essa questão”, conclui.
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pnQ reconhece prática de ações sustentáveis
No âmbito empresarial, são vários os exemplos que apontam numa direção positiva. Senão em toda parte, ao menos entre as quatro Premiadas 
do PNQ 2009, uma amostragem do que há de melhor entre as organizações em atividade no Brasil. Todas elas adotaram o Modelo de 
Excelência da Gestão® (MEG), cujos fundamentos e critérios conduzem a ações nessa direção. 

A AES Eletropaulo, uma das quatro Premiadas, busca atrelar sua operação à questão socioambiental – até porque lida com 
distribuição de energia, um ponto nevrálgico nos tempos atuais. Visando reduzir o impacto de suas atividades, a empresa destinou, 
em 2008, cerca de R$ 65,3 milhões a ações e projetos que geram benefícios ao meio ambiente. Um dos impactos decorrentes da 
operação da companhia é a emissão de CO2 pela sua frota de 1,2 mil veículos. Em 2008, a emissão somou o equivalente a 8.619,64 
toneladas. Em 2009, a empresa trocou toda a sua frota, priorizando o uso de álcool para reduzir os níveis tóxicos de fumaça e treina os 
motoristas para melhor conduzirem os veículos.

Dois indicadores de nível mundial fornecem pistas para a posição das 
organizações brasileiras dentro do panorama da sustentabilidade. 
Atualmente, 313 empresas que atuam no País são signatárias do Pacto 
Global, criado pela ONU a fim de mobilizar a comunidade empresarial 
internacional para a adoção, em suas práticas de negócios, de valores 
fundamentais e internacionalmente aceitos nas áreas de direitos 
humanos, relações de trabalho, meio ambiente e combate à corrupção 
refletidos em dez princípios. Com relação ao Global Reporting Initiative 
(GRI), o Brasil é o terceiro no ranking das nações que mais empregam 
esse padrão de relatório de sustentabilidade, atrás de Espanha e 
Estados Unidos e à frente de países como Reino Unido, Japão e 
Alemanha. Em 2008, 64 organizações brasileiras usaram o GRI para 
demonstrar suas ações na área.

adesão brasileira ao pacto Global e ao GRi

Primeira montadora de veículos a ganhar o PNQ, a Volvo do 
Brasil - Caminhões já conseguiu reduzir 15% das emissões de 
CO2 por unidade produzida na fábrica de Curitiba (em 2007, 
por exemplo, foram mais de 40 mil unidades). Além disso, a 
fábrica aproveita a energia produzida na linha de montagem e na 
produção de motores em outras atividades da planta. Buscando se 
antecipar à legislação brasileira, que estabelece a obrigatoriedade 
de adição de 5% de biodiesel no tanque de combustível, já a 
partir de 2010, a Volvo realizou, em 2007, testes nos seus veículos 
com essa mistura. Com o desenvolvimento sustentável como 
modelo de negócios, o Grupo almeja apresentar uma taxa de 
crescimento de, pelo menos, 10% ao ano e margem operacional 
mínima nas atividades industriais de 7%, o que comprova a 
possibilidade de conciliar sustentabilidade e crescimento.

O incentivo à cultura está entre as 
iniciativas socioambientais da Volvo 
do Brasil - Caminhões.
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veja por onde passa o sucesso da 
sustentabilidade corporativa:

1. envolvimento das principais   
lideranças corporativas.

2. alinhamento do tema ao core 
business da empresa. 

3. Desenvolvimento de produtos 
e serviços de acordo com os 
princípios da sustentabilidade.

4. envolvimento dos colaboradores. 
5. Gestão transparente com objetivos 

e metas claros.
6. Relacionamento respeitoso e 

duradouro com os grupos de 
interesse. 

7. Definição e disseminação da 
política corporativa para a 
sustentabilidade.

A outra Premiada no PNQ 2009 na área de energia, a CPFL Piratininga, mantém um Sistema de 
Gestão Ambiental (SGA) que cuida para que os impactos ambientais sejam tratados em todas 
as fases, incluindo planejamento, projeto, implantação e operação dos processos e instalações. 
As ações no campo da sustentabilidade ajudaram a empresa a obter bons resultados financeiros. 
Em 2008, a distribuidora forneceu 13.322 GWh de energia elétrica em sua área de concessão, o 
que propiciou uma receita bruta recorde de R$ 2,9 bilhões. O resultado financeiro apontou um 
lucro líquido de R$ 222 milhões e Ebtida de R$ 404 milhões. Para expansão e manutenção de seu 
sistema elétrico, a CPFL Piratininga destinou, em 2008, R$ 123 milhões em investimentos. Ou seja, 
sustentabilidade também faz parte do negócio e traz lucro. 

A inclusão de partes integrantes do ecossistema das organizações na causa socioambiental é outro 
traço marcante entre as organizações de ponta no Brasil. A Brasal Refrigerantes, também Premiada 
no PNQ 2009, realiza ações socioambientais focadas no atendimento das necessidades internas e 
de comunidades circunvizinhas. Uma das ferramentas utilizadas para levantamento dos impactos 
socioambientais é o Relatório de Impacto de Vizinhança (RIVI), uma forma inovadora de identificar 
os impactos dos processos, produtos e instalações da Brasal nas comunidades próximas. Realizado 
em parceria com o curso de Engenharia Ambiental da Universidade Católica de Brasília, consiste em 
uma pesquisa de campo com a população, num raio de 2,5 quilômetros da organização.

As Premiadas no PNQ 2009 colocam a sustentabilidade na 
prática da gestão e colhem resultados significativos no negócio.

Brasal: 
identificando 
impactos e 
trabalhando em 
conjunto com a 
comunidade. ac
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“A troca de matriz energética é gradual”, argumenta José 
Manuel Cabral Dias, chefe de Comunicação e Negócio da 
Embrapa Energia (braço da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária).  “Se, hoje, estamos usando fontes tradicionais 
e não ecologicamente saudáveis, é porque são as que estão 
disponíveis”, reforça. “Os investimentos em biocombustíveis, por 
exemplo, não são de hoje. Começaram a ser feitos na década de 
70”, explica. Para ele, é inevitável que, mesmo com a diminuição 
do consumo per capita de energia, via tecnologias inovadoras, 
o consumo total irá aumentar, em razão do desenvolvimento 
econômico – no governo, a previsão é de que o PIB cresça 5% 
no ano que vem. Mas é preciso diminuir os prejuízos. Entre 1991 
e 2007, o consumo de energia no País aumentou 60% e houve 
perda de eficiência energética de 5%.

“A inovação não ocorre de uma hora para outra. Ela tem etapas 
a serem cumpridas, até que se chegue à aplicação prática”, 
argumenta Dias, citando o exemplo do biodiesel. “Em 2006, 
surgiu a idéia de adicionar 2% de biodiesel ao diesel a partir de 
2012. Depois, esse patamar mudou para 5%, mas a expectativa 
ainda era de que a mistura só fosse valer em 2012. Mas, em 
razão do sucesso nas pesquisas, envolvendo plantio, colheita 
e distribuição, entre outros fatores, isso já será possível a partir 
de 1º de janeiro de 2010. Essa é uma mudança grande, porque 
estamos falando de bilhões de litros de combustível”, comenta.

A agenda do século 21 contempla temas desafiadores
que representam oportunidades para as organizações.

em busca de alternativas

pequenas soluções para megaquestões 
A crise econômica que se abateu sobre os mercados em 
2008 – cujos reflexos ainda são sentidos – poderia servir de 
desculpa para postergar ações em prol da sustentabilidade. 
Afinal, é preciso fazer girar a cadeia produtiva, num mundo 
com aumento de população e consumo. Mas a agenda do 
século 21 contempla outros temas igualmente importantes 
e desafiadores, como o aquecimento global, a escassez de 
água e alimentos e a distribuição de renda. Todos, na verdade, 
oportunidades de inovação, que exigem soluções criativas de 
governos e organizações, além de contribuições individuais 
importantíssimas para  estabelecer uma plataforma de 
desenvolvimento genuinamente sustentável, com o uso 
inteligente dos recursos naturais, que proporcione bem-estar às 
pessoas e, ao mesmo tempo, preserve a vida no planeta. 

Uma das mais recentes medidas do governo brasileiro foi 
reduzir a alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados 
(IPI), até o fim de março de 2010, para carros flex fuel, 
movidos tanto a álcool quanto a gasolina. Antes, já havia 
desonerado a linha branca, intensificando o desconto para 
aparelhos que consomem menos energia, até o fim de 2009. 
Fernando Almeida considera as medidas louváveis, mas vê 
contradição no fato de haver, por exemplo, redução do IPI para 
o chuveiro elétrico, “o aparelho que mais consome energia”, e 
não para equipamentos de aquecimento solar.  

Segundo o Ministério das Minas e Energia, atualmente, mais de 45% de toda a energia 
utilizada em território nacional provém de fontes renováveis, enquanto a média de 
participação dessas fontes na matriz energética dos países desenvolvidos é de cerca de 
12%. De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o 
álcool é, hoje, o combustível mais usado no Brasil para carros de passeio, com 20,8% do 
mercado, e o uso de biodiesel cresceu 42,7% no primeiro semestre de 2009. O etanol, 
vale lembrar, é não poluente desde o cultivo da cana-de-açúcar, já que retira carbono da 
atmosfera. Até a aviação comercial deve entrar na rota do etanol, já que está prevista a 
utilização do bioquerosene daqui a quatro ou cinco anos, com base em pesquisas feitas no 
Brasil. E há outras boas notícias, como o menor desmatamento registrado na Amazônia, 
maior floresta tropical do mundo, em 21 anos - queda de 45% em relação ao período 
2007-2008, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). 
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O Brasil tem o enorme desafio de fazer com que o seu potencial se realize e a inovação pode ser a 
ponte para chegar lá mais rapidamente. Para o presidente da FNQ, Luiz Ernesto Gemignani, além de 
ser estratégica na gestão das organizações, a inovação também é a resposta para muitos problemas da 
humanidade. “Não conseguiremos construir uma sociedade sustentável sem muita inovação. É a nossa 
capacidade de inovar, de identificar novas fontes de energia não tão agressivas ao meio ambiente, por 
exemplo, que trará soluções para a questão do aquecimento global”, diz.

Gerir a inovação de forma sistêmica, ou seja, conseguir enxergar, integrar e equilibrar as diferentes 
variáveis que levam uma empresa a inovar é um grande desafio ao qual devem se lançar os empresários 
deste século. Assim pensa Pedro Passos, vice-presidente do Conselho Curador da FNQ e co-presidente 
do Conselho de Administração da Natura Cosméticos. Ele acredita que o poder público tem um papel 
importantíssimo de mostrar a direção e criar iniciativas que aproximem o conhecimento produzido 
na academia ao mundo das empresas. “O governo deve ser o grande articulador, mas os empresários 
precisam investir mais e correr riscos, pois a inovação tem um índice de mortalidade muito grande, 
em tentativas que não vão adiante”, afirma. O empresário também relaciona o pensamento inovador à 
busca de soluções para as grandes demandas do planeta, que acenam oportunidades e necessidades 
tanto para a iniciativa privada quanto para as nações. “O grande desafio é fazer com que governos e 
organizações compreendam que já vivemos em uma sociedade do conhecimento, de baixo carbono, que 
precisa ser desmaterializada em prol de mais educação, cultura, saúde, arte e qualidade de vida. Isso é 
pensar o futuro de forma inovadora”, conclui.

Sociedade do conhecimento e do baixo carbono

O desafio é pensar o futuro de forma inovadora, 
conciliando crescimento econômico e sustentabilidade.
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comitê de Ética busca disseminar princípios 

o passo a passo para incorporar 
práticas éticas nas organizações*:

1 Desenvolvê-las, por meio da criação de um 
programa de Ética, com a ajuda de especialistas.

2 criar áreas internas especializadas, voltadas 
para a manutenção constante das práticas, 
além de programas de educação e treinamento, 
certificações, auditorias específicas, assessment 
e políticas corporativas.

3 envolver todos os níveis da organização e 
estender os princípios para a cadeia de valor.

4 Rever e atualizar periodicamente as iniciativas, 
treinando os novos colaboradores na cultura ética 
da organização.

* Fonte: Comitê de Ética Empresarial da FNQ

Ética Empresarial, entre eles o Seminário Internacional. Como 
é tradição, serão convidados palestrantes internacionais para 
apresentações seguidas de debates. “Estamos produzindo, 
ainda,  uma publicação que servirá como um guia para gestores 
e profissionais que atuam nas áreas de ética e compliance nas 
organizações”, adianta Izilda.

Na opinião de Sergio Gomes Castejon, gerente de Qualidade e 
Processos da Nextel, o comitê - do qual é integrante - representa 
um marco. “São as melhores práticas do mundo, perfeitamente 
aplicáveis no ambiente empresarial brasileiro, trazendo novos 
horizontes, que propiciarão à nossa sociedade um avanço 
sustentável”, diz ele, ressaltando a interação com profissionais de 
altíssimo nível, ligados a empresas de primeira grandeza. 

Izilda Capeletto entende que a ética vem ganhando 
importância nas empresas brasileiras nos últimos anos. 
“Cada vez mais, elas incorporam códigos de conduta em sua 
estratégia de negócios. Mas temos muito a fazer”, ressalta. 
Ela diz que é de suma importância medir o progresso 
alcançado, no que se refere a construir um mundo com maior 
inclusão social e mais sustentável.

A FNQ criou o Comitê Temático de Ética Empresarial a partir do 
entendimento de que este tema é um dos pilares da excelência 
em gestão. O objetivo da iniciativa é contribuir para uma 
sociedade mais justa, disseminando e compartilhando conceitos, 
princípios e melhores práticas nas empresas. A primeira reunião 
ocorreu em 1° de julho de 2009 e, desde então, os membros 
das 23 organizações que compõem o comitê reúnem-se 
mensalmente. Eventualmente, profissionais com conhecimentos 
específicos são convidados a participar, a fim de enriquecer ainda 
mais as discussões.

O comitê está desenvolvendo pesquisas traçadas sobre duas 
abordagens: uma qualitativa e outra quantitativa. “Por meio 
da combinação destas duas metodologias, voltadas para 
públicos diferentes, ambas desenvolvidas por especialistas em 
pesquisas, teremos um diagnóstico a respeito da percepção dos 
empresários que atuam no Brasil sobre a Ética Empresarial”, 
comenta Izilda Capeletto, coordenadora do comitê. O 
diagnóstico será divulgado em 2010.

A FNQ também está trabalhando no desenvolvimento de uma 
série de outros produtos para 2010, todos voltados ao tema da 

Ética Empresarial: essencial para construir um mundo 
mais justo e sustentável.
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Jogar o jogo da competitividade no grande tabuleiro do planeta não é mesmo para qualquer 
um. se quisermos concorrer de igual para igual, o embate é duro e a preparação faz toda a 
diferença. chegamos com alguns séculos de defasagem, herdeiros de um modelo educacional 
excludente e direcionado para a pura apreensão do conhecimento vindo das grandes metrópoles. A 
universalização, conquistada a duras penas na segunda metade do século passado, democratizou o 
acesso ao ensino, mas ainda não conseguiu responder às exigências mínimas de qualidade.

tudo isso já está perfeitamente diagnosticado pelos mais diferentes setores da sociedade: do presidente 
da República aos maiores empresários, da professora do fundamental ao doutor com especialização em 
harvard, da mãe que coloca seus filhos na escola estadual e reza para que dê tudo certo àquela que paga 
muito por um colégio tradicional que nem sempre corresponde ao valor cobrado. 

se é assim, o que falta para dar o salto necessário em direção à solução? talvez, começar a costurar as 
milhares de ações que vêm sendo desenvolvidas, às vezes em iniciativas isoladas, mas com excelentes 
resultados. Mensurar, avaliar, projetar, enfim, administrar com afinco as nossas mazelas de formação 
parece ser a única alternativa possível. Assumir que queremos entrar nesse jogo de cabeça e, para isso, 
colocar todas as nossas fichas na preparação de jogadores realmente capazes de definir a partida.

Entrar no jogo 
para ganhar
Parece até um sonho. O Brasil ganha destaque 
internacional, mostra-se capaz de superar uma das 

maiores crises econômicas dos últimos tempos 
e o crescimento, quem diria, vai muito bem, 
obrigado. Então, o que falta para aproveitar esse 
momento mágico e alcançar o desenvolvimento 
desejado, com corporações fortes e preparadas 

para inovar no cenário global? A resposta é tão 
simples de ser proferida quanto complexa ao ser 

implementada: educação, educação, educação.  
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A palavra do Presidente da República 
Em entrevista à Revista classe Mundial, o presidente Luiz inácio Lula da silva demonstrou 
otimismo em relação à possibilidade de o país se destacar não apenas entre as nações que 
compõem o grupo dos bRics (brasil, Rússia, Índia e china), mas figurar, até 2016, entre as 
principais economias do mundo. Essa crença tem como base os investimentos feitos durante o 
seu governo nas áreas da pesquisa e da Educação e o interesse crescente da classe empresarial 
na formação de seus colaboradores.

Ao comentar o aumento sensível da oferta de vagas para funções que exigem maior 
qualificação, o presidente declarou que isso é um dado extremamente positivo, embora 
reconheça que o brasil não dispõe, no momento, da mão de obra necessária para ocupar todos 
esses cargos. Ele ressaltou, ainda, que o empresariado brasileiro está mais propenso a investir 
na formação e qualificação de seus colaboradores como fator importante para alavancar 
os negócios. “isso demonstra que o brasil está levando a sério a possibilidade de mudar de 
patamar. A reação do mercado durante o período de crise mostrou isso. o povo está gostando de 
viver melhor e de estudar mais. o que faltava era incentivo”, afirmou.

o presidente acredita que a solução para vencermos as adversidades, inclusive tecnológicas, está 
no estímulo à qualificação profissional e na união de esforços. citou como exemplo o programa 
universidade para todos (prouni), que uniu governo e universidades privadas, abrindo as 
portas para milhares de jovens que, de outra forma, não teriam acesso ao ensino superior. E 
combate a ideia de que a medida tenha nivelado o ensino por baixo. “os levantamentos e as 
avaliações do MEc demonstram que os alunos do prouni têm grande potencial”, informou o 

Luiz inácio LuLA dA SiLvA, 
PRESidEntE dA REPúbLicA

“A educação é a base mais 
concreta para o brasil dar 
um salto em qualidade.”* 

presidente. Ele anunciou 
que os investimentos no 
ensino profissionalizante 
são prioritários e que o 
governo deve entregar, até 
2010, 214 novas escolas 
técnicas federais e 12 novas 
universidades federais. 

Não custa anotar na agenda 
e lembrar que 2010 é ano 
eleitoral. hora, portanto, 
de arrancar compromissos 
efetivos dos futuros 
governantes para aproveitar 
a oportunidade única de 
diminuir nosso déficit 
educacional de maneira 
contundente. 

* Declaração proferida durante a abertura 
do 9º congresso de iniciação científica 
(conic), realizado nos dias 13 e 14 de 
novembro, em são paulo, com o propósito 
de despertar o interesse dos estudantes 
universitários para a pesquisa científica e a 
inovação tecnológica.
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Por que tem que ser agora
A mobilização do governo em torno da Educação e a disposição de uma ainda pequena, mas 
expressiva, parcela do setor empresarial em investir na formação e na qualificação dos seus 
colaboradores ocorrem em um momento propício. 

Nos próximos dez anos, o brasil viverá uma oportunidade histórica. pela primeira vez, teremos um 
contingente de pessoas em idade produtiva maior do que em idade inativa. com isso, a riqueza gerada, 
se bem administrada, poderá ser direcionada para a população em formação, os jovens e as crianças. 

Além disso, a perspectiva de aumento do pib resultará em um rearranjo de mercado e na 
necessidade de um contingente ainda maior de profissionais qualificados. inserir a dimensão 
educacional na estratégia da empresa desde hoje é, portanto, condição fundamental para que uma 
corporação se sobressaia. 

para pedro passos, vice-presidente da FNQ e co-presidente do conselho de Administração da Natura 
cosméticos, o problema só será resolvido se for abordado de forma sistêmica. “Não podemos 
começar pelo ensino fundamental, depois melhorar o ensino médio e esperar para chegar ao 
superior daqui a alguns anos. precisamos mexer em tudo, a excelência deve estar presente 
em todas as etapas de formação. o país não pode esperar um ciclo de 20 anos para formar os 
engenheiros que precisa”, afirma.

Esse contingente de profissionais deve estar muito bem preparado para enfrentar os grandes desafios 
que se apresentam. “Eles vão liderar centros de excelência em gestão, setores de inovação e tecnologia, 
importantes obras de infraestrutura e muito mais que há por fazer”, completa o empresário.

com os olhos voltados para 
o planejamento de médio e 
longo prazo, várias companhias 
já estão investindo na formação 
de seus colaboradores e 
também na próxima geração, 
para driblar o problema da 
falta de talentos e de mão de 
obra qualificada. programas 
de capacitação, workshops, 
oferta de bolsas de estudo 
e intercâmbio estão entre 
as ações e investimentos 
de empresas como a 
pricewaterhousecoopers do 
brasil (pwc brasil),  Embraer, 
petrobras, promon e Gerdau, 
apenas para citar algumas. E 
esse grupo cresce e amplia cada 
vez mais as suas iniciativas.

Inserir a dimensão educacional na estratégia da empresa é condição 
fundamental para que uma corporação se sobressaia. 

Centro de 
Realidade Virtual, da 
Embraer: iniciativa de 
uma das benchmarks em 
Educação do Brasil.
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Formando lideranças
com presença em 16 cidades de onze estados brasileiros, a pwc brasil audita 27% das 600 maiores 
organizações listadas pela revista “Exame Maiores e Melhores” (2008). típica organização do setor 
de serviços, a firma brasileira compõe uma network global que tem no conhecimento de seus 
profissionais o principal ativo de negócio.  

Neste ano, recebeu mais de 16 mil currículos para cerca de 500 vagas de trainees espalhadas pelos 
escritórios que mantém no país.  o convite que faz a esses novos talentos, bem como aos seus 
4.000 profissionais, é que vivam uma experiência de crescimento e desenvolvimento. 

De posse dessa visão, direciona grande parte de sua contribuição com a sociedade para a formação 
de novos talentos e lideranças, organizando, apoiando ou participando de ações educacionais tanto 
dirigidas a seus próprios profissionais quanto a jovens da comunidade.  segundo João césar Lima, 
sócio líder do Rh brasil da empresa, a educação e a prestação de serviços são complementares. 
"somos uma organização que gera e  transfere conhecimento para os clientes. para que isso 
continue a ocorrer com excelência, devemos preservar essa cultura de formação de talentos dentro 
e fora da empresa", afirma.
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PwC Brasil investe em 
educação corporativa 
e compartilha seu 
conhecimento com a 
comunidade. 
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visão de futuro
A necessidade de investimentos em capacitação, detectada 
por várias empresas, é confirmada pelos números. A pesquisa 
Nacional por Amostra em Domicílios (pNAD 2008) indica que a 
média de estudo no país permanece baixa: sete anos. 

Entre os jovens de 18 a 24 anos, somente 36,8% concluíram o 
ensino médio. por outro lado, a pesquisa constata o importante 
papel dos cursos profissionalizantes, não apenas para a conquista 
de melhores colocações no mercado de trabalho, mas também 
como estímulo à continuidade dos estudos. isso porque, entre os 
jovens com alguma formação profissional, nota-se um aumento 
de 37% no rendimento escolar. A explicação é simples: eles logo 
percebem que as oportunidades de trabalho e renda se ampliam 
à medida que os estudos avançam.

Esse raciocínio também vale para o sucesso das organizações. 
Quanto melhor é a gestão do conhecimento, da tecnologia e da 

inovação dentro da empresa, maiores são as suas chances de 
obter vantagens competitivas. E o investimento em educação 
para a comunidade também garante, a médio e longo prazos, 
um retorno com maior oferta de talentos, mão de obra 
qualificada e o desenvolvimento da sociedade como um todo. 

Empresas do porte da Embraer e da petrobras têm essa clareza 
e, desde a sua criação, estimulam um ambiente de aprendizado 
contínuo.  Referência em tecnologia e inovação, a Embraer (Empresa 
brasileira de Aeronáutica) foi fundada em 1969, duas décadas após 
a criação do instituto tecnológico de Aeronáutica (itA), uma das 
mais tradicionais escolas de engenharia do país, e do comando Geral 
de tecnologia Aeroespacial (ctA), órgão governamental. "Nossa 
empresa é resultado de um modelo de desenvolvimento baseado 
na educação e no conhecimento, lançado pelo Estado brasileiro 
na segunda metade do século passado", explica Frederico Fleury 
curado, diretor-presidente da Embraer.

A pwc brasil investe, anualmente, cerca de R$ 60 milhões na capacitação de seus profissionais, 
número que inclui custo de oportunidade. Em 2009, atingiu a marca de 274.860 horas de 
treinamento, realizou cursos para 409 turmas e obteve 24.305 participações em treinamentos. 
Números significativos que, na avaliação da firma, a tornam uma espécie de escola de negócios. 
"No auge da crise, muitas empresas reduziram os investimentos em educação e contratação. 
Nós fizemos o contrário, mantendo quase o patamar anterior, quando vivíamos o auge de nossa 
performance. Acreditamos que manter essa estratégia faria a diferença, como de fato fez", ressalta 
João césar Lima. 

Mas a organização já percebeu que não basta olhar para seu ambiente interno. Quando se depende 
de conhecimento e talento para existir, é obrigatório sair a campo para garantir o próprio futuro. 
E a pwc brasil faz isso oferecendo aos jovens da comunidade atividades de incentivo aos estudos 
e à capacitação profissional. No último ano fiscal da empresa (junho de 2008 a julho de 2009), 
675 profissionais voluntários dedicaram 8.177 horas em projetos realizados em parceria com 
oNGs. os cursos oferecidos são diversificados, estrategicamente relacionados ao negócio e incluem 
introdução à contabilidade, inglês, formação básica em finanças pessoais e formação de auxiliar de 
departamento pessoal. "trata-se de uma via dupla. treinamos e educamos nossos profissionais e 
eles aplicam esse conhecimento em benefício da comunidade. isso para nós é valioso, é um ato que 
fica registrado, se fortalece e se replica, gerando crescimento para todas as partes", finaliza o sócio.   

Além de estimular o desenvolvimento de suas equipes, a 
PwC Brasil oferece aos jovens da comunidade atividades de 
incentivo aos estudos e à capacitação profissional.
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Os alunos do Colégio 
Engenheiro Juarez Wanderley, 
mantido pelo Instituto Embraer, 
alcançam 100% de aprovação 
no vestibular.

É na sala de aula que jovens estudantes têm a oportunidade 
de aprender e trocar ideias com profissionais experientes, que 
atuam como docentes dos cursos.

Ao longo do tempo, essas instituições passaram a reunir os mais conceituados profissionais ligados à aviação e formaram um 
dos mais bem-sucedidos agrupamentos setoriais (clusters) do país, na cidade de são José dos campos, em são paulo. Ensino, 
treinamento, serviços e produção de bens tecnológicos de ponta, organizados de forma sistêmica, contribuíram para construir uma 
sólida indústria aeronáutica no brasil. 

Mas o crescimento sempre exige maior oferta de mão de obra especializada e investimento em novos talentos. ciente disso, a Embraer 
criou o programa de Especialização em Engenharia (pEE), em 2001, que oferece a engenheiros recém-formados a possibilidade de cursar 
mestrado profissionalizante e disputar uma vaga na empresa. o processo seletivo é aberto a candidatos saídos de todas as universidades 
do país e foi uma das soluções encontradas para preencher as vagas excedentes com profissionais alinhados à visão da organização. 

(Enem), além de 100% de aprovação nos exames vestibulares, 
sendo que 80% deles passam pelo funil das instituições mais 
concorridas do brasil. 

com isso, a empresa planta na sociedade uma visão pedagógica 
inovadora, utilizando princípios de estímulo ao conhecimento 
forjados na experiência do itA. "os alunos são estimulados a 
buscar soluções para os problemas propostos e o aprendizado 
se dá naturalmente, despertando a curiosidade do aluno e o 
desejo de aprender sempre mais”, informa pedro Ferraz, diretor 
do instituto Embraer de Educação e pesquisa. A longo prazo, os 
frutos colhidos serão profissionais preparados para atuar com 
responsabilidade, criatividade e autonomia. 

No caso daqueles que já são colaboradores e vivem o dia a dia 
corporativo, a Embraer criou o Núcleo de Desenvolvimento de 
pessoas casimiro Montenegro Filho. Ele concentra todos os 
programas de treinamento, como cursos, palestras, programas 
de formação, fóruns de debates e workshops, propiciando a 
geração e o compartilhamento do conhecimento, além do 
desenvolvimento de competências e o crescimento profissional. 

Fechando  o círculo virtuoso da educação na Embraer, está o 
colégio Engenheiro Juarez Wanderley, mantido pelo instituto 
Embraer de Educação e pesquisa. Ele oferece à comunidade do 
entorno um ensino médio gratuito diferenciado. seus alunos 
apresentam excelentes notas no Exame Nacional do Ensino Médio 
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Suzano investe na melhoria 
                da qualidade de ensino

Para nós da Suzano Papel e Celulose, a educação é uma 

prioridade, e a base para o desenvolvimento.

Entendemos que para ter uma boa educação, é preciso ter escolas 

limpas e bem equipadas, professores capacitados e métodos 

que estimulem o aprendizado e a leitura. É por isso que estamos 

investindo no Programa Educar e Formar, que envolve essas frentes.

Até o final de 2009 teremos 95 escolas reformadas em  

13 municípios da Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais. 

Para melhorar a qualidade do ensino, firmamos parceria com 

o Instituto Ayrton Senna, organização especializada em gestão 

educacional, com ações voltadas para a gestão escolar, capacitação 

de professores e apoio aos alunos no processo de aprendizagem.

Com essas ações, somadas a distribuição de livros e materiais 

didáticos, pretendemos criar condições para uma educação que 

beneficie toda a comunidade, com mais oportunidade de trabalho  

e emprego, qualidade de vida e desenvolvimento regional.”

Educar 
  e Formar

88.116 alunos envolvidos

5.605 educadores capacitados

95 escolas reformadas

Até o final de 2009:



universidade corporativa
Mais do que a média das empresas brasileiras, a necessidade de 
expansão e crescimento da petrobras tem esbarrado na pequena 
oferta de profissionais prontos para o mercado.  Levantamento 
recente realizado pelo programa de Mobilização da indústria 
Nacional de petróleo mostrou que, nos próximos cinco anos, 
o setor de petróleo e gás vai precisar de 207 mil trabalhadores 
formados em 185 profissões. para compensar essa demanda não 
resolvida, ela adotou como estratégia a promoção da educação 
corporativa e a interação entre universidade-empresa.

A descoberta do pré-sal abriu mais uma janela de oportunidades para 
que a empresa dê um salto maior na obtenção de avanços tecnológicos 
significativos. por isso, seus esforços estão fortemente direcionados 
à Educação para a inovação. um exemplo dessa disposição é o 
programa tecnológico para o Desenvolvimento da produção dos 
Reservatórios pré-sal (prosal), gerado no centro de pesquisa (cenpes), 
onde também nasceu a tecnologia que viabilizou a produção em 
águas profundas.  Além de desenvolver tecnologia própria, a empresa 
trabalha em sintonia com 80 universidades e instituições de pesquisa 
e Desenvolvimento do país. Elas estão organizadas em 50 redes 
temáticas, relacionadas às metas tecnológicas da petrobras, definidas a 
partir de seu plano de Negócios e planejamento Estratégico. 

De 2006 até o final de 2009, a petrobras investiu cerca de 
R$ 1,8 bilhão na construção de infraestrutura experimental de 
ponta. são laboratórios compatíveis com os melhores do mundo 
e que permitirão à empresa fazer os ensaios que antes eram 
contratados no exterior.

A empresa também incentiva e colabora com a comunidade 
científica brasileira, por meio do patrocínio do prêmio petrobras 
de tecnologia, nas áreas de energia, gás e petróleo, incluindo 
temas relativos à logística, transporte e preservação ambiental.

A companhia mantém a sua própria universidade corporativa. 
Ligada à área de Recursos humanos, a universidade petrobras é 
responsável pela capacitação corporativa dos empregados. cabe 
a ela oferecer os recursos educacionais capazes de estimular 
nas equipes as competências para o alcance dos objetivos 
estabelecidos pelos planos estratégicos.

“A estrutura atual da universidade foi implementada em 2005, 
com o objetivo de garantir o alinhamento estratégico e a rapidez no 
atendimento às demandas por capacitação apontadas pelo plano 
Estratégico, que passou a buscar a autossuficiência e a expansão 
internacional”, explica Ricardo salomão, gerente da universidade.

Ed
uc

aç
ão

Por necessitar de mão de obra altamente 
especializada, a Petrobras é uma das empresas 
que mais investem em educação no Brasil.
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Juntos pela Educação
o instituto Razão social é uma iniciativa pioneira, no sentido de reunir várias empresas comprometidas com a disseminação das mais 
modernas estratégias de gestão no ambiente escolar. 

Mantido pelo Grupo promon, em parceria com os institutos Gerdau e camargo corrêa, e o apoio de vários outros, a organização atua 
em duas frentes principais: a promoção de projetos para a capacitação de professores e coordenadores pedagógicos da rede pública 
de ensino; e a oferta de consultoria aos gestores do ensino público em diversos estados do país. A ideia é aproveitar os bons projetos 
existentes, auxiliar na organização de suas informações em uma base de dados e otimizar os recursos disponíveis, oferecendo uma 
visão sistêmica da gestão escolar.

um dos trabalhos coordenados pelo instituto é o pró-Gestão. Ele é oferecido ao conselho Nacional 
de secretários de Educação (consed), corporação integrada por técnicos e gestores de escolas. Já 
passaram por ele 150 mil profissionais de todo o país, e outros 180 mil deverão ser capacitados até 
2010. “como as empresas, as escolas necessitam ter um corpo administrativo bem estruturado e 
uma liderança pedagógica que resulte na oferta de uma educação de qualidade. o que fazemos 
é disponibilizar o nosso conhecimento para que a escola dê esse salto”, avalia Araly palacios, 
executiva do instituto Razão social. 

para isso, são utilizados parâmetros objetivos, como os estabelecidos pelo iDEb (indicador de 
Desenvolvimento da Educação básica). um indicador eficaz de resultados, por exemplo, é o 
aumento do número de crianças aprovadas naquele ano letivo. 

outro é a medição da qualidade da educação no estabelecimento. “A partir dessa análise, a escola 
tem como avaliar o ensino que oferece e garantir que a aprendizagem de fato aconteça, dentro de um 
ambiente favorável. A formação de massa crítica, assim como a indução à criatividade e à inovação 
decorrem desse ambiente favorável”, complementa Walkyria Dias, gerente de projetos do instituto.

Da mesma forma, o movimento "todos pela Educação", encabeçado pelo Grupo Gerdau, trabalha 
no sentido de assegurar uma educação efetiva e de qualidade para a população. A atuação do 
movimento inclui o monitoramento da Educação por meio do acompanhamento das metas 
estabelecidas e da divulgação de pesquisas, dados e informações relacionadas ao tema. 

o que se percebe de toda essa movimentação é que há importantes iniciativas sendo realizadas para criar 
um novo paradigma educacional em nosso país, embora ainda de forma desconexa. também é preciso 
aumentar o volume de investimento público e privado na área. para se ter uma ideia, o brasil 
investe hoje 3,7% do pib nacional em Educação. A recomendação da unesco, órgão da organização 
das Nações unidas para a Educação, a ciência e a cultura, é de 5%. para chegar a esse patamar, 
precisamos acelerar o passo.  

Algumas empresas se destacam pela posição pioneira nesse tipo de investimento social e podemos 
ficar de olho nelas. Nas decisões de um futuro não tão distante, certamente elas estarão entre os 
nossos principais jogadores. Façam suas apostas.

Criar um novo paradigma educacional no Brasil requer o 
envolvimento efetivo do poder público e da iniciativa privada.
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Criada em 1991, a Fundação Nacional da Qualidade iniciou sua atuação engajando-se no 
movimento mundial do Total Quality Management (TQM), bastante difundido nas indústrias 
brasileiras na década de 80. 

Ao longo dos anos, o Brasil amadureceu e nossas organizações passaram a integrar uma nova 
realidade, de um mercado aberto, globalizado e interconectado. A qualidade total continuou a 
ser parte importante do processo de gestão, mas insuficiente para orientar e avaliar as práticas, 
especialmente sob o ponto de vista sistêmico. “O conceito da excelência em gestão trouxe respostas 
consistentes a essa complexidade e entrou, definitivamente, na pauta da estratégia empresarial”, 
relata Ricardo Corrêa Martins, diretor-executivo da FNQ. 

Para cumprir a sua missão de disseminar o tema para o aumento da competitividade das organizações 
e do Brasil, a FNQ construiu o Modelo de Excelência da Gestão® (MEG), que hoje engloba onze 
Fundamentos e oito Critérios de Excelência. O MEG é, atualmente, o grande modelo inspirador e 
norteador de todas as organizações que desejam se manter competitivas e atuantes no século 21.

A FNQ completa 18 anos em 2009. Irradiando a 
cultura da excelência em gestão, ela testemunha um 
movimento que não para de crescer em todo o País. 

Maioridade 
na busca da 
excelência
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Em suas 18 edições, o PNQ reconheceu 35 organizações  
como Premiadas e 44 como Finalistas.

a excelência na prática
Na opinião do presidente do Conselho Curador da FNQ, Luiz Ernesto Gemignani, as organizações 
brasileiras estão cada dia mais empenhadas na busca da excelência em gestão. “A FNQ tem 
35 conselheiros, representantes de empresas estratégicas e que atuam de forma voluntária 
porque acreditam na causa. São inúmeros os exemplos de organizações que têm consciência da 
importância da gestão e incorporam isso à sua estratégia, seja na formação de profissionais, na 
relação com a comunidade, no investimento social ou nas ações de sustentabilidade”, destaca.

Atualmente, mais de 260 organizações, públicas ou privadas, de todos os setores e portes, estão 
filiadas à Fundação. Juntas, empregam cerca de 1,8 milhão de colaboradores, que se beneficiam 
diretamente da proposta de manter uma gestão alinhada às boas práticas de responsabilidade social, 
valorização das pessoas, inovação e sustentabilidade, entre outros fundamentos da excelência. 

São empresas que adotam o MEG porque sabem que a excelência em gestão contribui não só 
para melhorar o mundo e a vida das pessoas, mas também para agilizar processos e aumentar a 
qualidade, a competitividade e os resultados financeiros (veja pág. 47). 

Como reconhecimento público ao esforço das organizações, anualmente, a FNQ atribui o 
Prêmio Nacional da Qualidade® (PNQ) àquelas que obtiveram maior pontuação, após uma 
minuciosa avaliação da aplicação dos Critérios de Excelência, feita por examinadores treinados e 
capacitados no MEG. 

Segundo Corrêa Martins, o PNQ não é um fim em si mesmo. “É um evento mobilizador, que irradia 
a importância da implantação e a prática dos fundamentos da excelência, este sim o principal 
objeto do trabalho da FNQ.” 

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•	
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Cerimônia de entrega 
do PNQ: momento de 
celebrar a excelência 
em gestão. 

cultura em rede
A disseminação da cultura da excelência em gestão é um dos objetivos da FNQ e tem dado certo. 
A quantidade de organizações que se inspiram nas benchmarks do PNQ cresce a cada dia. Além 
de contar com companhias de grande porte e setores estratégicos, como energia ou petroquímica, 
que já adotam certificações de padrão internacional e mantêm uma rotina de qualidade na gestão, 
um dos maiores méritos da FNQ é disseminar a sua causa por meio da Rede Nacional Rumo à 
Excelência em Gestão. 

Por meio da Rede, a FNQ mobiliza milhares de pessoas na busca da excelência, em parceria com o 
Movimento Brasil Competitivo (MBC), o SEBRAE, o Gespública, o Grupo Gera Ação da Petrobras e 
58 movimentos da rede Qualidade, Produtividade e Competitividade (QPC) de todo o País. Envolve, 
ainda, 16 prêmios estaduais e um prêmio nacional para as Micro e Pequenas Empresas, as MPEs. 

O relacionamento com as médias empresas, muitas delas integrantes da cadeia de fornecedores 
das benchmarks, é intermediado pelos movimentos regionais e por representações setoriais. “É uma 
dinâmica inédita no mundo. Não há nada tão grande e tão intenso quanto esse movimento que 
acontece no Brasil”, pontua o diretor-executivo da FNQ.   

A parceria com o SEBRAE, o MBC, a Gerdau e a Petrobras tem sido vitoriosa. Em 2009,  
57 mil MPEs se inscreveram para o Prêmio MPE Brasil (Prêmio de Competitividade para Micro 
e Pequenas Empresas). Além disso, 14.600 fizeram a autoavaliação da gestão utilizando as 
metodologias da FNQ disponíveis na internet. E o Prêmio MPE Brasil teve 41 finalistas em nove 
setores da economia. “É contagiante. A meta dos parceiros é chegar, daqui a dois ou três anos, 
a 50 mil autoavaliações por ano, dentro de um universo de 900 mil MPEs envolvidas com o 
MEG”, celebra Corrêa Martins. 
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Troféu PNQ reconhece 
as organizações Classe 
Mundial. 

Uma boa amostra da eficiência do Modelo de Excelência da Gestão® (MEG) para o equilíbrio financeiro das organizações 
foi apresentada pela Serasa Experian. Ela realizou uma pesquisa a partir dos demonstrativos financeiros de 182 empresas 
usuárias do MEG, no período de 2000 a 2008, e comparou com o desempenho médio das demais empresas dos 
respectivos setores de atuação – Indústria, Comércio e Serviços. 

serasa comprova bom desempenho 

indústria
 usuárias do meg
 setor

serviço
 usuárias do meg
 setor

comércio
 usuárias do meg
 setor

Como método, a Serasa considerou todas as demonstrações financeiras das empresas, independentemente do ano de 
filiação à FNQ ou de Premiação no PNQ. Para as holdings, utilizou os demonstrativos consolidados do grupo. 

Os resultados de faturamento, como vemos no gráfico, são amplamente favoráveis às organizações que adotam o 
MEG na gestão, mesmo em ano de crise econômica mundial (2008). O mesmo acontece nas comparações entre 
lucro real e endividamento. 

algumas atividades e produtos FNQ

em 2009, a FNQ promoveu ou apoiou mais de 
uma centena de atividades que disseminaram 
conhecimento, compartilharam boas práticas e 
orientaram a implantação do meg. conheça algumas 
iniciativas regulares.

cursos e workshps de capacitação•	
seminários nacionais e internacionais•	
Publicações especializadas•	
Videoteca•	
Programas de •	 benchmarking
autoavaliação•	
PNQ - o mais importante prêmio de •	
reconhecimento à gestão em nosso País e um dos 
mais importantes do mundo
Portal FNQ (www.fnq.org.br)•	
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Nome da empresa:

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

Endereço:

rua lourenço Marques, 158 - Vila 
Olímpia - São paulo - Sp

Site:

www.aeseletropaulo.com.br
Data de fundação:

Abril de 1899
País de origem:

Brasil
Capital:

Misto
Principal executivo:

Britaldo Soares, presidente
Setor de atuação:

energia elétrica
Composição acionária:

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

Composição societária:

Capital Social (r$ 1.057.629.316,47): 
ações ordinárias (39,80%); ações 
preferenciais classe A (1,42%); ações 
preferenciais classe B (58,78%); free 
float (56,18%)

Número de unidades/ 
filiais por Estado:

Atende a 24 municípios da região 
Metropolitana de São paulo, 
incluindo a capital

Porte:
Grande

Número de fornecedores:
Cerca de 2 mil em 2009

Forma de atuação:

Capital aberto
Faturamento em 2008 
(líquido consolidado):

r$ 7,53 bilhões
Total da força de trabalho:

4.369 (out./09)
Histórico de premiação 
PNQ:

        finalista pNQ 2008 e premiada 2009
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Britaldo Soares
presidente do Grupo AES Brasil e 
Brasiliana, holding da AES EletropauloSé
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De finalista a premiada do 

PNQ em apenas um ano, 

a AES Eletropaulo vem 

refinando seus processos 

com a aplicação do Modelo 

de Excelência da Gestão® a 

fim de tornar-se a melhor 

distribuidora de energia 

elétrica do Brasil. A conquista 

do PNQ 2009 mostra que ela 

está no caminho certo.

A maior quer ser a melhor

São 110 anos de existência e uma trajetória histórica, com evolução acentuada de forma extraordinária 
na última década. Uma considerável parte do nível de excelência atual alcançado pela AES Eletropaulo 
foi delineada com o auxílio e a aplicação do MEG. 

e a satisfação do consumidor é um fator imperativo na companhia. 
por isso, criar soluções que antecipem as necessidades dos 
clientes e gerem valor para toda a cadeia de negócios é premissa 
fundamental para os investimentos em inovação, que alcançaram 
r$ 125 milhões nos últimos dez anos. Dessa crença, surgiram 
projetos importantes como as redes elétricas inteligentes, o 
lançamento de uma agência virtual pela internet e melhorias na 
conta de energia. “estimulamos a interdisciplinaridade entre áreas 
em busca de soluções de vanguarda e consistentes, alinhadas à 
nossa meta de ser a melhor distribuidora de energia elétrica do 
Brasil até 2011”, finaliza Britaldo Soares.

Do mapeamento das oportunidades de melhoria à consolidação 
do modelo de gestão passaram-se apenas três anos, tempo 
suficiente para a organização obter o melhor resultado financeiro 
e socioambiental da história em 2008, além de subir do 20° 
para o 6º lugar no ranking nacional de distribuição de energia 
elétrica, segundo a Associação Brasileira de Distribuidores 
de energia elétrica (Abradee). “O grande mérito do modelo é 
auxiliar na disseminação das estratégias, que na empresa são 
divididas com todos os colaboradores, pois eles interagem, direta 
ou indiretamente, com nossos 5,8 milhões de clientes”, afirma 
Britaldo Soares, presidente do Grupo AeS Brasil.
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A diversidade de ideias, culturas e pensamentos é 
constantemente estimulada na organização. 
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Governança corporativa gera transparência e confiança
nos Lucros e Resultados, com base em metas e comunicação 
permanente da alta direção com os colaboradores. 

“Promovemos o Pé na Estrada, em que reunimos do presidente aos 
eletricistas para expor objetivos e necessidades de forma transparente”, 
afirma o vice-presidente de distribuição, Jorge Luiz Busato.

Além da estrutura organizacional, os líderes apoiam-se em comitês 
(Ética, Segurança, People Review, Capex, P&D e Eficiência Energética), 
o que assegura aspecto multidisciplinar, alinhamento estratégico, 
coerência de decisões, integração entre áreas e a proteção dos 
interesses de colaboradores, clientes, fornecedores, acionistas, órgão 
regulador e comunidade.

Os potenciais líderes são identificados nos comitês de People Review e 
preparados pelo Programa de Desenvolvimento de Lideranças (PDL) e 
Emerging Leader Program, com foco no aprimoramento das habilidades 
em gestão de pessoas e modelo de negócio. Ainda como plano de 
aprimoramento, são propostos cursos de MBA e Pós-Graduação e 
formação de Green e Black Belt (metodologia Lean Six Sigma). A 
avaliação é realizada pelo Sistema de Avaliação de Desempenho 360º.

Outro recurso utilizado é o Assessment, ferramenta que identifica 
demandas de desenvolvimento em relação ao perfil de liderança 
da empresa. O aprendizado, muito valorizado na organização, 
integra diversas fontes, a fim de alinhar a inovação ao planejamento 
estratégico. Ele abrange Excelência Financeira e Operacional, Satisfação 
do Cliente, Ambiente Seguro, Motivação dos Colaboradores e 
Crescimento Pessoal.

A governança corporativa da AES Eletropaulo segue as práticas de gestão 
internacional, que buscam estabelecer transparência, integridade e igualdade, 
exercidas de forma estratégica pelo Conselho de Administração e 
fiscalizadas pelo Conselho Fiscal.

O processo é implementado para determinar a igualdade entre acionistas, 
a proteção dos direitos dos envolvidos e a execução da estratégia da 
empresa, em uma organização que permitiu à concessionária ingressar, 
em 2005, no nível 2 de Governança Corporativa da Bovespa e no Índice 
de Sustentabilidade Empresarial (ISE).

Os princípios éticos da organização estão em seu Código de Ética 
e Conduta, desenvolvido com o objetivo de orientar as ações e 
decisões, além de estabelecer como as relações profissionais devem 
ser construídas. Além do guia, há o AES Helpline, um canal para tirar 
dúvidas ou fazer denúncias sobre desvios dos valores ou conduta ética.

Os riscos empresariais são identificados e controlados com base na 
metodologia COSO ERM (Committee of Sponsoring Organizations 
– Enterprise Risk Management) e classificados como Estratégicos, 
Financeiros, Operacional e Regulatório.

As tomadas de decisões envolvem todos os membros da alta direção 
e a comunicação dos fatos relevantes é de responsabilidade da área 
de Relações com os Investidores, com prestação de contas realizada 
periodicamente aos controladores e acionistas.

O exercício da liderança na empresa engaja os colaboradores por meio 
de práticas como Planejamento Estratégico Participativo e Participação 

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

Números grandiosos 
empresa do grupo americano AeS Corporation, a AeS eletropaulo é a maior distribuidora de energia elétrica em consumo e faturamento 
da América latina. em 2008, o lucro líquido da companhia atingiu r$ 1 bilhão, o maior da sua história.

Atuando em um mercado de concessão exclusiva, regulado pela Agência Nacional de energia elétrica (Aneel), a empresa distribui 
energia para 16,3 milhões de pessoas em 24 cidades da região metropolitana de São paulo, inclusive a capital. Considerando-se o 
mercado cativo e livre, vendeu 41.243 GWh de energia elétrica em 2008.
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Diálogo constante e comunicação 
eficaz estimulam o aprimoramento 
das lideranças.

Com políticas de integração, a AES Eletropaulo procura envolver cada 
vez mais todas as partes interessadas na formulação de estratégias.

formulação e implementação de estratégias
A AES Eletropaulo adota a metodologia do BSC (Balanced Scorecard), e o Ciclo de Planejamento Estratégico 
- PE divide-se em duas etapas: Formulação e Implementação.

Na etapa “formular”, que ocorre em 2 passos, a Alta Direção desenvolve direcionadores e informações que 
demonstram o que a empresa quer ser no futuro. Essas orientações são aprovadas em Reunião de Diretoria e 
servem como guia para o planejamento de longo prazo. O 1° passo é a realização do Xtrategy, que consiste 
na definição do negócio, identificação dos stakeholders e suas respectivas necessidades, análise de riscos 
empresariais e construção de cenários, desenvolvimento dos pilares estratégicos, análise das estratégias e 
projetos de alto impacto, assim como o realinhamento da missão e visão do negócio. No 2° passo é consolidado 
o Mapa Estratégico, onde são reunidos os objetivos, indicadores e metas e, por fim, a definição do budget: 
Receita, Despesas (Opex) e Investimento (Capex) que são consolidadas no Modelo Econômico-Financeiro 
(projeções de longo prazo).

Na etapa “implementar” , os esforços são direcionados para o alinhamento da organização, a consolidação 
do Plano Operacional, avaliação da performance e promoção do aprendizado. Os compromissos de cada 
diretoria são consolidados via “ Contrato de Gestão”  e a disseminação das estratégias, metas e respectivos 
planos de ação ocorre por meio de um Plano de Comunicação para todos os colaboradores. O Mapa 
Estratégico é disseminado através do treinamento Mapa de Aprendizagem, método lúdico de comunicação 
que estimula o diálogo e a compreensão compartilhada e do Book Estratégico, um agrupamento de 
informações resultantes do Ciclo de Planejamento Estratégico que é entregue a todos os líderes. Para 
garantir o alinhamento, adicionalmente, são vinculadas as metas na PLR Coletiva e PLR Individual.

As competências gerenciais requeridas dos líderes são: compromisso com 
a segurança; agir com a maior integridade e demonstrar os valores AES; 
cobrar responsabilidade e execução de si mesmo e dos outros; demonstrar 
habilidade de análise e julgamento; desenvolver pessoas;  construir equipes; 
comunicar-se eficazmente; demonstrar iniciativa e pré-disposição para agir; 
gerar compromisso com a organização; aprender continuamente; exibir 
excelência técnica e funcional; atuar como agente de mudança.

O desempenho da AES Eletropaulo é analisado segundo os 
critérios econômico-financeiro, socioambiental, operacional, clima 
organizacional e de satisfação do cliente. Utiliza-se a metodologia Key 
Performance Indicators (KPI’s). 

O gerenciamento e análise do desempenho, assim como a revisão dos 
planos e das metas, ocorrem durante os eventos do Sistema Gerencial, com 
destaque para os Fóruns de Avaliação de Performance (ADO, ADP, ADS).

A eficácia do alcance da estratégia é acompanhada mensalmente 
pela alta direção por meio de um conjunto de indicadores alinhados e 
integrados aos objetivos estratégicos via Dashboard, com a sinalização 
de cores para demonstrar o status, em função da variação entre os 
valores orçados e realizados. As avaliações resultam no Relatório da 
Administração e no Relatório de Sustentabilidade.
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OS“Mapa de Aprendizagem”, 
método lúdico de 
disseminação da 
estratégia, em que cada 
colaborador identifica 
onde está inserido e 
como contribui para que 
a empresa alcance a sua 
Visão. O treinamento foi 
realizado com todos os 
colaboradores da AES 
Eletropaulo.
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As solicitações dos clientes 
são registradas, analisadas e 
respondidas pelas diretorias 
responsáveis.
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imagem forte e reconhecida no mercado
A AES Eletropaulo atua em um mercado de concessão exclusiva de energia elétrica, regulado pela Aneel, que 
determina as responsabilidades da distribuidora quanto à qualidade no fornecimento, aos aspectos comerciais 
e aos direitos dos clientes. 

A partir dessa regulamentação, a empresa segmenta seus clientes em Corporativos (classes industrial, 
comercial, poder público, iluminação pública etc.) e Varejo (classes residencial, industrial, comercial e rural).

Para identificar suas necessidades e expectativas, são utilizadas as pesquisas de satisfação Abradee (ISQP), Clientes 
Corporativos (ISG) e Aneel (IASC). Além disso, tornam-se usuais práticas como Focus Groups, visitas presenciais 
dos gestores de conta, workshops para clientes corporativos, seminários para o setor público, entre outras.

A distribuidora acredita na importância de sua identidade corporativa e, por isso, mantém um manual 
de identidade visual em que são detalhados os valores e o posicionamento da marca para o público 
interno. Como formas de avaliação externa da imagem da empresa, são realizadas pesquisas específicas, 
monitoramento de redes sociais e de citações da mídia, acompanhadas pela Assessoria de Imprensa.

A AES Eletropaulo mantém ainda um Conselho de Consumidores, formado por representantes dos clientes, do 
Procon e da Agência Reguladora de Saneamento de Energia do Estado de São Paulo (Arsesp).

O respeito e a dedicação são premissas para a AES Eletropaulo intensificar as relações com seus clientes. 
“Temos o compromisso de satisfazer nossos clientes e torná-los fiéis à marca e aos nossos produtos e serviços”, 
diz Marcos Ponce de Leon Arruda, diretor de Planejamento e Previsão Financeira. 

Por meio de vários canais de relacionamento, como call center, postos Mais Eletropaulo, chat e ouvidoria, 
são feitas solicitações, reclamações, sugestões e elogios. Todos os dados são registrados em um sistema 
informatizado e integrado (CCS), analisados e respondidos pelas diretorias responsáveis.

O nível de satisfação é avaliado anualmente por meio de pesquisas realizadas por institutos independentes 
em que são analisados atributos como Fornecimento de Energia, Informações e Comunicação, Conta de Luz, 
Atendimento ao Cliente, Imagem, Iluminação Pública, Responsabilidade Social e Preço.

As informações obtidas são cruzadas com outros indicadores internos para a identificação de oportunidades de 
melhoria. A partir disso, elas são utilizadas como direcionadores no ciclo de Planejamento Estratégico.
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responsabilidade socioambiental na prática
Produzir e distribuir energia limpa, confiável e segura são os propósitos 
da AES Eletropaulo, levando em consideração a preservação do meio 
ambiente e a integridade e saúde de seus colaboradores. Para isso, a 
empresa conta com o Sistema de Gestão Integrado de Segurança e Saúde 
Ocupacional (SGSSO) e o de Gestão Ambiental (SGA).

Ambos são ferramentas importantes na busca da melhoria contínua, 
prevenção e diminuição dos riscos gerados pela atividade, incluindo 
o tratamento dos impactos sociais e ambientais que os produtos, 
processos, instalações e serviços da companhia possam gerar aos 
ecossistemas e à sociedade.

O relacionamento com as partes interessadas é baseado na transparência 
de informações. Essa postura estende-se à comunicação dos seus 
principais impactos sociais e ambientais, ações preventivas e corretivas.
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O Projeto Casa de Cultura 
e Cidadania é uma das 
ações desenvolvidas com 
as comunidades. 

O acesso universal ao fornecimento de energia é um objetivo 
a ser perseguido para o aumento da inclusão social.

Alinhadas ao Planejamento Estratégico da empresa, destacam-se 
ações como:

Programa de Eficiência Energética: destinado a escolas, creches e  �
hospitais, busca a redução do consumo e a educação para o uso 
consciente da energia.
Projeto Pomar: destinado à recuperação das margens dos rios Tietê  �
e Pinheiros.
Reciclagem de 100% do óleo isolante. �
Recuperação e reutilização de medidores, transformadores e outros  �
equipamentos elétricos.  

Por meio de atividades de educação, cultura, esporte, lazer e negócios 
inclusivos e sociais, a AES Eletropaulo desenvolve projetos que 
promovem o desenvolvimento socioeconômico nas comunidades que 
atende. Dentre as ações e projetos sociais, destacam-se:

Casa de Cultura e Cidadania: �  transformação social da 
comunidade em que está instalada, promovendo o exercício da 
cidadania e oferecendo cursos e atividades ligados à arte, cultura, 
cidadania, qualidade de vida e geração de renda.
Centro educacional luz e lápis: �  foco na inclusão social e 
educação da criança na comunidade em que a empresa atua. Seus 
princípios são o respeito à dignidade e aos direitos das crianças 
de brincar, o atendimento aos cuidados essenciais associados à 
sobrevivência e ao desenvolvimento de sua identidade.
Comodato de áreas de linhas de transmissão: �  destinado ao 
cultivo de hortas individuais ou comunitárias.

A distribuidora é signatária do Pacto Global das Nações Unidas, das 
Metas do Milênio, das iniciativas do Instituto Ethos para a Erradicação 
do Trabalho Escravo e Infantil e do Pacto Empresarial pela Integridade e 
contra a Corrupção. 

“Mobilizamos nossas competências para fortalecer a ação social, de 
modo a envolver e incentivar os colaboradores e parceiros na execução 
e apoio a projetos elaborados em conjunto com a sociedade e voltados 
para o desenvolvimento regional”, conclui o vice-presidente de 
distribuição, Jorge Luiz Busato.
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informações seguras e confiáveis 
A necessidade de gerenciamento das principais informações que apoiam a gestão da AES Eletropaulo é identificada por meio do ciclo de Planejamento 
Estratégico, controle de KPI e atendimento das exigências das partes interessadas.

Com base no Modelo de Governança de TIC (IEEE, ITIL, Cobit, eSCM, RUP e PMBOK), a diretoria de Tecnologia da Informação Corporativa analisa as 
melhorias que atendem as estratégias e os objetivos do negócio, continuidade e eficiência, bem como o atendimento às regulamentações externas.

Após identificar as necessidades nos sistemas de informação e registrá-las no Project Charter (sumário inicial do projeto), a área de TI, em conjunto 
com a área solicitante, elabora e encaminha as necessidades de investimento em projetos ao Comitê Capex. A gestão dos projetos é padronizada 
pela metodologia do PMBOK – Project Management Book of Knowledge.

A implantação do sistema é considerada encerrada após a preparação e entrega dos produtos exigidos pelo PMBOK e desenvolvimento de sistemas.

Um dos exemplos de sistema aplicados pela Empresa é o SAP (módulos CCS e R/3), utilizado para diversas finalidades, como controle de contas a 
pagar e receber pela área financeira, aquisição de materiais e serviços pela área de suprimentos e serviços de suporte.
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A segurança das informações é garantida por meio de política,
processo e controles que norteiam as informações durante seu ciclo
de vida, desde a criação até o descarte. Para isso, utiliza sistemas de
segurança como Sala Cofre e sistemas de Backup e Redundância. 

A AES Eletropaulo reconhece a importância da utilização de 
informações comparativas (benchmarking) para aferir o grau de 
excelência de seus processos. Para isso, analisa dados de empresas 
reconhecidas publicamente pela excelência em gestão, como as 
agraciadas pelo Prêmio Nacional da Qualidade.

Essas informações são utilizadas no ciclo de Planejamento Estratégico 
para a definição de metas e nos Fóruns de Avaliação de Performance 
para as tomadas de decisão. 

Os ativos intangíveis merecem um tratamento diferenciado na AES Eletropaulo 
e são classificados em Humano, Mercado, Infraestrutura e Tecnologia. 

Além das diversas 
iniciativas de 
conscientização da 
população, a empresa 
oferece todo o suporte 
para que os voluntários se 
envolvam nas campanhas 
de uso seguro e consumo 
consciente de energia 
elétrica.
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Ao promover segurança e qualidade, a empresa cumpre 
com um de seus papéis no desenvolvimento social.

A manutenção e o compartilhamento dos ativos intangíveis são 
assegurados por mecanismos que permitem a atualização nos 
conhecimentos necessários da empresa e a retenção dos profissionais 
considerados importantes ao negócio. Entre eles, estão o registro de 
patentes e diversas práticas de RH. 

Para desenvolver um ambiente favorável à cultura da inovação e à 
transferência do conhecimento, a AES Eletropaulo incentiva práticas 
como a Jornada Técnica, em que profissionais como eletricistas 
apresentam trabalhos de aplicação prática importante para o negócio, 
que muito têm contribuído para o desempenho operacional da 
empresa. “Nossos profissionais das áreas técnica e comercial sentem 
constante necessidade de inovação, de mudança de tecnologia. Nessa 
jornada, são identificadas as melhores iniciativas, que serão de fato 
desenvolvidas, com a premiação e reconhecimento dos criadores”, 
explica Marcos Ponce de Leon Arruda.
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Oportunidades para crescer e desenvolver-se
Na AES Eletropaulo, a gestão para o alto desempenho e a estrutura de cargos e salários é definida com base 
no Plano de Cargos e Carreira, reestruturado recentemente e lançado sob o nome Siga Livre. A empresa 
utiliza a metodologia HAY, de avaliação de cargos por pontos, que tem como objetivo classificar, avaliar e 
dividir os cargos em grades salariais conforme o grau de responsabilidade, o que inclui a adequação dos 
títulos dos cargos às atividades pertinentes e à nomenclatura de mercado.

Na ocorrência de novas vagas, é dada prioridade aos profissionais da própria empresa. Quando há necessidade, 
o recrutamento externo é feito por meio de network ou consultorias especializadas, sempre com envolvimento 
do requisitante. Em qualquer um dos casos, a transparência no processo de seleção é um foco importante. 
Tanto que todos os participantes são informados de seu resultado em cada etapa do processo. 

Outro destaque é que as oportunidades de carreira não se limitam às empresas da AES Eletropaulo. O 
colaborador pode desenvolver-se nas demais empresas da AES no mundo, por meio do Job Posting da AES Corp.

“A gestão de pessoas é um grande ativo da nossa empresa. Uma vez que os colaboradores conseguem se 
ver no mapa estratégico, é mais fácil compartilhar a nossa visão, trabalhar as lideranças, as estratégias e 
processos”, diz Britaldo Soares. A capacitação intensiva e a gestão do conhecimento também são questões 
importantes. “Já treinamos quase 4 mil pessoas no nosso mapa estratégico, mostrando qual é o papel de 
cada um na conquista de nossos objetivos. A estratégia só faz sentido quando é harmonizada com a parte 
operacional, do dia a dia”, completa Jorge Luiz Busato.

A organização conta ainda com o Programa de Desenvolvimento de Liderança (PDL), Programa Leader 
Coach, Cursos de Especialização no Setor Elétrico, Programa Bolsa de Estudos para Graduação,  MBA e 
Pós-Graduação, entre outros.

A qualidade de vida na AES Eletropaulo inclui a busca constante por procedimentos de identificação dos 
perigos e fatores de risco relacionados a saúde ocupacional, segurança e ergonomia dos colaboradores. Para 
isso, utiliza-se o Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional – SGSSO, com base na OHSAS 18001.

Além disso, a empresa adota medidas eficazes como ginástica laboral, vacinação, campanhas de saúde com 
destaque para os Programas Viva Bem e Viva Mais, que estende suas ações aos familiares dos colaboradores.

Para conhecer o grau de bem-estar dos colaboradores, a AES Eletropaulo analisa a pesquisa de clima  da AES 
Corporation e a pesquisa “Melhores Empresas para Você Trabalhar”, promovida pelas revistas Exame e Você S/A.

A criação de 
um ambiente 
de bem-estar e 
qualidade de vida 
envolve  uma série 
de iniciativas, como a 
Ginástica Laboral.

pe
SS

OA
S



60 classe_mundial

pr
eM

iA
D

A
fO

tO
S: 

AC
er

VO
 A

eS
 el

et
rO

pA
Ul

O

Treinamentos 
constantes, 
segurança em 
primeiro lugar.

principais processos do negócio e apoio
A AES Eletropaulo divide seus processos de agregação de valor 
entre principais, normativos e de suporte do negócio.  Os principais 
são os que agregam valor diretamente aos clientes e incluem Gerir 
Fornecimento, Atender Clientes e Gerir Receita.

Os normativos definem as normas e diretrizes a serem seguidas pelos 
demais processos e incluem Definir Direcionamento Estratégico, 
Estabelecer Requisitos Regulatórios e Estabelecer Requisitos 
Ambientais de Saúde e Segurança.

Os processos de suporte incluem Gerir Pessoas, Prover Serviços 
Jurídicos, Prover Serviços de TI, Comprar Produtos Serviços, Gerir a 
Imagem e Responsabilidade Social, Prover Serviços Financeiros e Gerir 
Infraestrutura.

A AES Eletropaulo controla e gerencia os processos por meio de 
requisitos e KPI’s, que abrangem as partes interessadas relacionadas, 
incorporando informações como especificações, normas técnicas, 
pesquisas de satisfação, requisitos regulamentares, estrutura 
organizacional e outros. A alocação dos recursos (Opex e Capex) é 
voltada para garantir a eficiência das atividades.

A adoção dos requisitos de diversos Sistemas de Gestão (ISO 9001, ISO 
14001, OHSAS 18001, SOX, ANEEL e ABNT) garante a manutenção e 
melhoria do desempenho.

Os padrões de trabalho são outra preocupação da empresa que, por meio 
de procedimentos, normas, manuais, informativos, formulários, sistemas, 
aplicativos e banco de dados, mantém os requisitos sob controle.
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As principais sistemáticas de análise e melhoria dos processos são: 
Excelência Operacional (Work, Asset e Revenue), Realização de 
Benchmarking, Inovações Tecnológicas (P&D), Cultura APEX, Auditorias, 
entre outros.

A AES Eletropaulo reconhece a importância dos fornecedores para 
sustentar a operação e procura construir esses relacionamentos sob 
uma base sólida. Além de serem escolhidos entre os que atendem às 
demandas de materiais e serviços, prioriza-se o comprometimento 
com os princípios éticos e de responsabilidade social da empresa. As 
parcerias de médio e longo prazo, que privilegiam a especialização e 
qualificação dos fornecedores, representam cerca de 80% do volume 
total contratado.

A qualificação e seleção dos fornecedores seguem critérios rigorosos 
e a qualidade da prestação de serviços é assegurada com o Mapa de 
Relacionamento, que evidencia o cumprimento com o estabelecido 
nas normas, procedimentos e contratos firmados.

Além disso, a empresa incentiva seus parceiros a melhorar o 
desempenho por meio de ações como treinamentos integrados para 
terceiros, participação no Rodeio de Energia e auditorias.

A adoção de uma Gestão Integrada da Cadeia de Suprimentos 
(fornecedores, compras e logística) permite o alinhamento das 
estratégias da área com as do negócio.

A empresa contrata 100% de energia do seu mercado e realiza 
previsão de carga com cinco anos de antecedência. 
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A gestão de pessoas é um 
dos grandes ativos da AES 
Eletropaulo.

A responsabilidade financeira tem impacto social significativo e 
afeta decisivamente os colaboradores, o mercado e a sociedade.

Para minimizar o risco operacional, a AES Eletropaulo desenvolveu 
o GECET (Gerenciamento de Contratos de Suprimento de Energia e 
Transporte), que permite validar o resultado de contabilização de 
energia transacionada na Câmara de Comercialização de Energia 
Elétrica (CCEE). A ferramenta é usada também no controle dos 
contratos de suprimento de energia e no desenvolvimento de relatórios 
gerenciais, para suporte e tomadas de decisão. 

A gestão financeira da AES Eletropaulo tem como alicerce os 
requisitos de desempenho econômico-financeiro e sustentabilidade 
econômica, de acordo com orientações estabelecidas no Ciclo de 
Planejamento Estratégico.

O modelo de projeção, utilizado desde 1998, possui dados históricos 
atualizados mensalmente e projetados até 2027, permitindo o 
monitoramento constante do valor da empresa, com simulação da 
estrutura de capital e gestão de fluxo de caixa.

Anualmente, durante o ciclo de PE, no processo orçamentário, são 
elaboradas as projeções para os dez anos seguintes. Com base 

nessas informações, a empresa avalia os possíveis riscos e cenários 
econômicos para as tomadas de decisão. 

Os principais indicadores econômico-financeiros controlados 
incluem os relativos à estrutura, liquidez, atividade e rentabilidade. 
Buscando retorno seguro e a preservação do capital, as aplicações ou 
resgates de caixa são feitos com base na Política de Risco de Crédito 
e Investimentos, que define os parâmetros que guiam a escolha do 
emissor do título que a AES Eletropaulo deseja adquirir.  

As necessidades de investimento da AES Eletropaulo são definidas 
durante o Ciclo de PE e no Sistema Gerencial (RD e BR) e os  critérios 
utilizados para a avaliação dos projetos de investimento são baseados 
nas regras de Capital Management definidas pela AES Corp. Os 
riscos financeiros são identificados e monitorados continuamente, 
quantificados de acordo com o impacto (alto ou baixo) sobre o 
resultado financeiro ou do fluxo de caixa (liquidez).  Anualmente, 
são definidas as diretrizes do orçamento e as metas orçamentárias, 
com gerenciamento e controle realizados pela área de Controladoria, 
suportados via sistema SAP R/3.                                                  
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Setor de atuação:
Bebidas

Porte:
Grande

Forma de atuação:
Capital fechado

Número de unidades/filiais 
por Estado:

01 - Distrito federal (Brasília)
03 - Goiás (Catalão, formosa e 
Simolândia)

Número de Fornecedores:
2040

Faturamento em 2008 
(Líquido Consolidado):

r$ 323.357.075,07
Total da força de trabalho:

1938 colaboradores
Histórico de premiação 
PNQ:

em 2006 e 2008, Destaque Clientes; 
em 2007, Destaque pessoas; e 
premiada 2009 

Nome da empresa:

Brasal refrigerantes S.A.
Endereço:

CSG 06 lote 01/02 - Taguatinga Sul - Df 
Site:

www.brasal.com.br
Data de fundação:

Maio de 1989
País de origem:

Brasil
Capital:

Nacional
Composição acionária
e societária:

Controle acionário familiar exclusivo, 
não havendo outro sócio e acionista

Principal executivo:         

Osório Adriano Neto, diretor
vice-presidente
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Osório Adriano Neto, 
Diretor vice-presidente da Brasalfo
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esses requisitos, apoiados pelo Modelo de excelência da Gestão®, 
levaram a companhia a integrar o seleto grupo de empresas Classe 
Mundial, com um detalhe: a Brasal teve a maior pontuação entre 
as premiadas do pNQ 2009. 
“Ser Destaque por três anos consecutivos nos capacitou e motivou. 
estamos felizes pela conquista de todos os colaboradores que 
se esforçaram para levar a nossa empresa ao topo. Dos critérios 
observados pela fNQ, pessoas é o que melhor nos qualifica”, afirma 
Osório Adriano Neto, diretor vice-presidente da Brasal refrigerantes. 
O executivo sabe que, além de buscar a excelência de forma 
permanente, não se deve descuidar de dois quesitos essenciais: 
inovação e sustentabilidade. por isso, os investimentos nesses 
dois pilares da gestão são frequentes na Brasal, até porque um de 
seus principais insumos é a água. “realizamos o monitoramento 

das bacias hidrográficas da região de Taguatinga, no Distrito 
federal. O programa envolve escolas do município e visa à 
conscientização das pessoas em relação ao uso e preservação da 
água. Destinamos r$ 2,5 milhões para a readequação da nossa 
estação de Tratamento de efluentes, que já atende à legislação 
e deverá produzir um efluente de melhor qualidade para ser 
lançado no sistema de tratamento de águas do estado”, informa 
renato Barbosa, diretor geral da Brasal.
A empresa também conta com um programa para a redução do 
consumo. “A economia obtida ao longo do ano equivale a de um 
mês. em relação às embalagens, mantemos convênio com uma 
cooperativa para o recolhimento e reciclagem de peT de todas 
as marcas, gerando emprego, renda e redução do impacto na 
natureza”, complementa o diretor.

Detentora do maior market 

share da Coca-Cola no País, 

com 71,7% de participação 

no mercado local, a Brasal 

Refrigerantes alcança a maior 

pontuação nos critérios de 

excelência e se consagra 

Premiada no PNQ 2009.

Vitória com distinção

Destaque em 2006, 2007 e 2008, a Brasal Refrigerantes mostra que a excelência em gestão é 
construída no dia a dia, com método, persistência e pessoas motivadas.
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Detalhe da sede da 
Brasal, em Taguatinga, 
Distrito Federal.
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O êxito da Brasal está 
apoiado no MeG, 
no envolvimento 
das pessoas, no 
relacionamento 
com os clientes e, 
especialmente, no 
aprendizado contínuo. 

perfil 
Com sede na cidade satélite de Taguatinga, no Distrito federal, a Brasal refrigerantes é uma 
unidade de negócios do Grupo Brasal, uma das maiores holdings de capital fechado do Centro Oeste, 
que atua nos segmentos de veículos, incorporações, combustíveis e hotelaria. A fração refrigerantes 
é responsável, desde 1989, pela fabricação, comercialização e distribuição da marca Coca-Cola. Ao 
longo de 20 anos, a empresa expandiu sua área de atuação para o sudeste e nordeste de Goiás, 
noroeste de Minas Gerais e sul do estado do Tocantins, sem se descuidar da qualidade.

A busca pela excelência em gestão na Brasal teve início em 1997, com a implantação do 
programa de Gestão pela Qualidade Total. Mas o real avanço ocorreu em 2003, com a adesão 
ao MeG. “incorporamos as práticas de Governança Corporativa, que evoluíram para a adoção de 
novos processos e o estabelecimento do fórum estratégico. Hoje, temos um modelo de gestão 
que é referência em Brasília”, avalia Osório Neto.

em 2009, a Brasal sustentou um crescimento de 7% em seus negócios, apesar da crise. “O MeG 
foi um instrumento importante no contorno da crise e na manutenção da empresa no caminho 
da qualidade e da eficiência”, diz o vice-presidente. Além da matriz, a Brasal conta com três filiais 
nos municípios goianos de Catalão, formosa e Simolândia, cinco distribuidoras autorizadas e 21 
mil pontos de venda. É responsável pela geração de 2 mil empregos diretos. 
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Lideranças: estrutura horizontal 
e diálogos permanentes.

O sistema de liderança da Brasal incentiva um ambiente 
propício ao aprendizado e à excelência. 

Transparência e clareza nas ações  
A brasal refrigerantes é uma s.A. de capital fechado e controle 
acionário familiar exclusivo, não havendo outro sócio acionista. 
desde que adotou o MeG, a empresa vem implantando práticas de 
Governança corporativa. em 2004, a organização promoveu um 
processo de reorganização acionária de forma a concentrar o seu 
controle de capital na brasal Participações.

depois disso, a organização teve seu modelo de auditoria reestruturado 
para estabelecer um cronograma anual de auditoria. o modelo passou 
a ser composto por três entidades independentes, cada uma com foco 
específico, porém com atuação coordenada: Auditorias interna, de 
revisão de impostos e de balanço. 

os riscos empresariais são identificados conforme processo 
padronizado pelo Programa de Gerenciamento de incidentes e 
resolução de crises, que exige uma Análise de vulnerabilidades 
feita por meio de uma classificação comum de riscos e critérios para 
quantificação do grau de vulnerabilidade. este programa prevê o 
estabelecimento de diretrizes para controlar, prevenir e minimizar os 
riscos e possíveis perdas com a ocorrência de incidentes ou situações 
de emergência, que possam implicar em prejuízo às instalações, às 
pessoas, à marca, à imagem, ao meio ambiente e à comunidade.

o comitê de Gerenciamento Pelas diretrizes (GPd) é atualmente 
o órgão mais amplo de decisão na empresa, tendo como foco 
assuntos estratégicos, tais como a definição de diretrizes e a análise 
crítica do desempenho global. os principais padrões de trabalho 
são representados por Procedimentos operacionais Padrão (PoP), 
programas, fluxogramas, políticas ou por qualquer outra forma que 
expresse a metodologia para execução das práticas. os mesmos são 
estabelecidos, desde 1999, conforme o programa de Gerenciamento 
da documentação. 

o programa funciona sob a coordenação da área de Gestão da 
Qualidade, que considera na sua elaboração as diretrizes da organização, 
legislação, certificações iso9001, oHsAs 18001, iso 22000, resultados 
de auditorias, requisitos e necessidades das partes interessadas.

desde 1999, quando a brasal iniciou sua participação nos prêmios 
PnQ, PQdf, PsQt e Qualidade da coca-cola, a direção estimula e 
incentiva um ambiente propício ao sistema de aprendizado. “em cada 
candidatura, aprendemos e evoluímos muito em todos os processos”, 
resume osório neto, lembrando que a participação da direção e 
gestores nos eventos do Mbc (Movimento brasil competitivo) e da 
fnQ servem de estímulo interno à busca da excelência e da inovação.
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Satisfação e confiança constituem a base do relacionamento 
da Brasal com os seus clientes e o mercado.
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A brasal também criou e fortaleceu o vínculo com a comunidade ao adotar o Programa de visita à fábrica. Anualmente, 13 mil crianças visitam 
suas instalações, acompanhadas de monitores. elas conhecem o processo produtivo, fazem pausa para o lanche, participam de brincadeiras e 
ganham brindes. 

pesquisas antecipam necessidades 
o foco da organização são as relações de parceria. com o objetivo de identificar, analisar e compreender as necessidades dos clientes, a brasal 
adotou os seguintes programas:

•	 Segmentação	do	Mercado: definidos em canais, subcanais e 
classe econômica de comercialização. o agrupamento decorre das 
características do cliente, como atividade comercial, tamanho dos 
estabelecimentos, classe econômica predominante, localização 
geográfica e necessidades específicas.

•	 Visitas	ao	mercado: uma equipe de 230 vendedores e 
28 coordenadores realiza diariamente 3000 visitas por dia, 6 
dias por semana. eles coletam informações relacionadas às 
necessidades dos clientes, tendências de mercado, feedback 
das atividades de comercialização e distribuição da brasal e 
informações sobre as atividades da concorrência.

•	 Centro	de	Negócios: programa que busca aprimorar o 
relacionamento com os clientes por meio do atendimento de 
suas necessidades e a oferta de capacitação sobre as melhores 
práticas de merchandising.

•	 Pesquisa	Quest	: quantitativa que busca antecipar as 
necessidades e tendências do mercado, além de avaliar a nossa 
eficiência no trato com o cliente. desde o início da pesquisa, a 
brasal é considerada Benchmark para o mercado.

•	 Pesquisa	de	Execução	de	Mercado	(RED): realizada 
mensalmente por equipe própria, capacitada para mensurar a 
performance do grupo de vendas. 

•	 Separação	de	Atendimento: em 2007, a brasal 
inovou dentro do sistema coca-cola em relação à forma de 
atendimento ao mercado. investiu no processo e aumentou a 
equipe de vendas. clientes do mercado tradicional, das filiais 
e dos parceiros passaram a ser atendidos por duas equipes, 
cada uma com seu portfólio de produtos e dois vendedores, 
supervisionados pelo coordenador. 

Ações identificam deficiências e corrigem rumos
o fórum estratégico é um conjunto de reuniões que ocorrem anualmente para suprir todas as etapas do 
processo de Planejamento estratégico da brasal. é promovido pela área de Gestão da Qualidade, com a 
participação do acionista, do comitê GPd e dos gestores de área. do fórum resultam o Mapa estratégico e o 
Painel de bordo, segundo metodologia adaptada do Balanced Score Card (bsc), no qual estão formalizados 
os objetivos estratégicos e seus respectivos fatores críticos de sucesso. 

o acionista, o comitê de Gerenciamento Pelas diretrizes (GPd) e os principais gestores avaliam as análises 
dos ambientes e validam os objetivos estratégicos e os fatores críticos de sucesso, levando em conta a 
consistência dos objetivos em relação à visão, valores e políticas; a consonância com as necessidades e 
requisitos das partes interessadas; a vantagem em relação à concorrência e a viabilidade de implantação. o 
Mapa estratégico é um importante instrumento para comunicação das estratégias, avaliadas mensalmente 
nas reuniões do GPd. como refinamento, foi criado um fórum específico para avaliação de alternativas para 
correção de rumo e possível reavaliação de metas. 

o fórum estratégico consolida os resultados dos indicadores de desempenho estratégicos e operacionais do 
ano anterior, compara-os às metas pré-estabelecidas e aos referenciais comparativos. na ocasião, é realizada 
a análise dos fatores que afetaram positivamente ou negativamente o alcance das estratégias. 
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respeito pela pessoa e o meio ambiente
As ações socioambientais atendem às necessidades internas e das comunidades circunvizinhas, e constam 
da sistemática de Planejamento estratégico, na etapa de Avaliação das necessidades da comunidade. 

Por meio de ações contínuas são identificados aspectos e impactos sociais e ambientais dos produtos, 
processos e instalações, utilizando metodologias e levantamentos apropriados, do projeto à disposição 
final dos resíduos. o rivi (relatório de impacto de vizinhança) é uma forma inovadora de identificar os 
impactos dos processos, produtos e instalações da brasal nas comunidades próximas. realizado em parceria 
com o curso de engenharia Ambiental da Universidade católica de brasília, consiste em pesquisa de campo 
com a população, em um raio de 2.5 km da empresa. A empresa também realiza o fórum de lideranças 
comunitárias, espaço de discussões com a comunidade. 

todas as ações constam da Avaliação de Aspecto e impacto. no caso da necessidade de melhoria dos 
processos internos, é realizado um trabalho de conscientização e envolvimento de colaboradores e 
fornecedores, durante a semana de Qualidade de vida.

A brasal formalizou seu Programa de responsabilidade social corporativo, cuja metodologia direciona os 
esforços da organização e a melhor aplicação dos recursos, além de expressar critérios para a aprovação de 
projetos sociais. os projetos eleitos são acompanhados por indicadores específicos e compõem o indicador 
Geral de eficácia de Projetos. 

o programa Gestão socioambiental das Águas (GssA) é exemplo de inovação e ação proativa, fruto das 
parcerias com a Agência nacional das Águas (AnA), fundação sos Mata Atlântica e Associação Amigos 
do futuro, que tem como objetivos sensibilizar, organizar e capacitar integrantes da comunidade para a 
gestão integrada dos recursos hídricos. A partir da identificação dos cursos d’água que fazem parte da bacia 
hidrográfica na qual a brasal está inserida, cinco grupos, sendo quatro formados por escolas da região e um 
por voluntários da comunidade, fazem a coleta de amostras de água para análise. os dados são publicados no 
site www.rededasaguas.org.br. 

dentre as ações de inclusão social, destacam-se a participação da empresa no telecurso de ensino fundamental 
e Médio, promovido pelo programa “Gostoso é saber”, o programa da fundação educacional do distrito federal 
“Parceiros da escola” e “Pet vazia coração cheio”, desenvolvido em parceria com a associação dos panificadores 
locais. A equipe de responsabilidade social organiza campanhas de voluntariado, como o Programa “brasal doa vida”, 
que promove a doação de sangue, medula e órgãos, em parceria com a fundação Hemocentro de brasília. outras 
atividades desenvolvidas são visitas a orfanatos, asilos e hospitais, realizadas por voluntários da organização; palestras 
em faculdades, proferidas por profissionais brasal, e a participação no projeto Ação Global.

Formandos do Telecurso 
de Ensino Fundamental 
e Médio, iniciativa do 
programa “Gostoso é Saber”.
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fluxo e segurança da informação
A gestão das informações subdivide-se em sistemas de informação informatizados, geridas pela Área de 
tecnologia da informação, e sistemas de informação não informatizados. Grande parte das informações 
encontra-se nos sistemas de informação informatizados, cuja responsabilidade é da Área de tecnologia de 
informações. A gestão dos sistemas de informação não informatizados é realizada por meio dos programas 
M42005 – Gerenciamento da documentação (Ged) e M42011 – comunicação corporativa, que estão sob 
a responsabilidade da área de Gestão da Qualidade. Atende ao objetivo estratégico “Manter um sistema 
de gestão alinhado aos critérios de excelência da fnQ e aos requisitos do sistema de Gestão da coca cola 
(sGcc)”. A gestão dos sistemas de informação está voltada, entre outras ações, à difusão de Projetos e 
Planos de Ação traçados pela direção e gerências.

A segurança e a disponibilidade das informações são garantidas 
por recursos tecnológicos em grande parte dos processos. 

A segurança e a disponibilidade das informações são garantidas pelos recursos tecnológicos envolvidos, e 
permitem que elas estejam disponíveis de forma segura e alinhada ao Programa de segurança da informação. 
o programa de Benchmarking é aplicado sempre que há necessidade de informações comparativas para 
avaliar o desempenho de processos e indicadores, na revisão e implantação de novas práticas de gestão e na 
definição de metas. são observados os critérios similaridade, concorrente, excelência e classe mundial para 
identificação das empresas. 

como apoio ao programa, foi desenvolvida uma ferramenta que possui as funções de registrar todos os 
Benchmarking, formar um banco de dados e disponibilizar os registros que apoiam a prática. A obtenção das 
informações comparativas é realizada pelos gestores. eles definem os métodos utilizados para determinar as 
formas mais apropriadas de coleta, bem como o registro das informações. os critérios utilizados consideram 
a abrangência e profundidade requerida; limitações de orçamento; acessibilidade e confiabilidade das 
informações. As atualizações decorrem do surgimento de necessidades de melhorias no processo, revisão de 
metas e por ocasião do Planejamento estratégico. 

Canal Brasal: 
dados 
compartilhados e 
disseminados em 
todos os níveis.
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Ações valorizam capital humano
A organização do trabalho na brasal ganhou estruturas mais horizontais a partir de 1997, com a implantação 
das equipes de trabalho. Além de refletirem a redução nos níveis hierárquicos, essas estruturas promovem 
um ambiente propício ao aprendizado, maior autonomia e inovação, garantindo agilidade na tomada de 
decisões e facilidade de comunicação. 

A empresa prioriza o recrutamento interno no preenchimento de vagas, por meio de promoções, promoções 
com transferência ou apenas transferências, tendo como objetivo a valorização do capital humano, o 
desenvolvimento pessoal e a democratização no preenchimento das vagas. esgotadas as possibilidades de 
recrutamento interno, a empresa estabelece o processo externo, em consonância com o código de ética e 
conduta, valores e diretrizes organizacionais. 

A cooperação entre as pessoas é estimulada de várias maneiras, com destaque para o Programa conversando 
com o diretor, ciclos de auditoria, reuniões de equipes interfuncionais e dos times de Aprendizado e inovação. 
os processos de Avaliação de desempenho abrangem todos os colaboradores, individualmente ou por equipe, 
visando estimular e reconhecer o alto desempenho, identificar oportunidades de melhoria e fornecer subsídios 
para o desenvolvimento profissional e pessoal. A empresa dá especial importância às lideranças, analisadas 
com a avaliação feedback 360º. A partir do resultado, e juntamente com o Plano Anual de treinamento, é 
constituída a base para o plano de desenvolvimento individual. 

Aprendizado, remuneração por desempenho e ações de 
qualidade de vida asseguram a satisfação dos colaboradores.

A política de remuneração e reconhecimento adota a remuneração 
total, composta por salários base e/ou variável, assim como benefícios. 
A empresa busca adequar seu modelo de remuneração por meio de 
pesquisas salariais realizadas junto ao mercado. 

os treinamentos são de responsabilidade da área de Gestão de Pessoas 
e envolvem todas as áreas da empresa, constituindo uma equipe 
interfuncional de Multiplicadores de treinamento. A capacitação está 
alinhada aos valores e Políticas organizacionais e observam as diretrizes 
do sGi e os desdobramentos das estratégias, focando a cultura da 
excelência. como exemplo de refinamento, a brasal promove parcerias 
com universidades para o desenvolvimento de programas de cooperação 
técnica, científica e cultural, e integração empresa-universidade. 

A gestão da Qualidade de vida, segurança, saúde ocupacional e ergonomia, 
sob a responsabilidade da área de Gestão da Qualidade, foi incorporada ao 
sistema de Gestão integrado em 2004. em 2005, a organização recebeu 
certificação da norma oHsAs 18001, mantida nos anos seguintes. 

como forma de atrair e reter talentos, a empresa investe na Pesquisa 
de clima organizacional, realizada anualmente, para detectar fatores 
que afetam o bem-estar, a satisfação e a motivação das pessoas,  e 
promover ações de melhoria. 

o programa viver Melhor reúne diversas ações voltadas à Qualidade de 
vida do trabalhador e seus familiares, por meio de apoio à atividade 
física e esportes, convênios com faculdades e escolas de idiomas, 
complementação dos estudos, celebrações, gincanas, combate ao 
tabagismo, orientação psicológica e saúde no geral. 

Centro de Convivência da 
Brasal: espaço para promover o 
bem-estar e a integração entre 
as pessoas.
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Acompanhamento diário garante eficiência
A tarefa de refinar os processos é realizada pelos gestores das áreas com 
intuito de suprir as necessidades e requisitos das partes interessadas, em 
reuniões de análise crítica e em atendimento aos critérios de excelência 
da fnQ. ocorrem por ocasião do fórum estratégico e incluem a revisão do 
Mapa do negócio, com apoio das ferramentas da Qualidade (análise de 
sWot, brainstorming etc). também se dá por meio de pesquisas junto aos 
clientes externos e internos. 

A atualização mensal da legislação, realizada por empresa especializada, 
e os levantamentos dos aspectos e impactos ambientais, bem como dos 
riscos de saúde e segurança, permitem identificar necessidades a serem 
incorporadas ao processo. os manuais do sGcc (que incluem os requisitos 
das normas iso e osHAs) são desenvolvidos pelo sistema coca-cola 
e observam todos os requisitos relativos às instalações e processos da 
organização, sendo controlados pela área de Gestão da Qualidade. 

A projeção dos processos principais e de apoio é realizada pelos 
gestores das áreas. Grandes empreendimentos seguem as referências 
que constam no programa Gerenciamento de Projetos - M61001. o 
controle dos processos principais e de apoio ocorre, principalmente, 
por meio de reuniões de gerenciamento da rotina do dia a dia, 
acompanhamento das informações do sAc/sAr, dos indicadores 
de desempenho estratégico e de planos de ação decorrentes do 
Planejamento estratégico, entre outras iniciativas. 

Para assegurar o controle dos processos, utilizam-se os programas e 
procedimentos armazenados no sistema de controle de documentos 
EasyPaper e registros de execução das atividades, armazenados nos 
diretórios da rede. os requisitos ambientais, de Qualidade, segurança, 
saúde e ergonomia, e segurança de Alimentos são controlados pelos 
Gestores dos Processos, monitorados pela área de Gestão da Qualidade. 

o controle e a eliminação dos riscos empresariais resultam dos 
procedimentos adotados pelo Programa de Gerenciamento de 
incidentes e resoluções de crises. o Programa Gestão de segurança 
de Alimentos inclui os programas de condições de boas Práticas de 
fabricação, Pontos críticos de controle e Análise de Perigos, cujo 
controle é realizado pela equipe de segurança de Alimentos e tem 
como objetivo avaliar e monitorar as boas Práticas de fabricação 
e o sistema de Gestão de segurança de Alimentos. Além desses 
procedimentos, são realizadas auditorias internas e externas. A 
disseminação das boas práticas é realizada por meio de treinamentos, 
workshops, reuniões com as áreas, intranet e murais. 

os projetos dos processos atendem aspectos como identificação da 
necessidade, atendimento aos requisitos estabelecidos, análise técnica 
do processo, especificação tecnológica, análise comercial e financeira. 

A brasal busca fornecedores e prestadores de serviços comprometidos 
com o código de ética e conduta da brasal, para agregar valor ao negócio. 
em 2007, foi criado o Workshop Anual com os principais fornecedores e 
prestadores de serviço para a transmissão dos resultados, expectativas e 
diretrizes organizacionais, buscando o envolvimento e comprometimento 
dos mesmos. os fornecedores também demonstram suas expectativas e 
satisfação com a organização.

os requisitos de desempenho econômico-financeiro, sob a 
responsabilidade da diretoria financeira, ocorrem nas etapas do 
Planejamento estratégico com a participação do comitê GPd e do 
acionista. nelas, há a definição de investimentos, metas financeiras, 
operacionais, de fluxo de caixa e o ebtidA, os quais têm origem em 
metas como volume, receita, custo fixo e custo variável. na definição 
do nível esperado de desempenho econômico-financeiro, o acionista 
tem participação ativa, indicando os níveis almejados que servirão 
de base e input para as etapas do Planejamento estratégico. A 
sustentabilidade econômica do negócio é coordenada pela diretoria 
financeira e apoiada por áreas especialistas.

pr
OC

eS
SO

S

fo
to

s: 
Ac

er
vo

 br
As

Al



71 dezembro _2009

rigor, eficiência e empatia
os ganhos auferidos pela empresa foram percebidos em várias 
esferas, desde a maior participação dos colaboradores na gestão 
da qualidade dos produtos, inovação e eficiência dos processos, até 
maior empatia entre a brasal e a comunidade em seu entorno. os 
ganhos ambientais foram significativos, com a redução do consumo 
de água e energia e o monitoramento das bacias hidrográficas na 
região de atuação da brasal.  esses avanços decorrem da postura 
adotada pela liderança, da adoção das melhores práticas de gestão, 
do rigor na gestão do capital, na adoção de política de remuneração, 
da transparência nas ações e do estabelecimento de canais de 
comunicação horizontais com colaboradores e a comunidade.   

O controle dos processos é rigoroso e se 
evidencia na rotina diária da Brasal, da 
produção ao estoque e distribuição.
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O compromisso com a erradicação do trabalho infantil e 
o impedimento do trabalho degradante é compartilhado 
com os fornecedores da Brasal. 
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Nome da empresa:

Cpfl piratininga
Endereço:

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

Site:
www.cpfl.com.br

Data de fundação:

Outubro de 2001
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 da 
Cpfl energia

Número de 
fornecedores:

Aproximadamente 3.500 cadastrados

Setor de atuação:

energia elétrica
Porte:

Grande
Número de unidades/ 
filiais por Estado:

Atende a 27 cidades no interior e litoral 
paulista. possui 17 agências de atendimento 
e 38 subestações. Atua em uma área de 
6.785 km²

Forma de atuação:

Capital aberto
Faturamento em 2008:

 r$ 2,9 bilhões (receita bruta)
Total da força de trabalho:

1.191 colaboradores, dos quais 2,3% em 
cargos de direção ou gerência; 61 pessoas com 
deficiência; 26 estagiários; 31 profissionais in 
company, supervisionados por gestores

Histórico de premiação 
PNQ:

        premiada no pNQ 2009
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Wilson ferreira Junior
Presidente da CPFL Energia,  
holding que controla a CPFL Piratininga
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CPFL Piratininga é mais 

uma empresa da holding 

CPFL Energia a conquistar 

o PNQ. Razão de tanto 

sucesso? O grupo adota a 

visão sistêmica na gestão 

e procura disseminar 

a excelência de forma 

integrada. 

Excelência em rede

A CPFL Piratininga registrou mais um marco no histórico da excelência em gestão da CPFL Energia, 
que já teve a CPFL Paulista, Premiada em 2005 e 2008, e a RGE Energia, Destaque 2009. 

Alguns números ajudam a entender a excelência na prática de gestão 
da empresa. em 2008, o consumidor da Cpfl piratininga ficou, em 
média, apenas 6,54 horas sem energia elétrica e 5,36 interrupções, 
registrando um dos melhores resultados do país no setor. isso se deve, 
entre outros fatores, aos investimentos anuais realizados pelo grupo 
na área de pesquisa & desenvolvimento, que chegam a r$ 30 milhões 
em atividades com foco na inovação tecnológica. 
O desenvolvimento do setor de energia elétrica depende 
naturalmente da qualidade para ser competitivo. “inovação, para 
nós, é fomentar boas ideias com potencial de aplicação no mercado 
e que cheguem como benefício ao consumidor final”, diz ferreira 
Junior, acrescentando que a concessionária possui uma ampla rede de 
parceiros e está sempre em busca de talentos no Brasil e no exterior, 
para aplicar seus recursos de maneira eficiente. 

Há algum segredo para um reconhecimento tão consistente às 
empresas capitaneadas por Wilson ferreira Junior, presidente 
do grupo desde 2000? A resposta, segundo ele, é simples. 
“É fruto do nosso interesse permanente em ter um conjunto 
de organizações com gestão integrada, compartilhando as 
melhores práticas e respeitando os desafios regionais”, afirma.
O CeO da holding, que detém 13% de participação em fornecimento 
de eletricidade no Brasil, identifica na Cpfl paulista o comportamento 
pioneiro que irradiou a filosofia da excelência para todo o grupo. ele 
informa que a piratininga vem construindo sua vitória desde 2002, 
quando se candidatou ao pNQ pela primeira vez. “As visitas e relatórios 
emitidos pela fNQ tornaram-se instrumentos de trabalho das pessoas 
no ano seguinte, com definição de prioridades, aprendizado e correção. 
O prêmio 2009 é resultado desse processo”, conta ferreira Junior.   
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Perfil 
A Cpfl piratininga é uma das oito empresas que compõem 
a Cpfl energia. foi criada em 2001, após duas cisões, fruto 
do processo crescente de consolidação do setor elétrico 
paulista: as da eletropaulo e da Bandeirante energia. Além das 
distribuidoras, a holding controla as atividades do grupo ligadas 
aos segmentos de geração e comercialização de eletricidade. 

Números 2008

 1,4 milhão de clientes distribuídos em 27 cidades que ocupam  �
uma área total de 6.785 Km2   

 Cerca de 3,5 milhões de pessoas, no interior e litoral paulista,  �
são beneficiadas com os serviços da companhia

 36 mil novos clientes, com um aumento de 2,7% em relação ao  �
ano anterior

 38 subestações de transformação de eletricidade �
 17 agências de atendimento �
 Receita bruta de R$ 2,9 bilhões, com uma geração operacional  �
de caixa, medida pelo Ebitda, de R$ 404 milhões 

 Lucro líquido: R$ 222 milhões �

Os números da CPFL Piratininga classificam-na como uma das 
maiores distribuidoras de energia do estado de São Paulo e do Brasil.

A diretoria executiva da CPFL Piratininga fica na sede em Campinas 
(SP). A distribuidora de energia atende com duas estruturas regionais 
nas cidades de Santos e Sorocaba, com centros de operação do sistema 
e estações avançadas para atendimentos descentralizados, além de 
agências de atendimento aos clientes.

Nas estações avançadas, a gestão técnico-operacional é exercida por 
lideranças e equipes de técnicos e eletricistas que realizam manutenções 
no sistema elétrico e são responsáveis pelo atendimento emergencial. 
Nas agências de atendimento, são resolvidas as solicitações dos clientes, 
que também recebem orientações sobre outros canais de atendimento 
como internet (e-mail), 0800, chat, torpedos e twitter, entre outros. O 
atendimento orienta os clientes em relação à conta de luz, segundas 
vias, solicitações diversas e outras facilidades.

O mercado da CPFL Piratininga é dividido por segmentos de consumo, 
sendo a classe residencial a sua grande maioria. Em relação aos 
fornecedores, a organização se relaciona com dois grupos de parceiros: 
os supridores de energia elétrica e os fornecedores de materiais e 
serviços, estes uma carteira de aproximadamente 5 mil parceiros. 
As aquisições de energia elétrica para atendimento do mercado são 
feitas seguindo regras estabelecidas pelo Governo Federal, em leilões 
específicos com essa finalidade. 

Interligada ao sistema elétrico brasileiro, a CPFL Piratininga monitora 
em tempo real os parâmetros de qualidade necessários e suficientes 
para adequar sua aquisição de energia, de acordo com a carga de seu 
mercado. Toda essa operação é realizada por um sistema supervisório 
automatizado, instalado em seu Centro de Operação do Sistema (COS).

“Há um esforço para integrar nossa política de Sustentabilidade em toda a cadeia de negócios, 
disseminando princípios de cidadania empresarial e da cultura da corporação”, reforça Ferreira Junior. Ele 
destaca o estabelecimento de diretrizes de Governança Corporativa e a implantação do Código de Ética e de 
Conduta Empresarial, além de compromissos firmados com organismos internacionais relacionados com as 
melhores práticas de direitos humanos, direitos sociais e cuidados ambientais.

O ano de 2008 foi particularmente importante porque os executivos da CPFL Piratininga se dedicaram a 
analisar as grandes mudanças que estavam ocorrendo no setor e no mundo, muito em função da explosão 
do tema mudanças climáticas. Resposta a essa reflexão foi dada na 1ª Convenção CPFL 2008, na qual 
executivos e líderes conheceram os novos direcionadores estratégicos (Visão, Missão e Princípios), o Plano 
Estratégico 2009/2013, o modelo de gestão, os mecanismos de monitoramento e controle, além dos 
fundamentos de dois macroprocessos de expressiva relevância para a CPFL Piratininga: a Universidade 
Corporativa e a sua nova estrutura de marcas.
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O processo de gestão de 
liderança é disseminado na 
CPFL Piratininga, de forma 
a identificar potenciais 
talentos e novos líderes 
para o futuro. 
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Nos últimos 12 anos, o 
desempenho crescente 
das concessionárias 
foi responsável pela 
redução de 35% no 
custo de energia 
elétrica  para a 
população.
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decisões alcançam todos os níveis
O respeito a seus stakeholders é uma característica da CPFL Piratininga, 
expressa no desenho da liderança empresarial, nos cenários onde atua 
e junto aos públicos interessados. Os acionistas têm equidade nas 
decisões e a remuneração está definida com 100% de tag along para 
todos os tipos de ação. Essa prática ilustra o respeito aos acionistas 
minoritários e mostra a aderência da empresa à Sarbanes-Oxley. Ela 
cuida, ainda, para que seus princípios e Código de Ética e de Conduta 
Empresarial sejam disseminados em todos os níveis de gestão e 
incorporados pelo Planejamento Estratégico.

As decisões empresariais são tomadas de forma colegiada em várias 
estruturas, desde o Conselho de Administração até as diretorias em 
assembleias, reuniões, sendo desdobradas em todos os níveis da 
organização.

Todos os colaboradores receberam um exemplar do novo Código de 
Ética e de Conduta Empresarial, assinando um termo no qual reforçam 
o compromisso e a responsabilidade com os princípios ali contidos. As 
partes relacionadas têm acesso a esse documento em formato eletrônico 
e são orientadas a buscar a adoção de conceitos nele inseridos.

A promoção da cultura da excelência advém do estímulo à diversidade 
de ideias e de atitudes junto à força de trabalho, principalmente pela 
gestão de desenvolvimento de pessoas e pelo incentivo à inovação 
e projetos de Pesquisa & Desenvolvimento. A programação da CPFL 
Cultura, nesse sentido, é um direcionador da promoção da cultura, não 
apenas corporativa, mas também de temas relevantes que impactam 
no negócio, como as discussões sobre aquecimento global ou a busca 
de fontes renováveis de energia.

Histórico da busca da Excelência

Certificações do SGI - Sistema de Gestão 
Integrado nas normas internacionais ISO 9001, ISO 
14001, OHSAS 18001 e SA 8000
2006 - Melhor distribuidora da região Sudeste 
(a mais exigente do País) pela Aneel - Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
2008 - 2º lugar no Prêmio Abradee, da Associação 
Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica
2009 – Premiada no PNQ 2009
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O processo de gestão da liderança é uma prática corporativa 
reconhecida da holding e aplicada à CPFL Piratininga desde a sua 
constituição, em 2001. Está incorporada nas práticas de gestão de 
pessoas a busca por talentos e identificação de potenciais lideranças. 
Em 2006, foi criado o Plano de Sucessão, para identificar líderes e 
potenciais sucessores a postos-chave.

O conceito de liderança passa necessariamente pelo sucesso do 
programa de desenvolvimento de executivos e gestores, o CPFL 

Crescimento sustentável
Em 2008, foi estruturado um novo processo de planejamento e 
monitoramento empresarial, com a participação de consultoria 
especializada em modelos de gestão. Esse trabalho permitiu um 
refinamento da formulação das estratégias, melhorando a integração 
entre a sua definição, o processo de orçamento e o acompanhamento 
dos resultados. O resultado desse trabalho apontou um novo modelo 
em quatro fases: planejamento estratégico, plano de negócios, 
planejamento orçamentário e monitoramento dos resultados.

Uma ampla reflexão corporativa precede a etapa de formulação dos 
planos e das estratégias empresariais, com realização de seminários, 
fóruns de discussão e palestra. A ideia é buscar direcionadores do 
macroambiente, tendências do setor elétrico, do mercado, dos acionistas 
e do ambiente interno, para posterior definição dessas estratégias 
traduzidas por análise setorial, vantagens competitivas organizacionais 
e desafios empresariais.

Toda a comunicação das estratégias empresariais é feita pela intranet, 
em home exclusiva, reforçada por folders entregues aos colaboradores. 
Em 2008, essa comunicação foi feita também e primeiramente na 1ª 
Convenção CPFL.

O modelo de gestão e seus resultados são acompanhados por um painel 
de gestão com todos os indicadores estratégicos, tendo suas metas 
verificadas mensalmente. Esse Painel de Controle, conhecido internamente 
como cockpit, indica vários resultados, como os de característica 
operacional, por exemplo, os resultados de DEC e o FEC.

eS
Tr

AT
ÉG

iA
S e

 pl
AN

OS

Management, com três eixos definidos: Eixo coletivo, Eixo de 
desenvolvimento de carreira e Eixo de desenvolvimento individual.

A avaliação da liderança dos profissionais é feita por duas 
ferramentas de gestão: o Valor Pessoal, que aponta o desempenho e 
o cumprimento de metas; e o Assessment, que indica o potencial. O 
sistema de aprendizado está alinhado com as diretrizes estratégicas 
e busca implementar inovações e melhorias em todas as práticas e 
padrões de trabalho.

Uma ampla reflexão corporativa antecede a etapa de 
formulação dos planos e estratégias empresariais.
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Para que cada ação 
resulte em benefício 
real ao consumidor, 
a empresa promoveu 
um refinamento 
na formulação de 
suas estratégias, 
disseminando-a a todos 
os colaboradores.
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ligado no cliente
A CPFL Piratininga procura conhecer profundamente o seu mercado consumidor. Seja ele de alta ou de baixa tensão, do segmento público ou privado, 
da zona urbana, rural ou litoral. Todos os clientes da distribuidora estão conectados em seu sistema elétrico e hoje a empresa está aparelhada para 
atender a qualquer tipo de cliente nas 27 cidades onde atua.

Uma das inovações no atendimento foi o lançamento do projeto Ligado 
no Cliente, com uma nova política de relacionamento. Dele já surgiram 
várias soluções, como o torpedo avisando interrupção de energia e o 
agendamento de serviço por telefone, por exemplo. São 54 iniciativas e 
ações de melhorias, como o cartão de visitas que o eletricista deixa com o 
cliente para que a prestação do serviço possa ser avaliada.

Os canais clássicos de relacionamento com os clientes ganharam 
reforços. As agências de atendimento e o próprio Call Center têm dado 
maior espaço ao atendimento virtual, pela internet. Clientes especiais e 
segmentados possuem sites exclusivos, como é o caso de imobiliárias, 
Procons, prefeituras e projetistas particulares. Grandes clientes contam 
com a estrutura de Contact Center, enquanto que consumidores 
atendidos em baixa tensão podem se beneficiar de chats, SMS etc.

O Canal de Conduta Ética recebe denúncias e reclamações de clientes 
insatisfeitos com alguma ação da empresa, dentro de absoluto 
sigilo e confidencialidade. Os casos são analisados e julgados 
administrativamente com o objetivo de garantir justiça ao processo 
e aos envolvidos, ensejando punições, ressarcimentos e mudanças 

Detalhe de 
instalação interna 
da CPFL Piratininga, 
na regional de 
Santos (SP).

Atender com qualidade a quase 1,4 milhão de clientes tem 
sido uma tarefa incansável na CPFL Piratininga. 

de posturas e comportamentos não compatíveis com a conduta ética 
exigida e praticada pela CPFL Piratininga. Os Procons que atuam 
nos 27 municípios atendidos pela empresa participam de encontros 
anuais, nos quais são discutidos os principais problemas dos clientes e 
as melhores soluções para cada caso.

Pesquisas quantitativas e qualitativas analisam a satisfação dos clientes 
para aprimoramento das melhores práticas. Realizadas desde 2002, as 
pesquisas da Aneel e da Abradee também direcionam o aprimoramento 
da satisfação dos clientes. Desde 2004, clientes atendidos pelo Call 
Center fazem parte da amostra de pesquisa quantitativa que apura a 
satisfação desse público em relação ao atendimento recebido.

A satisfação dos clientes têm sido para a CPFL Piratininga um 
direcionador importante na busca de soluções criativas. Exemplo disso 
é o portfólio de soluções ligadas aos Serviços de Valor Agregado (SVA), 
que oferece facilidades como construção e manutenção de linhas e redes 
elétricas e estruturas, a exemplo de cabines primárias, redes subterrâneas 
e até subestações. Já a CPFL Total disponibiliza serviços comerciais, como 
pagamento de contas e obtenção de segundas vias, entre outros.
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A busca da sustentabilidade 
A preocupação com o meio ambiente e especialmente com seu entorno está presente na CPFL Piratininga. O Sistema de Gestão Ambiental cuida 
para que sejam tratados todos os impactos ambientais, desde o planejamento, projeto, implantação e operação dos processos e instalações, até 
sua fase de desmobilização. As iniciativas na área incorporam inovações, como o carro elétrico, equipado com bateria de lítio, desenvolvido por 
engenheiros da CPFL em parceria com a Edra, empresa de Rio Claro.  “Quatro veículos estarão rodando na sede da holding, em Campinas, em  
2010, conduzidos por funcionários, para contribuir com a redução de emissão de carbono nas dependências da empresa e testar  o protótipo para 
comercialização”, afirma Ferreira Junior.  

O carro elétrico, 
movido a bateria 
de lítio, é uma das 
inovações do grupo 
CPFL. O teste de 
viabilidade terá 
início em 2010, na 
sede da empresa 
em Campinas (SP).
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Uma sinalização objetiva da empresa foi a assinatura do compromisso “Carta ao Brasil”, que prevê que sejam 
mensuradas todas as emissões de gases de efeito estufa pela empresa e assumidas metas de redução. Os 
requisitos socioambientais são identificados pelos protocolos da ISO 14001, OHSAS 18001 e SA8000 e atendidos 
por programas específicos respeitados pela CPFL Piratininga. Esse, por exemplo, é o caso do Programa de 
Regularização de Clientes de Comunidades de Baixo Poder Aquisitivo. “São regularizadas ligações clandestinas, 
entrega de lâmpadas eficientes, substituição de chuveiros por aquecedores solares de água, mais econômicos, 
e principalmente pela conscientização, através de cursos sobre uso racional de eletricidade, contribuindo para a 
inclusão social”, relata Nicola Martini Neto, gerente de Assessoria de Gestão da Qualidade do Grupo CPFL Energia.

A empresa promoveu avanços em relação à legislação. Diversas rotinas e procedimentos identificam e 
tratam questões relativas às condições de trabalho e de saúde e segurança dos colaboradores e fornecedores, 
com alinhamento às melhores práticas trabalhistas internacionais. Os impactos sociais de sua atuação 
são tratados pela CPFL Piratininga com rigor e atenção. Campanhas educativas alertam a população para 
os riscos em relação à rede elétrica e estruturas de alta tensão. São realizadas palestras em escolas, em 
comunidades carentes, em associações de bairro reforçando noções de segurança em relação às pipas, 
aos balões e ao perigo de se trabalhar proximamente à fiação elétrica. Todas as estruturas físicas da CPFL 
Piratininga são aparelhadas com avisos e placas de sinalização alertando sobre os riscos de acidentes, 
principalmente em subestações e cabines primárias.

A CPFL Piratininga tem adesão ao Pacto Global, da ONU, que estabeleceu soluções para desenvolvimento do 
milênio. De forma protagonista, contribuiu com a holding para a realização de fóruns internacionais sobre a crise 
financeira mundial e o aquecimento global, trazendo para essas discussões especialistas como Paul Krugman, 
economista laureado com o Prêmio Nobel, e o economista inglês Nicolas Stern, autor de um relatório que avalia 
os impactos ambientais em nível mundial provocados pelo aquecimento global. A contribuição da empresa 
para o desenvolvimento social ganhou envergadura após o estabelecimento da Política de Sustentabilidade e 
Responsabilidade Corporativa e sua incorporação na agenda de criação de valor da CPFL Piratininga. 
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O apoio ao fortalecimento da sociedade ocorre por meio da 
transferência de conhecimento e tecnologia, formação de 
redes e mobilização das pessoas.

Com programação de Café Filosófico em Santos e Sorocaba, a CPFL Cultura é um bom exemplo das iniciativas 
de responsabilidade corporativa. O Programa Tear também incentiva pequenas e médias empresas a adotarem 
estratégias e ferramentas de gestão voltadas à sustentabilidade, disseminando em sua cadeia de negócios 
essa nova postura, tendo a CPFL como uma das empresas-âncora e parcerias do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID) e do Instituto Ethos. O apoio aos Conselhos Municipais de Defesa da Criança 
e do Adolescente (CMDCAs) e o avanço na implantação de programas que beneficiam Organizações 
Não-Governamentais (ONGs), especialmente ligadas à cultura e à diversidade, têm contribuído para o 
enfrentamento da exploração sexual infantil, meio ambiente, mobilização social, profissionalização e saúde.

Ativos intangíveis, valores protegidos
As informações são ativos da CPFL Piratininga e necessárias para apoiar a operação, a tomada de decisões e o 
progresso dos planos de ação. Na organização, esse processo é disparado com uma análise do ambiente interno 
durante o ciclo anual de planejamento estratégico e diariamente durante a gestão em busca das melhores práticas.

Para suportar as estratégias empresariais, a empresa conta com ferramentas de automação (sistemas, 
plataformas, parque de microcomputadores) e diversos recursos como o  Gerenciamento Eletrônico de 
Documentos (GED), Lotus Notes (banco de informações e correio eletrônico), Videoconferências, Site CPFL, 
internet e intranet. Preocupada com a segurança das informações, a distribuidora alinhou essa meta com 
suas diretrizes de eficiência operacional e crescimento estratégico para sua correta utilização com proteção 
adequada da base de dados e informações.

O conhecimento, a expertise, a imagem e a marca empresarial, a reputação e a base de clientes são ativos 
intangíveis que merecem tratativa especial, e são retidos por meio de sistemas de informação disponíveis aos 
envolvidos em cada processo. Esses ativos são desenvolvidos com suporte de áreas-chave, com o estabelecimento 
de políticas específicas, como é o caso do desenvolvimento de competências e sucessão de líderes.
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Sistemas automatizados, 
controlados e 
protegidos fazem 
circular a informação e o 
conhecimento de forma 
altamente segura. 
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Ginástica laboral prepara 
colaboradores para um 
dia de trabalho.

O fio condutor de todos os processos
A CPFL Piratininga acredita que as pessoas são sua mola propulsora. Independentemente do cargo ou nível 
hierárquico, o colaborador é estimulado a contribuir efetivamente para a gestão e melhoria dos processos e 
incentivado a buscar o aprendizado organizacional.

A companhia preza o conhecimento como um ativo essencial à execução de suas estratégias e as pessoas 
são o fio condutor desse processo. Há inúmeros programas e processos envolvendo a valorização das 
pessoas. O projeto CPFL Padrão, voltado aos eletricistas, por exemplo, procura fazer com que as tarefas 
sejam executadas da melhor maneira possível por todos os profissionais. “Planejar o trabalho, encostar a 
escada no poste, sinalizar a operação, adotar práticas prevencionistas, subir com a lâmpada, cada passo é 
minuciosamente gravado, estudado e disseminado entre os interessados”, diz Martini Neto. Com o intuito 
de valorizar as pessoas, o CPFL Management aprimora e desenvolve competências  gerenciais, enquanto o 
Corrente Contínua permite educação continuada de líderes.
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A CPFL Piratininga é destacada sucessivamente no Guia Você 
S/A Exame “As melhores empresas para se trabalhar”. 
Hoje a empresa tem em sua estrutura de pessoas um quadro de 
profissionais, estagiários e prestadores de serviços. Seu processo 
de recrutamento e seleção baseia-se em requisitos técnicos de 
desempenho nas competências exigidas, sem distinção de candidatos 
de natureza econômica, social, política, religiosa, etnia, sexo, cor ou 
deficiência. Neste item específico, há exceções nos casos em que a 
deficiência possa comprometer a integridade da pessoa.

O programa de Oportunidades viabiliza a contratação de pessoas com 
deficiência, oferecendo uma chance real para profissionais voltarem ao 
mercado de trabalho ou conseguirem sua primeira colocação. Criado em 
2005, resultou em adequação de políticas, na acessibilidade física e na 
preparação e formação de gestores.

Desde 2002, novos colaboradores passam por um processo de 
integração, participando do módulo Conhecendo a CPFL, durante 
um dia inteiro. Os estagiários passam por processo semelhante, com 
dinâmicas e visitação a usinas e estações avançadas.

A segurança no trabalho é item de extrema importância para a CPFL 
Piratininga. Semanalmente, equipes técnicas realizam 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.

O respeito às pessoas estende-se à política de remuneração. Além de 
uma parte fixa, a remuneração é completada com uma parte variável. A 
participação nos lucros e resultados é uma das mais atrativas do mercado. 
Outras congratulações internas valorizam o elemento humano, com 
premiações como o ranking das Estações Avançadas, o ranking das Cipas, 
a premiação 5S e a comemoração do Dia do Eletricista.

Para ampliar o acesso e a realização dos programas de capacitação e de 
desenvolvimento, é disponibilizado na intranet o programa Usina do 
Conhecimento, outro exemplo bem-sucedido de solução na busca de 
aprimoramento profissional.

O bem-estar, a satisfação e a motivação das pessoas são acompanhados 
pela gestão dos resultados da pesquisa de Clima Organizacional e 
do questionário que subsidia o Guia Você S/A Exame  “As melhores 
empresas para se trabalhar”. De forma inovadora, os gaps são levantados, 
identificados, mapeados e acompanhados pelo GIC (Grupo Informal de 
Colaboradores), que busca soluções junto às áreas envolvidas. Frutos 
desse trabalho foram a implantação do Fitness, a avaliação física, a 
ginástica laboral, a quick massage, a vacinação antigripal, caminhada na 
semana da saúde, entre outras iniciativas que privilegiam a qualidade 
de vida e o saudável clima organizacional. Em 2007, foi implantado o 
Portal de Qualidade de Vida, que facilita o acesso dos colaboradores a 
informações sobre práticas de segurança, saúde e qualidade de vida.
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A CPFL Piratininga 
fechou 2008 com um 
dos melhores resultados 
de eficiência do setor, 
o que a coloca entre as 
melhores do País. 

recordes e investimentos em ano de crise
O ano de 2008 foi especialmente bem-sucedido para a CPFL Piratininga. A distribuidora forneceu 13.322 
GWh de energia elétrica em sua área de concessão, que propiciou uma receita bruta recorde: R$ 2,9 bilhões. O 
resultado financeiro apontou um lucro líquido de R$ 222 milhões e Ebtida de R$ 404 milhões. Para expansão e 
manutenção de seu sistema elétrico, a CPFL Piratininga destinou, em 2008, R$ 123 milhões em investimentos.

Do ponto de vista operacional, a CPFL Piratininga fechou o ano de 2008 registrando um DEC de 6,54 horas. 
Esse indicador mede, em média, quanto tempo cada cliente ficou sem energia elétrica no ano. Nos últimos 
anos, a CPFL Piratininga vem se destacando nesse índice operacional. Em relação ao FEC, que mede quantas 
vezes cada cliente sofreu, em média, interrupção de energia elétrica no ano, a CPFL Piratininga fechou 2008 
com o índice de 5,36 interrupções, configurando-se como um dos melhores resultados do País.
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Visão sistêmica e integrada
Por atuar em um ambiente altamente regulado, os processos 
corporativos da CPFL Piratininga vislumbram o atendimento não 
apenas de suas diretrizes do planejamento estratégico, mas também 
das orientações de seu Contrato de Concessão, assinado com a Aneel.

Os principais processos de negócios e os de apoio são projetados 
para atender ao Contrato de Concessão e às diretrizes empresariais. 
São controlados por áreas responsáveis pela sua execução como: 
Planejamento, Operação, Manutenção, Gestão da Qualidade, entre 
outros. Os principais processos do negócio da empresa e os de apoio são 
analisados e aperfeiçoados pelas estruturas gerenciais em ambientes 
decisórios como: reuniões de diretoria e reuniões de metas da unidade 
de negócios da Distribuição. Processos de planejamento do sistema 
elétrico, manutenção e operação, gestão de ativos, assuntos regulatórios 
são vitais para o negócio de distribuição de energia elétrica.

A implantação da estratégia Seis Sigma, como ferramenta de análise 
e melhoria dos principais processos de negócio e de apoio baseado 
na metodologia DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve, Control), 
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agilizou a busca de soluções para redução da variabilidade, aumento 
da confiabilidade com foco na redução de perdas e ganhos financeiros. 
Esse trabalho é conduzido por champions, black-belts e green-belts, 
capacitados por consultoria externa especializada.

A busca e a qualificação de fornecedores de materiais e serviços são 
outras iniciativas da CPFL Piratininga. Desde 2002, a empresa envolve 
seus fornecedores e sua cadeia de suprimentos, promovendo discussões 
e reflexões sobre erradicação do trabalho infantil e práticas de trabalho 
forçado. Cláusulas nos contratos firmados com fornecedores estimulam 
o cumprimento da Norma SA 8000, bem como os requisitos contidos no 
Código de Ética e de Conduta Empresarial.

Os indicadores e processos econômico-financeiros existentes na CPFL 
Piratininga buscam sustentabilidade econômica para fazer frente aos 
compromissos empresariais. A sustentabilidade econômico-financeira 
é configurada pelo processo de gestão econômica, fruto de análises, 
percepções, direcionamentos e demandas dos acionistas.
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Nome da empresa:

Volvo do Brasil Veículos ltda.
Endereço:

Av. Juscelino Kubitscheck, 2600. 
Curitiba - pr

Site:
www.volvo.com.br 

Data de fundação:

Outubro de 1977
País de origem:

Suécia
Capital:

Sueco
Setor de atuação:

Automotivo
Principal executivo:

Tommy Svensson, presidente

Composição acionária:

99,99 Volvo Holding Sverige AB
Porte:

Grande
Forma de atuação:

Capital fechado
Faturamento em 2008:

r$ 4,7 bilhões
Total da força de trabalho:

2,3 mil funcionários

Número de Fornecedores:

Cerca de 700 fornecedores de material 
produtivo

Histórico da premiação 
FNQ: 

Destaque no critério processos no pNQ 
2008 e premiada 2009
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A Volvo é uma organização 

presente em 180 países, 

com 100 mil funcionários 

espalhados pelos pontos 

mais distantes do planeta. 

Em meio a essa grande 

diversidade, floresce o mais 

genuíno desejo de inovar, 

atuando como pioneira em 

seu segmento. 

Felicidade sobre rodas

Seus produtos espalham riqueza pelas estradas do mundo afora e, no Brasil, ela é apontada 
como a segunda empresa em que os funcionários se sentem mais felizes. 

para o principal executivo da subsidiária brasileira, o critério pessoas 
foi o mais importante para abrir o caminho para a conquista do pNQ 
2009. “A Volvo do Brasil tem uma herança global da corporação de 
respeito e valorização dos funcionários. Sabemos que é por meio das 
pessoas que chegamos aos outros critérios”, completa Svensson.

essa opinião é compartilhada por Carlos morassutti, diretor de 
rH e Assuntos Corporativos. “Trabalhamos movidos por paixão, 
energia e respeito pelas pessoas”, resume. Segundo o diretor, 
todos os Critérios de excelência estabelecidos pela fundação 
Nacional da Qualidade são exercitados no dia a dia da Volvo, 
consolidando uma cultura de inovação em todos os patamares 
da gestão organizacional.

para completar esse círculo virtuoso, ao participar pela 
segunda vez do pNQ, a Volvo do Brasil já é uma das premiadas. 
em 2008, foi Destaque no Critério processos. precisa de mais 
motivos para celebrar?

“recebemos a notícia da premiação com muita alegria e orgulho. 
ela é fruto do trabalho de todos os funcionários, sempre com 
uma visão de longo prazo”, diz Tommy Svensson, presidente da 
Volvo do Brasil. Além das merecidas comemorações, a empresa 
pretende, agora, manter a lição de casa em dia, assumindo 
também a dianteira na disseminação das boas práticas de 
gestão, ao influenciar os vários públicos de sua rede, desde 
acionistas, fornecedores e clientes, até os funcionários.
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A Volvo assumiu 
uma postura 
inovadora e 
pioneira desde a 
sua chegada ao 
Brasil.

Ajudando o Brasil a rodar
A presença da marca Volvo no país remete à década de 30, quando os primeiros produtos 
começaram a ser comercializados aqui. mas foi no final dos anos 70, mais precisamente em 
1977, que a empresa instalou no Brasil sua primeira fábrica na América latina.

A Volvo chegou ao Brasil com uma postura de empresa inovadora e o seu projeto arquitetônico 
já previa cuidados com o meio ambiente, numa época em que isso não era um tema em 
destaque. A política de relacionamento com os empregados, que sempre tiveram voz e vez, 
participando de decisões importantes que afetavam seus direitos, foi outra atitude pioneira. 

A empresa foi a primeira montadora de veículos de transportes de cargas e passageiros que 
investiu num projeto de desenvolvimento descentralizado, fora do eixo rio-São paulo, acreditando 
na qualidade de vida, na infraestrutura e na mão-de-obra oferecida pelo paraná, dando início à 
formação do pólo automotivo local, que surgiria apenas duas décadas depois. Na cadeia produtiva, 
a Volvo ainda estimulou o desenvolvimento de fornecedores locais, que, pelo grau de qualidade 
alcançada, passaram a atender também a outras unidades do Grupo Volvo no mundo.

Desde sua instalação em Curitiba, a fábrica de caminhões e ônibus da Volvo do Brasil já 
produziu e comercializou mais de 150 mil veículos. Atualmente, a unidade tem cerca de 2,3 
mil funcionários e capacidade de produção de 21 mil veículos, 2 mil chassis de ônibus, 20 mil 
motores e 15 mil cabines por ano em dois turnos. É a segunda fábrica de motores Volvo fora 
da europa e uma das três unidades de produção de cabines de caminhão do Grupo Volvo, que 
integra o sistema global de produção fornecendo cabines para várias unidades do grupo. 

Ao longo de seus 32 anos no Brasil, a Volvo participou ativamente da vida social e econômica 
do país. A busca pelo aprimoramento contínuo, por inovações tecnológicas e os esforços 
constantes em prol da segurança e da redução do impacto ambiental de seus produtos e 
operações são diferenciais que tornaram a marca Volvo respeitada em todo o mundo. por tudo 
isso, é apropriado dizer que a Volvo tem ajudado a “fazer o Brasil rodar”. Uma expressão que 
combina perfeitamente com a alma da própria marca, já que a palavra Volvo, que tem sua 
origem no latim, é traduzida para o português como “eu rodo”.
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O jeito Volvo de ser 
A verdadeira liderança exige a coragem, a perseverança e a integridade 
de sempre agir pelo bem dos interesses do Grupo Volvo, primando pelo 
comportamento ético e pela transparência das ações. como apoio às 
ações de governança corporativa, a empresa oferece três importantes 
instrumentos balizadores que norteiam a sua conduta corporativa: o 
The Volvo Way, o código de conduta e o Manual de conduta. 

como um conjunto de ideias e conceitos, permeando o dia a dia de 
milhares de indivíduos que fazem parte do grupo Volvo, o The Volvo 
Way, ou “jeito Volvo de ser”, é a filosofia interna da organização, que 
descreve seus valores, a cultura corporativa e sua forma de trabalho. 
Assim, ao lado dos valores essenciais da companhia – qualidade, 
segurança e respeito ao meio ambiente – a energia, a paixão e respeito 
pelas pessoas, síntese do The Volvo Way, são as diretrizes básicas que 
conduzem a empresa em todo o mundo. 

o código e o Manual de conduta da Volvo do brasil também 
representam apoios consistentes às ações decisórias. os documentos 
descrevem de forma clara os princípios de negócios, ambientais, de 

A Volvo acredita que 
os líderes de hoje 
são responsáveis 
pelo crescimento da 
corporação no futuro.

O estímulo ao desenvolvimento contínuo de lideranças é 
sustentado por um conjunto de instrumentos balizadores, 
capazes de consolidar os valores da empresa no dia a dia.

direitos humanos e práticas no local de trabalho, aplicáveis para todas 
as pessoas da Vdb, independentemente do cargo e nível hierárquico.

A Volvo investe no desenvolvimento diferenciado de suas lideranças 
por acreditar que os líderes do presente estimularão o crescimento 
sustentado do futuro da corporação. A identificação das pessoas com 
potencial de liderança é realizada pelo Programa Potential and High 
Potential. introduzida em 2007, uma ferramenta especial denominada 
Assessment Center Brasil, permitiu um aperfeiçoamento da prática. 
o estudo foi possível graças ao aprimoramento da gestão segundo 
critérios da fnQ. 

outra importante contribuição conquistada por meio do alinhamento 
aos critérios de gestão já pode ser vista em 2006, quando a Volvo 
deu início ao bcP – Plano de continuidade de negócios (Business 
Continuity Plan) – um extenso e intenso mapeamento de toda 
a empresa para detectar possíveis riscos. o objetivo é o pronto 
restabelecimento das atividades essenciais na ocorrência de fatores 
graves que coloquem sob suspeita a continuidade dos negócios. 
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Visão de futuro 
Por constituir-se como uma empresa multinacional, a Vdb é parte de uma refinada estrutura mundial de várias organizações. o processo de 
formulação de estratégias envolve toda uma abrangente estrutura e seu contexto. As estratégias corporativas são definidas por meio de um 
macroprocesso, composto por um Modelo de formulação das Estratégias (Total Strategy) e por um Processo de Planejamento Estratégico que se 
fundamenta em diálogos que permeiam toda a organização, desde os conhecidos “diálogos Estratégicos” até os “Personal Business Plans”, que 
chegam no nível do desenvolvimento pessoal. Uma vez que a organização acredita no diálogo, faz deste instrumento uma importante ferramenta 
para fortalecer o engajamento das pessoas, estimular o feedback entre as partes e promover, assim, o crescimento comum.

Diálogo estruturado em uma metodologia própria atinge 
todos os níveis da organização e inspira para o futuro.

o processo de Planejamento Estratégico, propriamente dito, acontece no 
início de cada ano. o presidente e cEo da Ab Volvo, envia as Challenge 
Letters (cartas desafios) aos cEos das diferentes bA/bUs (Business Áreas 
e Business Units – áreas e unidades de negócios) de todo o Grupo. 
com isso, assegura que as Estratégias e objetivos corporativos sejam 
desdobrados iniciando o Processo Anual de Planejamento Estratégico. 
Esse processo é corporativo, participativo e composto de três partes 
principais: Challenge Letters, diálogos Estratégicos e Business Plan. 
Essas partes interagem entre si e formam o direcionamento estratégico 
do Grupo Volvo para os três anos seguintes. sistemática que está em 
funcionamento há mais de seis anos.

As Challenge Letters têm, inicialmente, um papel provocativo, pois 
desafiam a organização a refletir e dialogar, dando origem ao 
processo denominado diálogos Estratégicos. o Modelo de formulação 
das Estratégias é adotado pelas bA/bUs em seus diferentes níveis 
organizacionais e divisões, na medida das suas aplicabilidades. o objetivo 
é prover à organização os dados, análises e subsídios para a formulação 
das respostas às Challenges Letters. desses diálogos estratégicos surgem 
os Business Plans corporativos de cada bA/bU com suas versões locais. 

Participação é a palavra-chave nas 
diferentes etapas do planejamento 
estratégico. 
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como um refinamento deste processo, a partir de 2005 a Vdb iniciou a 
produção de sua Internal Challenge Letter, do Presidente da Vdb para as 
unidades e áreas de negócio locais, visando o alinhamento da companhia. 
A Vdb conta com o departamento de Planejamento Estratégico para o 
alinhamento das diretrizes macro da companhia, na divisão de caminhões. 

o processo de desdobramento dos objetivos estratégicos e de elaboração dos 
planos é altamente participativo e constitui-se em importante mecanismo 
de comunicação, com eventos de apresentação, reuniões de desdobramentos 
e disponibilização das estratégias e definições do Grupo Volvo e do 
Programa de Participação nos lucros e resultados (Pl&r) na intranet.

também as concessionárias Volvo são envolvidas nesse trabalho. os 
Planos Estratégicos e operacionais (PEos) são elaborados contemplando: 
volume de vendas, meta para o índice de satisfação, metas específicas 
por área, financeira, recursos humanos etc. Já os fornecedores participam 
dos chamados Business Review Meeting, eventos em que as diretrizes e 
estratégias da Vdb são apresentadas. A meta é envolver todos rumo ao 
cumprimento dos objetivos.
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O feedback que 
recebemos da fNQ  
nos ajudou a assimilar 
o aprendizado e a 
enxergar o processo de 
gestão em toda a sua 
complexidade.
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Satisfação gera reconhecimento 
os produtos e serviços da Volvo são desenvolvidos para satisfazer as expectativas dos mais exigentes clientes. 
com base nesta premissa, a empresa pretende ocupar a liderança em imagem da marca e satisfação dos 
seus clientes e ser reconhecida como a melhor provedora de soluções de transporte. 

Atualmente, o mercado brasileiro de caminhões pesados e semipesados representa 58% dos negócios da 
Volvo na América do sul. Para entendê-lo, fazer-se presente e conquistá-lo a cada dia, a Volvo realiza um 
exercício constante. A gestão dispõe de eficientes sistemas de acompanhamento e monitoramento da 
percepção da empresa pelo mercado e pelos clientes. 

 As ferramentas adotadas são proporcionais à importância e à maturidade do mercado. Assim, a Volvo 
trabalha, desde 2004, com uma segmentação de clientes, classificando-os conforme o nível de fidelidade de 
venda e pós-venda. A análise, sob este aspecto, é constantemente aprimorada. 

Entre as ações desenvolvidas, um importante instrumento de monitoramento é a pesquisa Customer 
Satisfaction Survey, realizada com clientes que compraram caminhões novos e utilizaram serviços de oficina 
nos últimos 12 meses. Por meio dela, é possível perceber o grau de satisfação com a marca, procurando 
solucionar rapidamente os casos de insatisfação detectados. Mais do que isso, a pesquisa também 
estabelece parâmetros para a criação de novos produtos e para a modificação de produtos atuais.

A gestão de reclamações e sugestões é feita por meio de práticas estruturadas, com definição e controle de 
prazos para solução dos problemas, bem como com inter-relacionamento com as demais áreas, nas quais o 
problema seja pertinente. 

outra prática muito importante para a empresa é o cuidado para assegurar que suas concessionárias 
atendam os clientes de forma adequada aos padrões da marca. Em 2004, foi instituído o Programa 
100% Volvo, um ambicioso projeto de qualidade de serviços junto às concessionárias. Almeja-se que, 
gradativamente, as 80 casas da rede alcancem as metas de padronização que estabelecem a implementação 
dos critérios de Excelência da fnQ, com o objetivo de tornar cada concessionária uma referência regional no 
seu ramo de negócio. 

Por essa postura com seus clientes, atuais ou futuros, pela terceira vez a Volvo foi reconhecida pelo mercado como a 
mais admirada entre as montadoras de caminhões do brasil, segundo pesquisa da revista carta capital. 

Os produtos e 
serviços da Volvo 
respondem às 
necessidades 
reais detectadas 
entre os clientes. 

A Volvo é uma das empresas mais admiradas do Brasil e seus 
funcionários estão entre os que se sentem mais felizes.
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responsabilidade corporativa levada a sério  
desde sua fundação, a Volvo sempre esteve fortemente comprometida com a sociedade. o Grupo tem um vasto histórico de aplicação do conceito 
de desenvolvimento sustentável, considerando suas três dimensões, econômica, social e ambiental, igualmente importantes e vitais para agregar 
valor no presente e, principalmente, no futuro. no brasil, os cuidados não são diferentes. Por acreditar que o sucesso da empresa está diretamente 
relacionado ao bem-estar dos seus funcionários e das comunidades onde atua, a Volvo investe constantemente no aprimoramento dos benefícios 
oferecidos à sua força de trabalho, ao mesmo tempo em que transcende as fronteiras da fábrica com inúmeros projetos comunitários, como o centro 
Volvo Ambiental, o Programa Volvo de segurança no trânsito, o Projeto Volvo capoeira e cidadania, entre outros.

todo o leque de atividades voltadas à comunidade está sob o selo 
do Programa Volvo de cidadania. Um perfil completo das ações de 
responsabilidade social da Volvo do brasil foi reunido em 2005, dando 
origem ao Perfil socioambiental. desde então, periodicamente, o relatório 
é relançado como forma de responder à comunidade sobre as ações 
desenvolvidas pela empresa. o documento apresenta também as ações 
Volvo na área cultural, através do patrocínio a projetos que tenham relação 
com os valores da marca – segurança, qualidade e respeito ao meio 
ambiente – por meio das leis municipal e federal de incentivo à cultura.

combinando oportunidades de aprendizado com o apoio à 
comunidade, a Volvo iniciou em 2006, dentro do projeto de 
voluntariado, o Programa Aprendendo a Empreender, em parceria 
com a Junior Achievement (organização mundial sem fins lucrativos, 
reconhecida por sua expertise em programas educacionais voltados 
ao empreendedorismo). os funcionários também contribuem 
regularmente com a fundação solidariedade, instituição nascida em 
1989, por iniciativa de colaboradores da Volvo no brasil e na suécia, 
idealizada para acolher e integrar crianças e adolescentes em situações 
de risco social. o espaço, localizado no município de campo Magro-Pr, 
também é aberto à comunidade do entorno, que se beneficia da 
estrutura. Atualmente, a instituição conta com seis casas, com a 
capacidade de atendimento de 8 a 10 crianças/ casa, e uma república 
no centro de curitiba para crianças e adolescentes.

Uma das iniciativas da 
montadora no Brasil é o 
Projeto Volvo Capoeira e 
Cidadania.
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A segurança e o respeito ao meio ambiente são valores praticados por 
meio de ações junto à sociedade. Exemplo disso é o Programa Volvo 
de segurança no trânsito (PVst), iniciado em 1987, com o objetivo de 
incentivar e mobilizar a sociedade brasileira na busca de soluções para 
diminuir o número e a gravidade dos acidentes de trânsito. trata-se 
do mais duradouro programa de educação no trânsito da indústria 
automotiva nacional. 

o respeito ao meio ambiente também ganhou espaço especial. Em 2007, 
a Volvo criou o centro Volvo Ambiental. o local é destinado a projetos 
culturais, ao lazer e à pesquisa, com foco voltado para a conservação 
ambiental e o desenvolvimento de uma consciência ecológica. localizado 
nas dependências da fábrica, o centro fica em meio a um bosque de 
remanescentes da floresta Araucária, com 1,5 mil espécies botânicas, 
mais de 250 espécies de aves e centenas de outras espécies animais. 

Mas não é apenas pelas próprias percepções que a Volvo sabe que está no 
rumo certo quando o assunto é sua responsabilidade social corporativa. A 
manutenção das certificações iso e oHsAs 18001 se configuram também 
como forma de zelar pela imagem socioambiental. Em 2007, foi instituída 
uma Pesquisa de imagem e desempenho na área socioambiental e 
satisfação com relação às suas ações. A pesquisa, realizada por meio de 
amostragem, coleta informações de diversos públicos, como funcionários, 
imprensa e autoridades, concessionários e fornecedores, comunidades e 
líderes, além de motoristas e clientes. 
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Compartilhar para multiplicar 
A empresa mantém canais formais de comunicação que atendem a todos os empregados, atuem eles na 
área administrativa ou na área fabril. no âmbito coletivo, a Volvo publica uma das mais antigas revistas 
internas do País, criada em 1977. A revista O Viking é o carro-chefe de uma família de produtos de 
comunicação corporativa que conta ainda com murais, para informações diárias e semanais, espalhados em 
40 pontos na fábrica, e com o informativo semanal O Viking On Line, além de outras iniciativas especiais.
Para complementar a comunicação de forma eficaz, utiliza a intranet, onde são disponibilizadas inúmeras 
informações corporativas e de caráter particular de cada área. 

A Volvo tem uma preocupação especial com a informação que chega à área fabril. semanalmente, 
acontecem reuniões de troca de informações nas equipes autogerenciáveis. Há, ainda, um Grupo 
de comunicação composto pelas lideranças (média gerência, gerentes e diretores) das várias áreas 
administrativas e fabris da companhia. A cada três meses, o Grupo participa de uma reunião com a diretoria. 

da mesma forma que o processo de disseminação de informações na Vdb é realizado de forma ampla, 
contínua e em ritmo de constante melhoria, inter-relacionando todas as áreas e níveis, a geração de 
conhecimento é intensa e deve ser vista em seu conjunto. Além do que é oferecido aos funcionários, há o 
conhecimento que transita na rede, entre os clientes e a comunidade. 

os funcionários são estimulados a buscar o desenvolvimento acadêmico, através do Programa de Educação 
Volvo. A valorização do conhecimento de cada um está presente, por exemplo, no Programa “Prata da casa”, 
por meio do qual ex-funcionários especialistas são chamados para atuar em projetos específicos. 

A inovação também é item essencial no desenvolvimento interno. no início de 2007, a empresa promoveu 
o KM Day, um convite a empresas de referência em  Gestão do  conhecimento a apresentarem suas boas 
práticas na geração e administração do capital intelectual dentro de suas corporações. também em 
2007 e em 2008, a empresa realizou o i e ii seminário Volvo de tecnologia, nos quais os funcionários 
puderam participar de um ciclo de palestras e apresentações da “inteligência Volvo”, com a participação de 
funcionários especialistas ou mestres em suas atividades, funcionários do Grupo que vieram ao brasil para o 
evento e ainda fornecedores e instituições parceiras em tecnologia.

Além disso, a partir de 2007, os principais ativos intangíveis que geram valor e diferenciação no mercado 
e vantagens competitivas passaram a ser ordenados e avaliados, de forma a garantir um refinamento nas 
observações de risco de perda ou de conhecimento. os principais ativos intangíveis da companhia passaram 
a ser identificados e avaliados seguindo os padrões de excelência da fnQ.
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As Equipes 
Autogerenciáveis 
são um instrumento 
importante para 
fazer circular 
informação e 
conhecimento na 
área fabril.
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A gestão de ativos 
intangíveis tem 
contribuído muito para 
a inovação dentro da 
Volvo. Cada vez mais, 
o conhecimento e a 
informação circulam 
livremente  na empresa.
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Satisfação cada vez maior
Para a área de recursos Humanos e Assuntos corporativos da Volvo 
do brasil, o foco do trabalho é a definição do ser humano como o 
maior diferencial da organização. Entre suas estratégias de ação, estão 
a diversidade, a promoção do desafio constante para novas formas 
de trabalho, a promoção do desenvolvimento de competências 
estratégicas para o negócio e a busca de sinergia entre as várias áreas e 
unidades da empresa. 

toda a organização, desde 1999, participa de uma pesquisa de clima 
organizacional que avalia as percepções dos funcionários em sua área. 
trata-se da Volvo Group Attitude Survey. A partir do diálogo, parte-se 
para a prática e a busca conjunta de melhorias. A pesquisa voluntária 
realizada em 2009 alcançou um índice de respostas recorde: chegou à 

São as pessoas que fazem tudo acontecer, a empresa apenas 
oferece as condições para que elas mostrem seu potencial. 

A política de Educação corporativa é muito bem estruturada e envolve os Programas de Educação Volvo, 
Programa de desenvolvimento Gerencial e de coordenadores, as parcerias com instituições de ensinos (MBA in 
Company), os grupos de estudos em literatura, filosofia, os seminários Volvo de tecnologia e inovação e toda 
a gama de investimentos que é feita para o treinamento técnico de profissionais da rede de concessionários. 
no último ano, os investimentos em Educação corporativa chegaram à casa dos 10 milhões de reais. 

A diversidade é outra preocupação da montadora, que vem intensificando a inclusão de pessoas com 
deficiência nos últimos anos por meio de parcerias com entidades como sEnAi e UnilEHU (Universidade livre 
para a Eficiência Humana). Em relação às mulheres, a empresa trabalha para aumentar sua representatividade 
no conjunto do quadro de funcionários, assim como sua participação em posições de liderança.  

Para garantir a segurança de seus empregados após a aposentadoria, foi criado, em 1994, a Vikingprev, um plano 
fechado de previdência complementar, sem fins lucrativos, que suplementa aos seus participantes a aposentadoria 
da previdência oficial. todos os funcionários Volvo têm direito a esse benefício, 100% custeado pela empresa.

Na Volvo, o Índice de 
Felicidade no Trabalho 
(IFT) atinge 90,9 pontos 
e fica em segundo lugar 
entre todas as empresas 
do Brasil, segundo 
pesquisa das revistas 
Você S/A e Exame.
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casa dos 99%. os níveis de satisfação com a empresa e o orgulho de 
pertencer à Volvo todos os anos batem recordes no brasil.

outro destaque da gestão de pessoas são os benefícios. Eles são 
oferecidos de maneira homogênea em todos os níveis hierárquicos da 
empresa, do presidente ao montador, sem qualquer diferenciação, e 
estendidos aos dependentes conforme pertinência. 

também chamam a atenção na Volvo as ações integradas na busca pela 
qualidade de vida. Essas atividades são todas abordadas pelo Programa 
Volvo de Qualidade de Vida (PVQV) que mantém de maneira sistemática 
e organizada um conjunto de ações voltadas para os funcionários e seus 
dependentes. o objetivo de todo o trabalho é motivá-los a adotar e 
manter hábitos positivos para a sua saúde, pensando de maneira global. 

fo
to

s: 
Ac

Er
Vo

 Vo
lV

o 
do

 br
As

il



91 dezembro _2009

eficiência em destaque  
Em 2008, ao participar pela primeira vez da busca pelo Prêmio nacional da Qualidade, a Volvo do brasil 
conquistou a categoria de destaque em Gestão de Processos.  o reconhecimento foi visto com muito orgulho 
por todos, tendo em vista a intensa dedicação no aprimoramento de sua gestão. 

A Volvo do brasil segue as diretrizes do Grupo Volvo, estabelecendo grupos formados pelos responsáveis 
pelos macroprocessos (Ab Volvo) que atuam como fóruns de discussão internos. o objetivo é coordenar um 
desenvolvimento comum dos principais processos do negócio. dessa forma, eles são definidos por estes 
grupos temáticos corporativos e seguem os macroprocessos – como o Product Development, Sales to Order, 
Order to Delivery e Delivery to Repurchase. Aplicados nas diversas bA/bUs, são classificados em “management 
process”, “main process” e “support process”. A Vdb orienta-se a partir desses macroprocessos globais e 
estabelece os seus subprocessos de acordo com as particularidades locais.

na ordenação de todos os projetos, desde 1995 a Volvo utiliza o GDP Guide – Global Development Process   
como forma de gerenciamento, em todas as Unidades. A sistemática está estruturada em “Gates”, cuja 
aplicabilidade é em função da classe do projeto, para que se possa evoluir para a fase seguinte. Um grande 
avanço na utilização deste sistema, que é apontado como fruto dos estudos realizados rumo à excelência 
segundo padrões da fnQ, foi o estabelecimento do impacto que qualquer iniciativa trará à sociedade, já no 
seu planejamento embrionário. 

nos processos fabris, a Volvo do brasil se orgulha de ser considerada uma “escola” junto às demais 
empresas do Grupo. é comum a exportação de conhecimento, principalmente técnico, quanto à forma de 
organização da produção. Em 1999, a Volvo iniciou no brasil um intenso trabalho voltado à disseminação 
da “Mentalidade Enxuta” ou Lean Production. o amadurecimento desse trabalho resultou na criação do 
siV – sistema industrial Volvo. A tecnologia de estruturação do conhecimento de educação e treinamento 
brasileiro é tida pelo Grupo como modelo e, a partir da experiência brasileira, foi criado o VPs (Volvo 
Production System) que já está sendo largamente implementado em todas as unidades fabris do Grupo. 

outro avanço nos processos internos pode ser observado na área de compras, com a implementação, em 
2006, dos Business Review Meeting com os fornecedores. são encontros anuais que buscam o aumento da 
confiabilidade e do desempenho da cadeia de fornecedores. Atualmente, 78% dos fornecimentos ocorrem por 
meio de contratos. o grande estímulo aos fornecedores locais é a possibilidade de se tornarem fornecedores 
globais Volvo. com o estímulo e o apoio da Vdb, mais de 20 fornecedores já passaram para o contrato global.
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Ao seguir as diretrizes do 
Grupo Volvo, a montadora 
brasileira beneficia-se 
da expertise global, 
sem abrir mão de  criar 
respostas próprias para as 
particularidades locais. 
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Ao adotar o modelo 
de gestão da fNQ, 
percebemos um avanço 
significativo em todos 
os nossos processos. 
Nosso sistema flui, 
hoje, de maneira 
natural dentro dos mais 
variados cenários.
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Nome da empresa:

rio Grande energia S.A. (rGe)
Endereço:

rua Mario de Boni, 1902, Bairro floresta. 
Caxias do Sul - rS

Site:
www.rge-rs.com.br

Data de fundação:

Outubro de 1997
País de origem:

Brasil
Capital:

privado
Principais executivos:

Wilson ferreira Junior, diretor-presidente 
da Cpfl energia, e luis Henrique ferreira 
pinto, diretor-executivo da rio Grande 
energia

Composição Acionária:

Controle da Cpfl energia

Composição Societária:

Controle da Cpfl energia
Setor de atuação:

energia / Distribuição de energia 
elétrica

Porte:
Grande

Número de unidades/filiais 
por Estado:

Sede em Caxias do Sul. Área de 
abrangência somente no rS

Faturamento 2008:
2,6 bilhões

Total da força de trabalho:
1.460 colaboradores 

Número de fornecedores: 
2.260 fornecedores ativos

Histórico da premiação 
FNQ:

finalista pNQ 2009
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luis Henrique ferreira pinto 
Diretor-executivo da Rio Grande Energia
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Falta pouco para 
o grande prêmio

Rio Grande Energia (RGE), 

uma das oito distribuidoras 

da holding CPFL Energia, 

classifica-se como Finalista 

do PNQ 2009, mostrando-se 

muito próxima de obter a 

nota mais alta na excelência 

em gestão. 

Uma das principais distribuidoras de energia elétrica do Rio Grande do Sul, a RGE orgulha-se do 
importante resultado no PNQ 2009, especialmente por celebrar a vitória ao lado da Premiada 
CPFL Piratininga, ambas da holding CPFL Energia.

“é uma satisfação receber esse reconhecimento, uma vez 
que reestruturamos a empresa recentemente, no sentido 
de melhorar todos os processos e obter as certificações do 
SGi (Sistema de Gestão integrado)  iSO 9001, iSO 14001, 
OHSAS 18001 e SA 8000 ”, comemora luis Henrique ferreira 
pinto, diretor-executivo da rio Grande energia. 

O presidente da Cpfl energia, Wilson ferreira Junior, 
compartilha o êxito e destaca as semelhanças e diferenças 
entre as duas empresas reconhecidas. Ambas têm 
praticamente o mesmo tamanho, faturamento e lucro. Mas 
enquanto a piratininga opera em uma área de 6,5 mil km2, com 

27 municípios, a rGe atende ao mesmo número de consumidores 
em 90 mil km2, com 262 municípios. A piratininga tem cerca de 
21 mil km de rede, e a rGe, 80 mil km. “São desafios regionais 
e locais, que expressam o valor da gestão integrada com 
respeito às particularidades”, diz o CeO da holding. 

entre as questões locais que exigem olhar inovador, luis 
Henrique cita a estação Meteorológica, telecomandanda 
pelo Centro de  Operações, dentro da área de concessão, 
que fornece previsões de intempéries a fim de colocar a 
equipe operacional a postos para fazer frente às condições 
adversas do clima. 
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Sede da RGE em Caxias do Sul (RS): 
acessibilidade certificada.

Atuando em um terço do território gaúcho, a RGE é uma das 
maiores distribuidoras de energia do Rio Grande do Sul e do Brasil.
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A RGE  foi a primeira empresa 
do setor a obter a certificação 
de Acessibilidade a Edificações, 
Mobiliários, Espaços e Equipamentos 
Urbanos (Norma ABNT NBR 9050). 
Isso nos traz muito orgulho. 

Perfil 
A rGe é a distribuidora de energia elétrica da região norte 
e nordeste do estado do rio Grande do Sul e uma das oito 
distribuidoras que compõem a holding Cpfl energia. São 
3,6 milhões de pessoas atendidas no interior, em um mercado 
de 1,2 milhão de clientes. Sua história se inicia em julho de 
1997, quando foi constituída a CNNDee (Companhia Norte e 
Nordeste de Distribuição de energia elétrica). pouco depois, em 
outubro, com a privatização da empresa, o controle acionário 
passou a ser exercido pelos grupos VBC, previ e ipê energia. 
Após a privatização, o nome da empresa foi alterado para rGe 
energia. em 2001, a Cpfl energia, através da controlada Cpfl 
paulista, passou a deter 60,07% da rGe, ficando os outros 
32,69% sob controle da ipê energia. em dezembro de 2007, a 
Cpfl energia passou a controlar integralmente a distribuidora.

Números 2008

 1.466 colaboradores, dos quais 63 pessoas com necessidades  �
especiais e 61 estagiários

 66 subestações de transformação de eletricidade �
 18 agências de atendimento e serviço rGe 24 horas �
 receita bruta de r$ 2,6 bilhões, com uma geração operacional  �
de caixa, medida pelo ebitda, de r$ 383,3 milhões

 Lucro líquido: r$ r$ 164 milhões  �

as diretrizes empresariais da rGe são definidas na controladora, cuja 
sede fica em Campinas (sP) e repassadas para a sede em Caxias 
do sul (rs). a partir de dois escritórios regionais descentralizados, 
localizados em Caxias do sul e Passo Fundo, é realizada a gestão 
técnico-operacional do negócio, através de estações avançadas (eas).

o mercado da rGe é dividido por segmentos de consumo, sendo a classe 
residencial a sua grande maioria. em relação aos fornecedores, a empresa 
se relaciona com dois grupos de parceiros: os supridores de energia 
elétrica e os fornecedores de materiais e serviços, estes uma carteira de 
aproximadamente 1.600 parceiros. Desses, 90 são responsáveis por 80% 
do valor de todos os insumos adquiridos. além do Pnq 2009, a rGe 
recebeu o troféu ouro no Prêmio qualidade rs 2008.
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Debate de ideias e alinhamento 
as práticas de governança corporativa da rGe são baseadas nos princípios 
de transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade 
corporativa. em 2006, teve início uma agenda mínima do Conselho 
de administração, que corresponde à lista das matérias que a diretoria 
executiva envia para os conselheiros. a ferramenta Pipeline facilita 
a identificação de pontos críticos e de informações desejadas pelos 
conselheiros, dando maior autonomia à diretoria executiva sem 
problemas de desvio de metas já estabelecidas.

essas providências são feitas com base nos critérios de natureza ética 
definidos no Código de Ética e de Conduta empresarial. alinhada ao pilar 
da sustentabilidade, a rGe atua, desde 2003, de forma proativa para 
gerenciar seus riscos, processo iniciado no ciclo anual de planejamento 
empresarial por meio da análise swot do grupo CPFL energia. 

o alinhamento dos colaboradores ao êxito das estratégias está fincado 
no processo de planejamento empresarial, que socializa os objetivos da 
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rGe em todos os níveis empresariais. a busca de melhores resultados 
passa pela inovação, como a aplicação da metodologia seis sigma. a 
análise do desempenho também passa pela realização de uma série de 
eventos corporativos, como as assembleias e reuniões dos conselheiros, 
reuniões gerenciais e de gestão, e em nível operacional, por meio de 
rankings de estações avançadas e teleatendimento.

a promoção da cultura de excelência advém do estímulo à diversidade 
de ideias e de culturas junto à força de trabalho, principalmente pela 
gestão de pessoas e pelo incentivo à inovação e projetos de P&D. 

a programação da CPFL Cultura em Caxias do sul, nesse sentido, é um 
direcionador da promoção da cultura, não apenas corporativa, mas 
também de temas relevantes que impactam no negócio. o conceito 
de liderança está apoiado no programa de desenvolvimento de 
executivos e gestores, o CPFL Management, com três eixos: coletivo, de 
desenvolvimento de carreira e de desenvolvimento individual.
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refinamento nas estratégias 
a formulação de estratégias na rGe foi reestruturada em 2008, com o estabelecimento de um novo processo 
de planejamento e monitoramento empresarial, tendo a participação de consultoria especializada em 
modelos de gestão. esse trabalho permitiu um refinamento da formulação das estratégias, melhorando a 
integração entre a sua definição, o processo de orçamento e o acompanhamento dos resultados. 

uma ampla reflexão corporativa precede a etapa de formulação dos planos e das estratégias empresariais, 
com realização de seminários, fóruns de discussão e palestras, coordenados pela diretoria de estratégia. 
a ideia é buscar insumos para permitir uma definição dessas estratégias traduzidas por análise setorial, 
vantagens competitivas organizacionais e desafios empresariais.

o modelo de gestão e seus resultados são acompanhados por um painel de gestão com todos os indicadores 
estratégicos, tendo suas metas verificadas mensalmente. esse Painel de Controle, conhecido internamente como 
cockpit, indica vários resultados, como os de DeC e FeC, por exemplo.

Agilidade e serviços pioneiros  
Como prestadora de serviços de distribuição de energia elétrica, a rGe 
tem por política e prática disponibilizar um atendimento de qualidade 
a todos os seus clientes de sua área de concessão, independentemente 
do segmento a que pertencem, pessoa física ou jurídica, de direito 
público ou privado. 

as situações de emergência são atendidas, desde 1999, por uma única 
central, o rGe 24 Horas, serviço pioneiro no setor elétrico gaúcho. 
além dele, há diversos canais de atendimento e relacionamento com 
os clientes, tais como agentes credenciados da rGe Fácil, executivos de 
contas de Poder Público, executivos de negócios de grandes clientes e 
sites específicos como o Call Center e o Contact Center. uma chamada 
para o 0800 por falta de energia recebe um tratamento ágil, que se 
inicia com a solicitação do cliente e é eletronicamente repassada para 
a área operacional, que executa a ordem de serviço, dando baixa no 
sistema de forma on line. Para inovar e estabelecer uma relação de 
confiança, a rGe envia contrato de fornecimento aos novos clientes 

especiais e corporativos compondo um kit de boas-vindas. o cliente recebe, 
além do contrato assinado pela concessionária, um Guia rGe empresa, com 
informações técnicas e comerciais para o entendimento e gerenciamento de 
sua conta de energia, um CD-rom com um curso sobre eficiência energética 
e o cartão de visita do responsável pelo seu atendimento.

uma inovação refere-se à oferta de serviços de valor agregado aos 
clientes especiais e corporativos, em parceria com a comercializadora 
CPFL Brasil. a concepção desses novos serviços é oferecer soluções 
completas em termos de energia elétrica. a preocupação com 
atendimento e satisfação dos clientes impulsionou, ainda, a criação 
do portfólio de soluções, principalmente ligadas aos serviços de 
valor agregado (sva), que oferece facilidades como construção e 
manutenção de linhas e redes elétricas e estruturas como cabines 
primárias, redes subterrâneas e até subestações. Já a rGe Fácil 
disponibiliza serviços comerciais, como pagamento de contas e 
obtenção de segundas vias, por exemplo.
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Ações socioeconômicas, ambientais e culturais  
o respeito com os públicos interessados faz da rGe uma empresa diferenciada no rio Grande do sul. essa distinção 
pode ser conferida pela obtenção da certificação iso 14001 de forma pioneira entre as empresas gaúchas do 
setor elétrico. a identificação dos impactos ambientais começa nos processos de planejamento, implantação e 
operação de seus ativos, até a fase final de destinação de resíduos. tais ocorrências são caracterizadas por critérios 
de temporalidade, situação, tipo e incidência e avaliadas conforme sua abrangência, frequência e severidade.

a rGe está devidamente preparada para atuar no gerenciamento de resíduos que possam surgir em novos 
processos, dado o controle existente para a viabilização dos ajustes necessários à sua correção, inclusive com 
a adoção de novos procedimentos operacionais.

uma das metas da rGe é igualar as áreas impactadas com as áreas recuperadas quando se fala em supressão 
de vegetação. isso é feito com projetos de recuperação de matas ciliares ou com o compromisso de reciclar 
ou consertar 80% dos resíduos sólidos descartados na manutenção do sistema elétrico. a postura de 
sustentabilidade é retratada no relatório anual e Balanço social, elaborados de acordo com o modelo da 
Global Report Initiative (Gri/G3) e ibase, além da aderência da empresa ao Pacto Global. 

outra iniciativa foi a assinatura do compromisso “Carta aberta ao Brasil”, que prevê que sejam mensuradas 
todas as emissões de gases de efeito estufa pela empresa e assumidas metas de redução. Com avanços em 
relação à legislação, diversas rotinas e procedimentos são mantidos para identificar e tratar questões relativas 
às condições de trabalho e de saúde e segurança dos colaboradores e fornecedores, com alinhamento às 
melhores práticas trabalhistas internacionais.

a rGe apoia projetos e ações sociais relevantes para as comunidades onde atua, com foco no 
desenvolvimento e crescimento econômico e social, promoção da cultura, defesa e valorização dos direitos 
das crianças e adolescentes. a empresa adotou soluções de construção civil e arquitetura que permitem 

Apoio às decisões e ao dia a dia da gestão  
as informações da organização na rGe são importantes instrumentos para apoiar a operação diária da empresa, a 
tomada de decisões em todos os níveis e áreas, as mudanças em requisitos legais ou o alinhamento às estratégias da 
holding. o macrofluxo de gestão de projetos prevê as etapas de início, planejamento, execução/controle e encerramento. 

Para suportar as estratégias empresariais e as novas tecnologias, a rGe conta com rico sistema de automação 
como: servidores de arquivos, correio eletrônico, planilhas, intranet e internet. Desde 2000, a rGe, com o 
auxílio de empresas parceiras, mantém o ambiente de tecnologia da informação atualizado, com um parque 
tecnológico seguro e moderno.

alinhadas à eficiência operacional e sustentabilidade, a rGe identifica as fontes de informações comparativas 
para seus processos e indicadores. são entidades e empresas do setor elétrico como associações e agências, 
comitês e órgãos segmentados de imprensa, organizações externas ao setor elétrico como a Fnq e Hay 
Group, ações de benchmarking, além de fontes internas do próprio grupo CPFL energia.
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acesso irrestrito de portadores de 
necessidades especiais, em sua 
sede, em Caxias do sul e, dentro 
dessa perspectiva, ainda incentiva 
a prática de voluntariado pelos seus 
colaboradores. 

a contribuição da empresa para o 
desenvolvimento social ganhou 
destaque após o estabelecimento 
da Política de sustentabilidade e 
responsabilidade Corporativa e sua 
incorporação na agenda de criação 
de valor da rGe. 

a busca do fortalecimento da 
sociedade ocorre em três frentes: 
transferência de conhecimento e 
tecnologia, formação de redes e 
mobilização da sociedade. Com a 
programação do Café Filosófico em 
Caxias do sul, a CPFL Cultura é um 
bom exemplo dessa iniciativa.

a rGe identifica e reconhece como 
ativos intangíveis sua marca, sites, 
o modo de se relacionar com 
seus clientes e suas certificações, 
que merecem tratativa especial 
pela empresa, e são retidos por 
meio de sistemas de informação 
disponíveis aos envolvidos em 
cada processo, entre outros itens.

A RGE atende a uma 
extensa região no Sul 
do País, com vários 
clientes da área rural. eu
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Valorizando talentos e a qualidade de vida 
na rGe é enfatizado o compromisso com a melhoria contínua e com o 
aprendizado organizacional. o Gerenciamento eletrônico de Documentos 
(GeD), na intranet, estabelece as competências, responsabilidades 
e autoridades relativas à organização de trabalho e as sistemáticas 
de análise crítica e de ação corretiva e preventiva. assim, o grau de 
autonomia de cada profissional é definido pela sua expertise profissional 
e posicionamento na hierarquia organizacional. 

as competências foram revisadas em 2007, com inovações a exemplo do 
macroprojeto de retenção de talentos, priorização de recrutamento interno 
para preenchimento de vagas e estabelecimento do plano de sucessão. a 
remuneração, o reconhecimento e o incentivo são importantes fatores de 
bem-estar, satisfação e motivação. o Plano de Participação nos resultados 
é um fator motivacional, bem como as comemorações e celebrações 
empresariais, reportagens internas no jornal corporativo, rankings internos 
de atendentes e entre as estações avançadas. uma das diretrizes mais 
importantes para a rGe é consolidar a cultura de excelência em todos os 
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Da geradora ao usuário final 
um sistema de distribuição é o último elo no complexo sistema de potência que entrega energia elétrica 
produzida nas geradoras até o usuário final. Por isso, a exigência de um bom serviço contrapõe-se à 
vulnerabilidade pelas interrupções no sistema elétrico. o desempenho e a prestação de serviço com qualidade 
estão intimamente ligados à concepção do projeto, construção e qualidade dos materiais e equipamentos 
disponibilizados no sistema elétrico, com revisões constantes no modelo dos principais processos do negócio.

os principais processos de negócios e os processos de apoio são projetados para atenderem ao Contrato 
de Concessão e às diretrizes empresariais. são controlados por áreas responsáveis pela sua execução, como 
Planejamento, operação, Manutenção, Gestão da qualidade, entre outros. os processos são analisados e 
aperfeiçoados pelas estruturas gerenciais em ambientes decisórios, a exemplo das reuniões de diretoria e 
reuniões de metas da unidade de negócios da Distribuição. Processos de planejamento do sistema elétrico, 
manutenção e operação, gestão de ativos, assuntos regulatórios são vitais para o negócio de distribuição 
de energia elétrica. além disso, a rGe envolve seus fornecedores e sua cadeia de suprimentos, promovendo 
discussões e reflexões sobre erradicação do trabalho infantil e práticas de trabalho forçado. Cláusulas nos 
contratos firmados com fornecedores obrigam o cumprimento da norma sa 8000 e requisitos contidos no 
Código de Ética e de Conduta empresarial. a rGe é certificada pelos critérios da Lei sarbanes-oxley.

expansão e reconhecimento  
em 2008, a rGe distribuiu 8.082 GWh de energia elétrica em sua área de concessão, o que propiciou uma 
receita bruta recorde de r$ 2,6 bilhões. o resultado financeiro apontou um lucro líquido de r$ 164 milhões e 
ebtida de r$ 383,3 milhões.

Para expansão e manutenção de seu sistema elétrico, a rGe destinou, em 2008, r$ 226 milhões em 
investimentos. obteve, em 2008, o troféu ouro no Prêmio qualidade rs, uma distinção às organizações que 
se destacam na excelência em gestão no rio Grande do sul, servindo de modelo e referência para o mercado 
gaúcho e brasileiro.

A busca de soluções inovadoras tem permitido à RGE atender 
com qualidade a 1,2 milhão de clientes.

níveis da empresa, seja na formação de líderes, identificação de talentos, 
palestras sobre as normas do sGi e treinamentos com foco na qualidade do 
atendimento dos clientes internos e externos.

outra preocupação é a manutenção do bom clima organizacional. 
são identificados os riscos e perigos relacionados à saúde e segurança 
organizacional buscando o bem-estar, a satisfação e a motivação 
das pessoas. Pesquisa de Clima organizacional identifica os gaps 
que são tratados de maneira especial. uma inovação é o GiC (Grupo 
informal de Colaboradores) que viabiliza a participação das pessoas 
na implantação de planos de ação junto à diretoria, cujas demandas 
foram colhidas na pesquisa.

os programas de qualidade de vida também são destaque, a exemplo 
do “a vida que se inicia”, dirigido a gestantes, ou a avaliação nutricional. 
a empresa integra e é relacionada sucessivamente no Guia você s/a 
exame  “as melhores empresas para se trabalhar”.
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Satisfação além 
das expectativas

desde então, a Coelce passou por um amplo processo de transformação para disseminar na área de 
serviços ao cliente toda a expertise e qualidade alcançadas pelo departamento técnico da companhia. Os 
bons resultados não tardaram a chegar. além do destaque PNq 2009, a organização foi coroada a Melhor 
distribuidora de energia elétrica do Brasil, na categoria acima de 500 mil consumidores, pela abradee 
(associação Brasileira de distribuidoras de energia elétrica), prêmio dividido com a CPFL Paulista.

Destaque PNQ 2009 - Clientes, a Companhia Energética do Ceará (Coelce) adotou o 
Modelo de Excelência da Gestão® há três anos. Também definiu que o consumidor 
seria o principal beneficiário das melhorias conquistadas. 

O êxito da Coelce vem sendo construído há tempos. “Ele nasceu da estratégia da companhia de buscar 
qualidade em tudo o que faz, mas ganhou corpo com o MEG adotado integralmente no critério Clientes. 
Nosso grande desafio, agora, será exportar o mesmo modelo vitorioso para outras áreas, com o objetivo de 
chegar à condição de Premiada nos próximos anos”, anuncia Abel Alves Rochinha, presidente da Coelce.

Obter nível de eficiência mundial nas operações e ser a empresa mais admirada do Ceará também estão 
entre os propósitos estratégicos da companhia, uma sociedade anônima de capital aberto controlada pela 
Endesa. Sua área de concessão abrange os 184 municípios do Estado, com uma população de mais de 
8 milhões de habitantes.  Atualmente, a Coelce é a terceira maior distribuidora do Nordeste em volume 
comercializado de energia: 7,6 mil GWh em 2008, com fornecimento para aproximadamente 2,8 milhões de 
clientes, dos quais 2,1 milhões residenciais.

Em 2008, a empresa investiu cerca de R$ 470 milhões em ações de ampliação e melhoria da qualidade, 
mantendo suas cifras em tempos de crise financeira internacional. “Enxergamos nessa nova realidade muitas 
oportunidades de buscar eficiência ainda maior. Nossas metas de produtividade na operação continuam 
intimamente ligadas a investimentos em tecnologia, inovação e capacitação de pessoas”, afirma o presidente 
da organização.

Abel Alves Rochinha, 
presidente da Coelce.

Orla de Fortaleza, no Ceará, 
área de concessão da Coelce.
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CRItÉRIO CLIeNtes
Dentro de sua área de concessão, a Coelce atende 99,63% do mercado de energia. A fatia ainda sem 
cobertura deve ser suprida até 2010, pelo programa de universalização “Luz para Todos”. Mesmo com 
relevante posição, a companhia não deixa de se preocupar com a satisfação e a fidelidade de seus clientes, o 
que inclui melhoria de processos e produtos, além de investimentos no conhecimento da marca da empresa.

O mercado da Coelce é segmentado segundo a classe de consumo e o nível de tensão e, ainda, pela 
localização do consumidor. No primeiro segmento estão os clientes dos grupos A (grandes clientes) e B 
(residenciais). Já em termos geográficos, a empresa dividiu o Estado em oito regionais. Para identificar as 
necessidades e expectativas dos clientes, são utilizados contatos diários realizados por meio dos canais de 
relacionamento da empresa, armazenados e gerenciados por seu sistema comercial. São muitos os canais de 
interação entre a Coelce e o consumidor:

Relacionamento com o cliente valoriza foco na imagem da 
marca e na superação das expectativas.  

Call Center �
200 lojas de atendimento �
1 agência interativa  �
disponibilizada via internet 
para atendimento on line
Terminais de autoatendimento �

Planejamento anual de Comunicação: coordenado pela área de 
Comunicação, desenvolve campanhas publicitárias e utiliza ferramentas 
de mídia, como rádio, televisão, jornais, busdoor, outdoor, cartaz, 
banner, entre outras, com foco em uso eficiente de energia, riscos 
associados à má utilização, orientação sobre direitos e deveres e outros 
temas pertinentes, com intuito de disseminar essas informações à base 
de clientes. Pesquisas de recall são realizadas após cada ação de grande 
impacto de mídia.

Nossa marca, nosso valor
Outra preocupação da Coelce é a divulgação da marca, produtos, serviços e ações da companhia aos clientes e ao mercado, que é 
realizada por meio de duas metodologias principais: 

Além dessas ferramentas, a organização avalia e compara a satisfação e a fidelidade do cliente por meio de 
pesquisas analisadas pelas áreas de Marketing e Gestão Econômica da empresa, com a cooperação de uma 
consultoria especializada. Os resultados são compartilhados por todas as áreas da Coelce. São realizadas:

Pesquisa anual feita pela Abradee, voltada a clientes residenciais �
Pesquisa intermediária desenvolvida pela própria Coelce, realizada por entidade renomada do setor �
Pesquisa específica para grandes clientes �

Os dados obtidos também subsidiam a melhoria de processos e produtos. Com base nos resultados dos 
levantamentos, a empresa possui um Plano de Marketing para cada segmento de cliente, focado no 
atendimento às necessidades de cada um, além da melhoria da satisfação, imagem e fidelização.

Serviço “Ligue Coelce” �
Unidades móveis �
1 ouvidoria �
Agentes arrecadadores �
Ferramenta “Escreva para o  �
Presidente”

Livros de manifestação  �
disponibilizados nas lojas de 
atendimento
Executivos de atendimento  �
Caixa postal �
E-mail �

Plano de divulgação pela Conta de energia enviada ao consumidor: 
divulga projetos sociais, cuidados necessários com o uso da energia 
elétrica, produtos, serviços e ações de melhoria em seus processos.
Ainda a partir da observação das necessidades de seus clientes, a 
companhia criou uma série de programas como refinamento da 
divulgação da marca. Entre eles estão “Coelce nos Bairros”, que leva 
informação às comunidades por meio de palestras e apresentações sobre 
os projetos socioambientais da empresa, esclarecimentos sobre a conta 
de energia, direitos e deveres; e “Escola Coelce Caminhos Eficientes”, que 
também funciona como divulgação das iniciativas da empresa. Fruto 
desse esforço, desde 2008, a Coelce é benchmark entre as distribuidoras 
de energia no Índice de Informação e Comunicação da Abradee.

Inovar para
melhorar vidas
Entre os desafios que norteiam 
a força de trabalho e as ações 
da concessionária estão a 
potencialização da cultura de 
inovação nos ambientes interno 
e externo. São frutos desse 
investimento os programas “Deu 
Certo”, que incentiva os projetos 
de melhoria contínua, premiando 
as melhores práticas; o “Alta 
Performance”, cujo desafio é ter 
indicadores de desempenho 
de macroprocessos acima de 
100% em relação à meta; e o 
“Inova Coelce”, cujo objetivo é a 
criação de novos produtos para 
atender à demanda dos clientes. 
Em 2008, foram apresentados 
77 projetos de inovação. Um dos 
mais interessantes é o Ecoelce, 
em que os clientes podem trocar 
lixo reciclável por bônus de 
energia elétrica na conta, unindo 
a questão econômica ao interesse 
coletivo da sustentabilidade. 
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No caminho 
para vencer

Presente em 228 municípios nos estados de são Paulo e Mato Grosso do sul, a elektro, oitava 
maior distribuidora de energia do Brasil, foi constituída em 1998 a partir da privatização da 
Companhia energética de são Paulo (Cesp). desde a sua fundação, a empresa busca aperfeiçoar 
seu desempenho por meio da adoção de melhores práticas de gestão. a criação do sistema 
empresarial elektro (see) e a adesão ao Modelo de excelência da Gestão® constituem a base da 
estratégia traçada pela companhia. “ser destaque em três Critérios do PNq é a prova de que 
nossos colaboradores estão comprometidos e anseiam por estar entre as melhores empresas 
em excelência do Brasil”, afirma Carlos Marcio Ferreira, diretor-presidente da elektro.

Destaque PNQ 2009 - Clientes, Sociedade e Processos, a Elektro 
está comprometida com a melhoria contínua para atingir a 
excelência em gestão.

As premiações e os reconhecimentos recebidos pela Elektro derivam 
de seu modelo de gestão e da excelência no relacionamento da 
empresa com seus Clientes e a Sociedade. A área de concessão 
abrange 120 mil Km2 e é caracterizada por forte diversidade 
socioeconômica e ambiental, o que levou a Elektro a investir em 
ações dirigidas para melhor atender às diferentes regiões e públicos. 
A melhoria contínua dos processos e a busca pela inovação são 
igualmente observadas pela empresa, que conta com o programa 
“Simples Ideias, Grandes Melhorias”, incentivando a participação dos 
colaboradores. “Todas as mudanças observadas em campo, como 
a substituição de um terço de nossos equipamentos por aparelhos 
mais modernos, foram feitas a partir de soluções apontadas pelos 
eletricistas. A substituição de escadas centrais por cestos que 
alcançam a rede elétrica garante segurança ao profissional”, atesta 
Alexandre Carrasco, gerente de Gestão da Qualidade da companhia.

Vista noturna da cidade de 
Rio Claro, interior de São 
Paulo, uma das cidades de 
concessão da Elektro.
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Carlos Marcio Ferreira, 
diretor-presidente da 
Elektro.
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e a experiência de 
cada profissional 
contribuem para a 
melhoria dos processos, 
da segurança e da 
qualidade dos serviços 
oferecidos. 
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CLIeNtes, sOCIedade e PROCessOs
A Elektro distribui energia elétrica a 2,1 milhões de clientes, divididos em sete categorias (residencial, industrial, comercial, rural, poder público, 
iluminação pública e serviços públicos), apoiada em Diretrizes Comerciais e de relacionamento com Clientes, que garantem mais equilíbrio e justiça 
nas relações comerciais e apresentam soluções por segmento de mercado. Entre os canais de relacionamento, destacam-se a parceria com os Correios, 
que permitiu o aumento dos pontos presenciais de atendimento, e o reconhecimento da Elektro pelo Prêmio Consumidor Moderno de Excelência 
em Serviços ao Cliente, pela quarta vez. São realizadas anualmente pesquisas de satisfação que permitem a comparação do desempenho da Elektro 
com as demais concessionárias. As pesquisas são analisadas por Grupos Focais que confrontam os resultados com as expectativas e necessidades dos 
clientes, desenvolvendo planos de ação acompanhados e revisados mensalmente na reunião Temática de Clientes. São exemplos dessas práticas a 
conta de energia em Braille; mudanças na conta de energia para facilitar o entendimento do cliente e a adequação da Central de Atendimento ao Cliente 
para pessoas com deficiência de fala e audição. Para os fornecedores, a Elektro mantém Gestores de Contrato que avaliam, entre outros aspectos, a 
segurança e as condições de trabalho, tendo compromissos sobre a não utilização de trabalho infantil e a adesão ao Código de Conduta da empresa. os 
treinamentos de capacitação são realizados pela Educação Corporativa e incluem a metodologia a ser aplicada nas tarefas realizadas e os compromissos 
relativos à responsabilidade social, saúde e segurança. os Sistemas de Gestão da Qualidade, Segurança e Saúde ocupacional e Meio Ambiente possuem 
controles que determinam as responsabilidades e a abrangência da atuação dos fornecedores e parceiros nos processos da organização.

atuação forte na comunidade 
A Elektro investe no desenvolvimento socioeconômico, ambiental 
e cultural das comunidades onde atua, por meio de organizações 
empresariais, sindicais, oNGs e governamentais. Em 2003, foi criado 
o Instituto Elektro, com o propósito de identificar e antecipar as 
necessidades e expectativas das comunidades da área de concessão. 
Um quarto dos 2,7 mil colaboradores participa das iniciativas 
socioambientais promovidas pela empresa, divulgadas anualmente 
no relatório de Sustentabilidade. Desde 2007, o documento segue 
as diretrizes do Global Reporting Initiative (GrI), tendo alcançado o 
4º lugar no Prêmio Abrasca de Melhor relatório Anual, com menção 
honrosa na categoria “Dimensão Socioambiental”. Além disso, a Elektro 
conta com diversos canais de comunicação que veiculam informações 
sobre o uso seguro e adequado de energia elétrica: internet, conta 
de energia elétrica, projeto Elektro nas Escolas e o Circuito Cultural. 
A empresa investe em programas de desenvolvimento e educação 
voltados a jovens das comunidades em que atua. “Por meio de 
parcerias, alcançamos bons resultados na profissionalização de 
adolescentes, dando a eles a oportunidade de atuar como eletricistas 
dentro da empresa ou no mercado. Também promovemos cursos 
de capacitação para pessoas com deficiência, realizados de forma 
voluntária por nossos colaboradores em parceria com uma instituição 
especializada”, observa Carlos Marcio Ferreira.

Dentre os projetos sociais destacam-se: Escola Formare Elektro; 
Programa Fazer Acontecer; Censo de Pessoas com Deficiência; 
Meninos Ecológicos e Jovens EConscientes; Circuito Cultural; Projetos 
Socioculturais e rádio Elektro. Para seguir a legislação ambiental e 
interferir minimamente no ecossistema local, em 2008 a empresa 
investiu r$ 26,2 milhões em projetos de redução do impacto 
ambiental, P&D em meio ambiente e conscientização ambiental. 

A Elektro também atua em comunidades carentes, escolas, hospitais, 
instituições beneficentes, órgãos de governo e sistemas públicos por 

Signatária do Pacto Global, a Elektro respeita o Protocolo de 
Quioto e participa da Agenda 21. 

meio do Programa de Eficientização Energética, gerando melhorias 
nos sistemas de iluminação e a redução no consumo de energia. 
Anualmente, destina 0,5% de sua receita operacional líquida a essas 
ações, por meio dos projetos Energia Comunitária e de Eficiência 
Energética de Prédios Públicos. o primeiro consiste na readequação 
das instalações elétricas das residências e a doação de lâmpadas, 
aquecedores solares e refrigeradores de baixo consumo, além de 
ações para o desenvolvimento local com recursos próprios. o segundo 
visa garantir o uso eficiente de energia elétrica em edifícios de 
atendimento público. Juntos, esses projetos possibilitaram um ganho 
de 15.2 GWh em 2008.

Ideias promovem melhorias 
o Sistema Empresarial Elektro é focado na melhoria dos processos, 
serviços e sistemas de gestão que têm como principais elementos o 
tratamento de não-conformidades, acompanhamento de indicadores e  
auditorias internas, que permitem melhorias nos processos principais e 
de apoio, o avanço da produtividade e a redução de falhas. Tais práticas 
se refletem nos Indicadores DEC e FEC, utilizados pelo setor elétrico 
para avaliar a qualidade dos serviços prestados. 

o potencial criativo dos colaboradores é incentivado por meio 
do programa “Simples Ideias, Grandes Melhorias”. A participação 
atribui pontos às sugestões e os colaboradores mais pontuados são 
reconhecidos pelo “ToP Elektron”. Este reconhecimento ocorre uma 
vez por ano, durante o Encontro Elektro, quando o presidente percorre 
as diversas localidades atendidas pela empresa a fim de disseminar a 
estratégia da empresa, conversar diretamente com os colaboradores 
e ouví-los. Além das iniciativas internas, a Elektro possui o Programa 
de P&D, regulamentado pela ANEEl, que tem como objetivos gerar a 
independência tecnológica e proporcionar melhorias no atendimento e 
nos seviços prestados, visando ganhos para toda a sociedade.
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Pulso firme na gestão 
do bem público

Concessionária do serviço público de energia elétrica, as Centrais elétricas do Norte do Brasil 
(eletronorte) geram e fornecem energia para nove estados da amazônia Legal, beneficiando 
diretamente mais de 15 milhões de pessoas. das cinco hidrelétricas que compõem o complexo, a de 
tucuruí, no Pará, é considerada a maior em extensão a operar em território nacional e a quarta do 
mundo. Os constantes investimentos na usina têm propiciado excelentes resultados na geração de 
energia que, em 2009, atingiu 93% de sua capacidade de produção. esse ganho deve-se à aplicação 
do Modelo de excelência da Gestão®, à metodologia Total Productive Maintenance (tPM) e à busca 
pela inovação constante. 

Tornar-se referência no setor de energia elétrica é uma das metas 
da Eletronorte, reconhecida como Destaque Liderança e Pessoas no 
PNQ 2009, pela Regional de Produção de Tucuruí (CTC).

O Destaque PNQ 2009 premia o esforço de toda a Regional de Tucuruí e seu compromisso diário com 
a gestão. ”É a síntese do envolvimento de pessoas e da forma como são gerenciadas. O conjunto de 
práticas é disseminado por todos os níveis, sempre em busca do aperfeiçoamento contínuo”, afirma 
Antônio Pardauil, gerente geral da Regional de Tucuruí. Esse esforço garantiu, ainda, para o grupo 
Eletronorte o Prêmio de Qualidade na Gestão Pública Federal (PQGF), dado à Regional de Mato Grosso, a 
re-certificação na ISO 9001 e a conquista da ISO 14001, em 2009. Como destaca Wady Charone, Diretor 
de Produção e Comercialização da Eletronorte, “vencer desafios já faz parte da rotina dessa equipe”.

A Eletronorte investe 1,8% do seu faturamento em Pesquisa & Desenvolvimento. O crescente número de 
patentes requeridas, 51 até o momento, indica a vitalidade da empresa na busca de soluções. “Um caso de 
inovação que permitiu significativo ganho operacional foi a inspeção dos transformadores. Antes, era preciso 
desligar o equipamento manualmente. Hoje, a partir de projeto desenvolvido por um colaborador, usamos 
câmeras de vídeo articuladas”, informa Jorge Palmeira, diretor-presidente da Eletronorte.  

“As ideias inovadoras surgem a partir do Painel Interno da Qualidade, que teve 50 trabalhos inscritos em 
2009, e de eventos como os fóruns anuais e o Prêmio Muiraquitã, que já distribuiu R$ 410 mil em prêmios”, 
completa Valter Roma, gerente da Divisão de Engenharia da Produção e Qualidade da Regional de Tucuruí. 

Vertedouro da Usina 
Hidrelétrica Tucuruí, 
localizada no Rio 
Tocantins.
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Antônio Pardauil, gerente 
da Regional de Tucuruí.
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LideRaNça e PessOas
ação integrada 
A unicidade das ações resulta na condução sustentável da empresa. Elas incluem:
Governança Corporativa – exercida pela Assembleia Geral de Acionistas (AGA), Conselho de 
Administração (CA), Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Auditoria Interna. As funções e atribuições desses 
órgãos, concebidas segundo a “Lei das S.A.”, mantêm a equidade entre os sócios e protegem os direitos das 
partes interessadas. A AGA é o órgão deliberativo máximo, cabendo ao CA e à Diretoria Executiva a condução 
da empresa a partir da estruturação de órgãos integrados e interdependentes. O estatuto é revisado para 
a readequação à lei ou por necessidades de melhorias, sendo submetido à ANEEL e à AGA, como quando 
da implantação da Lei Sarbanes-Oxley e adequação de suas Demonstrações Contábeis ao padrão europeu, 
entre outras. Dentre as principais práticas, destacam-se: estabelecer e manter atualizada sua Missão, Visão 
e Valores, a elaboração do Planejamento Estratégico, o estabelecimento do Código de Ética e Conduta, 
identificação de riscos empresariais, tomada de decisões, controle da implementação e comunicação 
gerencial e prestação de contas.

Exercício da Liderança e Promoção da Cultura de Excelência – as decisões resultam de diferentes 
fóruns e podem fluir da hierarquia formal ou das equipes matriciais multifuncionais. A alta direção é constituída 
pelo “Comitê Estratégico e Diretivo”, responsável pela aprovação do Plano Estratégico e a condução do ciclo de 
aprendizado. O Fórum Integrado, coordenado pelo Gerente Regional, é o mecanismo decisório e informativo 
do caráter tático. Para alinhar-se ao MEG e difundir novas práticas, são promovidos workshops e a cooperação 
entre as equipes matriciais multifuncionais, envolvendo várias áreas e práticas diversas, privilegiando o debate 
multidisciplinar entre os colaboradores. Cabe aos gerentes a identificação de novas lideranças, avaliadas 
anualmente em suas habilidades e competências e apoiadas pela Escola de Excelência Empresarial.

estímulo à cooperação
A Eletronorte está organizada de modo hierárquico em três níveis: Gerência Regional, cinco Divisões e 16 Setores, 
com equipes lotadas em cada macroprocesso e alinhadas ao modelo de negócio. A filosofia adotada baseia-se em 
Equipes Matriciais Multidisciplinares, com autonomia para gerir processos e aperfeiçoá-los, de modo a atingir as 
metas, assimilar a tecnologia e multiplicá-la em toda a cadeia estrutural. 

O sistema de Reuniões da CTC é o principal mecanismo de integração, cooperação e comunicação entre as pessoas 
e as equipes. São estimuladas a inclusão de minorias, a não discriminação e a igualdade de oportunidades. 
Novos colaboradores são integrados a partir do “Conhecendo a Empresa”, com a difusão do seu CREDO, estrutura 
organizacional, Código de Ética, entre outros. A ambientação prepara para o exercício das funções. Anualmente, é 
realizada a avaliação de desempenho para estimular e proporcionar desenvolvimento profissional.

A capacitação e o desenvolvimento se dão por meio do Plano Diretor de Educação, Plano de Ações Educacionais 
Corporativas e Plano de Treinamento. As áreas da CTC elaboram e atualizam as Matrizes de Habilidades e 
Competências. A cultura da excelência é abordada no processo de Treinamento e Desenvolvimento, e contribui para o 
aprendizado organizacional. A remuneração é estabelecida de acordo com o estudo de mercado. O desenvolvimento 
integral dos colaboradores como cidadãos e profissionais é promovido por diversas equipes e ações, incluindo o 
custeio de cursos superiores, de línguas e de aperfeiçoamento técnico.

O Sistema de Segurança e Saúde Integral é composto pelos eixos: segurança e medicina do trabalho, acidente zero 
e qualidade de vida. As questões são identificadas e tratadas a partir do Programa de Riscos Ambientais, Análise 
Ergonômica, Programa de Controle Médico e de Saúde Ocupacional, Pesquisa de Qualidade de Vida e Estresse, entre 
outras. As necessidades e expectativas dos colaboradores são identificadas, analisadas e utilizadas para a definição e 
melhoria das práticas. Fora da CTC são realizadas campanhas de vacinação, Programa de Prevenção e Tratamento de 
Dependência Química, campanha de reeducação alimentar, Grupo de Mulheres, entre outras.

Ação integrada e clareza de propósito constituem a base da 
liderança corporativa na Eletronorte. 

Análise do desempenho da 
organização – As informações 
comparativas servem à gestão 
do negócio. São apresentadas 
nos Encontros e Oficinas de 
Planejamento Empresarial e 
Workshop de Excelência. As 
análises de desempenho são 
apresentadas em diversas 
instâncias e durante a etapa do 
Workshop Anual de Excelência, 
na qual se analisam também os 
indicadores. No caso de metas 
não alcançadas, são averiguadas 
as causas para o estabelecimento 
de ações corretivas. Informações 
quanto às variáveis dos ambientes 
externo e interno, e dados 
comparativos integram o processo 
de análise de desempenho. 
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a cultura de 
inovação já 
está enraizada 
na eletronorte, 
tanto em projetos 
de Pesquisa & 
desenvolvimento 
quanto na 
implantação das 
metodologias de 
gestão.
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Água da melhor 
qualidade para todos

Fortalecida pela adoção do Modelo de excelência da Gestão® desde 2001, a unidade vem 
enfrentando com sucesso os grandes desafios da operação no Norte de são Paulo, região 
caracterizada por uma população com renda média entre as mais baixas do estado. O 
reconhecimento no Critério Clientes, para José Júlio Pereira Fernandes, superintendente da unidade 
Norte, vem consolidar o forte investimento feito para aperfeiçoar o atendimento. 

A Sabesp modernizou sua gestão ao longo dos últimos anos e assumiu 
a identidade de empresa prestadora de serviços. Oferecendo um 
atendimento personalizado e inovador, a Unidade de Negócio Norte 
(MN) credenciou-se para ser Destaque PNQ no Critério Clientes. 

A  modernização da Sabesp é uma realidade que vem proporcionando  mais e melhores serviços à população 
dos 366 municípios do Estado de São Paulo atendidos diretamente pela companhia. 

Os índices de atendimento, hoje, são comparáveis a países de primeiro mundo: 100% de água e 79% 
de coleta de esgotos, tratando 72% desse total. Em 1996, a Sabesp adotou um modelo de negócio 
baseado na regionalização por bacias hidrográficas, o que levou a uma reorganização da empresa, com 
a constituição de 16 Unidades de Negócio, geridas como núcleos independentes, funcionando como 
empresas distintas, responsáveis pela administração de seus recursos de investimentos e despesas.

A Unidade de Negócio Norte (MN ) realiza os serviços de distribuição de água e coleta de esgoto da região 
Norte do município de São Paulo e de mais 13 municípios do Estado de São Paulo. Os principais desafios 
estratégicos  que administra são o aumento da rentabilidade, a renovação dos contratos de concessão, 
redução das perdas de água, a despoluição de córregos d’água e a busca da excelência em gestão, com 
ênfase nos clientes. 

A adoção dos Fundamentos e Critérios de Excelência da FNQ, em 2001, foi um marco na gestão da Unidade.  
“Desenvolvemos um trabalho duro ao longo desses anos, cujo desfecho, por enquanto, é a conquista 
do Destaque. Para nós, esse é o critério que mais emociona, pois ouvimos nossos clientes, inovamos no 
atendimento e procuramos responder às suas reais necessidades”, afirma Pereira Fernandes.

Represa Paiva Castro, uma 
das principais do Sistema 
Cantareira, localizado em 
Mairiporã, São Paulo.
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José Júlio Pereira 
Fernandes, 
superintendente da 
Unidade de Negócio 
Norte da Sabesp.
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ClIeNtes
atendimento qualificado 
O abastecimento de água e esgoto é considerado um serviço essencial e, portanto, requer ainda mais 
transparência e compromisso com o cliente. 

O cliente-alvo da Unidade Norte da Sabesp são todas as pessoas físicas e jurídicas estabelecidas em seu 
mercado de atuação. Para melhor atendê-lo, suas necessidades e expectativas são identificadas, analisadas 
e compreendidas. Posteriormente, devem ser traduzidas em ações, implementadas e controladas pelas 
gerências envolvidas no processo. Alguns exemplos de iniciativas geradas a partir da comunicação e 
identificação das necessidades dos clientes são as reuniões com fornecedores para melhorar a qualidade 
dos serviços de leitura, facilidade de comunicação com a empresa por meio dos diversos canais de 
relacionamento disponíveis (agências de atendimento, agência móvel, agência virtual etc), avisos de 
intermitência programada e a pronta resposta ao cliente quanto a eventuais questionamentos.  

As ações que necessitam de recursos humanos, financeiros ou materiais para serem implementadas, como, 
por exemplo, ampliação do sistema de distribuição de água e coleta de esgotos e outras consideradas 
estratégicas, são discutidas e inseridas nos planos de ação da Unidade de Negócio Norte. As necessidades e 
expectativas dos clientes que transcendem a autonomia da Unidade são direcionadas à Alta Administração 
da Sabesp, por meio de reuniões ou fóruns específicos.

A partir de 2005, uma Pesquisa de Satisfação passou a classificar os produtos e serviços segundo níveis de 
importância, relevância e satisfação. A análise dos resultados mostrou que os clientes atribuem importância 
em primeiro lugar para a água, em segundo para o esgoto e em terceiro para o atendimento. O preço 
representa um dos principais fatores de decisão de compra, o que levou ao desenvolvimento de diversas 
ações para minimizar o impacto desse fator.

Os encontros com a comunidade, palestras em escolas, participações em eventos externos, agência 
móvel, vídeos e campanhas publicitárias são utilizados para promover a imagem da empresa, consolidar 
a credibilidade e reforçar a confiança dos clientes e do mercado. Como exercício de comportamento ético 
e transparência, os resultados das análises de qualidade da água são divulgados nas faturas emitidas aos 
clientes mensalmente.

Identificar as necessidades do cliente e criar soluções 
inovadoras são prioridades para a  Sabesp Unidade Norte.
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temos canais 
abertos com toda a 
sociedade e fazemos 
reuniões periódicas 
com a população. 
Recebemos os clientes 
nas agências ou 
vamos procurá-los 
em suas casas. esse 
é o nosso foco: ouvir 
e responder às reais 
necessidades da 
comunidade.

O acompanhamento das transações com os clientes é realizado diariamente por meio de relatórios gerados 
nos sistemas corporativos, pelos escritórios regionais e pólos de manutenção. Tais sistemas são integrados e 
seus controles garantem a rastreabilidade das transações. 

Para subsidiar decisões que minimizem a interferência de potenciais concorrentes, a MN, em parceria 
com as demais divisões de grandes consumidores da Diretoria Metropolitana, aplicou, a partir de 2002, 
as seguintes práticas:

Pesquisa quantitativa e qualitativa com clientes não exclusivos e ex-clientes para entender a demanda  �
por fornecimento alternativo de água, mostrando pontos fortes e fracos da Sabesp e da concorrência;
Mapeamento da concorrência: construção de banco de dados dos principais concorrentes revendedores  �
de água por caminhão tanque ou perfuradores de poços artesianos.

Para os clientes do rol comum, são oferecidas tarifas diferenciadas que têm por finalidade possibilitar a 
continuidade de fornecimento de produtos e serviços de acordo com as suas condições sociais. 

Todo esse esforço vem trazendo 
resultados muito positivos, 
sustentados nos objetivos e na 
Visão da empresa. As metas de 
ligação de água e esgoto foram 
100% alcançadas. O índice de 
perda de água caiu  30% nos 
últimos três anos.  Os índices de 
rentabilidade cresceram 26%; 
a margem operacional 16%; o 
faturamento líquido 23%, no 
mesmo período.  


