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excelência em 
movimento

Foco, disciplina, método e um 

salto em busca do melhor. assim 

são as organizações que adotam 

as boas práticas da gestão como 

alvo contínuo e permanente 

PNQ 2014 reconhece empresas 
públicas e privadas dos setores de 
aviação, saneamento, tecnologia 
da inFormação, elétrico e 
automotivo

12o fórum emPresarial fNQ debate 
a importância de disseminar a 
cultura da gestão para o aumento  
da produtividade e competitividade 
das organizações e do país
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O novo portal do Sebrae facilita a vida de quem já tem ou pretende 
ter um pequeno negócio. Busca inteligente, cursos online,  

soluções personalizadas para cada tipo de negócio. 
Acesse o novo portal do Sebrae, cadastre-se e vá direto ao ponto.

www.sebrae.com.br

Novo Portal do Sebrae.
Direto ao ponto.
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o Prêmio Nacional da Qualidade® (PNQ) reconheceu seis organizações como Premiadas. Mais uma vez, o 
setor elétrico confirmou seu engajamento na busca da excelência da gestão por meio de ações contínuas 
que não se encerram na premiação. Prova disso foi o recorde com três bicampeãs: AES Sul (rS), coelce (cE) e 
Eletrobrás Eletronorte tucuruí – Superintendência de Geração Hidráulica (oGH) (PA). também conquistaram 
o posto máximo a Embraer (SP), do setor aeronáutico, a Master Sistemas Automotivos (rS), das Empresas 
random, e a PromonLogicalis (SP), voltada à tecnologia da informação. A copasa (MG), uma empresa mista 
de saneamento, sagrou-se Finalista, e os destaques por critério foram para mais duas organizações do setor 
elétrico: cemar (MA) - critério Estratégias e Planos, e copel (Pr) - critério clientes.

o ciclo do PNQ 2014 alcançou feitos importantes, como o reconhecimento de empresas do setor público e 
a distribuição geográfica das organizações candidatas – sediadas nas regiões Norte, Sul, Nordeste, Sudeste 
e centro oeste, o que evidencia o avanço da causa da FNQ no País. Neste período, em que pesquisas e 
manifestações populares apontam a qualidade da gestão de serviços e produtos como um dos principais 
desafios críticos do Brasil, é satisfatório identificar que a adoção do Modelo de Excelência da Gestão® (MEG) 
tem algumas soluções que podem ser disseminadas em qualquer iniciativa empreendedora, desde a gestão 
de governos e empresas públicas a Micro e Pequenas Empresas (MPEs) e instituições sem fins lucrativos. 

temos acompanhado o novo papel das empresas que atuam como sistemas vivos, formadoras de cidadãos 
e orientadoras nas questões éticas, educacionais e culturais, entre outras. Algumas corporações globais 
chegam a ter receitas maiores do que o PiB de muitas nações, conferindo-lhes responsabilidade para 
compartilhar com a sociedade não somente práticas de eficiência na produção, mas também tecnologias 
sociais e ambientais, na forma de parcerias e cooperações para alcançar a sustentabilidade como estratégia 
de futuro. Nessa perspectiva, é um privilégio para o Brasil contar com o trabalho e o empenho da FNQ, que 
compartilha um Modelo de Gestão permanentemente atualizado, capaz de otimizar recursos para produzir 
com inovação, desenvolvimento das pessoas, respeito à ética e à diversidade, capacidade de resiliência ao 
ambiente volátil e gestão meritocrática. 

A FNQ tem muito a contribuir com o atual momento, em que precisamos retomar políticas de estado que 
impulsionem o aumento da produtividade e da competitividade das organizações e do País. Nesta edição, 
você confere um pouco do histórico das empresas reconhecidas no PNQ 2014, os debates sobre os rumos 
da Fundação, os resultados do iNMG 2014 (indicador Nacional da Maturidade da Gestão), Pesquisa Serasa 
e algumas propostas para ampliar a nossa parceria com o setor público em busca dos resultados que todos 
queremos. Parabéns às organizações alinhadas à causa da excelência da gestão! 

Mensagem aos Leitores
Por Wilson Ferreira Junior
Presidente do conselho curador da FNQ



http://www.softexpert.com.br
mailto:vendas@softexpert.com


8 classe_mundial

ed
it

or
ia

l
ed

it
or

ia
l

8 classe_mundial

nossa missão
estimular e apoiar as organizações 
para o desenvolvimento e evolução de 
sua gestão, por meio da disseminação 
dos Fundamentos e critérios de 
excelência, para que se tornem 
sustentáveis, cooperativas e gerem 
valor para a sociedade.

nossa aspiração
ser reconhecida como o mais 
importante agente promotor, 
articulador e disseminador da cultura 
da excelência da gestão no brasil.

Para avançar  
nas tecnologias 
da gestão  



sensibilizar de forma definitiva a gestão pública para a eficiência 
do uso do MEG na busca da sustentabilidade com bons resultados. 

Por conta dessas questões estratégicas, a FNQ adentra o ciclo de 
2015 reposicionando-se em busca de alinhamento e parcerias 
público-privadas mais criativas, cooperativas e de crescimento 
mútuo, com o objetivo de oferecer soluções e apoio técnico aos 
problemas de gestão vivenciados pela sociedade brasileira – 
especialmente observados nos serviços de educação, saúde, 
segurança pública, transporte e infraestrutura logística.  

Fala-se  muito em produtividade e competitividade, mas é 
chegada a hora de definir as responsabilidades sobre cada um 
desses fatores. Produtividade as organizações resolvem por meio 
do aperfeiçoamento contínuo de seus processos, capacitação 
de pessoas e aplicação dos modernos conceitos de gestão da 
excelência. Já a competitividade depende do macroambiente, 
dos governos e das políticas socioeconômicas. 

Vem daí a certeza de que o Brasil precisa ser pensado como uma 
cadeia de valor inteira, estimulada por esforços pontuais, mas 
também por planos sistêmicos e reformas que aperfeiçoem 
todos os processos dos serviços dirigidos aos cidadãos. A 
Fundação dispõe-se, portanto, a compartilhar seu conhecimento 
e suas tecnologias com a sociedade brasileira, provendo 
inteligência aos processos, respeito às culturas e à diversidade de 
cada sistema privado ou público, setor ou porte. Somente assim, 
por meio do empenho e do trabalho conjunto, será possível 
alcançar bons resultados em crescimento econômico com 
desenvolvimento socioambiental, apesar dos cenários voláteis 
do mundo contemporâneo.   

Alguns números dão a dimensão do papel da FNQ na sociedade 
brasileira. Em 23 anos de atuação, mais de 453 organizações 
candidataram-se ao PNQ e 136 foram reconhecidas, em 
processos que envolveram 6.457 mil voluntários e 287 mil horas 
de dedicação. Na produção e disseminação do conhecimento, a 
Fundação realizou 22 seminários internacionais com uma média 
de 300 participantes por ano. 

Todos esses dados são ótimos sinais de que a Missão da FNQ está 
em pleno cumprimento, mas há outras realizações importantes 
para prosseguir na causa da excelência. A FNQ detém o Modelo 
de Excelência da Gestão® (MEG) com 20 atualizações desde 1991, 
quando foi criada, o que a coloca entre as instituições do setor 
mais proativas e avançadas do mundo em relação às mudanças 
nos cenários nacional e global. O ecletismo do MEG atende a 
organizações de todos os portes, setores e natureza de produção. 
Na promoção da Rede QPC (Rede Brasileira de Qualidade, 
Produtividade e Competitividade) já são 18 programas estaduais 
e 9 setoriais alinhados ao MEG. E nas parcerias com o Sebrae e o 
Sescoop (Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo), 
milhares de MPEs e cooperativas aderiram ao Modelo da FNQ. 

Várias organizações filiadas estão entre as 100 Maiores 
e Melhores de 2014 e são destaques no Guia Exame de 
Sustentabilidade 2013. Além disso, a aderência à excelência 
da gestão proporciona visibilidade e reputação internacional, 
acesso a um portfólio de serviços renovado e uma alta 
representatividade sob um Conselho Curador formado por 
lideranças importantes do empresariado nacional.

Mas há desafios pela frente. Um deles é ampliar o número 
de empresas filiadas à Fundação. Outra meta importante é 

9 novembro _2014

qual é a relevância da Fundação nacional da qualidade (Fnq) para a gestão no brasil? 

que percepção de valor a busca da excelência desencadeia nas lideranças empresariais  

e do setor público? como redesenhar a atuação da Fnq à luz das necessidades atuais  

do país e a fim de ampliar a aderência à sua causa? esses são os desafios que a Fundação 

se coloca continuamente, procurando reinventar-se e evoluir na prática de sua missão. 

Jairo Martins da Silva
Superintendente geral da FNQ
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em busca da 
transFormação 
pela excelência

Fórum empresarial reúne-se para 
repensar o papel da FnQ e reafirmar: 
o modelo de excelência da Gestão® 
(meG) contribui para que as 
organizações públicas e privadas 
promovam melhorias em processos, 
produtos e serviços e atendam 
melhor às expectativas dos cidadãos e 
consumidores brasileiros 
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18 Pacto pela 
Excelência da 
Gestão  
Uma agenda 
mínima endereçada 
aos políticos eleitos 
em 2014

20 INMG 2014
Acompanhe os 
resultados aplicados 
ao PNQ 2014

23 Pesquisa Serasa
Adotar o MEG 
resulta em bom 
desempenho
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26 PNQ 2014
confira o perfil 
das empresas 
reconhecidas

premiadas

 _AES Sul

 _Coelce

 _Eletrobras Eletronorte (OGH)

 _Embraer

 _Master Sistemas Automotivos

 _PromonLogicalis
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 _Copasa88
finalista

destaques por critério
clientesestratégias e planos
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Em busca da 
transformação 
pela excelência 
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À luz do cenário atual e dos problemas que 

impactam negativamente a produtividade e a 

competitividade das organizações e do País, o 

12º Fórum Empresarial FNQ 2014 debateu a 

importância da excelência da gestão, o papel 

da Fundação e as iniciativas que podem fazer 

avançar a sua causa no Brasil. 

Realizado em setembro de 2014, o 12º Fórum Empresarial FNQ 

reuniu lideranças empresariais, conselheiros, especialistas acadêmicos 

e voluntários para refletir sobre a influência da Fundação Nacional da 

Qualidade (FNQ) e do Modelo de Excelência da Gestão® (MEG) nas 

organizações públicas e privadas, propor mudanças e disseminar cada 

dia mais a cultura da gestão na sociedade brasileira. Na ocasião, os 

participantes também definiram uma pauta de proposições que foi 

encaminhada às lideranças políticas eleitas em 2014 para os cargos 

executivos e legislativos nas esferas federal, estadual e municipal. 

Acompanhe a síntese e as principais conclusões do 12º Fórum 
Empresarial - Relevância da FNQ para a Gestão no Brasil. 

13 novembro _2014
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Na Nossa opiNião, Nossos 
colaboradores são os 
melhores. pelo jeito, a 
recíproca é verdadeira.

Brasal Refrigerantes. 
Eleita uma das 150 melhores empresas 
para você trabalhar pelo Guia Você S/A.

Para a Brasal Refrigerantes, os colaboradores são os 
primeiros clientes. Por isso trabalhamos para oferecer um 
ambiente de trabalho pautado no respeito, na valorização e 
que proporcione desenvolvimento e crescimento profissional. 
O resultado é que, juntos, conquistamos o prêmio de 
estarmos entre as 150 Melhores Empresas para se Trabalhar 
no Brasil. Dedicamos essa conquista a toda a nossa equipe!

Qualquer organização pode se beneficiar dos Fundamentos 
e Critérios de Excelência do MEG, sempre atualizados e 
vinculados aos princípios de ética e sustentabilidade que a 
FNQ procura disseminar nas atividades públicas e privadas. 

Na abertura do 12º Fórum Empresarial FNQ 2014, o presidente 
do Conselho Curador da Fundação, Wilson Ferreira Junior, 
convidou a todos a participar de um momento de reflexão sobre 
a relevância da FNQ para a gestão no Brasil e a importância 
de seus mais de 23 anos de atuação nos rumos do País. Na 
sequência, o superintendente geral da Fundação, Jairo Martins, 
apresentou os resultados da FNQ e os objetivos do encontro em 
dois eixos: primeiro, refletir sobre um novo posicionamento da 
instituição para disseminar de forma mais intensa a causa da 
excelência da gestão na sociedade brasileira. Depois, debater 
uma agenda mínima dirigida às lideranças políticas eleitas em 
2014, de caráter apartidário, a fim de encaminhar soluções aos 
problemas de gestão vivenciados nos setores público e privado, 
bem como oferecer o apoio técnico da FNQ nesse processo.

Martins observou que é necessário desmistificar a ideia de que 
o Modelo de Excelência da Gestão® (MEG) é uma ferramenta 
voltada somente ao setor industrial. “Qualquer organização de 
todos os setores e portes pode se beneficiar da visão sistêmica, dos 
Fundamentos e Critérios de Excelência da Gestão, constantemente 
atualizados, e dos princípios de ética e sustentabilidade que a 
Fundação procura vincular ao Modelo”, disse o executivo. 

Ele lembrou que coexistem no País verdadeiras ilhas de 
excelência, com empresas que adotam conceitos modernos 
de gestão em seus processos, ao lado de outras ainda adeptas 
da visão mecanicista da qualidade – não mais suficiente para 
atender às profundas transformações no mundo e no mercado. 
“Precisamos também estimular e estender a cultura da excelência 
à gestão pública, por meio de parcerias criativas e inteligentes 
com o setor privado que permitam estimular o desenvolvimento 
que tanto queremos para o País.”  

No decorrer do Fórum, o publicitário Ricardo Guimarães, 
presidente da Thymus Branding e membro do Conselho Curador 
da FNQ, apresentou a palestra Desafios do Cenário Atual e 
falou sobre a necessidade de evoluir do pensamento político 

para o pensamento sistêmico-complexo; do poder da hierarquia 
para o poder da ciência; da empresa-máquina para a empresa-
sistema vivo. E adentrar de vez na realidade da sociedade em 
rede e da conectividade por meio da transformação cultural. “As 
pessoas precisam desenvolver capacidades que as máquinas não 
possuem, como a habilidade de se adaptar à imprevisibilidade 
dos cenários. As empresas podem até implantar modelos de 
gestão, mas pouco avançarão se não realizarem simultaneamente 
essa importante mudança cultural”, observou. 

No Brasil, segundo o publicitário, temos um alto Índice de 
Distância do Poder (IDP), que simboliza o grau de separação 
entre o líder e sua equipe. O indicador mede, por exemplo, o 
quanto a liderança se coloca de forma superior à sua equipe ou o 
quanto se sente parte integrante e sem grandes distinções com 
relação aos demais. Analistas de gestão acreditam que um IDP 
alto traz prejuízos para a inovação e o empreendedorismo, pois 
as pessoas se sentem intimidadas diante do chefe quando há 
apreço exagerado à hierarquia. “Sabe-se que quanto mais níveis 
de poder, mais líderes mal informados teremos, afinal ninguém 
gosta de dar más notícias ao chefe”, ironizou Guimarães.

Como reforçar o papel da FNQ 

Da esq. p/a dir.: Jairo Martins, superintendente geral 
da FNQ, Wilson Ferreira Jr, presidente do Conselho 
Curador da FNQ, e Osório Adriano, presidente da Brasal 

FO
TO

S: 
AN

Dr
é C

ON
TI



Na Nossa opiNião, Nossos 
colaboradores são os 
melhores. pelo jeito, a 
recíproca é verdadeira.

Brasal Refrigerantes. 
Eleita uma das 150 melhores empresas 
para você trabalhar pelo Guia Você S/A.

Para a Brasal Refrigerantes, os colaboradores são os 
primeiros clientes. Por isso trabalhamos para oferecer um 
ambiente de trabalho pautado no respeito, na valorização e 
que proporcione desenvolvimento e crescimento profissional. 
O resultado é que, juntos, conquistamos o prêmio de 
estarmos entre as 150 Melhores Empresas para se Trabalhar 
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 � Houve sugestões praticamente unânimes para que se 
proceda à mudança do nome da FNQ, para que este reflita 
o posicionamento e foco da Fundação, incluindo o termo 
“excelência da gestão”.

 � Para que a FNQ incentive, ainda mais, as boas práticas 
nos setores público e privado, concluiu-se que é preciso 
aperfeiçoar a comunicação com a sociedade e diferenciar a 
excelência da gestão dos princípios da qualidade – ainda 
válidos, mas que não respondem mais isoladamente às 
necessidades das organizações no século 21. 

 � Por incluir a avaliação do uso consciente dos recursos 
naturais, a adoção do MEG agrega inteligência e eficiência 
aos processos das organizações e às relações com as partes 
interessadas, meio ambiente, comunidades e sociedade –  
o que o torna uma ferramenta estratégica para o alcance da 
ética nos negócios e do desenvolvimento sustentável.  

 � Uma das grandes contribuições da FNQ está na criação da 
cultura da excelência da gestão. Contudo, o MEG é mais 
facilmente assimilado pelo setor privado, embora sua 
relevância seja até maior para o setor público. O desafio 
é demonstrar a importância estratégica do Modelo para 
o aumento da produtividade das organizações e, como 
consequência, da competitividade do País e de sua 
credibilidade no mercado mundial.  

 � Os grupos sugeriram a profissionalização da gestão pública 
e a criação de critérios de excelência específicos para o setor, 
com o intuito de aumentar a eficiência nos serviços, diminuir 
o custo das operações e, consequentemente, contribuir para 
a redução dos custos sistêmicos ou Custo Brasil.

 � Embora os Critérios de Excelência da FNQ passem por 
revisões e atualizações periódicas, os participantes 
acreditam que ainda há demanda para simplificar o Modelo. 
Na percepção geral, o processo de reconhecimento às 
Candidatas ao Prêmio Nacional da Qualidade® (PNQ) exige 
maior conhecimento de sua importância por parte de setores 
da sociedade e governos. 

 � A partir dessa conclusão, sugeriu-se maior participação 
dos Conselheiros na disseminação da FNQ e de suas causas, 
bem como o incremento da comunicação sobre o MEG e o 
PNQ, a fim de aumentar a visibilidade das iniciativas para a 
imprensa, empresários, governos e sociedade.  

 � Também foram pontos citados pelos grupos: reforçar o PNQ 
como o prêmio de gestão mais almejado pelas organizações; 
aumentar a divulgação de cases de sucesso e dos resultados 
das empresas que utilizam o MEG; ampliar parcerias; e 
estruturar publicações customizadas do MEG para setores 
estratégicos, entre eles órgãos da administração pública. 
Foi proposto, ainda, colocar o MEG como item curricular em 
universidades, por exemplo. 

 � Para que toda essa transformação realmente aconteça é 
necessário agir na cultura interna das organizações. O MEG 
deve ser um orientador, mas não pode tirar a identidade da 
empresa. é importante pensar em flexibilizá-lo por meio 
de customizações, para que o Modelo se torne referência 
da gestão, respeitando particularidades, porte e setor de 
atuação da organização. 

Síntese das dinâmicas e conclusões  
Os participantes do 12o Fórum Empresarial foram divididos em nove grupos de discussão, conduzidos por um moderador (conselheiros 
ou diretores da FNQ) e um facilitador. A primeira dinâmica debateu “A realidade vivenciada com a FNQ” com o objetivo de identificar 
os fatores-chave que demonstram a relevância da Fundação para as organizações e o Brasil. Sob o tema “FNQ olhando para a frente”, 
a segunda dinâmica propôs a definição de três desafios importantes para compor uma agenda mínima para o País, assim como o 
reposicionamento da FNQ para intensificar a tarefa de levar as organizações públicas e privadas ao patamar de excelência da gestão. Ao 
final, os grupos apresentaram as seguintes propostas e reflexões:  
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O publicitário Ricardo Guimarães,  
em palestra no 12o Fórum Empresarial
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 � Falta visão sistêmica na gestão das organizações e 
os problemas ainda são tratados de modo setorial e 
fragmentado. é fundamental atuar na mudança de 
comportamento dentro e fora das empresas, a partir 
da disseminação das boas práticas alinhadas à ética e à 
transparência nos relacionamentos com fornecedores, 
clientes e outras partes interessadas. Deve-se, portanto, 
estimular as organizações públicas e privadas a inserir em 
seus processos de compra requisitos específicos sobre a 
excelência da gestão, mostrando que é possível ter resultados 
a curto prazo com a implantação do MEG. 

 � Outra sugestão foi credenciar movimentos estaduais para 
treinar multiplicadores capazes de atuar como especialistas 
da FNQ. Foi referida, ainda, a necessidade de disponibilizar 
linhas de financiamento específicas e diferenciadas 
para organizações públicas e privadas, com vistas ao 
aprimoramento da gestão.

Aperfeiçoamento da gestão pública e criação de critérios 
específicos de avaliação do setor são fatores essenciais para o 
aumento da eficiência dos serviços oferecidos à população. 

 � Um ponto levantado foi a necessidade de financiar a 
reestruturação da rede QPC, para ampliar a mobilização 
e disseminação do MEG e das boas práticas, buscando 
identificar e atuar nas necessidades específicas regionais. 
Além de MPEs e cooperativas, os grupos sugeriram a 
ampliação de atuação da FNQ em outros setores, como os 
movimentos sociais e associações de classe ou segmento. 

 � Os grupos concluíram também pela necessidade de 
assegurar a participação de representantes dos governos 
no Conselho da FNQ, bem como de se criar um programa 
integrado e de longo prazo para a melhoria da gestão 
pública nas esferas nacional, estadual e municipal. Para que 
seja efetivo, ressaltaram, é imprescindível criar mecanismos 
que garantam a continuidade do programa nas eventuais 
trocas de legislatura. 

Grupos de discussão do 12o Fórum Empresarial
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Dentro das dinâmicas do 12o Fórum Empresarial FNQ, as 
lideranças empresariais, conselheiros, especialistas acadêmicos 
e voluntários presentes ao evento definiram os desafios mais 
importantes para o desenvolvimento do País. A partir dos 
resultados dos debates, a FNQ produziu e endereçou o documento 
Pacto pela Excelência da Gestão às lideranças políticas eleitas 
aos cargos do Executivo e Legislativo em 2014.

O  ponto de partida foi a definição de uma agenda mínima com 
propostas de iniciativas emergenciais e outras na forma de políticas 
de estado, capazes de permanecer além da governança sazonal 
de grupos partidários. Na base do documento, a FNQ apresentou 
a sugestão de uma parceria permanente entre os setores público 
e privado como estratégia para acelerar o crescimento econômico 
dentro dos princípios da sustentabilidade e da ética. 

Entre as reivindicações dos grupos do Fórum Empresarial, 
mais qualidade nos serviços de saúde, educação, transporte e 
segurança pública foram questões unânimes, chancelando o 
consenso popular das Manifestações de Junho de 2013. 

FNQ entrega propostas aos políticos eleitos em 2014 
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O documento Pacto pela Excelência da Gestão* foi organizado nos seguintes tópicos:

No âmbito de sua atuação, a FNQ reafirmou a disposição de 
contribuir com soluções para as questões estratégicas que 
impactam negativamente na produtividade e competitividade 
das organizações e do País. redução dos custos sistêmicos, 
investimentos permanentes em infraestrutura, reforma política 
e administrativa, reforma tributária, ética e transparência na 
gestão pública e no setor privado foram outras proposições 
encaminhadas aos candidatos eleitos. 

O superintendente geral da FNQ, Jairo Martins, observou que o 
diálogo mais próximo com gestores públicos pretende ampliar 
a cultura da excelência da gestão na sociedade e multiplicar o 
debate sobre a causa que a FNQ conduz há mais de 23 anos no 
País. “Queremos ajudar o governo a aumentar a eficiência dos 
serviços prestados à população, combater a corrupção, reduzir 
custos sistêmicos e crescer de maneira sustentável. O alcance 
desses objetivos só será viabilizado em um ambiente multilateral 
de cooperação e parceria, que envolva empresas públicas e 
privadas, governos, parlamentares, ONGs, representantes da 
academia e outras partes interessadas da sociedade brasileira.”  

PARCERiA PARA A ExCElêNCiA DA GEstãO

GEstãO PúBliCA
 � reforma Política 
 � reforma Administrativa

EDuCAçãO DE QuAliDADE
 � Mobilização pela Educação
 � MEG da Educação

REDuçãO DA BuROCRACiA E CARGA tRiButÁRiA
 � reforma Tributária
 � Tributos Trabalhistas
 � Medidas Exemplares

iNVEstiMENtOs EM iNFRAEstRutuRA
 � Gestão Integrada
 � Aumento de investimentos
 � Mobilidade Urbana

REFORMA DA sEGuRANçA PúBliCA 

GEstãO 4.0
 � Perspectivas futuras
 � Como o Brasil vai se inserir nessa realidade?
 � Sobre a atividade política
 � recomendações da ONU

* Confira a íntegra do documento em fnq.org.br

A FNQ quer cooperar com o setor público na aplicação 
de concepções modernas da gestão, experimentadas por 
organizações Classe Mundial e reconhecidas pela sociedade. 



A Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) 
está em novo endereço. Agende a sua visita ao 

mais importante centro brasileiro de produção 

e disseminação de conhecimento, práticas e 

reconhecimento sobre a excelência da gestão. 

Avenida das Nações Unidas, 13.797 - Conjunto 

Morumbi - Bloco III - 16º andar - São Paulo/SP  

CEP 04794-000. Ligue 55 (11) 5509-7700 ou 

acesse o nosso portal fnq.org.br

FNQ 
em casa nova

SIGA OS PERFIS DA FNQ
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O Indicador da FNQ, que mede o nível de 

aderência das organizações aos Critérios do 

Modelo de Excelência da Gestão® (MEG), 

revelou que as Candidatas ao Ciclo 2014 do 

Prêmio Nacional da Qualidade® (PNQ) avançam 

nas boas práticas da gestão e colhem bons 

resultados, apesar do cenário econômico de 

baixo crescimento.  
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Os resultados do INMG 2014, aplicado ao universo das Candidatas ao PNQ deste ano, 
bateram recordes nos níveis de aderência aos Critérios de Excelência da FNQ. O Indicador 
evidenciou uma evolução na maturidade da gestão das empresas e bons resultados 
financeiros, mesmo em cenário de baixo crescimento do País. “A classificação das 
organizações acima de 60% da mediana do INMG simboliza o cumprimento da Missão 
da FNQ  e comprova que o MEG é um modelo com foco em competitividade. Quando 
a gestão atinge um patamar de excelência, os resultados também melhoram”, avalia 
Gustavo utescher, gerente de Capacitação e Premiação da FNQ. Já o Critério sociedade 
teve menor incremento, em parte justificado por se tratar de aprendizado relativamente 
recente. “Há espaço para que as organizações invistam mais no relacionamento com 
as partes interessadas, em responsabilidade social e na sustentabilidade em suas 
atividades”, sinaliza o gerente. 
Confira, a seguir, os principais resultados e a metodologia do iNMG aplicada às 
organizações Candidatas e Reconhecidas no PNQ 2014. 

Indicador Nacional 
da Maturidade da 
Gestão 2014
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A composição do INMG
O Indicador mede a aderência a qualquer estrutura de pontuação, de modo que resuma o 
percentual de atendimento aos requisitos. Um INMG de 70 pontos significa uma aderência de 70% 
às pontuações máximas daquele prêmio ou Critério. A padronização deve ser realizada, também, 
para cada Critério analisado. A opção pela mediana (ao invés da média) se deu para reduzir 
os efeitos de valores extremos à distribuição. A mediana (x) é o valor que divide a amostra, ou 
população, em duas partes iguais:

 � iNMG Excelência: representa o nível mediano de aderência ao 
critério de 1.000 pontos utilizado no PNQ. São consideradas para 
composição do índice todas as organizações elegíveis concorrentes 
ao Prêmio, tendo chegado à etapa de visita ou não.

 � iNMG Rumo à Excelência: representa o nível mediano de 
aderência ao critério de 500 pontos dos prêmios setoriais e regionais 
que utilizam o MEG como base. São consideradas para composição 
do índice todas as organizações elegíveis concorrentes aos prêmios, 
tendo chegado à etapa de visita ou não.

0

1 INMG
 Excelência

2 INMG Rumo  
 à Excelência

3 INMG 
 Compromisso  
 com a   
 Excelência

4 INMG Primeiros  
 Passos

NívEL dE MAtURIdAdE

tEMPO E ESFORçO
Figura: Evolução e estágios de maturidade da gestão

PNQ

Prêmios 
Setoriais e 
Estaduais

Prêmio 
MPE Brasil

Níveis de abrangência do INMG
O Indicador Nacional da Maturidade da Gestão (INMG) é dividido em quatro níveis de abrangência, de acordo com a faixa de pontuação 
no Ciclo do Prêmio Nacional da Qualidade® (PNQ), dos prêmios regionais e setoriais e do MPE Brasil:

 � iNMG Compromisso com a Excelência: representa o nível 
mediano de aderência ao critério de 250 pontos dos prêmios setoriais 
e regionais que utilizam o MEG como base. São consideradas para 
composição do índice todas as organizações elegíveis concorrentes 
aos prêmios, tendo chegado à etapa de visita ou não.

 � iNMG Primeiros Passos: representa o nível mediano de 
aderência ao critério do Prêmio MPE Brasil e ao critério de 125 pontos 
dos prêmios setoriais e regionais (vigente a partir de 2015). São 
consideradas para composição do índice todas as micro e pequenas 
empresas participantes do processo de avaliação, incluindo aquelas 
que participaram somente da etapa de autoavaliação.

50% 100%0%
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Principais resultados do INMG 2014

INMG das Organizações Premiadas  
Entre as 6 empresas Premiadas no PNQ 2014, a média geral foi 
de 75,8 pontos, representando um crescimento em relação a 
2013 (69,6 pontos). Os Critérios Informações e Conhecimento, 
Pessoas e Processos tiveram os maiores incrementos no ciclo, 
com aumento de mais de 10 pontos. 

INMG Nacional avança e bate recordes
Na análise de desempenho das 22 Organizações Candidatas 
no ciclo 2014 do PNQ, o INMG saltou de 50,8 para 60,6 
pontos – um aumento de 19% em relação ao resultado do 
ciclo do ano passado. Resultados foi o Critério com o maior 
aumento percentual: subiu de 36 (2013) para 49 (2014), 
o que representa um incremento de 35%. Processos e 
Estratégias e Planos tiveram desempenhos que superaram 
a marca de 15% frente ao INMG 2013. O menor incremento 
do ciclo foi no Critério Informações e Conhecimento, que 
passou de 60 para 61 pontos (2%). 

Liderança

Resultados

Processos

Pessoas

 2013 (30)
 2014 (22)

Estratégia e Planos

Clientes e Mercado

Sociedade

Informações e conhecimento

Comparativo Total Brasil x Reconhecidas no 
PNQ 2014
No ciclo 2014, as nove empresas Premiadas, Finalista e 
Destaques no PNQ 2014 alcançaram INMG 23% superior ao 
Índice Nacional. Trata-se da classificação com maior aumento 
na comparação com 2013. Os Critérios Pessoas, Processos e 
Resultados foram os que tiveram maior incremento frente ao 
ciclo anterior (21%). Outros quatro Critérios tiveram aumento 
similar: Liderança, Estratégias e Planos, Clientes e 
Informações e Conhecimento cresceram entre 10% e 11%. 

Liderança

Resultados

Processos

Pessoas

 Reconhecidas
 Brasil

Estratégia e Planos

Clientes e Mercado

Sociedade

Informações e conhecimento

Evolução do INMG 
A evolução histórica do 
INMG entre as organizações 
reconhecidas no PNQ em 
comparação com o Total 
Brasil pode ser observada 
no gráfico ao lado, que 
representa a aderência aos 
Critérios de Excelência no 
período de 1999 a 2014. 
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 Reconhecidas
 Brasil

 Número total de Candidatas no ano
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Pesquisa Serasa

Metodologia de Avaliação
O estudo considerou as demonstrações financeiras das 
empresas usuárias do Modelo de Excelência da Gestão® 
(MEG), independentemente do ano de filiação à FNQ ou 
de premiação no PNQ. Para as holdings, a Serasa Experian 
utilizou os demonstrativos consolidados do grupo. 

Quantidade de empresas da amostra

MEG Setor
Serviço 144 9.300
Comércio 15 9.200
Indústria 102 8.700

A última edição do estudo da Serasa Experian, realizado a pedido 
da FNQ, apresenta a evolução financeira das organizações usuárias 
do MEG, no período da base de balanços de Dezembro/2000 a 
Dezembro/2013. A análise foi feita a partir dos demonstrativos 
financeiros de uma amostra de 261 empresas usuárias do Modelo 
dos setores da Indústria, Comércio e Serviço, comparando-os com 
a média dos resultados das organizações não-usuárias no mesmo 
período e setores de atuação. 

desempenho financeiro das 
empresas usuárias do MEG é 
melhor em relação à média 
do setor de atuação. 

No estudo da Margem de Lucro Ajustada, as empresas do 
MEG alcançaram 4,3% sobre o faturamento líquido no setor da 
Indústria, enquanto as empresas do setor registraram 2,8%. Na 
Evolução do Faturamento, as usuárias do MEG estão 11,9 p.p. 
acima da amostra de empresas do setor de Comércio. Ao longo 
do período estudado, o crescimento real de vendas das filiadas 
manteve-se sempre superior ao do setor.

No estudo da Margem Ebitda (lucro da empresa, desconsiderando 
juros, impostos, depreciação e amortização) sobre o faturamento 
líquido das empresas, as usuárias do MEG do setor de Serviço 
apresentam índice de 19,2%, e as do setor, 16,8%. Na Indústria, 
as usuárias mantêm desempenho acima do setor nos últimos 
anos. Em 2013, o índice da Margem Ebitda da Indústria foi de 
28,6% para as filiadas, contra 13,0% do setor. 

Já no estudo do Endividamento Total sobre o Patrimônio 
Líquido das Empresas, no setor de Comércio, as usuárias do MEG 
apresentam índice de 133%, contra 194% das empresas do setor. 
Nesse mesmo estudo, no setor Indústria, as usuárias do MEG 
registram índice de 102%, enquanto as do setor apresentam 
125% de endividamento total.

Na página a seguir, você confere alguns gráficos do estudo 
da Serasa por setor de atuação.

Usuárias do MEG investem acima 
da média do mercado
De 2001 a 2013, o indicador da média de investimentos 
sobre o faturamento líquido no setor de Serviço foi 
de 14,0% para usuárias do MEG, e de 11,8% para 
empresas do setor. Na Indústria, a média das usuárias 
foi de 12,4%, e do setor 7,4%. Em 2013, o índice de 
investimentos das usuárias foi quase o dobro da média 
do setor (12,9% e 6,9%, respectivamente). 
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Endividamento Total 
Serviço
% sobre o Patrimônio Líquido

Job: SIEMENS-14-07-2014 -- Empresa: Ogilvy -- Arquivo: 32373-139510-An-Siemens-Eolica-20.8x27.3cm_pag001.pdf
Registro: 157910 -- Data: 17:33:33 28/10/2014

Margem EBITDA
Indústria 
% sobre o Faturamento Líquido

Evolução do Faturamento 
Comércio
Variação acumulada, descontada a inflação (IGPM)



Job: SIEMENS-14-07-2014 -- Empresa: Ogilvy -- Arquivo: 32373-139510-An-Siemens-Eolica-20.8x27.3cm_pag001.pdf
Registro: 157910 -- Data: 17:33:33 28/10/2014
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NúMEROS DO PNQ 2014

Total de candidatas 22

Empresas visitadas 17

Grandes empresas 20

Média empresa 1                   1

Sem fins lucrativos 1

Examinadores
Voluntários 200

PROCESSO RENOvAdO, 
EvOLUçÃO dA GEStÃO
Na 23ª edição do Prêmio 
Nacional da Qualidade® 
(PNQ), as seguintes 
organizações foram 
reconhecidas:

41

23

4

5

27

Sudeste
Sul

Nordeste

Norte

Centro-Oeste

PROPORÇÃO DE CANDIDATAS POR REGIÃO (%)

PREMIADAS
AEs sul (Rs)
Coelce (CE)
Eletrobrás Eletronorte tucuruí – 
superintendência de Geração Hidráulica 
(OGH) (PA) 
Embraer (sP)
Master sistemas Automotivos (Rs)
Promonlogicalis (sP)

FINALISTA
Copasa (MG)

DESTAQUES POR CRITéRIO
Cemar (MA) – Critério Estratégias e Planos
Copel (PR) – Critério Clientes

Nove organizações foram reconhecidas no PNQ 2014, das quais seis receberam o prêmio 
máximo, três delas bicampeãs e todas com notas de corte acima da média – um 
resultado que demonstra alinhamento harmônico aos Critérios de Excelência do Modelo 
de Excelência da Gestão® (MEG) e a busca contínua por melhorias além da premiação. 

As Premiadas foram: AES Sul (rS), Coelce (CE), Eletrobrás Eletronorte Tucuruí – 
Superintendência de Geração Hidráulica (OGH) (PA), Embraer (SP), Master Sistemas 
Automotivos (rS) e PromonLogicalis (SP). A Finalista, que atendeu à maioria dos 
requisitos dos Critérios, foi a Copasa (MG). Mais duas organizações receberam Destaques 
por Critério: Cemar (MA) - Estratégias e Planos e Copel (Pr) - Clientes. 

Neste ciclo, o PNQ contou com algumas atualizações no processo de avaliação, 
conduzidas pelo grupo GT de Processos do PNQ. Entre elas, a entrega pelas candidatas 
do relato Organizacional, um documento simplificado sobre o atendimento aos 
Critérios de Excelência. “Com base nesse instrumento, a FNQ realizou a visita presencial à 
organização e procedeu à avaliação – agora com maior interação entre a Banca de Juízes 
e a empresa, por meio do cruzamento de informações do avaliador com as práticas 
descritas no relato. Todas as candidatas recebem o Diagnóstico de Maturidade da Gestão 
reformulado e completo sobre a adesão aos Critérios”, explica Gustavo Utescher, gerente 
de Capacitação e Premiação da FNQ. 

O superintendente geral da Fundação, Jairo Martins, afirma que a renovação do 
processo permitiu conceber um produto final com mais qualidade. “Quem se candidatou 
neste ano tinha certeza da excelência. Há uma curva positiva nos resultados que 
comprova que estamos atingindo um bom índice de maturidade da gestão no Brasil. 
Isso é bom, pois embora o reconhecimento seja importante, o nosso foco é oferecer um 
referencial comparativo para aumentar a competitividade da organização.” 

Leia, a seguir, a síntese dos relatos das empresas reconhecidas no PNQ 2014. 
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Britaldo Soares
Presidente do Grupo AES Brasill

re
p

or
ta

g
em

p
r

em
ia

d
a

Nome da empresa:

aeS Sul distribuidora de energia S.a.
Endereço:

rua dona laura, 320 - moinhos de Vento 
- porto alegre (rS)

Site:
www.aessul.com.br

Data de fundação:

Outubro de 1997
País de origem:

Brasil
Capital:

misto
Porte:

Grande
Principais executivos:

Britaldo Soares, presidente do Grupo 
aeS Brasil; antonio Carlos de Oliveira, 
diretor-geral da aeS SUl

Setor de atuação:
energia elétrica

Composição acionária:
214.243 ações ordinárias (77%) e 
65.055 ações preferenciais (23%)

Número de Unidades/ Filiais:
1 sede administrativa, 1 Centro 
de Operações do Sistema elétrico, 
1 Sede Operacional e 15 Bases 
Operacionais

Número de fornecedores:
1.499

Forma de atuação:
Capital aberto

Faturamento em 2013:
r$ 123,8 milhões (eBTida)

Total da força de trabalho:
3.122 (colaboradores próprios e 
terceiros)

Histórico no PNQ:

        
premiada 2010, destaque no Critério 
Clientes 2013, premiada 2014
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Premiada pela segunda vez com o PNQ, a AES Sul confirma 

a consistência da implementação do Modelo de Excelência 

da Gestão® (MEG) em seus processos e estratégias. A meta, 

agora, é prossseguir na trajetória de melhoria contínua.

A excelência como 
jornada sem fim

No ano passado, a aeS Sul foi destaque no Critério Clientes do pNQ. 
Neste ano, a distribuidora de energia, com sede em porto alegre 
(rS) chegou lá e faturou – pela segunda vez – o reconhecimento 
máximo do prêmio Nacional da Qualidade® (pNQ), repetindo 
a conquista de 2010. repetindo é modo de dizer, porque a 
companhia não é a mesma de quatro anos atrás. “pela consistência 
dos resultados e o aprimoramento do modelo de gestão, o pNQ 
é o coroamento do trabalho que está sendo feito e traz muita 
segurança para a continuidade da estratégia da holding”, diz 
Britaldo Soares, presidente do Grupo aeS Brasil, ao qual a aeS 
Sul pertence. “esta premiação consolida a posição da aeS Sul na 
implantação do meG e nos dá o conforto de saber que estamos 
na direção correta. indica que a empresa conseguiu, de fato, 
implementar de forma consistente o modelo”, completa o diretor-
geral da aeS Sul, Antonio Carlos de Oliveira, acrescentando 
que, agora, a meta é continuar na trajetória de melhoria contínua 
– “o mais importante nesse processo”.

a aeS Sul utiliza o meG desde 2006, como instrumento de 
diagnóstico e melhoria contínua. dessa forma, a empresa 
investe na consolidação de sua imagem por meio da excelência 
da gestão, divulgando os Critérios e fundamentos da fNQ para 
toda a organização. Na visão de Oliveira, esse é um dos ganhos 
proporcionados pela adoção do meG – oferecer uma condição 
de compartilhamento em todos os níveis. “percebemos uma 
empresa bem alinhada com os objetivos estratégicos. mérito do 
meG, que oferece uma metodologia capaz de alinhar a base da 
empresa com a direção, levando-a ao cumprimento das metas”, 
observa. O diretor-geral da aeS Sul tem plena consciência de 
que o caminho trilhado até aqui, embora tenha conduzido a 
conquistas, é uma jornada, e não uma viagem pura e simples. 
“Vamos continuar sempre a melhorar os processos, porque a 
busca da excelência não tem um fim.”
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esse reconhecimento 
demonstra que o Grupo aeS 
Brasil está no caminho certo. 
Cada vez mais, temos um 
planejamento integrado, 
focado na qualidade dos 
serviços que prestamos aos 
nossos clientes, sempre 
aprimorando processos, 
valorizando nossas pessoas 
e visando retorno aos 
acionistas. Tanto que, além 
da aeS Sul, a aeS eletropaulo 
e a aeS Tietê já foram 
premiadas pela fundação 
Nacional da Qualidade. 
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Município de São Leopoldo (RS), 
área de concessão da AES Sul
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Ponto de 
atendimento da 
rede conveniada 
da AES Sul perfil

a aeS Sul é uma sociedade anônima de capital aberto, concessionária do serviço público de 
energia elétrica para cerca de 1,27 milhão de unidades consumidoras na região Centro-
Oeste do rio Grande do Sul. atende a 118 municípios, que, juntos, abrigam uma população 
de aproximadamente 4 milhões de habitantes, distribuídos em uma área de 99.512 km². 
a empresa foi privatizada em 21 de outubro de 1997 e, em 18 de dezembro daquele ano, 
sua razão social foi alterada para aeS Sul distribuidora Gaúcha de energia S.a. O direito 
de exploração da concessão do serviço é válido pelo período de 30 anos, a partir da data 
da privatização. em nível mundial, a organização integra o grupo AES Corporation. Com 
sede em arlington, nos eUa, o grupo é um dos maiores investidores do setor de energia 
no mundo. está presente em 21 países, com 104 plantas geradoras e nove distribuidoras, 
contando com uma força de trabalho total de 25 mil pessoas. No Brasil, a aeS Sul faz 
parte do Grupo aeS Brasil, que, por sua vez, é formado por duas distribuidoras de energia 
(aeS Sul e aeS eletropaulo) e, ainda, duas geradoras (aeS Tietê e aeS Uruguaiana), 
totalizando r$ 6,5 bilhões de investimentos. em 2013, a aeS Sul comercializou 8.974 GWh/
ano, registrando uma receita operacional líquida de r$ 2,07 bilhões. a estrutura contempla 
rede de distribuição e linhas de subtransmissão, as quais somam 74.308 km de condutores 
elétricos aéreos e 775.176 postes instalados em toda a área de concessão. ainda no ano 
passado, a companhia efetuou aquisições de ativo imobilizado no total de r$ 277,3 milhões. 
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O pNQ 2014 consolida 
a posição da aeS 
Sul na implantação 
do meG e nos dá o 
conforto de saber que 
estamos na direção 
correta. indica que a 
empresa conseguiu, 
de fato, implementar 
de forma consistente o 
modelo da fNQ.

Missão
promover o bem-estar e 
o desenvolvimento com o 
fornecimento seguro, sustentável e 
confiável de soluções de energia.

Valores
 � Segurança em primeiro lugar
 � agir com integridade
 � Honrar compromissos
 � Buscar a excelência
 � realizar-se no trabalho

Visão
Ser a melhor Concessionária de 
distribuição de energia elétrica do 
Brasil até 2016.
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presença inspiradora 
na opinião do diretor-geral da aES Sul, antonio Carlos de Oliveira, 
liderança é um dos pontos fortes da organização. “a empresa sempre 
teve uma liderança muito próxima dos seus colaboradores, interagindo 
de uma forma transparente, com uma comunicação clara, motivadora. 
E isso foi reforçado até pelo feedback que tivemos dos avaliadores 
do PnQ”, diz ele. o exercício da liderança é executado de forma 
profissional, de acordo com os valores e princípios organizacionais, 
engajando os colaboradores. apoia-se na estrutura organizacional e 
em comitês (ética, capex, P&d e Eficiência Energética), o que assegura 
o aspecto multidisciplinar, alinhamento estratégico, coerência de 
decisões, integração entre áreas e proteção dos interesses das Partes 
interessadas (Pis) – colaboradores, clientes, fornecedores, acionistas, 
órgão regulador e sociedade.

as mudanças culturais necessárias para a incorporação dos valores 
e princípios organizacionais são suportadas por meio de diversas 
sistemáticas e ferramentas: Feedback, cultura aPEX (Lean 6 Sigma), 
Modelo de Excelência da Gestão® (MEG), Estudo de Posicionamento 
da Marca e P&d. a diversidade de ideias, culturas e pensamentos é 
promovida por meio de diversas práticas, alinhadas aos valores da 
empresa, como eventos do Pé na Estrada e Round Table; Mapa de 
aprendizagem - o Futuro do Presente - 2016 começa hoje; Grupos de 
trabalho do programa aPEX - AES Performance Excelence; Programa de 
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Voluntariado; participação em grupos multidisciplinares com outras 
empresas (FnQ, abradee, abrasca e aBnt, entre outras); Programa de 
Empregabilidade de Pessoas Portadoras de deficiência; Programa de 
Estágio; e Programa de Menores aprendizes e Jovem cidadão.

os colaboradores com potencial de liderança – isto é, considerados 
sucessores para os líderes atuais – são identificados anualmente no 
Plano de Sucessão, por meio de entrevistas com os próprios líderes. 
Esses profissionais são desenvolvidos e preparados pelo Programa de 
desenvolvimento de Lideranças (PdL) e pelo Emerging Leader Program, 
que desenvolve as habilidades em gestão de pessoas e modelos de 
negócios. as ações de desenvolvimento e aprimoramento dos líderes 
inclui, ainda, cursos de MBa e pós-graduação, além de formação de 
Green e Black Belt (metodologia Lean 6 Sigma).

como forma de orientar a gestão, a aES Sul possui um processo de 
identificação e validação do uso de referenciais comparativos para a 
criação de metas que direcionam a companhia rumo à excelência. as 
fontes de informações comparativas são identificadas com base no 
órgão regulador (empresa de referência que determina o desempenho 
dos resultados nos aspectos econômico-financeiros); nos processos 
internos (existentes em outras empresas do Grupo aES, que sejam 
comparativos pertinentes); nas empresas similares e do setor (melhores 
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A trajetória para alcançar objetivos é traçada com base nas  
estratégias, compartilhadas com todos os colaboradores. 

O mapa da mina
Se o caminho trilhado até aqui é uma jornada, e não uma viagem pura e 
simples, como destacou antonio carlos de oliveira, o critério Estratégias 
e Planos é o mapa dessa jornada, sem o qual não seria possível evoluir 
dentro do modelo de gestão. “o que fizemos de diferente e que foi muito 
valioso para a companhia foi montar essa estratégia e compartilhá-la 
de uma maneira muito didática e próxima de todos os colaboradores”,  
comenta o diretor-geral da aES Sul. Foi criado, inclusive, o Mapa de 
aprendizagem, a fim de “traduzir” a estratégia para todos os membros 
da companhia. E o entendimento da estratégia por parte de toda a 
empresa facilitou muito esse caminho.

as etapas de formulação e implementação das estratégias são 
executadas na aES Sul durante o PES (Planejamento Estratégico 
Sustentável). na etapa de formulação, a alta direção desenvolve 
direcionadores e informações que demonstram o que a empresa quer 
ser no futuro. Essas orientações, aprovadas em reunião de diretoria (rd), 
servem como guia para o planejamento de longo prazo. é uma etapa que 
ocorre em dois passos: a realização do Xtrategy, que consiste na definição 
do negócio, identificação dos públicos de relacionamento e 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; e a consolidação do Mapa Estratégico, reunindo os objetivos, 
indicadores e metas estratégico-específicas, além da definição do 
Budget – receita, despesas (oPEX) e investimento (caPEX) –, que são 
consolidadas no Modelo Econômico-Financeiro.
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práticas identificadas nos processos de organizações cujas características 
geográficas, econômicas e operacionais sejam pertinentes); e na própria 
excelência (empresas reconhecidas publicamente em gestão nos 
prêmios iberoamericano, PnQ e abradee).

as informações comparativas são selecionadas, coletadas, 
avaliadas, aplicadas e mantidas atualizadas por meio do processo de 
Benchmarking. o desempenho da aES Sul é analisado segundo os 
critérios econômico-financeiro, socioambiental, operacional, de clima 
organizacional e satisfação do cliente, sendo que todas as áreas da 
empresa desempenham este papel de acordo com os indicadores. Em 
busca de um elevado padrão de governança corporativa, a aES Sul 
criou métodos para controle dos atos da direção e proteção dos direitos 
das partes interessadas. os métodos incluem: ambiente de controles 

internos; reuniões frequentes com partes interessadas, garantindo 
a coleta de suas necessidades e a incorporação desses requisitos ao 
modelo de gestão; alçada para aprovações; e relatórios e informações 
envolvendo todas as partes interessadas. o processo de gerenciamento 
de ética e compliance é estruturado e implementado de forma a 
determinar a igualdade entre acionistas e a proteção dos direitos dos 
envolvidos. Por fim, a execução da estratégia é feita pela alta direção, 
e o código de ética e conduta da aES Sul é o documento que oficializa 
os princípios éticos e as práticas decorrentes, com o objetivo de orientar 
as ações e decisões, além de estabelecer como as relações profissionais 
devem ser construídas. a tomada de decisão é realizada envolvendo 
todos os membros da alta direção, e o processo ocorre dentro dos 
eventos do calendário corporativo, destacando-se a reunião do 
conselho de administração (rca) e a reunião de diretoria (rd). 
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O Mapa de Aprendizagem 
traduz a estratégia a todos 
os membros da AES Sul
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A AES Sul possui diversos canais de relacionamento com os 
clientes, de forma a aprimorar a qualidade do atendimento.

como elemento para definição do Planejamento Estratégico Sustentável, 
a aES Sul identifica e analisa as características do setor de atuação 
(análise regulatória, Estudo de Mercado, Pesquisa de imagem, Pesquisa 
com clientes, avaliação junto a Fornecedores e Benchmarking), e 
do ambiente interno (processos internos, indicadores de segurança, 
avaliação de desempenho, Pesquisa de clima com os colaboradores 
e análise dos ativos intangíveis). na etapa de implementação da 
estratégia, contemplam-se outros quatro passos: alinhar a organização, 
consolidar Plano operacional, avaliar a Performance e, por fim, promover 
o aprendizado e adaptação. as metas de curto e longo prazos são 
estabelecidas para os indicadores de desempenho, anteriormente 
definidos com base na metodologia do Balanced Scorecard (BSc).

nos próximos passos, são priorizados os projetos e iniciativas 
estratégicos, elaborado o plano de alocação dos recursos (oPEX e 
caPEX), desdobradas as metas individuais e corporativas, além dos 

planos de ação. a consolidação dos compromissos de cada área acontece 
via contrato de Gestão. inicia-se o alinhamento dos colaboradores, 
disseminando-se as estratégias, metas e planos de ação por meio 
de Plano de comunicação (Mural aES Brasil, intranet, Ligado). o 
Mapa Estratégico é disseminado no treinamento intitulado Mapa de 
aprendizagem, que, para garantir o alinhamento, são vinculados às 
metas na PLr coletiva e Bônus (PLr individual). Em seguida, é realizado 
o monitoramento dos planos de ação e indicadores, por meio do Sistema 
Gerencial (Business Review, Laoc, One on One, rca, rPa, rPd e rPS), em 
que são analisados os resultados e desvios. os KPi’s estão classificados 
em estratégicos, específicos e táticos operacionais e são divulgados 
mensalmente no sistema de gestão. o aprendizado é consolidado 
quando se permite estabelecer novas estratégias, gerar melhoria dos 
processos-chave, bem como analisar causa e efeito dos resultados. as 
estratégias, planos e metas são divulgados a todas as partes interessadas.
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a aES Sul distribui energia elétrica em sua área de concessão. a regulação 
vigente estabelece tarifas, regras para fornecimento, níveis de qualidade 
e aspectos relacionados ao atendimento. algumas das sistemáticas para 
identificar as necessidades e expectativas dos clientes, atuais e potenciais, 
são: Pesquisas de Satisfação de clientes (abradee-iSQP, clientes 
corporativos, iSG e aneel-iasc). Já a divulgação dos serviços, ações, 
programas e projetos aos clientes e mercado ocorrem por meio de canais 
de comunicação e relacionamento: conta de energia, call center, lojas de 
atendimento, ponto aES, website, Momento aES Sul, jornais parceiros, 
patrocínios, assessoria de imprensa, campanhas publicitárias, cursos, 
seminários técnicos, workshops e e-mails corporativos. 

o respeito e a dedicação são as bases para a aES Sul intensificar 
o relacionamento com os clientes. os canais de relacionamento 
são definidos considerando-se a estratégia empresarial, de forma 
a garantir aos clientes facilidades, interação, atendimento às 
necessidades e expectativas, satisfação e confiança no serviço 
prestado. a empresa possui diversos canais de relacionamento com os 
clientes, de forma a garantir a qualidade do atendimento. Entre eles, 
destacam-se o call center, lojas, rede conveniada de atendimento, 
website, gestor de clientes, torpedo SMS e ouvidoria.

todas as solicitações, reclamações, sugestões e elogios são 
registrados no Sistema comercial (SGc), sendo analisados e 
respondidos pelos responsáveis. o nível de satisfação dos clientes 
é avaliado por meio de pesquisas realizadas por institutos 
independentes, considerando-se fornecimento de energia, 

informação e comunicação, conta de luz, atendimento ao cliente e 
imagem da empresa. “Utilizamos as pesquisas do setor elétrico, tanto 
da abradee quanto da aneel e, de três anos para cá, começamos 
a fazer uma pesquisa interna diária para avaliar a percepção e 
a satisfação dos clientes em relação aos nossos serviços. Essas 
pesquisas nos dão, por meio de seus relatórios, uma orientação 
quantos aos pontos de melhoria e também nossos pontos fortes. isso 
nos ajuda bastante”, lembra o diretor-geral da aES Sul.

A satisfação dos clientes é 
avaliada em pesquisas realizadas 
por institutos independentes
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Desenvolver e valorizar pessoas que se relacionam com a AES Sul é 
uma das estratégias da Plataforma de Sustentabilidade da empresa.
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A AES Sul preza pela segurança de seus 
colaboradores e das comunidades nas 
quais está presente
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e interação com a comunidade
o conjunto de valores e princípios organizacionais da aES Sul contempla 
as principais questões públicas (social, ética e ambiental), por meio de 
citações, tais como Missão (fornecimento seguro, sustentável e confiável 
de soluções de energia) e Valores (Segurança e integridade), além 
do código de ética e da Política de Sustentabilidade. a empresa tem 
implantado o Sistema de Gestão integrado, que contempla o Sistema de 
Gestão de Segurança e Saúde ocupacional (SGSSo), baseado na oHSaS 
18001, e o Sistema de Gestão ambiental (SGa), baseado na iSo 14001. 
a implantação desses sistemas, apoiados pela direção, favorece a busca 
pela melhoria contínua, a prevenção de impactos socioambientais e 
conformidade legal, com definição de objetivos, metas e gestão sobre os 
principais processos. a gestão socioambiental é direcionada pelo ciclo de 
Planejamento Estratégico Sustentável.

a comunicação é uma das mais importantes ferramentas para a 
divulgação transparente dos resultados econômico-financeiros, 
ambientais e sociais da empresa, assim como para a conscientização 
das comunidades sobre o uso adequado dos recursos naturais – 
principalmente a água, matéria-prima das operações da aES Sul – e, 
ainda, com relação à segurança das pessoas que vivem no entorno de 
subestações e da rede de distribuição. “nossa participação é muito 
próxima da comunidade e temos uma série de programas que fazem 
com que essa interação seja ainda mais forte”, reforça oliveira.

desenvolver e valorizar as comunidades é um dos temas estratégicos 
da Plataforma de Sustentabilidade da aES Sul, definida pela empresa 
em conjunto com suas partes interessadas. Para isso, a empresa possui 
um Sistema de Gestão da responsabilidade Social corporativa (SGrS), 
que define os critérios e módulos de Gestão do Engajamento das 
Partes interessadas, de Gestão de Programas e Projetos Sociais e de 
Gestão da informação, do conhecimento e da comunicação, mantendo 
o alinhamento da atuação social com os objetivos estratégicos da 
organização e interesses de seus stakeholders. a empresa é, também, 
uma das maiores investidoras em cultura do rio Grande do Sul, com 
projetos patrocinados pela Lei Estadual de incentivo à cultura. ao 
longo do tempo, o raio de atuação ampliou-se, e a aES Sul intensificou 
a interação com os seus diversos grupos de interlocutores, para os 
quais desenvolveu projetos específicos nas áreas social, de cultura 
e educação. Buscando, sempre, um relacionamento voltado para a 
qualidade, respeito e transparência.

Sabendo que o acesso universal ao fornecimento de energia é um 
objetivo a ser perseguido pelas concessionárias, para dignidade, 
inclusão social e crescimento da economia, a aES Sul disponibiliza 
os Programas de transformação de consumidores em clientes e de 

a avaliação do grau de satisfação das comunidades é 
feita por meio das seguintes sistemáticas:

 � Pesquisa abradee, realizada anualmente, 
sendo capturada pelos atributos imagem e 
responsabilidade social;

 � Feedbacks recebidos pelos canais de relacionamento 
(gerente de contas, assessoria de imprensa, 
callcenter, ouvidoria, website, entre outros);

 � aplicação de questionários específicos em eventos: 
aES Sul na comunidade, aES Sul nas Escolas e 
Energia do Bem.

cadastramento na tarifa Social de Energia Elétrica. destacam-se 
também as ações do Programa de Eficiência Energética destinadas a 
escolas e hospitais, que contribuem para a redução do consumo de 
energia elétrica através da modernização do sistema de iluminação.
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produção consolidada
as necessidades de gerenciamento das principais informações 
para apoiar a gestão da aES Sul, bem como apoiar as operações de 
áreas, acompanhar o progresso dos planos de ação e subsídio de 
tomadas de decisão, em todos os níveis, são identificadas por meio 
de várias sistemáticas, entre elas o ciclo de Planejamento Estratégico 
Sustentável, controle de indicadores e atendimento às exigências 
das Partes interessadas. a área de ti estabelece práticas de gestão 
que atendam às estratégias e objetivos do negócio, sua continuidade, 
eficiência e integração, e às regulamentações externas. o ciclo de 
Planejamento Estratégico Sustentável considera como necessidades 
de informações a serem atendidas pela área de ti as iniciativas 
estratégicas definidas pela alta administração e as solicitações feitas 
por meio do Processo de Gestão de demandas ao longo do ano.

a Metodologia de Gestão de Projetos é gerenciada por meio de cinco 
fases de controle (iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento 
e controle, e Encerramento) e nove Áreas de conhecimento 
(Gerenciamento da integração, Escopo, tempo, custo, Qualidade, 
recursos Humanos, comunicação, riscos e Fornecimentos de Bens e 
Serviços). a Gerência de ti, com base no Modelo de Governança de ti 
(BSc, itiL, cobit, cMMi e PMi), promove a análise das melhorias que 
atenda às estratégias e aos objetivos do negócio, sua continuidade, 
eficiência, integração e conformidade com as regulações externas.

a identificação, desenvolvimento, implantação, melhoria e atualização 
de sistemas de informações ocorrem de forma padronizada de 
execução das atividades, por meio da Metodologia de Gestão de 
Projetos de ti e da Metodologia de desenvolvimento de Sistemas, 
composta das seguintes etapas: concepção: definição dos objetivos 
e dos requisitos funcionais de negócio para planejamento do 
projeto; Elaboração: transcrição dos requisitos funcionais e técnicos 
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A gestão da informação  
apoia as operações de 
áreas, acompanha os 
planos de ação e dá 
subsídio à tomada de 
decisão em todos os níveis

nas funcionalidades propostas para desenvolvimento da solução, 
fornecendo uma base estável para se confirmar o esforço necessário; 
construção: desenvolvimento interativo dos componentes de sistema 
e teste das funcionalidades necessárias; e transição: implementação 
do sistema em ambiente produtivo aos usuários finais, com a análise e 
aceitação do solicitante. 

os sistemas já em produção são monitorados de forma a 
acompanhar sua performance e identificar possíveis melhorias. 
tanto o desempenho dos sistemas quanto as novas necessidades ou 
melhorias são avaliados frente aos objetivos estratégicos da empresa. 
a atualização tecnológica dos sistemas de informação utilizados 
pela aES Sul é assegurada por meio de atualização da infraestrutura 
dos sistemas de informação e atualização das regras de negócios e 
modelos de arquitetura dos sistemas de informação. a segurança das 
informações é garantida pelas análises e investigações apresentadas, 
buscando-se a criação de soluções que possibilitem organizar e 
custodiar as informações, seguindo as diretrizes disponibilidade, 
integridade, confidencialidade e auditabilidade. ainda são utilizados 
procedimentos e controles como Sarbannes & oxley (SoX), itiL e cobit.

a aES Sul identifica e classifica os seus ativos intangíveis em Humano, 
Mercado, infraestrutura e tecnologia. Para identificar os ativos 
intangíveis, usa critérios como alinhamento estratégico, utilização desses 
ativos nas atividades empresariais e benchmarking com organizações 
referência. na etapa do Xtrategy, dentro do ciclo de planejamento 
estratégico, os ativos intangíveis são analisados e discutidos, sob a luz 
das tendências mercadológicas, tecnológicas e administrativas. “o MEG 
contribui para reter conhecimento, porque se está, permanentemente, 
melhorando processos, mas fazendo com que a compreensão dessa 
melhoria fique consolidada dentro do grupo”, observa oliveira. 
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efeito dominó
Pessoas é um ponto forte da aES Sul, na visão de seu diretor-geral. 
“isso se confirma até pelo fato de a empresa estar, pelo nono ano, 
entre as 150 melhores empresas para se trabalhar, no ranking das 
revistas Exame e Você S/a”, comenta antonio carlos de oliveira. na 
aES Sul, a gestão para o alto desempenho e a estrutura de cargos 
e salários é definida no Plano de cargos e carreira, o Siga Livre. a 
empresa utiliza a Metodologia HaY, que classifica, avalia e divide os 
cargos em Grades Salariais, conforme o grau de responsabilidade. a 
companhia vai além e inclui a adequação dos títulos dos cargos às 
atividades pertinentes e à nomenclatura de mercado.

as características e habilidades dos colaboradores são definidas no 
mapeamento das competências técnicas e comportamentais. Quando 
há posições em aberto, a aES Sul prioriza o recrutamento interno. a 
empresa possui o Programa de Estágio e o Jovem aprendiz, além do 
Programa de Empregabilidade de Pessoas Portadoras de deficiência. 
os novos colaboradores são apresentados à cultura organizacional por 
meio do Programa de integração, no qual são abordados os valores da 
empresa, código de ética e conduta, políticas e benefícios.

a aES Sul realiza a avaliação de 100% dos colaboradores, por meio 
da avaliação de desempenho 360º. os resultados são discutidos 
em comitê de People Review, que uniformiza o entendimento dos 
conceitos, equaliza as avaliações numa visão global, identifica 
talentos e sucessores para posições-chave. o resultado da avaliação 
de desempenho é a base para o PLr individual, e o alcance das 
metas coletivas está incluído no PLr coletivo. as necessidades de 
capacitação e desenvolvimento são identificadas, visando ao êxito 

Ciclo virtuoso
a aES Sul determina os processos de agregação de valor como Processos Principais, Processos normativos 
e Processos de Suporte do negócio. os principais são aqueles 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. Já os de suporte servem 
à realização dos processos principais e incluem gerir pessoas, prover serviços jurídicos, prover serviços de 
ti, comprar produtos e serviços, gerir a imagem e responsabilidade social, prover serviços financeiros e 
gerir infraestrutura. os processos são projetados adotando-se a Metodologia de Gestão de Processos, em 
cinco etapas: definição do mapa de processos, desdobramento do mapa, definição dos processos críticos, 
avaliação quantitativa e qualitativa e, por fim, aperfeiçoamento.

os processos são gerenciados e controlados por meio dos principais requisitos e indicadores de desempenho, 
de acordo com a frequência de monitoramento de cada indicador. o conjunto de características é definido 
pelo mapeamento de processos, que contempla a elaboração de documentação específica (relatórios de 
acompanhamento do desempenho, manuais, procedimentos, instruções de trabalho, metodologias, listas, 
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de estratégias, à formação da cultura da excelência e à melhoria do 
desempenho individual, durante o ciclo de Planejamento Estratégico. 
os planos de capacitação e desenvolvimento são projetados de forma 
a compatibilizar as necessidades das pessoas com as necessidades 
operacionais e estratégias da organização. 

a busca da excelência é incentivada por meio dos temas: Excelência 
da Gestão (Modelo da FnQ), Excelência operacional (cultura aPEX – 
ferramentas da qualidade, Lean 6 Sigma), SGa, SGSSo, Gerenciamento 
de Projetos e Educação continuada (MBa, Pós Graduação, entre 
outros). a aES Sul conta, ainda, com outros programas diferenciados, 
como: Programa de desenvolvimento de Liderança (PdL), Programa 
Líder coach, cursos de Especialização no Setor de Energia, participação 
em Feiras, Seminários e congressos, entre outros. 

a empresa identifica e previne os perigos e fatores de risco relacionados 
à saúde ocupacional, segurança e ergonomia de sua força de trabalho, 
avaliando e implementando medidas de controle necessárias. o SGSSo 
é a sistemática para identificar e minimizar os riscos, além da avaliação 
Preliminar de riscos, Behavior Based Safety e relatos de Eventos. os 
perigos são registrados em Mapas de risco, que são amplamente 
divulgados em toda a empresa. Para conhecer o grau de bem-estar, 
satisfação e comprometimento de todos os colaboradores, a aES Sul 
adota a Pesquisa anual da aES corp e a Pesquisa Melhores Empresas 
para Você trabalhar (Exame/Você S/a). os principais benefícios e serviços 
destinados aos colaboradores são: assistência médica, previdência 
privada, seguro de vida, alimentação, transporte, auxílio-creche, 
assistência odontológica, educação continuada, entre outros.

A metodologia comparativa do MEG permite visualizar o estágio 
da empresa e promover melhoria nos processos.
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a importância do modelo de gestão
a adoção do MEG como ferramenta para diagnóstico e melhoria dos processos gerenciais, bem como do desempenho na gestão de pessoas, 
permitiu à aES Sul alavancar substancialmente seus resultados. conquistou os mais importantes prêmios de gestão, como o PnQ 2010, o 
Prêmio iberoamericano de Qualidade no ano seguinte, e o Prêmio abradee de Qualidade da Gestão, em 2013, juntando-se a um seleto grupo 
de empresas consideradas classe Mundial. Em um prazo de cinco anos, de 2008 a 2013, aumentou em 26% a oferta de energia elétrica, com 
a construção ou ampliação de 16 subestações. além de mais confiabilidade e qualidade, o aumento atrai investimentos produtivos, gerando 
desenvolvimento econômico, social e educacional. Em relação ao cliente, conseguiu a redução de aproximadamente 30% no tempo de espera 
pelo retorno da energia e na frequência das interrupções. 

a aES Sul está dentro das metas dos dois principais indicadores do setor elétrico: o dEc (duração Equivalente de consumo) e o FEc (Frequência 
Equivalente de consumo). na área de atendimento ao cliente, investiu em estrutura e modernização. a empresa oferece hoje uma central de 
relacionamento 24 horas com 240 posições de atendimento simultâneo e cerca de 450 profissionais treinados; 90 pontos de atendimento 
presencial por meio da rede conveniada; 20 lojas próprias de atendimento; torpedo Fácil para informar falta de energia elétrica (é a primeira 
distribuidora do Brasil a implantar o SMS); e o site www.aessul.com.br.
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tabelas, formulários), para manter sob controle os principais requisitos 
de desempenho. as principais sistemáticas de análise e melhoria dos 
processos são: Excelência operacional, realização de Benchmarking, 
inovações tecnológicas (P&d), cultura apex, auditorias, entre outros. 
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. “Um grande ganho do MEG é a 
metodologia comparativa para não só ver o estágio da empresa, mas 
também melhorar os processos de forma consistente. ou seja, é um 
ciclo virtuoso que impulsiona o restante”, afirma oliveira.

Para estimular o crescimento, a aES Sul reconhece a importância 
dos fornecedores e desenvolve parcerias para sustentar a operação, 
buscando aqueles que atendam às demandas de materiais e serviços, 
com princípios éticos e de responsabilidade social. a qualificação e 
seleção dos fornecedores seguem critérios rigorosos, como diretrizes 

básicas de segurança, meio ambiente, código de ética e conduta, 
licenças, comprovação de treinamentos e qualificação dos funcionários, 
atestado de capacidade técnica, entre outros. 

a gestão financeira da aES Sul tem como alicerce os requisitos de 
desempenho econômico-financeiro e, também, a sustentabilidade 
econômica, cujas orientações são estabelecidas no ciclo de 
Planejamento Estratégico. o Modelo Econômico Financeiro de Projeção 
possui dados históricos e atualizados mensalmente. com segurança 
e confiabilidade, o modelo permite o monitoramento constante do 
valor da empresa, simulação da estrutura de capital e gestão de fluxo 
de caixa. anualmente, durante o ciclo de planejamento, dentro do 
processo orçamentário, são elaboradas as projeções para os próximos 
cinco anos. com base nessas informações, a empresa avalia os 
possíveis riscos e cenários econômicos para a tomada de decisão. 

A disseminação 
dos princípios da 
excelência refletiu 
positivamente  nos 
resultados da AES SUL
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Nome da empresa:

Companhia energética do Ceará - Coelce
Endereço:

rua padre Valdevino, 150 - Joaquim 
Távora - fortaleza (Ce)

Site:
www.coelce.com.br

Data de fundação:

Novembro de 1971
País de origem:

Holding italiana (antes era estatal)
Capital:

privado
Principal executivo:

Abel Alves rochinha, presidente

Setor de atuação:
Distribuição de energia elétrica

Composição acionária:
endesa Brasil; fundos e Clubes de 
investimentos; pessoas físicas; 
eletrobras; fundos de pensão; outros

Porte:
Grande

Forma de atuação:
Sociedade Anônima de Capital aberto

Faturamento em 2013:
r$ 3,7 bilhões 

Total da força de trabalho:
1.212 colaboradores

Histórico no PNQ:

        
Destaque no Critério Clientes 2009, 
finalista 2010, premiada 2011 e 2014
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Abel Alves rochinha
Presidente da Coelce
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A Coelce, concessionária de distribuição de energia elétrica 
no Ceará, atende mais de 3,5 milhões de clientes residenciais, 
comerciais e industriais. privatizada em 1998, quase perdeu 
a concessão três anos depois. pressionada por esse risco 
iminente, acionou um processo de recuperação que incluiu o 
estudo e o levantamento de estratégias para alcançar bons 
resultados na gestão. 

em 2003, a empresa começou a participar de premiações 
da qualidade. em 2007, aderiu ao modelo de excelência na 
Gestão® (meG) da fNQ. Dois anos depois, foi Destaque no 
Critério Clientes no pNQ. em 2010, chegou entre as finalistas e, 
em 2011, foi uma das premiadas. No ano seguinte, concorreu 
ao prêmio iberoamericano e recebeu o Troféu ouro, concorrendo 
com empresas da América latina, portugal e espanha. 

 o presidente da Coelce, Abel Alves Rochinha, gosta de 
dizer que a resposta para explicar resultados tão positivos 
concentra-se na adoção da prioridade GG: Gente e Gestão. 
“Nosso modelo é a soma dessas duas prioridades. Com base 
nelas, criamos as condições para que a organização como um 
todo tome decisões cada vez mais assertivas. Do eletricista ao 
presidente da companhia, todos devem  ter condições plenas de 
trabalhar com autonomia”, afirma. 

entre as boas práticas adotadas, estão a Gestão da rotina, a 
Gestão pelas Diretrizes e a difusão do método pDCA em todos 
os níveis hierárquicos das empresas. “Com essas melhorias, 
conseguimos gerar resultados cada vez mais satisfatórios, além 
de economizar esforços e reduzir as inconsistências do dia a dia”, 
complementa Abel rochinha.

Bicampeã no PNQ, em 2011 e 2014, a Coelce - Companhia 

Energética do Ceará acumula, ainda, o Prêmio 

Iberoamericano da Qualidade. Tantas vitórias são a 

expressão de uma gestão comprometida com a visão 

sistêmica do negócio.

Nova conquista,  
desafios contínuos
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para nós, excelência da gestão é uma 
soma de fatores. é o foco no negócio, 
nos clientes, mas, principalmente, 
nas pessoas. São elas que movem a 
companhia. Não há modelo de gestão 
que funcione bem se as pessoas não 
estiverem conscientes e com a motivação 
necessária para colocar em prática os 
princípios e ações recomendadas. 

Atendimento a clientes em 
uma das lojas da Coelce
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Eletricistas na sede da 
Coelce no Ceará

Perfil 
Concessionária de distribuição de energia, a Companhia energética do Ceará – Coelce 
atende a cerca de 3,5 milhões de clientes residenciais, comerciais e industriais, distribuídos 
em 184 municípios do Ceará. Sua origem remonta a meados do século 20 e, em 1998, 
foi privatizada pelo Consórcio Distriluz energia elétrica, formado por endesa españa, 
enersis, Chilectra e Companhia de eletricidade do rio de Janeiro (Cerj), atualmente 
Ampla. A empresa é controlada pelo Grupo enel SpA, por meio da enersis. é a terceira 
maior distribuidora do Nordeste em volume comercializado de energia, com uma área 
de concessão que abrange uma população de mais de 8,7 milhões de habitantes, em um 
território de 149 mil km2. Sediada em fortaleza, possui unidades principais e 199 pontos 
de atendimento presenciais, dos quais 196 são lojas de atendimento e três unidades 
móveis em todo o estado. para suportar toda essa estrutura, atualmente, a força de 
trabalho da empresa é composta por 1.212 colaboradores. entre os aspectos relevantes 
de sua operação, destaca-se o cumprimento integral de todos os requisitos legais e 
regulamentares aplicáveis a seu porte e setor, inclusive a adequação à lei Sarbanes oxley 
(SoX), com a implantação de controles nos processos relevantes, impactando diretamente 
nos seus processos. 
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A Coelce quer estar, até 2018, entre as cinco melhores 
distribuidoras do Brasil no prêmio anual da Associação 
Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee). 

liderança e cultura da excelência
os valores e princípios da coelce, formados por sua visão e Missão, 
são discutidos e analisados no evento Reflexão estratégica, que 
representa o passo inicial do processo de planificação estratégica, 
sob a coordenação da Qualidade da Gestão. Além disso, por meio da 
análise de três pesquisas de clima anuais – Grupo enel, realizada pelo 
controlador italiano da distribuidora; Great Place to Work, que elege as 
100 melhores empresas para se trabalhar no brasil; e Revista exame, 
que lista as 150 melhores companhias para trabalhar no País – e de 
grupos focais realizados, são traçados planos de ação para trabalhar os 
elementos da cultura organizacional que precisam ser desenvolvidos.

em 2008, a companhia passou a realizar reuniões mensais de 
resultados, presenciais e em videoconferência, que apresentam aos 
colaboradores os principais resultados da organização e os impactos 
das mudanças no cenário socioeconômico e político, com espaço para 
que a força de trabalho e terceiros possam fazer perguntas anônimas 
ao presidente da companhia, Abel rochinha, que conta com apoio de 
diretores e demais responsáveis pelos temas dos questionamentos. 

Ferramentas desenvolvidas pela Área de comunicação, como informativo 
online, comunicados, campanhas internas e aplicativos para celulares e 
tablets, promovem a interação da força de trabalho com a alta gestão. 
outras iniciativas apoiam a disseminação de elementos da cultura e 
de decisões, norteadas pela informalidade, poucos níveis hierárquicos, 
simplicidade nas relações interpessoais e segurança. em área específica 
no site da coelce, a empresa mantém uma seção para Relações com 
investidores. Já a Área de comunicação externa divulga para a imprensa 
por diversos canais, a exemplo das redes sociais e de notas e releases, 
temas pertinentes ao interesse da companhia e da sociedade.

A distribuidora mantém normas e códigos de conduta, código de 
Ética, comitê de Ética e canal Ético, que estabelecem e administram 
os padrões de comportamento esperados no relacionamento com as 
partes interessadas. A condução de todas as análises de riscos é feita 
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empresas e áreas do Grupo enel. A área identifica e analisa riscos 
empresariais com base nas normas da empresa, sejam eles de negócio, 
operacionais, de mercado, de liquidez, de crédito ou de imagem. há 
ainda dispositivos como livro de Manifestação, disponível nas lojas de 
atendimento; canal você e o Presidente; site institucional da empresa; 
ouvidoria externa e call center.

A coelce estabelece processos integrados para desenvolver lideranças 
internas, com a formação de comitês de trabalho capazes de 
acompanhar e disseminar as boas práticas de gestão. como exemplos:  
comitês executivo, do cliente e de segurança da informação, 
este envolvido com o comitê executivo e a Área de Tecnologia da 
informação (Ti) da endesa brasil. 

A coelce adota boas práticas de gestão das organizações tidas 
como referência no seu setor de atuação por meio do processo 
de benchmarking, identificando as necessidades de informações 
comparativas. houve aprimoramento na elaboração da matriz de 
relevância e, já em 2014, foi realizada uma revisão dos critérios para 
seleção de referenciais comparativos. em 2013, com a criação da 
Área de inovação brasil, o processo de benchmarking foi centralizado 
com a Área de eficiência operacional, responsável pelo registro e 
disseminação das práticas identificadas nas visitas realizadas nas 
organizações de referência. 

como melhorias recentes em decorrência da utilização das boas 
práticas obtidas, está a criação do centro de serviços compartilhados 
em 2010, hoje denominado Global Business Services (Gbs), a 
implementação da Metodologia lean em 2011 e o Projeto Dxbrasil, 
em 2013, que possibilitou a troca de melhores práticas entre coelce 
e Ampla, essa última distribuidora do Grupo endesa com atuação no 
interior do Rio de Janeiro.
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o mercado da coelce é segmentado segundo a classe de consumo e o nível de tensão, e ainda de acordo 
com a localização do consumidor. em termos geográficos, a companhia atende em oito regionais no ceará. 
em 2011, foi criada uma segmentação de clientes classificados como serviços ou atividades essenciais - 
aqueles cuja interrupção coloca em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população 
- possibilitando ter ações diferenciadas para esse grupo de usuários. 

A coelce mantém uma estrutura para identificar as necessidades e expectativas do consumidor, visando 
à melhoria de processos, produtos e serviços. entre as ações, a empresa analisa e compara a satisfação e a 
fidelidade por meio da pesquisa anual realizada pela Abradee. Para grandes clientes, também são efetuadas 
uma pesquisa e visitas de executivos de atendimento. baseada nos resultados, a empresa desenvolve um 
Plano de Marketing para cada segmento de cliente.

como canais de interação com o mercado, a companhia instituiu um call center, mantém lojas de atendimento, 
o Portal coelce com chat para atendimento online, os terminais de autoatendimento, as unidades móveis, uma 
ouvidoria, os agentes arrecadadores, o livro de Manifestação disponibilizado nas lojas, a ferramenta escreva para o 
Presidente, os executivos de atendimento e ainda uma caixa postal e um e-mail. 
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Colaboradores na Reflexão 
Estratégica 2014

Desdobramento de metas
o ciclo do planejamento estratégico da coelce ocorre a cada 
quatro anos, mas conta com revisões anuais. Passa pela análise do 
macroambiente político, econômico e social, das características do 
setor de atuação, do mercado de energia elétrica e suas tendências, do 
ambiente interno da organização, da avaliação de alternativas e ainda 
do modelo de negócio. essas análises são levadas em conta em todas 
as etapas e se relacionam a partir do conhecimento das premissas de 
planejamento da holding, determinando, por sua vez, a definição e a 
revisão da visão, Missão e valores da coelce. 

em 2011, foram definidas as frentes estratégicas: Modelo de Gestão, 
Gestão integrada de Parceiros, incorporação de Tecnologia, Aliança 
com o cliente e saber viver. A coerência das metas e dos planos de 
ação com as estratégias é evidenciada pelo processo de desdobramento 
que utiliza elementos de Gestão pelas Diretrizes e possui as seguintes 
etapas: diretrizes, mapa estratégico, definição de objetivos (indicadores 
e metas) das diretorias e de suas áreas até o nível operacional. o modelo 
de negócio é avaliado anualmente e o desempenho é acompanhado 
pela Qualidade da Gestão e pela Diretoria de Planejamento e controle, 
com a cooperação da direção, dos gestores e por meio de Projetos/
Grupos estratégicos. Uma vez definidas e aprovadas, as estratégias, as 
metas e os planos de ação são comunicados à força de trabalho e às 
partes interessadas por meio de reuniões e dos canais de comunicação. 

o desdobramento de metas é realizado com base no Mapa estratégico 
e nas diretrizes do Grupo enel para as linhas de atuação. o sistema 
online Gestão à vista consolida informações dos indicadores e 
metas da organização, criando cooperação entre as áreas e com 
resultados expostos em painéis e na intranet. em 2013, o processo de 
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desdobramento de metas incluiu a metodologia Objective Performance 
Review (oPR) e, em 2014, foi feita capacitação nessa metodologia e 
nas diretrizes até o nível individual (todos os colaboradores) e a análise 
da coerência do desdobramento. os planos de ação operacionais, por 
sua vez, são elaborados e desdobrados pelas diretorias, detalhados e 
executados pelas áreas.

Para finalizar o ciclo, o avanço do plano estratégico é apresentado 
na reunião do comitê executivo da Distribuição, discutindo-se os 
resultados mensais dos indicadores que compõem o Mapa, desvios, 
causas-raízes e planos de ação para correção dos pontos críticos. o 
avanço do mapa estratégico também é apresentado na Reunião de 
Resultados para todos os colaboradores.



43 novembro _2014

So
Ci

eD
AD

e respeito pelas pessoas e o meio ambiente
o bem-estar da população assim como o zelo pelo meio ambiente 
são outras fortes frentes de atuação da coelce e fazem parte da sua 
estratégia. o serviço realizado pela companhia tem efeitos positivos 
sobre a sociedade, tendo em vista que a energia elétrica é fator de 
desenvolvimento e de inclusão socioeconômica. entretanto, alguns 
impactos sociais negativos podem ser mapeados e estão relacionados 
a fatores como riscos de acidente com a população por choque 
elétrico, interrupção não programada do fornecimento, suspensão do 
fornecimento por inadimplência, entre outros.

Para anular ou minimizar esses efeitos, a área de comunicação, em 
cooperação com segurança do Trabalho, realiza campanhas na mídia 
para prevenir acidentes com a energia elétrica, por exemplo. A Área de 
Desenvolvimento social de Mercado, por sua vez, contribui com duas 
iniciativas com foco na comunidade: coelce nos bairros, que promove 

Nave Coelce: programa educativo sobre  
impactos ambientais dirigido às escolas

palestras educativas sobre o uso seguro da energia elétrica; e Rede 
coelce de lideranças comunitárias, que realiza, mensalmente, reuniões 
com as lideranças para identificar necessidades e expectativas das 
comunidades e ajudar na promoção de soluções integradas. 

o programa coelce nas escolas, coordenado pela Área de eficiência 
energética, por sua vez, ampliou o escopo de práticas e mecanismos para 
a importância de usar da melhor forma possível a energia, sem tirar o 
conforto que ela oferece, otimizando as condições para a melhoria da 
qualidade de vida da população e a construção de um planeta sustentável.

Para prevenir, tratar e controlar os impactos ambientais negativos, 
a coelce também dispõe de processos certificados pela iso 14001, 
descritos no seu sistema de Gestão Ambiental, publica seu Relatório 
Anual de sustentabilidade e promove campanhas e divulgações 
de maior impacto e abrangência na sociedade. Realiza, ainda, os 
Programas de Universalização e o luz para Todos, em consonância 
com as políticas do governo federal; propicia às comunidades de 
baixa renda o acesso ao uso da energia elétrica por meio de tarifa 
mais barata; adota iniciativas de acessibilidade para pessoas com 
necessidades especiais; e estimula seus colaboradores a contribuir com 
a causa social por meio do Programa de voluntariado Rede do bem. 

os projetos cadastrados no luz solidária têm foco na geração de renda e 
no desenvolvimento do estado, incentivando o microempreendedorismo. 
Já a nave coelce - Planeta Futuro, uma plataforma móvel do programa 
coelce nas escolas, veicula apresentações sobre impactos ambientais 
e promove jogos interativos com crianças e jovens sobre o uso correto 
da energia elétrica. A empresa participa de reconhecimentos públicos 
enviando projetos. com isso, a companhia vem se destacando no Guia 
exame de sustentabilidade e há três anos consecutivos ocupa o primeiro 
lugar no Prêmio Abradee de Responsabilidade social.

Também nas redes sociais, a coelce, em 2013, criou a Área de 
Atendimento especializado para identificação e tratamento das 
demandas dos canais virtuais (Twitter, site Reclame Aqui, Facebook, 
Youtube, entre outros). outra melhoria foi a implantação da tecnologia 
call back, para atender chamadas de telefones celulares, e a gravação 
de mensagem para a URA (Unidade de Resposta Audível) informando 
o local da falta de energia e a previsão de normalização. A coelce 
implementa ainda ações, eventos e projetos como o coelce nas 
escolas, Programa de eficiência energética, regulado pela Aneel, que 
dissemina informações de educação ambiental como forma básica de 
assimilação por parte de educadores, alunos e suas comunidades; e o 

coelce convida, que leva aos convidados alguns conhecimentos sobre 
temas atuais da economia e reúne o empresariado cearense numa 
ação de relacionamento com a companhia. outra prática é o Projeto 
de humanização do Atendimento, que prepara o pessoal da linha 
de frente para o contato com o cliente. Desde 2008, são realizados 
treinamentos e workshops específicos, que visam reciclar os operadores 
para o contato com o público, com ênfase na cordialidade e na empatia, 
de forma a adequar sua postura e exercitar nele o “saber ouvir”. Todas 
essas iniciativas são coordenadas pela Diretoria de Mercado e pela 
Agência de comunicação, que agem em cooperação com a Diretoria 
de comunicação e as demais áreas da empresa. 

As ações da Coelce integram o Índice de Sustentabilidade 
Empresarial da Bovespa, confirmando seu respeito à sociedade.
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A coelce possui uma Diretoria de Tecnologia da informação (icT), que participa de forma ativa da Reflexão 
estratégica anual e, a partir daí, desdobra suas metas e planos de ação e define itens de controle e 
verificação. em conjunto com os gestores, são identificados os recursos tecnológicos necessários de acordo 
com cada projeto e objetivo estratégico. 

Para a companhia, a tecnologia da informação é essencial para o desenvolvimento de uma empresa. em 
2013, importantes transformações trouxeram ainda mais eficiência à gestão de informação e conhecimento. 
A icT passou a fazer parte de uma nova estrutura organizacional, o Global icT, criada para garantir maior 
interação e clareza entre as áreas de negócio e as empresas do Grupo enel. Foram adotadas reuniões 
semanais para discutir ações e resultados que impactam o negócio da companhia para garantir e agilizar a 
execução e a melhoria de processos e comunicação. 

na contínua busca pela boa gestão da informação, foi criado o comitê de Governo icT brasil e lançado o 
Projeto G-core-sDe, que representa a migração dos sistemas Técnicos das empresas para um único sistema 
Técnico corporativo. suas funcionalidades são integradas aos sistemas comercial, Financeiro e de Recursos 
humanos. vale ressaltar as práticas adotadas pela coelce na gestão e no desenvolvimento de softwares, 
como o Padrão internacional de Qualidade Capability Maturity Model Integration e as definições do Software 
Engineer Institute (sei – exigência de contrato com as fornecedoras), reconhecidas mundialmente.

o projeto Transformação, executado de 2010 a 2013, centralizou a infraestrutura de sistemas em dois 
datacenters redundantes na espanha. com isso, foram padronizados a infraestrutura, o provedor de 
serviços, os procedimentos gerenciais da infraestrutura e a equipe global para atender a todos os países. 
Proativamente, são realizadas simulações periódicas de perda de um dos datacenters para certificar o 
funcionamento da solução.

A coelce preza pela disseminação da informação em diferentes níveis hierárquicos. Destacam-se: reuniões 
em cascata, informativos internos (linha Direta) enviados diariamente aos colaboradores; Reunião Mensal 
de Resultados; encontros de P&D e um banco de ideias. Todo o conhecimento relevante da organização 
é mapeado anualmente em um processo no qual são identificados os cargos críticos. continuamente, a 
empresa trabalha a retenção e a sucessão desses cargos, como forma de garantir a sustentabilidade do 
negócio e do conhecimento. A política de retenção de profissionais-chave contempla pacote de benefícios 
diferenciado, capacitação e desenvolvimento de competências de liderança.
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Para estimular o alcance de metas de alto desempenho e promover 
a cultura de excelência, a coelce adota uma política de remuneração 
baseada em resultados e ancorada na transparência das informações. 
os colaboradores têm seu desempenho reconhecido por meio de um 
pacote de remuneração atrativo, compatível com cargos e funções e 
realidade do mercado. A companhia realiza pesquisa salarial anual, o 
que alinha suas faixas salariais com as do mercado, de forma que seus 
profissionais possam estar entre 80% e 120% das medianas praticadas. 

o recrutamento e a seleção estão submetidos ao código de Ética, com 
proibição de qualquer tipo de discriminação, e estão coerentes com os 
Princípios da organização internacional do Trabalho (oiT), Pacto Global 
e Metas do Milênio. As vagas que surgem no grupo, tanto no brasil 
como no exterior, são difundidas, primeiramente, dentro da empresa. 
no recrutamento externo, os profissionais são selecionados diretamente 
do mercado. Já o programa semear Talentos atrai estagiários para 
ingressar na companhia. Todo quadro de pessoal é avaliado pelo 
modelo de Gestão estratégica de Desempenho, que tem por base a 
ferramenta Gestão de Rendimento (GR), considerando o alcance dos 
resultados (metas) em relação às estratégias do negócio e a Avaliação 
de comportamento, o que dá maior visibilidade às oportunidades de 
desenvolvimento e reforça a cultura da meritocracia. 

em 2013, após a implantação do Objective Performance Review (oPR), as 
avaliações da GR passaram a ser feitas de forma global com o Grupo enel, 
permitindo integração das empresas e práticas, além de oportunidades 
aos colaboradores de conhecer as empresas do grupo. A coelce também  
estimula o desenvolvimento por meio de participação financeira em 
cursos técnicos, de graduação, pós-graduação, MbA e mestrados. 
Para identificar os perigos e dar tratamento dos riscos relacionados à 

Programa Home Office 
facilita o trabalho a 
distância

saúde ocupacional e à segurança, a coelce recorre ao Programa de 
controle Médico e saúde ocupacional e a exames médicos periódicos 
aplicados à força de trabalho. A partir do sistema de Gestão de saúde 
e segurança do Trabalho, baseado na certificação internacional ohsAs 
18001, foi elaborado o Procedimento de segurança do Trabalho 001, 
que identifica os perigos e avalia os riscos de saúde e segurança do 
trabalho. o programa saber viver contribuiu para reduzir 80% no 
número de acidentes com afastamento e se tornou referência na 
holding, sendo aplicado em todas as empresas do grupo no mundo.

Após a identificação dos riscos, são elaboradas estratégias de 
comunicação e sensibilização, como os eventos Rodeio dos eletricistas, 
que simula práticas de trabalho com a rede elétrica, e cinema com 
segurança, que lançou em 2014 um filme sobre os princípios do saber 
viver para eletricistas. A coelce também adota a ferramenta do One 
Safety para verificar comportamentos com foco na evolução da cultura 
de segurança, além de monitorar a frota de veículos. 

o Programa de Qualidade de vida - bem viver estrutura práticas de 
bem-estar e conscientiza sobre a importância de buscar o equilíbrio entre 
vida pessoal e profissional, como o programa home office voltado aos 
analistas. As ações são agrupadas nos pilares saúde e esporte, família, 
cultura e cidadania. Pelo canal você, os colaboradores contam com suporte 
de consultoria financeira, jurídica e psicológica por meio de atendimento 
telefônico 24 horas e rede credenciada. Já o orientando o Futuro promove 
palestras sobre profissões direcionadas a familiares dos colaboradores e 
parceiros, auxiliando na escolha da carreira. o boas-vindas recebe os novos 
colaboradores, promovendo o alinhamento aos valores corporativos e 
linhas de negócio e dando uma visão sistêmica aos participantes. 
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refinamentos e gestão integrada
A cadeia de valor da coelce é formada por macroprocessos principais 
de negócios e de apoio. os primeiros – gestão do sistema de 
distribuição de energia elétrica, gestão de operações comerciais e 
gestão de mercado – estão diretamente ligados à distribuição de 
energia, e os segundos – gestão de pessoas, regulação, comunicação e 
agência e suporte à gestão – dão suporte aos primeiros e a si mesmos.

o projeto de processos da cadeia de valor ocorre durante a realização 
do planejamento estratégico, usando as ferramentas Business Case, 
simulação e Reengenharia de Processos. exemplo de aplicação dessa 
metodologia foi a criação do centro de serviços compartilhados, 
que, em 2013, foi ampliado com a incorporação de novos processos, 
passando a se chamar Gbs (Global Business Service), prática que já 
proporcionou um ganho de cerca de R$ 8 milhões entre 2009 e 2013, 
referentes às melhorias dos processos de apoio. A criação da central de 
Relacionamento tem ajudado clientes no atendimento a fornecedores, 
aposentados e ex-funcionários, além de orientar os colaboradores 
sobre possíveis dúvidas na utilização do portal Gbs.
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A fim de assegurar que o projeto de processos inclua a definição dos 
papéis, das responsabilidades e das autoridades dos responsáveis 
pelos processos, foi incorporada a metodologia da Gestão da Rotina, 
que tem como etapas básicas: identificação do problema; análise do 
problema e da causa; elaboração do plano de ação; acompanhamento 
do plano; verificação dos resultados; análise dos desvios e implantação 
de ações corretivas; e padronização das ações que trouxeram o 
resultado esperado. A Auditoria interna é usada para medir a aderência 
à metodologia e dar suporte às áreas.

na Reunião Mensal de Resultados é reservado espaço para o Momento 
PDcA, quando gestores escolhem algum processo submetido ao PDcA, 
mostrando os resultados após a adesão da metodologia Gestão da 
Rotina. o lean também permite uma visão sistêmica do processo, 
identificando atividades que não agregam valor para o cliente. 

o sistema de Registro de Fornecedores consiste em um portal na 
internet com um banco mundial de fornecedores. A avaliação do 
desempenho dos prestadores de serviços é feita pelo Índice da 
Parceira (inPar), que visa ao alinhamento das empresas aos objetivos 
estratégicos da coelce. 

Para fomentar a inovação e a criatividade, bem como avaliar o potencial 
de ideias criativas, é usado o programa inspire, por meio do qual todos 
os colaboradores são estimulados a participar, individualmente ou em 
grupo. o inspire possui inter-relacionamento com os programas de 
P&D, lean e Gestão da Rotina. Desde o seu lançamento, em 2013, o 
programa já teve 67 ideias, 353 participações em comitês de inovação e 
93 colaboradores e parceiros reconhecidos.  

entre os métodos de padronização e controle, destacam-se o 
autogerenciamento de operações; ferramentas de controle da gestão 
do sistema de distribuição de energia elétrica, que permitem o 
monitoramento da qualidade, tanto em conformidade (nível de tensão) 
quanto em continuidade (duração e frequência de interrupção no 
fornecimento); sistema de supervisão e controle, monitorado pelo centro 
de controle do sistema (GcoRe), que possibilita a operação remota de 
97% das subestações e a medição online da potência, da tensão e da 
corrente dos alimentadores; e o sistema Georreferenciado, que permite 
a identificação correta do ponto defeituoso na ocorrência de uma 
interrupção de fornecimento. 

Eletricista em manutenção 
de uma subestação
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A distribuidora acumula reconhecimentos. na edição 2014 do 
Prêmio Abradee, a coelce foi a melhor distribuidora de energia em 
Responsabilidade social do brasil – a terceira vez consecutiva que 
ocupa a primeira colocação nessa categoria. no resultado nacional, a 
companhia ficou com a terceira posição.

em 2014, a coelce ocupou mais uma vez o 1º lugar do ranking 
anual da Agência nacional de energia elétrica (Aneel), com as 
concessionárias de distribuição de energia elétrica que apresentam 
a melhor qualidade de serviço do País. É a terceira vez que o órgão 
regulador do setor elétrico publica a lista. em 2012, primeiro ano 
do anúncio, a coelce também esteve em primeiro lugar, ficando em 
segundo no ano seguinte e voltando à primeira posição neste ano. o 
ranking é um instrumento que incentiva as concessionárias a buscarem 
a melhoria contínua da qualidade do serviço.

Além das importantes contribuições na área social e do bom 
desempenho na qualidade do fornecimento de energia, a coelce vem 
escrevendo uma história de grandes conquistas na área de gestão de 
pessoas. Pela nona vez consecutiva, a companhia fez parte do seleto 
grupo das 150 melhores empresas para trabalhar no brasil, segundo o 
Guia exame – você s/A, e pelo sétimo ano seguido foi eleita uma das 
100 melhores companhias para trabalhar do País em premiação do  
Great Place to Work Institute.

O presidente da 
Coelce, Abel Rochinha, 
comemorando o 
resultado de um prêmio

entre as ações para aumentar a ecoeficiência merece destaque o ecoelce, programa que propõe a troca de 
resíduos recicláveis por descontos na fatura de energia. 

na gestão econômico-financeira, os requisitos de desempenho são definidos anualmente no processo de 
planejamento econômico por meio do Budget and Industrial Plan (biP), no qual são definidos os requisitos 
econômico-financeiros dos 10 anos seguintes. o objetivo é alinhar a estratégia do grupo, as expectativas 
dos acionistas, a capacidade operacional da empresa e as diretrizes do órgão regulador, a fim de garantir a 
sustentabilidade do negócio.

o Budget é revisto duas vezes ao ano pela DPc, nas revisões denominadas Forecast e Preclosing, nas quais 
são ajustadas as premissas e os demais temas relevantes detectados no monitoramento mensal dos 
resultados. essas revisões auxiliam na identificação de riscos e na elaboração das respectivas ações corretivas. 
Anteriormente ao fechamento contábil, a DPc promove, todo mês, uma reunião denominada Temas Radar, 
onde são acompanhados e detalhados temas importantes que possam impactar no resultado da empresa.

Os processos procuram alinhar a estratégia do grupo a fim de 
garantir a sustentabilidade do negócio em todas as atividades. 
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Nome da empresa:

Centrais elétricas do Norte do 
Brasil S/A (eletrobras eletronorte) - 
Superintendência de Geração Hidráulica

Endereço:

rodovia Br 422 km 13 - Tucuruí (pA)
Site:

www. eletronorte.gov.br
Data de fundação:

Junho de 1973
País de origem:

Brasil
Capital:

Nacional
Setor de atuação:

energia elétrica
Principais executivos:

Tito Cardoso de Oliveira Neto, diretor-
presidente; Wady Charone Junior, diretor 
de Operação; Antônio Augusto Bechara 
pardauil, superintendente de Geração 
Hidráulica 

Porte:
Grande

Composição societária:

eletrobras - 99,48% das ações; 
as demais estão diluídas entre 
prefeituras, governo de estado, 
empresas distribuidoras da região 
Norte e pessoas físicas e jurídicas

Forma de atuação:
Sociedade Anônima de economia 
Mista (estatal federal)

Número de unidades/filiais:
03 unidades, duas no estado do pará 
(UHe Tucuruí e UHe Curuá-Una) e 01 
no estado de rondônia (UHe Samuel) 

Número de fornecedores:
Cerca de 600 

Faturamento em 2013:
r$ 4.476 milhões (receita bruta)

Total da força de trabalho:
411 (332 empregados e 79 
terceirizados)

Histórico no PNQ:
Destaque 2009 e 2010, premiada 
2011 e 2014 
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Antônio Augusto Bechara pardauil
Superintendente de Geração Hidráulica  
da Eletrobras Eletronorte

Wady Charone Junior  
Diretor de Operação da 
Eletrobras Eletronorte

Tito Cardoso de Oliveira Neto 
Diretor-presidente da Eletrobras 
Eletronorte
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A Superintendência de Geração Hidráulica (OGH) - Eletrobras 

Eletronorte repete o feito de 2011 e consagra-se Premiada no 

PNQ 2014. A força e a determinação de seus colaboradores e 

diretores, com a participação sinergética do grupo, permitiram 

mais este resultado positivo na história da companhia. 

Bicampeã com
energia máxima

“Ganhar o pNQ pela segunda vez é uma conquista espetacular, 
especialmente por se tratar do reconhecimento a uma empresa 
pública”, celebra Antônio Augusto Bechara Pardauil, 
superintendente de Geração Hidráulica da eletrobras eletronorte.  
Com uma força de trabalho composta por 411 pessoas, a OGH 
transformou em realidade a orientação estratégica da Diretoria 
executiva da eletrobras eletronorte que, desde 2006, procura 
imprimir boas práticas aos processos e atividades da organização. 
pardauil observa que a adoção do Modelo da fNQ foi precedida 
por outras ferramentas de qualidade, fazendo com que a 
companhia erigisse um sistema de gestão robusto e permanente. 
“Agora daremos continuidade aos processos como fizemos em 
2011, por ocasião do primeiro prêmio. De lá para cá, introduzimos 
a metodologia lean-Kaizen no sistema de gestão, envolvendo 
a força de trabalho na redução de perdas e no aumento da 
capacidade e produtividade. Conseguimos uma disponibilidade 
em nosso parque de geração cada vez maior a um custo cada vez 
menor, garantindo oferta de energia com qualidade e segurança 
ao Sistema interligado Nacional”, informa o superintendente.  

O fato de a OGH ser uma estatal, que controla a maior usina 
hidrelétrica totalmente nacional do país, a UHe Tucuruí, promove 
uma reflexão sobre a gestão  pública. para Wady Charone Junior, 
diretor de Operação da eletrobras eletronorte, não há grandes 
diferenças entre empresas públicas ou privadas. “Os governos 
estabelecem condicionantes e querem eficiência de caixa, 
redução de custos e qualidade de serviço. esse tripé, existente em 
qualquer organização, exige metodologia adequada e equipes 
alinhadas para dar respostas que sejam valorizadas e aceitas pela 
sociedade. Todo cidadão quer pagar menos e ter excelência nos  
serviços públicos. Cabe ao gestor fazer isso acontecer”, sintetiza.  
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É possível fazer um Brasil 
melhor, com foco, gestão 
pública profissionalizada, 
tendo o direcionador 
correto da liderança e 
pessoas comprometidas 
e valorizadas. Com isso, 
é possível alcançar 
resultados excepcionais, 
como este de conquistar 
pela segunda vez o pNQ. 

Usina de Tucuruí, no Pará
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Perfil 
A eletrobras eletronorte (elN) é uma Sociedade Anônima de economia Mista criada 
em 1973, subsidiária da eletrobras (elB) e concessionária de serviços públicos de 
energia elétrica. A elN atua no Setor elétrico Brasileiro (SeB), tendo como finalidades 
principais a realização de estudos, projetos, construção e operação de Usinas 
Geradoras e Sistemas de Transmissão de energia elétrica, bem como a celebração de 
atos de comércio decorrentes dessas atividades. A eletrobras é a acionista majoritária 
da eletronorte com 99,41% das ações. A Superintendência de Geração Hidráulica 
(OGH) é uma unidade autônoma da eletronorte que opera três das quatro hidrelétricas 
da empresa. possui 9,3% de participação no mercado de energia do Sistema 
interligado Nacional (SiN). em 2013, a OGH respondeu por aproximadamente 95% de 
toda a geração de energia elétrica da empresa e por 87,3% da receita da eletronorte. 
O principal insumo do processo produtivo é a água, que exige estudos hidrológicos 
e monitoramentos. A OGH utiliza, ainda, serviços e insumos produzidos e oferecidos 
por outras Unidades da empresa, a exemplo de planejamento elétrico e energético 
da operação ou estratégico corporativo, entre outros. O principal desafio da OGH é 
otimizar a gestão de três plantas, em dois estados brasileiros com culturas distintas 
(pará e rondônia). entre as tecnologias introduzidas nos processos e na gestão, houve 
a digitalização dos Sistemas de Comando, proteção e Supervisão das três usinas e um 
Comando Centralizado, diminuindo o tempo de resposta e aumentando a confiabilidade, 
além da instalação de sistemas de monitoramento em tempo real e a utilização de 
realidade virtual nas instruções técnicas de manutenção e operação. 
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O planejamento estratégico é 
um importante instrumento 
alavancador de todo o processo 
de busca da excelência. Com 
liderança e pessoas envolvidas 
em torno das estratégias, 
formando uma crença comum, 
cria-se um conjunto de 
interconexões que torna possível 
o alcance dos objetivos da 
organização. 

Usina de Samuel, em Rondônia

Usina de Curuá-Una, no Pará
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Diretrizes e governança 
Para o superintendente de Geração Hidráulica Antônio pardauil, 
liderança é um dos critérios do MeG mais importantes na busca da 
excelência. “tendo um norte definido e constância de propósitos para 
perseguir o objetivo, consegue-se motivar toda a força de trabalho”, 
diz o executivo da eletrobras eletronorte. 

o sistema de Gestão da oGH resulta da integração das metodologias 
MeG, tPM e leAn. A comunicação dos temas para o desenvolvimento 
da cultura organizacional e o engajamento das pessoas ocorre 
por meio do sistema de reuniões, e os padrões de conduta pelo 
código de Ética das empresas eletrobras. As principais diretrizes 
são estabelecidas pela Diretoria de operação e demais Diretorias 
da eletrobras eletronorte. A oGH, que hoje apresenta os melhores 
resultados entre as unidades da eletrobras eletronorte, implementa 
as diretrizes de governança corporativa por meio do sistema de 
liderança, no qual são tomadas as principais decisões referentes à 
gestão da superintendência. Desse modo é assegurado o atendimento 
às recomendações da Diretoria executiva, o desdobramento do 
Planejamento estratégico corporativo, a implementação do Plano 
de Atendimento a emergências e a Gestão local de riscos, dentre 

outros mecanismos de governança. na oGH, os mecanismos de 
prestação de contas para a Diretoria de operação são as reuniões com o 
Diretor e demais unidades dessa Diretoria, o relatório de Gestão Anual 
e o sGestor, mecanismo informatizado que, via intranet, permite o 
acompanhamento online da gestão.

nos últimos anos, a oGH tem adotado a assinatura dos contratos de 
Avaliação de Desempenho que possibilitam o acompanhamento das 
metas e o cumprimento dos planos de ação, visando contribuir para 
o alcance dos objetivos estratégicos e a melhoria nos resultados da 
empresa. A alta direção da oGH é constituída pelos comitês consultivo 
e Diretivo (cc/oGH e cD/oGH), responsáveis pela aprovação do 
planejamento estratégico e condução do ciclo de aprendizado das 
práticas. o comitê Diretivo da oGH, coordenado pelo superintendente, 
é o mecanismo decisório e informativo de caráter estratégico e tático 
do qual participam todos os gerentes e 45 líderes informais. Alinhadas à 
análise de desempenho da eletrobras eletronorte são realizadas reuniões 
entre os líderes da oGH, onde são analisados os principais indicadores 
do Painel de Gestão oGH que refletem o atendimento aos principais 
requisitos das partes interessadas. 
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formulação e planejamento de ações
As etapas do Planejamento estratégico são coordenadas pela 
Presidência, por meio da coordenação de Planejamento e 
sustentabilidade empresarial. “o Plano estratégico forma uma 
crença em torno das lideranças e das pessoas, e cria um conjunto 
de interconexões que torna possível o alcance dos objetivos da 
organização”, define Wady Charone Junior, diretor de operação 
da eletrobras eletronorte. Foi assim que a companhia considerou o 
desempenho do setor e o cenário macroeconômico para a Amazônia na 
revisão do Plano estratégico 2010-2020, além do Projeto eletronorte 
eficiência e crescimento e do Plano de negócios da eletrobras. 

os riscos empresariais relativos à avaliação e priorização de novos 
empreendimentos foram tratados nas dimensões ambiental, financeira 
e de engenharia. Avaliado no início de cada ciclo do planejamento, o 
modelo de negócio inclui a leitura Ambiental Interna e externa e o 
Mapa de contexto, com a participação das empresas controladas pela 
eletronorte. na oGH, a análise do ambiente interno, visando subsidiar 
a elaboração do Plano estratégico, é realizada durante as etapas do 
Workshop de Gestão, relatórios de Avaliação do PnQ, desempenho 
dos indicadores, Planos de Ação, Pesquisa de clima, consultorias 
e auditorias do tPM e das Iso 9001 e 14001. o desdobramento 

das ações envolve o IBAMA e a comunidade científica, por meio 
de contratos de P&D. o monitoramento se dá pelo sistema Gestor, 
permitindo à Alta Direção controlar a execução. 

os requisitos das partes interessadas e as questões relativas ao 
desenvolvimento sustentável permeiam todas as estratégias 
empresariais. e a tecnologia da informação assegura proatividade, 
confiabilidade, rapidez de resposta, segurança, diminuição de riscos 
financeiros, ambientais e técnicos, agilidade na comercialização e redução 
de custos, em alinhamento ao credo empresarial. A previsão de recursos 
financeiros, humanos e de apoio logístico ocorre a partir da elaboração 
dos Planos de Ação, envolvendo os gerentes sob a coordenação do 
superintendente. A avaliação do êxito das estratégias, metas e respectivos 
planos vem do desdobramento dos objetivos do Plano estratégico da 
eletronorte e dos contratos de Avaliação de Desempenho da oGH com a 
Diretoria de operação e Órgãos/Pilares tPM. o monitoramento dos Planos 
de Ação é feito por meio do sistema de reuniões, das auditorias dos 
Pilares tPM e do sGestor – sistema informatizado que permite à Alta 
Direção verificar resultados por meio de aba específica que configura 
refinamento desta ferramenta de gestão, tendo sido destacada pela FnQ 
como facilitadora para comunicação de estratégias e planos.

Uma das etapas do 
Workshop de Gestão 
da OGH, momento em 
que o Superintendente 
apresenta ao Comitê 
Diretivo da OGH as 
Orientações Estratégicas 
que subsidiam a revisão 
do Plano Estratégico 
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A partir da consolidação da Eletrobras Eletronorte, a análise 
do modelo de negócio passou a ser feita de forma integrada, 
assegurando maior alinhamento e sinergia a todo o grupo. 
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Clientes Eletrointensivos 
da Eletronorte/OGH:  
produtoras de alumínio, 
que têm na energia 
elétrica um dos principais 
insumos de produção
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Desenvolvimento de mercado 
o setor elétrico Brasileiro segmentou a contratação de energia em: 
Ambiente de contratação regulada (Acr), no qual os compradores são 
os Prestadores de serviços Públicos de Distribuição e consumidores 
especiais, e Ambiente de contratação livre entre os agentes (Acl), no 
qual os compradores são os consumidores livres e comercializadoras. 
Proativamente, em função das oportunidades diferenciadas de 
negócio, a eletronorte utiliza, além da segmentação institucional, uma 
subdivisão do Acl. As necessidades e expectativas dos clientes são 
identificadas e analisadas quanto aos aspectos comerciais e técnicos. A 
divulgação da marca e do produto, incluindo os cuidados necessários 
ao seu uso e riscos envolvidos, ocorre em campanhas, patrocínios e 
participação em feiras, seminários, congressos, entre outros. Destaca-se 
a estrutura da ouvidoria Geral, que disponibiliza canais de comunicação 
e relacionamento a todas as partes interessadas.

os níveis de conhecimento dos clientes a respeito das marcas e dos 
produtos da organização, especificamente quanto à qualidade do 
produto da oGH, são avaliados por meio da Pesquisa de satisfação 
do cliente eletronorte. os canais de relacionamento com o operador 
nacional do sistema elétrico (ons) e Órgãos da eletronorte ligados à 
transmissão são definidos nos Procedimentos de rede elaborados pelo 
ons, incluindo canais 24 horas, para obter informações sobre serviços, 
efetuar consultas e manifestar as reclamações de consumidores. 

o relacionamento entre a eletronorte e seus clientes privilegia 
a formalização das manifestações de parte a parte, inclusive as 
solicitações, reclamações e/ou sugestões. As manifestações de natureza 
comercial dos clientes são tratadas corporativamente, sendo a oGH 
informada via notificação de controvérsia, quando pertinente. Quanto 
às manifestações relativas a questões técnicas (clientes conectados), 

o tratamento de ocorrências imprevistas no sistema elétrico é de 
responsabilidade das Unidades de transmissão da eletronorte, que 
atuam no sIn e são contratadas pelo ons.

As transações técnicas com os clientes conectados do Acr e Acl, no 
submercado norte, são acompanhadas em tempo real, permitindo 
soluções rápidas e eficazes tanto para os clientes já existentes quanto 
para os novos. As transações comerciais com seus clientes são 
acompanhadas de forma proativa e personalizada em função das 
necessidades e expectativas. As transações com os clientes, como por 
exemplo a entrega de energia, são acompanhadas nos sistemas de 
controle e monitoramento informatizado de qualidade (continuidade, 
tensão e frequência) da energia fornecida, tanto nas instalações da oGH, 
quanto nas de seus fornecedores de serviços de transmissão e no ons; 
nos canais de comunicação online 24 horas e em reuniões de trabalho. 

A satisfação dos clientes com os aspectos técnicos do relacionamento 
é avaliada por meio da Pesquisa Anual de satisfação dos clientes da 
eletronorte, que apresentou 91,0% de satisfação global em 2013. As 
necessidades de parcerias com clientes são identificadas e desenvolvidas 
por meio de práticas como: intercâmbio técnico; realização de seminários 
pela oGH e pelos clientes, com foco na metodologia tPM; constituição 
de sociedades de Propósito específico para geração e transmissão de 
energia; e contratos de venda de energia com preços indexados ao preço 
internacional do alumínio, com os clientes eletrointensivos. o modelo do 
seB não prevê, para as geradoras do sIn – caso das UHe tucuruí, samuel 
e curuá-Una – a existência de organizações do tipo distribuidora e/ou 
revendedora entre esta e seus clientes. no modelo de negócio da empresa, 
o que há entre a oGH e seus clientes são unidades de transmissão, inclusive 
da eletronorte, tratadas como fornecedores coordenados pelo ons.
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localizada no coração da Amazônia, a eletronorte  procura minimizar 
ou compensar os impactos socioambientais de suas atividades por 
meio de programas de P&D e de Ação socioambiental próprios ou 
em parcerias com a embrapa, secretarias de educação e Funai, além 
da promoção de projetos como o sequestro de carbono e 1 Bilhão 
de Árvores para a Amazônia. Para prevenir e identificar pendências 
de natureza legal, regulamentar e contratual, a companhia utiliza 
auditorias internas e controle contínuo dos processos, bem como 
eventuais ações corretivas e melhorias por meio do sistema de Gestão 
Ambiental (sGA). como efetividade destas práticas a oGH nunca 
recebeu sanção ambiental ou operacional. 

Desde 1984, foram implantados programas de mitigação e 
compensação das alterações socioambientais elaborados proativamente 
e em parceria com os órgãos fiscalizadores. os impactos identificados 
são eliminados, minimizados ou compensados por meio de programas 
próprios ou parcerias/convênios com instituições de pesquisa e de 
fomento. como resultado desses programas, a UHe tucuruí alcançou 
em 2009 a certificação nBr Iso 14001, tendo sido recertificada em 
2012. As usinas de samuel e curuá-Una encontram-se em processo de 
certificação prevista para 2014 e 2015, respectivamente. 

A superintendência de Geração Hidráulica mantém procedimentos 
para responder às eventuais situações de emergência e potenciais 
acidentes, por meio do Plano de Atendimento à emergência, 
disponível para toda força de trabalho na intranet, observando-se 
que nunca houve contingências que afetassem a sociedade. A 
comunicação dos impactos sociais e ambientais dos produtos, 
processos e instalações à sociedade e comunidades vizinhas é 
feita em várias mídias e atividades com conteúdos de natureza 
socioambiental nas visitas às comunidades.

A acessibilidade aos produtos é propiciada por meio do atendimento 
às populações que não dispõem de energia elétrica, a exemplo 
do sistema tramoeste e sistema do Baixo tocantins, Programa de 
Inclusão Digital e capacitação de estagiários, jovens e adultos para 

inserção no mercado de trabalho. A influência sobre fornecedores é 
promovida por meio do atendimento aos requisitos da nBr Iso 14001. 
As principais ações com vistas ao desenvolvimento sustentável são: 
capacitação de comunidades ribeirinhas das usinas na utilização 
racional dos recursos naturais e em técnicas de aproveitamento e 
reaproveitamento de produtos para fins comerciais; participação nos 
conselhos deliberativos ambientais na área de influência; estudos 
e ações para diminuir o consumo de energia elétrica em suas 
instalações e nos municípios do entorno das usinas; implantação de 
coleta seletiva, entre outras. outros exemplos voltados à preservação 
ou recuperação de ecossistemas são os programas educação 
Ambiental, Fiscalização do Uso dos recursos naturais, Unidades de 
conservação, Germoplasma Florestal – doação de sementes e mudas 
florestais a comunidades.

A superintendência estimula a participação da sua força de trabalho 
e parceiros em projetos de natureza social, norteados pelas diretrizes 
de responsabilidade social da eletronorte fundamentadas nas Metas 
do Milênio da onU. exemplos recentes são a implantação de Planos 
de Desenvolvimento sustentável para os municípios a jusante e a 
montante da UHe tucuruí, que preveem o desembolso de cerca de 
r$ 360 milhões em 20 anos, com obras de saneamento e construção 
de escolas, além de convênios que viabilizam um campus da UFPA em 
tucuruí e parceria com o senai para realização de cursos de capacitação 
profissional abertos à comunidade. os programas são um marco na 
história dos 12 municípios atendidos e uma conquista da mobilização 
dos atores regionais, movimentos sociais e populações atingidas 
pelos efeitos do reservatório da Usina. Desde a sua implantação, essas 
localidades já conseguem alcançar significativa elevação dos níveis de 
escolaridade, com o incremento da capacitação profissional e melhoria 
da saúde pública, resultando na redução da mortalidade infantil e no 
aumento da expectativa de vida.

A satisfação da sociedade é intensificada e novos processos são 
aperfeiçoados ou desenvolvidos a partir da análise das informações 
provenientes dos mecanismos de identificação e análise das 
necessidades e expectativas das partes interessadas. estas informações 
são utilizadas como insumos para o Planejamento estratégico e para 
as reuniões de análise crítica do Pilar socioambiental e as reuniões de 
análise crítica do sistema de Gestão Ambiental.  

Atividade do Programa de Educação Ambiental, 
que visa à conscientização de tribos indígenas, 
no caso a comunidade Assurini
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A filosofia de organização do trabalho na superintendência de Geração 
Hidráulica está baseada em equipes matriciais multidisciplinares, 
temporárias ou permanentes com autonomia para gerir processos e 
aperfeiçoá-los, de maneira a alcançar metas, assimilar a tecnologia de 
cada ferramenta de gestão e multiplicá-la em toda cadeia estrutural. 
Aliado a esta prática, o sistema de reuniões estimula a integração, 
a cooperação e a comunicação eficaz entre pessoas e equipes das 
diversas unidades. A identificação das competências organizacionais 
e profissionais para o exercício pleno das funções está listada no 
Plano de carreira e remuneração (Pcr). com base nas competências 
Profissionais os empregados são avaliados, capacitados, acompanhados, 
movimentados e remunerados. o preenchimento de vagas é realizado 
por seleção interna e externa – neste caso, por meio de concurso público. 

A avaliação do desempenho dos colaboradores e atribuição de mérito 
são realizadas por meio do sistema de Gestão do Desempenho (sGD), 
um processo de planejamento, acompanhamento, avaliação de metas 
e competências, e criação de plano individual de desenvolvimento. o 
sGD estimula a busca do alto desempenho e serve como subsidio aos 
processos de progressão horizontal e vertical (remuneração fixa). A 
prática de remuneração de reconhecimento e os incentivos adotados 
na oGH são definidos corporativamente e constam do Pcr. 
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no âmbito da oGH são identificadas informações sobre o Planejamento 
estratégico da eletronorte, contratos de Avaliação de Desempenho com 
a Diretoria de operação, resultados do Planejamento estratégico e da 
Pesquisa de clima, além das demais sobre ambiente interno e externo. 
os sistemas de Informação são definidos tanto corporativamente 
quanto pelo comitê Diretivo e implantados pela equipe de Informática 
em conjunto com as áreas, seguindo as normas de Administração de 
Acessos e recursos de tI e os padrões de Gerenciamento de Mudanças 
em sistemas. o código de Prática para Gestão da Informação gerencia 
a política de segurança, que conta com os mais modernos sistemas 
na área de geração, possibilitando a disponibilização de dados online 
e diagnósticos que contribuem para a atuação proativa das equipes. 
exemplo: sistema tMDs/sigma/ABBtec, que monitora grandezas 
elétricas de temperatura e químicas de transformadores. 

A tecnologia é avaliada anualmente por meio de Diagnóstico técnico 
Anual de tI e Plano Diretor de Inovação e tecnologia. A integração 
com clientes e parceiros se dá por videoconferência, comunicação 
online e transmissão de dados. A integridade e segurança das 
informações são garantidas pelo Plano de continuidade dos negócios. 

os conhecimentos que sustentam o desenvolvimento das estratégias 
e operações são identificados e desenvolvidos a partir da definição 
das competências organizacionais que compõem as escolas de 
excelência do Portal de educação corporativa da eletronorte e 
da Universidade corporativa das empresas eletrobras (Unise). As 
competências definidas e as necessidades identificadas pelas gerências 
e o setor de treinamento da superintendência de Geração Hidráulica 
são os insumos para elaboração das Matrizes de Habilidades e 
competências. em 2010, como refinamento, foi implementado o 
Projeto de Identificação e compartilhamento do conhecimento crítico, 
que define o número ideal de empregados com domínio desses 
conhecimentos. Pessoas que saíram da superintendência a partir 
de 2013 compartilharam esse conhecimento crítico, posteriormente 
disponibilizado no Portal do conhecimento. 

o Programa eletronorte de Propriedade Intelectual protege os ativos 
intangíveis e está agregado ao Prêmio Muiraquitã de Inovação 
tecnológica. os conhecimentos apoiados no MeG são disseminados pela 
Universidade corporativa eletrobras e escolas de excelência, seminário 
Interno de casos de Melhorias, Painel Integrado da Qualidade, entre outros. 

As ações de capacitação e desenvolvimento estão alinhadas às escolas de 
excelência. o Plano Diretor de educação (PDe) inclui diretrizes específicas 
de educação, define os recursos a serem investidos anualmente e propõe 
ações educacionais que suportam o alcance das estratégias empresariais. 
os líderes e sucessores potenciais são preparados segundo a escola de 
liderança da Unise, cujas ações são executadas pelo PDe corporativo 
e pelo Plano de treinamento da oGH. o desenvolvimento integral dos 
colaboradores inclui custeio de cursos superiores e pós-graduação, 
aperfeiçoamento técnico das equipes, flexibilização de horários para 
atividades educacionais ou voluntárias, entre outros benefícios.  

o sistema de segurança e saúde Integral da oGH é composto por três 
eixos: segurança, Medicina do trabalho e Qualidade de vida. os riscos 
relacionados à saúde ocupacional e à segurança são identificados 
e tratados por meio de programas de prevenção e controle. Para 
identificar as necessidades e expectativas das pessoas, a oGH utiliza 
pesquisas de clima, de qualidade de vida e estresse, Melhores empresas 
para você trabalhar, além de reuniões periódicas do superintendente 
com as equipes. Destacam-se ainda a promoção em datas específicas 
de eventos e ações de estímulo e um conjunto de benefícios para a 
força de trabalho. entre eles, campanhas de vacinação, prevenção e 
tratamento de dependência química e reeducação alimentar. 

A qualidade de vida dos colaboradores dentro e  fora do 
ambiente de trabalho constitui uma das prioridades da OGH.
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no gerador de uma Unidade 
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A oGH foi projetada para produzir um único produto: energia elétrica. 
os requisitos aplicados a esse produto são definidos pela Aneel e 
pelo ons, por meio das resoluções e dos Procedimentos de rede. 
os processos da cadeia de valor da oGH são: operação, Manutenção, 
engenharia, Administração e Gestão socioambiental, cujos requisitos 
foram definidos por ocasião do projeto da UHe tucuruí e demais 
usinas, na década de 70. Desde então, ajustes proativos são feitos e os 
requisitos são adaptados às mudanças nos cenários interno e externo 
de forma a atender aos requisitos do produto. 

no processo Administrativo os requisitos são definidos visando à 
viabilização dos processos principais, por meio da gestão financeira, da 
cadeia de suprimentos, de pessoas e de treinamento e desenvolvimento, 
entre outros. os requisitos do processo socioambiental são definidos 
visando atender às necessidades da sociedade, bem como ao 
cumprimento da legislação pertinente. os processos da cadeia de 
valor são projetados de forma a assegurar o atendimento harmônico 
aos requisitos das partes interessadas, sendo controlados por meio 
dos indicadores e metas definidos no Plano estratégico da oGH e 
desdobrados aos níveis operacionais. As metodologias de projeto de 

processos utilizadas são: análise crítica e aplicação dos requisitos dos 
Procedimentos de rede do ons, normas regulamentadoras da Aneel, 
Manuais e Metodologia tPM para os processos de operação, manutenção 
e engenharia. Para os demais, utiliza-se análise crítica, instruções 
normativas, legislação trabalhista e requisitos da licença de operação.

A avaliação do potencial das ideias criativas é realizada pelas equipes de 
Melhoria dos Pilares tPM, pelo Programa Plante Uma Ideia e Programa 
eletronorte de P&D. Formas de incentivo às iniciativas inovadoras 
são a participação anual no Prêmio Muiraquitã e a realização do 
seminário Interno de casos de Melhorias. o atendimento aos requisitos 
dos processos é assegurado pela aplicação de instrumentos como: 
Metodologia tPM; certificação de Processos nas normas nBr Iso 9001 
e 14001; Projeto soX; e sistema de reuniões oGH. várias metodologias 
são utilizadas para aumentar a confiabilidade e reduzir a variabilidade 
dos processos, dentre elas a matriz de criticidade de manutenção e 
árvore de falhas, reuniões de workstatement, Matriz de Habilidades 
e competências, Programa 5s, Diretrizes de responsabilidade 
social, Manual de Projetos sociais, Manual de Identificação visual da 
eletronorte e práticas estruturadas de benchmarking.
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A inovação tecnológica está alinhada a um Plano Diretor e é viabilizada 
pelo Pilar Inovação contínua. A cadeia de suprimentos é desenvolvida 
com foco nos insumos relacionados a bens e serviços. o Processo de 
Aquisição é certificado pela nBr Iso 9001, regido pela lei 8666/2003 
e inclui requisição de compras, edital de licitação, ampla divulgação, 
qualidade de editais, conhecimento técnico e experiência da equipe 
da oGH, e relacionamento com fornecedores formalizado e de 
longo prazo. os fornecedores são envolvidos e comprometidos por 
meio de treinamento introdutório e reuniões operacionais, com 
estabelecimento de especificações ambientais e sociais, de qualidade, 
segurança, saúde e capacitação. As práticas de prevenção do trabalho 
infantil, degradante ou forçado estão fundamentadas no código 
de Ética e conduta da eletronorte, na parceria com o Programa de 
erradicação do trabalho Infantil (PetI) e Programa Jovem Aprendiz. A 
interação com fornecedores internos se dá pela cooperação em práticas 
de gestão de diversos processos gerenciais corporativos, com controle e 
padrões de trabalho. com relação ao ons, a garantia do fornecimento é 
dada pelo contrato de Uso do sistema de transmissão (cUst). 

os requisitos de desempenho econômico-financeiro são determinados 
pelas diretrizes e normas da eletrobras e Ministério de Minas e energia. os 

aspectos que causam impacto na sustentabilidade econômico-financeira 
do negócio são gerenciados pela Diretoria executiva da eletronorte. A 
oGH tem papel relevante no contexto econômico-financeiro da empresa, 
já que responde por aproximadamente 87% do faturamento global. seu 
principal indicador financeiro controlado é o resultado do exercício, que 
saiu de um prejuízo de r$ 28 milhões em 1998 para um lucro de cerca de 
r$ 1 bilhão em 2013. toda a gestão econômico-financeira da eletronorte  
é feita no ambiente do sAP/r-3, suas demonstrações financeiras são 
auditadas externamente e as ações são negociadas nas Bolsas brasileira e 
de nova York, sujeita à lei sarbanes-oxley. o planejamento orçamentário 
é aprovado pela Diretoria executiva da eln, depois pela Holding e, por 
fim, pelo MMe e Dest/MPo. 

Após aprovação do Poder executivo, o orçamento é sancionado pela 
Presidência da república e publicado Decreto no Diário oficial da União, 
informando os limites de Dispêndios das empresas estatais. A área 
financeira da oGH consolida as previsões de cada Divisão, elabora a 
previsão orçamentária global para o próximo ciclo e submete ao cD/oGH. 
nesse fórum, são analisados os compromissos que impactam de maneira 
mais direta as estratégias e Planos de Ação da oGH, validando ou 
ajustando a proposta apresentada, que será negociada junto à Diretoria. 

A favorabilidade do clima organizacional na Superintendência 
cresceu nos últimos anos e é referência no Sistema Eletrobras. 

o sistema de Gestão da oGH vem propiciando resultados significativos, 
tais como:

 � Aumento da receita operacional Bruta em 19% e da receita 
operacional líquida em 31% nos últimos três anos, tornando a 
oGH líder do setor elétrico Brasileiro (comparação Parametrizada) 
para os dois indicadores;

 � redução dos custos gerenciais com PMso (Pessoal, Materiais, 
serviços e outros) em 2% e da Margem Gerenciável PMso em 
25% nos últimos três anos, tornando a oGH líder do setor elétrico 
Brasileiro (comparação Parametrizada) para os dois indicadores;

 � Aumento do resultado do exercício em 84%, nos últimos três anos, 
propiciando o maior lucro das empresas eletrobras, em 2013;

 � Índice de Disponibilidade de Geração de energia elétrica (ID) 
tornou-se o principal indicador de performance das usinas 
gerenciadas pela oGH a partir de 2004, quando alterações 
significativas foram implantadas no setor elétrico Brasileiro. com a 
implantação do sistema de Gestão da oGH e da Metodologia tPM, 
os ID ś das plantas de tucuruí, samuel e curuá-Una tornaram-se 
referenciais do setor elétrico, considerando o porte de cada planta, 
atendendo plenamente aos valores definidos pela Aneel; 

 � Índice de satisfação dos clientes externos manteve-se constante 
nos últimos anos, acima do referencial comparativo pertinente e da 
meta estabelecida pela diretoria da empresa; permanecendo líder 
do seB, nos últimos três anos.

Reconhecimentos externos
 � PnQ 2014  e PnQ 2011, após ter sido Destaque nos critérios liderança 

e Pessoas em 2009, e nos critérios sociedade e Pessoas em 2010; 
 � Prêmio sesI de Qualidade no trabalho (PsQt), em 2010 e 2012, 

na categoria grandes empresas, nos níveis estadual e nacional, 
nas categorias Gestão de Pessoas, Ambiente de trabalho seguro e 
saudável, respectivamente; 

 � em 2012, recebeu certificação de suas plantas pela Japan 
Institute of Plant Maintenance (JIPM) no Award for World Class 
TPM Achievement. esta certificação a nível mundial culminou 
em diversas certificações intermediárias e laureou a eletrobras 
eletronorte, por meio da superintendência, como primeira empresa 
do setor de energia elétrica do mundo a ter esse reconhecimento; 

 � em 2013, a oGH foi avaliada como a melhor empresa pública no Guia 
você s/A - As Melhores Instituições Públicas para você trabalhar.
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frederico fleury Curado
Diretor-presidente da Embraer

Nome da empresa:

embraer S.a.
Endereço:

av. Brigadeiro faria lima, 2.170 - São José 
dos Campos (Sp)

Site:
www.embraer.com.br

Data de fundação:

agosto de 1969
País de origem:

Brasil
Capital:

pulverizado
Setor de atuação:

mercados aeronáutico, de defesa e 
segurança e sistemas

Principal executivo:

frederico fleury Curado,  
diretor-presidente

Porte:
Grande

Composição societária:

65%  Outros (capital pulverizado), 
10% Oppenheimer Fund´s, 7% preVi, 
5% Baillie Gifford, 5% Thornburg 
Investiment, 5% BNdeSpar

Forma de atuação:
projeto, desenvolvimento, fabricação 
e comercialização de aeronaves e 
sistemas, e fornecimento de suporte 
e serviços de pós-venda em aviação 
Comercial, aviação executiva, defesa 
& Segurança e Sistemas

Número de unidades/filiais:
presente em 10 cidades do Brasil e 
19 do exterior (9 países)

Número de fornecedores:
em torno de 1.000

Faturamento em 2013:
r$ 13.635,80 milhões

Total da força de trabalho:
Cerca de 19 mil colaboradores

Histórico no PNQ:
premiada 2014
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Uma das maiores companhias exportadoras do Brasil, 

presente em nove países, a Embraer adotou o MEG em 2010. 

Em 2014, decidiu concorrer ao PNQ para ganhar experiência, 

mas alçou voo direto para a colocação máxima, tornando-se 

uma das seis Premiadas pela FNQ.  

O voo da liderança

atuar na área de aviação Comercial, aviação executiva, defesa e 
Segurança e Sistemas fez a embraer investir fortemente na busca da 
excelência da gestão. Com sede em São José dos Campos, no estado 
de São paulo, a empresa conta com unidades, escritórios, centros 
de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, em 
10 cidades do Brasil e 19 do exterior. está presente em 9 países, 
espalhados na europa, américa e Ásia. essa presença internacional e 
a sofisticação do mercado de aviação exigiram dinamismo suficiente 
para encontrar respostas para a competitividade global.

lançado em 2007, o programa de excelência empresarial embraer 
(p3e) preparou o caminho, com foco em pessoas, preparação 
de lideranças, Cultura empresarial e Gestão. pouco depois, em 
2010, a empresa resolveu implantar o modelo de excelência da 
Gestão® (meG) da fNQ. “percebemos que, apesar das afinidades, 
ainda tínhamos um árduo caminho a percorrer. fizemos uma boa 
arrumação interna, sem a pretensão inicial de concorrer ao prêmio”, 
relembra Frederico Fleury Curado, diretor-presidente da embraer. 
logo ficou claro que buscar a premiação seria uma oportunidade 
estratégica de gerar motivação e envolver todos os colaboradores 
em torno do mesmo objetivo. “Nos anos seguintes, fizemos 
avaliações não-oficiais para saber como estaríamos se estivéssemos 
concorrendo ao prêmio. Vimos nossa evolução ao longo do tempo 
e identificamos os gaps, que foram corrigidos. No final de 2013, 
nosso bom desempenho nos levou a ousar concorrer. Não tínhamos 
grandes expectativas, porque conhecemos a seriedade e o rigor 
do pNQ, mas conseguimos ser premiados no primeiro ano. esse 
resultado só foi possível porque nos preparamos com afinco”, afirma. 

fleury Curado reitera que o prêmio não foi visto pela embraer 
como uma meta final ou um fim em si mesmo, mas como um 
meio. “Nosso objetivo é a excelência, sabendo que esse é um 
processo que nunca vai se esgotar.”  
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receber o pNQ representa 
a coroação de um esforço 
estruturado e dinâmico, que 
desenvolvemos ao longo dos 
últimos anos na embraer. 
Temos a clara compreensão 
de que chegar aqui foi 
difícil, mas permanecer 
entre as melhores será 
mais desafiador ainda. 
parabéns a todos os nossos 
colaboradores, vamos seguir 
em frente.
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A presença internacional da Embraer exige 
a adoção de um padrão Classe Mundial 
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Fachada da sede da Embraer, em São José dos Campos, São Paulo

Perfil
a embraer foi criada em 1969 como companhia de capital misto e controle estatal. privatizada em 1994, suas atividades 
incluem o projeto, o desenvolvimento, a fabricação e a comercialização de aeronaves e sistemas, além de fornecer suporte e 
serviços de pós-venda. Com escritórios e fábricas em várias partes do mundo e mais de cinco mil aeronaves entregues em todos 
os continentes, a embraer, empresa global com sede no Brasil, é hoje uma das maiores companhias exportadoras do país. 

distribuição de peças de reposição, e dos sistemas de meio ambiente e 
saúde e segurança (normas iso 14001 e oHsas 18001) nas unidades 
de fabricação brasil desde 2002. também faz parte dessa caminhada 
o lançamento, em 2007, do Programa de excelência empresarial 
embraer (P3e), que busca elevar a gestão utilizando conceitos de Lean 
Enterprise, constituído de quatro pilares: desenvolvimento da cultura 
organizacional, desenvolvimento das pessoas, formação contínua 
de líderes e busca da excelência e eficiência em todos os processos. 
além disso, a embraer é listada, desde 2010, na carteira do Dow 
Jones Sustainability Index, o mais importante índice mundial de 
sustentabilidade, que avalia as melhores práticas de gestão social, 
ambiental e econômica no mundo. adotou o meG da FnQ em 2010, 
com evolução constante da maturidade da gestão. em 2012, criou 
o sistema de empresariamento embraer (see), que proporciona 
diretrizes referentes ao sistema de gestão, consolidando a evolução da 
empresa na qualidade da gestão. em 2014, conquistou pelo terceiro 
ano consecutivo o 1º lugar em Gestão de Pessoas (acima de 16 mil 
funcionários) e, pela segunda vez, o destaque de melhor empresa em 
Gestão de Pessoas, ambos no prêmio aon Hewitt/ valor econômico. 

Os principais produtos por segmento de negócios são: 

Aviação Comercial: famílias erJ 145 e e-Jets. base de clientes 
formada por mais de 80 companhias aéreas, em mais de 50 países. 
Líder no segmento de jatos comerciais de 70 a 130 assentos.
Aviação Executiva: famílias Phenom e Legacy, além da aeronave Lineage 
1000. são mais de 720 aeronaves entregues, em mais de 50 países.
Embraer Defesa & Segurança: aeronaves de ataque leve e de 
treinamento, transporte tático-militar e transporte de autoridades; 
modernização de aeronaves; veículos aéreos não tripulados (vant) 
e sistemas de inteligência, vigilância e reconhecimento. atualmente, 
atende a mais de 50 Forças armadas.
Embraer Sistemas: desenvolvimento e integração de sistemas 
complexos para outros setores, além dos de aviação e defesa. esta 
nova unidade foi criada em 2013 no rio de Janeiro, alinhada à 
estratégia de diversificação de negócios da empresa.

dentre os fatos relevantes na busca pela excelência estão as 
certificações do sistema de Qualidade (normas iso 9001 e as 9100), 
implantadas desde 1996, nas unidades de fabricação e nos centros de 



Transparência baseada em valores
o conjunto de crenças que guia os negócios e as decisões estratégicas 
tomadas no dia a dia da embraer, em todos os níveis hierárquicos, 
incluindo suas lideranças, está sintetizado e traduzido pelos seis 
valores da companhia. o desenvolvimento dos valores acontece por 
meio do processo de pesquisa, análise e estímulo à conversa (consenso) 
entre gestores e equipes.

o código de ética e conduta da embraer assegura o compromisso 
da empresa com as melhores práticas contábeis, de transparência 
e integridade corporativa. baseado nos valores da companhia e nos 
princípios do Pacto Global, o documento é distribuído a todos os 
empregados da embraer e de suas subsidiárias no brasil e no exterior, 
no momento da contratação ou a cada atualização. 

em 2013, a embraer implementou sua política anticorrupção e passou a 
ser membro ativo da iniciativa de Parceria contra a corrupção do Fórum 
econômico mundial (Paci-WeF), além de ser signatária do Pacto Global 
da organização das nações Unidas (onU). ainda em 2013, a embraer 
realizou análise de riscos (risk assessment) sob a ótica da anticorrupção 
para todas as unidades, subsidiárias e empresas controladas. além disso, 
100% dos líderes foram treinados sobre políticas e leis anticorrupção. 

em linha com as melhores práticas de mercado, a diretoria de 
compliance atua de forma independente, reportando-se diretamente 
ao comitê de auditorias e riscos do conselho de administração. a 
gestão de riscos da embraer tem o objetivo de manter a transparência, 
segurança e perpetuidade das operações e dos recursos da empresa. as 
práticas de gestão e governança corporativas adotadas são aplicáveis 
a todas as empresas do grupo no brasil e no exterior, incluindo as 

joint-ventures. além disso, a auditoria externa apontou uma evolução 
significativa na consolidação dos controles de processos relevantes para 
demonstrações financeiras, de acordo com a Lei sarbanes-oxley.

compõem a estrutura de governança o conselho de administração e 
seus três comitês de assessoramento (comitê de estratégia, comitê 
de auditoria e riscos e comitê de recursos Humanos), o conselho 
Fiscal, a diretoria executiva, a auditoria interna e as auditorias externas 
(independentes). o conselho de administração define diretrizes, 
metas, orçamentos e planos de investimentos da companhia, além de 
aprovar os Planos estratégico e de ação. com mandato de dois anos, 
também acompanha o desempenho da empresa, convoca auditores 
independentes, determina a emissão de ações e bônus, elege e destitui 
os membros da diretoria e fiscaliza a gestão. a diretoria, por sua vez, 
tem como atribuição gerir a empresa, seguindo o estabelecido no Plano 
estratégico e no Plano de ação, sendo nomeada pelo conselho de 
administração para um mandato de dois anos. 

Pelo sexto ano consecutivo, a embraer apresenta seu relatório 
anual no modelo proposto pela Global Reporting Initiative (Gri). 
com o desempenho econômico-financeiro e socioambiental, esta 
publicação atende à versão G3.1 e nível de aplicação b. este relatório 
foi considerado um dos 10 melhores relatórios anuais do brasil - 15º 
Prêmio abrasca de melhor relatório anual. 

a embraer, como resultado da qualidade de suas demonstrações 
Financeiras, está classificada entre as empresas mais transparentes do 
brasil, reconhecimento expresso pelo troféu transparência Fipecafi - 
serasa experian - anefac, recebido neste ano pela 16ª vez consecutiva.
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Visão
a embraer continuará a se consolidar como uma das principais 
forças globais dos mercados aeronáutico e de defesa e 
segurança, sendo líder nos seus segmentos de atuação, e 
reconhecida pelos níveis de excelência em sua ação empresarial.

Negócios
o negócio da embraer é gerar valor para seus acionistas por meio da plena satisfação de seus clientes. 
Por geração de valor, entende-se a maximização do valor da empresa e a garantia de sua perpetuidade, 
com integridade de comportamento e consciência social e ambiental. a empresa se concentra em quatro 
áreas de negócios e mercados: aviação comercial, aviação executiva, defesa & segurança e sistemas.

Valores 
- nossa gente é o que nos faz voar 
- existimos para servir nossos clientes 
- buscamos a excelência empresarial
- ousadia e inovação são a nossa marca 
- atuação global é a nossa fronteira 
- construímos um futuro sustentável
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A Embraer está em constante evolução a fim de permanecer 
sempre pronta para enfrentar quaisquer adversidades.



62 classe_mundial

p
r

em
ia

d
a

eS
Tr

aT
éG

ia
S e

 pl
aN

OS Visão de futuro
o modelo de gestão da embraer é formalmente descrito no sistema 
empresarial embraer (see) e prevê o planejamento e a realização de 
ações de longo prazo, especificadas no Plano estratégico da empresa, 
e de projetos de curto prazo, estabelecidos no Plano de ação. 
enquanto o primeiro define macroestratégias e macroprojetos para os 
próximos 15 anos, o segundo contempla as metas a serem cumpridas 
em dois anos, incluindo as operacionais, econômico-financeiras 
e de sustentabilidade. ambos estão alinhados entre si e visam à 
perenização do negócio e à geração de valor para os stakeholders. o 
Plano estratégico está centrado em cinco vertentes:
Aviação Comercial: solidificar a posição de liderança no seu 
segmento de atuação, expandindo a base de clientes, trabalhando no 
aperfeiçoamento dos e-Jets e buscando a excelência no modelo de 
suporte ao cliente. 
Aviação Executiva: consolidar-se como um dos principais 
fabricantes de jatos executivos no mundo, conquistando market share, 

Metas de curto prazo alinham-se a macroestratégias e 
macroprojetos gerando valor para os stakeholders. 

investindo no desenvolvimento de novos produtos e mantendo os 
elevados níveis de satisfação dos clientes no que se refere aos serviços 
de atendimento e suporte.
Defesa & Segurança: ser protagonista da cadeia de defesa e 
segurança do brasil, diversificando o portfólio de produtos e serviços 
e expandindo a atuação internacional, além de buscar a excelência no 
suporte ao cliente. 
Diversificação: direcionar esforços para a diversificação dos negócios da 
embraer, guardando sinergia com as competências centrais da companhia.
Pessoas, sustentabilidade, organização e processos: prosseguir 
como uma organização global e comprometida com a satisfação de seus 
clientes e a valorização de suas pessoas, que cresce de forma sustentável 
e é referência em inovação e excelência empresarial. 
as metas definidas nos Planos de ação são pactuadas, desdobradas 
aos envolvidos até o nível operacional, registradas na ferramenta 
myembraer e acompanhadas periodicamente. 

Compromisso com os valores é a estratégia para 
a Embraer ganhar competitividade global
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Satisfação a longo prazo
Garantir a satisfação do cliente é preocupação central da embraer para 
todos os segmentos de mercado em que atua. Por isso, ela investe 
constantemente no aprimoramento de serviços e no desenvolvimento de 
produtos que atendam plenamente às necessidades do mercado, bem 
como em melhorias na rede de suporte ao cliente. 

neste processo, os clientes-alvo são ouvidos e cooperam no 
desenvolvimento de soluções para os produtos e serviços. suas 
necessidades, expectativas, comportamentos e tendências são 
identificados e analisados pelos canais de relacionamento e outros 
mecanismos, tais como pesquisas e análises de dados. Uma proposta de 
valor com informações técnicas e comerciais é então gerada e validada 
com os clientes. os requisitos do mercado e dos clientes são traduzidos e 
registrados em ferramentas de desenvolvimento de produtos e contratos 
e há processos específicos para garantir o seu cumprimento.

as solicitações, reclamações e sugestões são tratadas pelos canais de 
relacionamento com os clientes, considerando as suas necessidades 
e os prazos combinados, que são geridos por meio de indicadores  
de desempenho.

Para implementar melhorias e correções dos processos, uma das 
principais ferramentas do P3e utilizadas é o kaizen, que pode envolver 
não só os empregados da embraer, mas também clientes e fornecedores.

adicionalmente, a embraer realiza, a partir do ato da compra da 
aeronave, pesquisas periódicas para medir o nível de satisfação de 
seus clientes. os resultados são analisados e trabalhados pelas áreas 
responsáveis que, com base neles, elaboram seus planos de ação e 
provêm feedback aos clientes. 

as práticas de atendimento às necessidades e expectativas dos clientes 
vêm evoluindo e renderam reconhecimentos à empresa em rankings 
especializados e independentes, tais como premiação em 2013 como 
uma das marcas de luxo mais inovadoras pela revista Robb Report 
(aviação executiva); reconhecimento pelo dJsi como melhor Gestão 
de relacionamento com o cliente e o primeiro lugar na pesquisa de 
satisfação com o serviço de suporte ao cliente na aviação executiva 
segundo a revista especializada ain.

outro importante foco da empresa é a segurança dos produtos. 
todas as aeronaves desenvolvidas para uso civil são certificadas 
por autoridades reguladoras, como a agência nacional de aviação 
civil (anac), no brasil, a Federal Aviation Administration (Faa), nos 
estados Unidos, e a European Aviation Safety Agency (easa), na União 
europeia. essas entidades também são responsáveis por avaliar e 
aprovar formalmente, com base em critérios rígidos de segurança, o 
projeto da aeronave, a produção, as publicações, os manuais técnicos 
dos produtos e serviços e seus procedimentos de manutenção. 

O compromisso com a diminuição do impacto ambiental faz  
parte do eixo central da gestão adotada pela Embraer.

A Embraer investe 
no aprimoramento 
de serviços e no 
desenvolvimento 
de produtos que 
atendam plenamente 
às necessidades do 
mercado
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e a escolha da sustentabilidade 
a gestão sustentável é parte essencial da estratégia da embraer, que 
acredita que o bom desempenho de seus negócios está intrinsecamente 
vinculado aos cuidados com o meio ambiente e a sociedade. o comitê de 
sustentabilidade, formado por representantes de toda a empresa, tem 
como objetivo debater questões relativas ao tema e levar recomendações 
estratégicas aos mais elevados órgãos de governança.

a identificação dos aspectos e tratamento dos impactos ambientais 
relacionados aos processos, produtos, serviços e instalações da embraer 
é realizada dentro do sistema integrado de Gestão de meio ambiente, 
segurança e saúde no trabalho e Qualidade (siG-massQ), certificado 
em conformidade com as normas iso 14001 e oHsas 18001.

a gestão do meio ambiente é reforçada tanto pelas diretrizes e 
políticas ambientais que norteiam as ações da empresa quanto pelas 
iniciativas de mitigação de riscos, redução de impactos ambientais 
e monitoramento do desempenho ambiental. a atual Política de 
meio ambiente, segurança e saúde no trabalho inclui princípios e 
diretrizes para temas como ecoeficiência, engajamento da cadeia de 
suprimentos, desenvolvimento de produtos (práticas de Design for 
Environment) e preocupação com as mudanças climáticas.

o Programa de desenvolvimento integrado do Produto ambientalmente 
sustentável (diPas) tem como objetivo cumprir requisitos ambientais 
no desenvolvimento de novas aeronaves, considerando as etapas de 
desenvolvimento, uso e descarte em fim de vida. a embraer adota 
estratégias de Design for Environment no desenvolvimento de seus 
novos produtos, introduzindo requisitos ambientais para diminuir os 
impactos da fase de uso e pós-uso das aeronaves.

entre as iniciativas que integra ou subscreve, destacam-se o Pacto 
Global (onU), o Programa brasileiro do GHG Protocol, do qual a 
embraer é membro fundador, o Carbon Disclosure Project (cdP) 
e o círculo de companhias da américa Latina (Companies Circle). 
em parceria com a FaPesP e a boeing, lançou o Plano de voo para 
biocombustíveis de aviação no brasil. assinou, ainda, o pacto de 

sustentabilidade da indústria aeronáutica, iniciativa da Air Transport 
Action Group (ataG), que estabelece a redução das emissões de Gee 
e eliminação de substâncias químicas perigosas, contribuindo no 
engajamento mundial para a mitigação do aquecimento global.

a acessibilidade ao produto é item de especificação da engenharia, 
fazendo parte da concepção do produto e para homologação de tipo 
(aeronave). a embraer investe em projetos de pesquisa voltados ao 
aumento da inclusão social no transporte aéreo. o programa embraer na 
rota da diversidade visa qualificar e capacitar pessoas com deficiência 
para o mercado de trabalho e aumentar sua empregabilidade. 
desenvolvido em parceria com o centro de integração empresa-escola 
(ciee) e o serviço nacional de aprendizagem industrial (senai), o 
programa de aprendizagem é dedicado à capacitação e qualificação 
técnica nas instituições parceiras e à aprendizagem prática na empresa 
em áreas afins aos cursos realizados.

Por meio do instituto embraer de educação e Pesquisa (ieeP), a 
empresa mantém um processo estruturado de investimentos sociais 
focados primordialmente na promoção da educação. os principais 
destaques são as duas unidades dos colégios embraer.  a embraer 
apoia financeiramente projetos educacionais desenvolvidos por 
organizações não-governamentais (onGs) nas comunidades onde 
está presente. Por meio do Programa de Parceria social (PPs), os 
empregados participam ativamente na elaboração e execução de 
iniciativas sociais e de ações de voluntariado. o Programa asas do 
bem tem como objetivo fomentar e valorizar a cultura do voluntariado 
empresarial dentro e fora da embraer. 

o miniempresa é um programa de estímulo ao empreendedorismo 
voltado a jovens cursando o 9º ano do ensino fundamental em escolas 
públicas. desenvolvido em conjunto com a onG Junior achievement, 
de são Paulo, o miniempresa conta com a parceria das secretarias 
municipais de educação de são José dos campos, Gavião Peixoto e 
botucatu e envolve empregados voluntários da embraer.

Colégio Embraer Casimiro 
Montenegro Filho, em 
Botucatu (SP): uma 
das unidades dirigidas 
à formação técnica de 
alunos egressos da rede 
pública de ensino
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os profissionais da embraer são o seu principal ativo intangível. a 
inteligência, a experiência e as contribuições de cada um mantêm a 
empresa na vanguarda tecnológica, reconhecida como sinônimo de 
inovação no mundo. com o intuito de reter esses talentos, a embraer 
procura oferecer boas condições de trabalho, planos de desenvolvimento 
profissional, qualidade de vida e bem-estar.

com uma base de dados única e globalizada, a ferramenta my 
embraer promove a integração de todos os processos, desde a 
atração do profissional até seu desligamento. com ela, tanto gestores 
quanto empregados passam a ter fácil acesso aos próprios dados. em 
conformidade com a Política de recursos Humanos e com os valores da 
embraer, a identificação de profissionais para as posições em aberto na 
empresa prioriza o aproveitamento interno de empregados, por meio de 
promoção (crescimento vertical) ou de movimentação lateral (crescimento 
horizontal). Para os níveis de liderança, a prioridade é a sucessão 
natural dentro da empresa, em consonância com o mapa sucessório. 
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as necessidades de informação e seu tratamento através de sistemas 
informatizados ou não informatizados são suportadas por práticas 
robustas que asseguram a definição, desenvolvimento, implantação e 
melhoria destes sistemas. o Planejamento estratégico de ti e o Portfolio 
de Projetos de ti são elaborados de forma a garantir que se atinjam 
os objetivos do Planejamento estratégico embraer. a atualização 
tecnológica dos sistemas de informação é assegurada por meio de gestão 
de melhorias e suporte. continuamente, é avaliado o nível da satisfação 
dos usuários dos serviços de informação e comunicação, informatizados 
ou não, de forma a identificar e implementar oportunidades de 
melhorias, sempre em busca da excelência.

a segurança da informação é garantida através da Política de segurança 
de informação e de práticas associadas, tais como classificação e controle 
de ativos de informação, avaliação dos requisitos de segurança e 
controle eletrônico de acesso físico. 

os conhecimentos mais importantes para realizar a missão e implementar 
as estratégias da companhia são identificados anualmente por meio do 
Planejamento empresarial embraer. os tipos de conhecimentos mais 
importantes são relacionados ao desenvolvimento de produto, por 
se tratar do principal motor da implantação da missão estratégica da 
embraer, sendo o foco principal das práticas de Gestão do conhecimento.

vários são os Programas que criam um ambiente favorável à busca 
e geração de conhecimento. destacam-se os Programas boa ideia e 

o innova. o boa ideia reconhece e incentiva os empregados a terem 
ideias focadas na redução de custos, segurança ocupacional, ergonomia 
e meio ambiente. o programa foi destaque nos últimos três anos 
nas revistas você s/a e exame. o Programa innova estimula a cultura 
e o ambiente propícios à inovação. destacam-se, ainda, as práticas 
de realização de cooperação tecnológica em parceria com o instituto 
tecnológico de aeronáutica (ita), realização de ciclos de palestras junto 
aos parceiros acadêmicos envolvidos nos projetos em desenvolvimento e 
participação efetiva de funcionários em eventos técnicos especializados.

em parceria com o ita, a embraer desenvolve o Programa de 
especialização em engenharia (Pee), mestrado profissional em 
engenharia aeronáutica, voltado para profissionais recém-formados. o 
Programa Projetista embraer (PPe) visa capacitar técnicos e é realizado 
em parceria com o centro Paula souza, por meio das Faculdades de 
tecnologia (Fatecs) de são José dos campos. Para contribuir com o 
desenvolvimento profissional, intelectual e social de jovens em situação 
de vulnerabilidade socioeconômica, a embraer participa do programa 
menor aprendiz, da Fundação Hélio augusto de souza (Fundhas), de 
são José dos campos. 

todos os empregados da embraer, incluindo os profissionais em 
posição de liderança, são anualmente submetidos à avaliação por 
competências. o processo é realizado de maneira totalmente online 
através do my embraer. Para formar profissionais capazes de gerar 
valor diferenciado e sustentável para seus stakeholders, a embraer 
investe em treinamento e qualificação. a empresa possui processos 

Priorizar os talentos internos faz parte da política de RH da 
Embraer, estruturada em todos os níveis hierárquicos. 

Conhecimentos relacionados ao desenvolvimento do produto 
constituem o foco da Gestão do Conhecimento na Embraer
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a embraer adota os mais elevados padrões de produção e atua no 
desenvolvimento contínuo de pessoas e processos. novos produtos e 
atualizações de projetos já certificados são liberados aos operadores 
somente após o processo formal de demonstração dos requisitos de 
segurança e a consequente aprovação das autoridades certificadoras. 
além disso, a embraer monitora continuamente as aeronaves em 
operação, disponibilizando publicações técnicas de manutenção e 
operação dos jatos, que são constantemente atualizadas. 

Para o desenvolvimento de novos produtos é utilizada a metodologia 
diP (desenvolvimento integrado do Produto), conjunto de processos 
integrados e atividades coordenadas que transformam uma ideia ou 
oportunidade de mercado em um produto completo, certificado e com 
maturidade para a industrialização e entrada em serviço. as fases do 
diP - estudos, definições, detalhamento e testes - são desenvolvidas 
avaliando-se principalmente o atendimento aos requisitos dos 
stakeholders. Lançado em 2007, o Programa de excelência empresarial 
embraer (P3e) organizou a empresa em células de melhoria contínua, 
baseadas no fluxo de valor da companhia. como explicita um dos 
pilares, há um trabalho contínuo de engajamento dos líderes para que 
permaneçam alinhados e compromissados em garantir a eficiência 
operacional e a competitividade. como parte do P3e, o conceito Kaizen 
abrange a revisão de processos em prol da otimização, com foco no 

ganho de produtividade e na eliminação de desperdícios. em 2013, 
mais de 5,1 mil projetos Kaizen foram concluídos. 

inovação constante é o que mantém a embraer entre as maiores 
companhias do setor de aviação no mundo. a cada ano, a empresa 
estimula mais os empregados a terem novas ideias, sempre dando 
apoio para implementá-las por meio dos Programas boa ideia e 
innova. a embraer possui ainda uma equipe dedicada exclusivamente 
ao estudo e à viabilização de novas tecnologias e de novos processos 
que possam agregar valor à empresa. 

Para a seleção de seus fornecedores, a embraer considera aspectos 
como competitividade de custos, qualidade, confiabilidade, capacidade 
técnica e produtiva, responsabilidade socioambiental, saúde financeira, 
logística, riscos, certificações e experiência. os modelos de contratos 
de suprimentos firmados pela embraer possuem cláusulas que 
estabelecem a obrigação do fornecedor em cumprir a legislação 
aplicável à sua atividade e às normas de cunho socioambiental, como 
proibição de utilização de mão de obra infantil e de trabalho forçado. 

Para a gestão da cadeia de suprimentos são aplicadas ferramentas 
consagradas, como Score Card e Risk Assessment. Por meio do Programa 
de desenvolvimento de Fornecedores nacionais (PdF), a embraer 
investe na capacitação de sua cadeia de suprimentos. 

de desenvolvimento específicos para cada nível hierárquico do quadro 
funcional e para cada área, de acordo com três frentes: vivência no 
trabalho, treinamentos e experiências externas.

a identificação das necessidades de capacitação e desenvolvimento 
é realizada em alinhamento com as estratégias organizacionais, 
buscando a formação da cultura de excelência do Programa de 
excelência empresarial (P3e).

da admissão à aposentadoria, o programa Plano de voo – carreira 
na embraer dá ao empregado uma visão integrada de sua trajetória 
na empresa, capacitando também a liderança a discutir com seus 
liderados o processo de construção da carreira. as necessidades 
de capacitação e desenvolvimento nas competências orientação 
Lean são identificadas pela academia P3e, iniciativa criada para 
o desenvolvimento e a realização de soluções educacionais que 
promovem a formação da cultura da excelência.

outro destaque do apoio ao desenvolvimento profissional é o 
programa bolsas de estudos. a embraer possui, ainda, o Programa 

Pós-carreira, que apoia o planejamento de uma nova etapa de vida. 
o rigor com que a embraer atua na gestão da segurança dos seus 
empregados garantiu, pelo quarto ano consecutivo, a liderança em 
práticas de saúde e segurança entre as empresas do setor aeroespacial 
e de defesa, pela classificação do Índice dow Jones de sustentabilidade 
(dJsi). os indicadores dessa área são monitorados e discutidos pela alta 
liderança da companhia, com respaldo da Política de meio ambiente, 
saúde e segurança no trabalho. além disso, mantém, há mais de dez 
anos, a certificação de saúde e segurança ocupacional da oHsas 18001.

o desenvolvimento e treinamento, a satisfação, o bem-estar e 
a qualidade de vida dos empregados são avaliados por meio de 
pesquisa de clima. Há diversos programas corporativos com foco na 
saúde ocupacional e na qualidade de vida, como o estar de bem, que 
estimula a adoção de hábitos saudáveis. a empresa oferece plano 
de saúde, conforme legislação, além de assistência odontológica, 
alimentação, transporte, auxílio-creche, farmácia, licença-maternidade 
de 180 dias, auxílio a pais de filhos com deficiência, seguro de vida e 
previdência complementar, entre outros. 

Implantar padrões rigorosos de qualidade nos processos 
garante a segurança necessária para o negócio da aviação.
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OS indicadores mais relevantes
 � no segmento de jatos comerciais de 70 a 130 assentos, a embraer 

aumentou sua liderança de mercado, com mais de 60% das 
entregas acumuladas desde 2004, expandindo sua base de clientes 
para 65 companhias aéreas em 45 países, resultados aderentes ao 
plano estratégico.

 � Pelo 2º ano consecutivo, foi elencada entre as duas melhores 
empresas em suporte ao produto no mercado de aviação executiva 
pela publicação Aviation International News (ain). 

 � Pesquisa de clima organizacional de 2014 no brasil resultou em 
favorabilidade de 87%.  

 Ì Pelo 2º ano consecutivo, foi destaque no prêmio de melhor 
empresa do brasil em Gestão de Pessoas, concedido pela aon 
Hewit e pelo jornal valor econômico.

 Ì Foi, pelo 5º ano consecutivo, apontada pela pesquisa do Great 
Place to Work Institute, em parceria com a revista época, como 
uma das melhores empresas para trabalhar no brasil.

 Ì esteve também presente no ranking das 150 melhores 
empresas para você trabalhar, elaborado pelas revistas exame 
e você s/a, e alcançou o 1º lugar na pesquisa as melhores 
empresas para começar a carreira.

 Ì Foi a premiada entre as melhores empresas para trabalhar na 
américa Latina, realizada pelo Great Place to Work Institute.

 � Pelo 4º ano consecutivo, integra o Índice dow Jones de 
sustentabilidade (dJsi), além de ter sido listada no Índice de 
sustentabilidade empresarial (ise), da bm&Fbovespa. 

a capacitação prática ocorre nas semanas Kaizen em Fornecedores, 
que são acompanhadas pelos responsáveis da área de suprimentos. 
Há, ainda, o encontro anual de Fornecedores de subcontrato (eaFs) 
e o Embraer Supplier’s Conference (esc) com o objetivo de promover 
alinhamentos estratégicos, processuais e de gestão, bem como 
reconhecer, através de premiação, os melhores fornecedores do ano, 
considerando seu desempenho. 

a embraer zela para que os fluxos de caixa sejam administrados a 
fim de maximizar a geração de caixa operacional, gerenciar os riscos 
e retornos específicos das transações financeiras e captar e aplicar 
recursos financeiros de acordo com as políticas estabelecidas. o 
comitê de Gestão Financeira da empresa analisa e se manifesta sobre 
cenários de mercado, operações e quaisquer situações que apresentem 
potencial exposição financeira à empresa, sempre pautado pela Política 
de Gestão Financeira, aprovada pelo conselho de administração.

Os resultados demonstram que a adoção da excelência da 
gestão na Embraer pode ser mensurada com pragmatismo. 

 � nos últimos três anos, reduziu em 50% o custo da não qualidade, 
ficando muito abaixo do referencial comparativo.  

 � nos últimos três anos, mesmo com o aumento da inflação e do 
dólar, registrou queda de 3% nos custos industriais.

 � Possui o menor ciclo de desenvolvimento de produtos no mercado 
aeronáutico.

 � adoção do meG da FnQ teve evolução na maturidade da gestão, 
passando de nível 3 na primeira autoavaliação em 2010, para 
nível 8 em 2013.

 � desempenho econômico-Financeiro da embraer em 2013, atingiu  
– e em alguns casos superou – estimativas anuais de receita e de 
margens operacional (ebit) e ebitda divulgadas ao mercado:

 Ì a receita líquida do ano de 2013 foi de r$ 13.635,8 milhões 
(Us$ 6.235,0 milhões), em conformidade com as estimativas 
da empresa, 12% maior que a de 2012. 

 Ì o resultado e a margem operacional foram de r$ 1.605,8 
milhões (Us$ 713,4 milhões) e 11,8% respectivamente. 
ambos superaram as estimativas iniciais para 2013. o  
resultado operacional cresceu 32% em relação a 2012 , 
fruto do aumento da receita líquida, da valorização do dólar, 
melhoria da eficiência operacional e da reversão de provisões 
constituídas em 2011. 

 Ì o ebitda atingiu r$ 2.239,1 milhões (Us$ 1.004,0 milhões) 
em 2013, 27% maior que em 2012, e a margem ebitda 
alcançou 16,4%, ambos acima das estimativas iniciais. 

Inovação constante é o que mantém a 
Embraer entre as maiores companhias 
do setor de aviação no mundo
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Nome da empresa:

Master Sistemas Automotivos ltda
Endereço:

rua Atílio Andreazza, 3.520 - Bairro 
interlagos - Caxias do Sul (rS)

Site:
www.freiosmaster.com

Data de fundação:

Abril de 1986
País de origem:

Brasil
Capital:

Nacional
Setor de atuação:

Manufatura/ metalurgia no ramo 
automotivo

Principais executivos:

Alexandre Gazzi, diretor corporativo; 
Sergio luiz Onzi, diretor industrial 

Composição societária:

51% randon S/A implementos e 
participações e 49% Meritor inc.

Porte:
Grande

Forma de atuação:
Joint venture - Sociedade limitada

Número de unidades/filiais:
Unidade única em Caxias do Sul (rS)

Número de fornecedores:
152

Faturamento em 2013:
r$ 518 milhões (receita líquida total)

Total da força de trabalho:
878 funcionários (base set/14) 

Histórico no PNQ:

premiada 2014

Sergio Luiz Onzi 
Diretor Industrial da Master
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Segurança em 
primeiro lugar
Uma série de conquistas pavimentou o caminho da busca 

da excelência ao longo de quase duas décadas da história 

da Master Sistemas Automotivos, integrante das Empresas 

Randon e maior fabricante de freios para veículos comerciais 

da América Latina. Desde 1997, a implantação das melhores 

práticas do mercado tornou-se o eixo da gestão da empresa 

com sede em Caxias do Sul (RS).

Criada em 1986, como uma joint venture entre a randon, de 
Caxias do Sul, e a Meritor inc., de Michigan (eUA), a Master já 
nasceu com um histórico de liderança. fabricante de freios para 
caminhões, ônibus, reboques e semirreboques, atende hoje 53% 
do mercado nacional e exporta para vários países da América 
latina, além de estados Unidos e Canadá. Ao atuar na área de 
segurança automotiva, a Master adotou a busca da excelência 
como prioridade em seu desenvolvimento. “Além de oferecer a 
mais alta tecnologia e performance, buscamos chegar ao menor 
custo. para isso, direcionamos nossa gestão a fim de atingir as 
melhores expectativas em quatro vertentes: colaboradores, 
cliente/sociedade, acionistas e sustentabilidade”, explica Sergio 
Luiz Onzi, diretor industrial da Master. 

A Master iniciou sua trajetória de preparação para o pNQ há 
17 anos, em 1997, quando aderiu ao programa Gaúcho da 
Qualidade e produtividade (pGQp). em 1999, ganhou o bronze; 
em 2000 e 2001, o troféu de prata; e em 2002 e 2003 veio o 
ouro. Mais recentemente, em 2012, foi reconhecida com o Troféu 
diamante do pGQp. finalmente, em 2014, conquistou o cobiçado 
pNQ. “foi uma caminhada muito bonita. O melhor de tudo é 
saber que o MeG vai nos manter fortes para enfrentar todas as 
dificuldades que o mercado, eventualmente, nos apresentar. 
Queremos nos manter no topo e avançar cada vez mais”, diz Onzi 
renovando seu compromisso com a excelência da gestão.  
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A satisfação do cliente, em 
nosso negócio, é a única 
resposta possível. para chegar 
lá, o comprometimento de 
nossos funcionários é essencial, 
resultado de uma cultura interna 
baseada na busca constante por 
melhores práticas.

Inovação, alta tecnologia e performance 
garantem a trajetória de sucesso da Master
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Perfil
por meio da oferta de freios de altíssima qualidade, 
desenvolvidos com tecnologia avançada, a Master 
consolidou em pouco tempo sua marca no mercado. em 
apenas três anos após sua fundação, tornou-se líder nacional 
na fabricação de freios a ar para veículos comerciais, 
posição que mantém até hoje. A empresa também exporta 
componentes e conjuntos de freios e atende ao mercado de 
reposição. Atua no setor metalúrgico, no ramo automotivo, 
no mercado nacional (montadoras e reposição) e no 
mercado de exportação (montadoras e reposição). Neste 
último, devido ao acordo de joint venture entre randon 
e Meritor, a Master atua diretamente na África, América 
Central e América do Sul. para as demais regiões do mundo, 
a comercialização é realizada pelos sócios randon e 
Meritor. A Master produz freios pneumáticos e hidráulicos 
nas versões a disco e a tambor, para caminhões, ônibus e 
implementos rodoviários, componentes para o mercado 
de reposição e sistemas de atuação e controle (válvulas 
pneumáticas e ABS) para reboques e semirreboques.  
em 2011, firmou contrato de parceria para a produção e 
comercialização de sistema de controle ABS, para freios 
pneumáticos com aplicação em reboques e semirreboques 
no mercado brasileiro. Com 53% do mercado de freios 
pneumáticos para veículos comerciais no Brasil,  investe 
em tecnologia para fornecer produtos com qualidade a um 
preço competitivo. Mantém laboratórios de testes de alta 

Sede da Master em 
Caxias do Sul (RS)

tecnologia, suportados pelo know-how da sócia Meritor; 
escala de produção; campo de provas compartilhado com 
as empresas randon; e laboratórios de testes, em parceria 
com a fras-le. A inovação constante faz parte dos desafios 
estratégicos da Master, que atualmente conta com inúmeros 
projetos, desenvolvidos a partir da sua infraestrutura 
tecnológica e de pesquisa. Nos últimos anos, destacam-se os 
seguintes reconhecimentos:

 � fornecedor “A” Volkswagen/ MAN
 � Melhor fornecedor VW/ MAN por categoria
 � Nível Q1 ford
 � Nível “A” Volvo
 � Nível “A” Mercedes Benz
 � prêmio Qualitas Award fiat/iveco
 � fornecedor destaque Agrale
 � Troféu diamante do prêmio Qualidade rS (pQrS)/ 

programa Gaúcho de Qualidade e produtividade (pGQp)
 � 150 Melhores empresas para Você Trabalhar no Brasil - 

revista exame
 � Melhor empresa do Setor Automotivo - revista exame
 � destaque rH - ArH Serrana - projeto representantes de 

equipe (re)
 � prêmio SAe Brasil de inovação em logística pelo projeto 

fênix
 � Certificações iSO 9001, iSO/TS 16949, iSO 14001 e 

OHSAS 18001
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Alcançar os objetivos, respeitar princípios e valores 
a estrutura de governança da Master teve início em 1986, quando 
foi celebrado o contrato de associação de joint venture entre randon 
s/a implementos e Participações e a Meritor inc. a randon é uma 
sociedade organizada, existente sob as leis do Brasil, com sede em 
caxias do sul (rs). a Meritor é uma sociedade organizada, existente 
sob as leis do estado de delaware (EUa), com sede em Michigan. a 
atuação entre os sócios na Master é realizada por meio do conselho 
de administração (ca), estabelecido segundo o contrato social, para 
determinar todas as políticas referentes à sua administração. 

as diretrizes de conduta para todos os funcionários existem na Master 
desde a sua fundação. Porém, em 2004, de maneira a atender à 
necessidade de elaborar um instrumento formal para a definição de 
diretrizes éticas, o comitê de operações e o comitê de recursos Humanos 
aprovaram o guia de conduta ética das Empresas randon. o sistema de 
liderança da Master está estruturado visando à operacionalização do Mapa 
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Em 2014, a Master também comemora a expressiva marca  
de 10 milhões de freios produzidos e comercializados. 

Estratégico e à administração do negócio, assegurando o cumprimento 
dos Fundamentos Estratégicos. Esse sistema contempla três níveis de 
liderança: diretores, time de gerentes e time de coordenadores. 

Há mais de cinco anos, a Master possui práticas estruturadas para 
avaliar e desenvolver líderes atuais e potenciais. os líderes atuais têm 
seu desempenho avaliado pelo gestor imediato, recebendo feedback 
anualmente. o comitê corporativo de rH das Empresas randon definiu 
o Perfil do líder randon, alinhado às necessidades estratégicas da 
empresa e elaborado com base na análise da cultura e dos valores 
da organização. Para os líderes potenciais, destaca-se o Programa 
sucessão de gestores, existente desde 2006, que identifica, desenvolve 
e prepara para cargos de coordenação, gerência e direção de maneira 
alinhada às competências do líder randon. o modelo de aprendizado 
organizacional aborda, de maneira integrada e relacionada, as diversas 
práticas de avaliação e melhoria.  

A  melhor solução estratégica
o Processo de Planejamento Estratégico (PE) da Master é realizado anualmente desde a sua fundação, com 
o envolvimento de todos os níveis de gestão. considerado a mola-mestra da organização e o propulsor de 
todo o seu sucesso, é melhorado a cada ano, qualificando a forma de planejar o futuro. os últimos ciclos do 
PE passaram por diversas melhorias, destacando-se a adoção, desde 2010, da metodologia informatizada 
baseada no Balanced Scorecard (Bsc) adaptada à realidade da Master, conduzido como um processo composto 
por sete etapas, envolvendo os gestores da empresa e partes interessadas. Este processo define as grandes 
diretrizes de resultados da empresa, para um horizonte de cinco anos, explicitando os desafios estratégicos 
que devem ser trabalhados para viabilizar o alcance das metas e seu consequente acompanhamento 
pela liderança. o gerenciamento dos objetivos, indicadores de desempenho e planos de ação acontece 
mensalmente, com uma revisão semestral, conforme mudanças do ambiente interno e externo. após 
apresentado e validado pelo comitê Executivo, o PE é comunicado a todas as demais partes interessadas.

iniciando pela análise de ambiente interno e externo, a gestão da organização compila e analisa os aspectos 
quanto à sua pertinência e impactos no posicionamento estratégico da empresa. os ativos intangíveis 
passaram, em 2010, a ser identificados por meio de uma equipe multifuncional, definida pela gestão, que 
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Equipe de diretores e 
gerentes da Master
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a Master define como cliente toda empresa que adquire seu produto de maneira direta ou indireta. com o 
intuito de identificar e atender as necessidades, expectativas, comportamentos e tendências de seus clientes, 
a empresa utiliza resultados da Pesquisa de satisfação de clientes, reuniões do Field Force e participa de 
auditorias e programas realizados pelas principais montadoras. 

o Plano de Marketing, elaborado anualmente desde 2003, com base nas necessidades e expectativas dos 
clientes, alinhado ao Planejamento Estratégico da empresa, é responsável pela promoção, divulgação e 
percepção da marca, produtos e serviços. Para analisar o seu setor de atuação e tendências, a Master utiliza, 
desde 2012, o sistema de inteligência Mercadológica Master (siMM). Esse sistema proporciona uma vantagem 
competitiva à empresa, serve como base para o Planejamento Estratégico e dá suporte à tomada de decisões. 

desde 1995, a empresa conta com uma estrutura específica no atendimento do segmento de reposição, 
responsável pela comercialização de produtos e assistência técnica aos clientes deste segmento. a área 
também conta com um engenheiro de reposição, cujo foco é o desenvolvimento de produtos mais 
competitivos, com base em necessidades identificadas junto aos clientes e mercado. desde 2004, utiliza a 
prática do Field Force, cujo objetivo é buscar sinergia e otimizar recursos entre as Empresas randon, através 
de uma parceria na força de vendas com a Fras-le. as solicitações, reclamações e sugestões de clientes são 
recebidas pelos canais de relacionamento da empresa, analisadas e encaminhadas aos responsáveis, que darão 
retorno diretamente. as tratativas de reclamações referentes ao produto são controladas e gerenciadas pela 
engenharia de qualidade, através do sistema 8d. os problemas de campo são tratados pelo setor de garantia e 
as solicitações de novos produtos são tratadas pelo time de cotações (grupo multifuncional).

a Pesquisa de satisfação de clientes é realizada desde 1998 e aplicada a cada dois anos com o intuito de avaliar 
questões relacionadas a produtos, atendimento, política comercial e imagem da organização. a pesquisa 
abrange todos os segmentos, utiliza o método quantitativo e as informações coletadas são utilizadas como 
subsídios para elaboração do PE, que direciona as atividades de vendas, engenharia, qualidade, marketing e 
outras quando necessário. também é aplicada desde 2005 uma pesquisa para ex-clientes, com frequência 
bienal, com o objetivo de avaliar a opinião, conhecer os atributos mais importantes para esse público, verificar 
pontos fortes e oportunidades de melhoria, identificar atual fornecedor de freios e avaliar a Master em relação 
à concorrência. Juntamente com esta, desde 2010, foi aplicada outra pesquisa, com frequência bienal, para 
clientes potenciais, a fim de identificar os principais motivos que o levariam a comprar componentes Master.

Dotada de engenharia qualificada, a Master responde hoje por 
53% do mercado nacional de freios para veículos comerciais. 

identifica, por meio das práticas de relacionamento, as principais 
percepções das partes interessadas: clientes, funcionários, acionistas, 
comunidade/sociedade e fornecedores. a análise destes aspectos 
permite à Master a identificação daqueles ativos considerados 
intangíveis e percebidos como diferenciais pelas partes interessadas. 
os ativos intangíveis da Master são: Marca; imagem institucional; 
Know-how tecnológico em freio; gestão do relacionamento e sistema 
de gestão Master. 

também em 2010, passou-se a utilizar a Matriz de Qualificação 
dos cenários, contribuindo para análise mais apurada do ambiente 

interno e externo. após esta etapa, é realizada a construção da Matriz 
sWot. Em seguida, a gestão propõe metas de curto (primeiro ano) 
e longo prazo (até o quinto ano) para todos os indicadores. Uma vez 
definidos os indicadores e as metas, estes passam a ser acompanhados 
mensalmente e são estabelecidas ações, responsáveis e cronogramas, 
caso haja desvios nos resultados. seguindo o modelo do Bsc, os 
indicadores dos objetivos estratégicos estão agrupados nas quatro 
perspectivas que compõem o Mapa Estratégico. Para ações mais 
complexas no alcance das metas com alto grau de desafio, também 
são elaborados Projetos Estratégicos.
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desde o início de suas operações, a Master desenvolve suas atividades 
de maneira sustentável em relação ao meio ambiente e à sociedade. 
no final da década de 1990, visando sistematizar e padronizar 
as práticas de gestão voltadas à sustentabilidade, desenvolveu e 
implementou os sistemas de gestão ambiental (sga) e de segurança 
e saúde ocupacional (sso) com base nos requisitos das normas 
iso 14001 e oHsas 18001, respectivamente. Estes sistemas foram 
certificados em conformidade com as normas citadas, em 1999 e 
2005, e hoje estão compreendidos no sistema integrado de gestão 
Master. todas as práticas inseridas nesse sistema têm sua aplicação 
controlada pela sistemática de auditorias internas e externas, que 
ocorrem periodicamente.  

a Master, proativamente, busca superar as exigências legais, 
destinando valores que serão revertidos em benefício da sociedade 
por meio de práticas ambientais e sociais. a priorização das ações 
com vistas ao desenvolvimento sustentável se dá durante o ciclo do 
PE, estabelecendo objetivos e metas ambientais para conservação 
de recursos não renováveis, preservação de ecossistemas e 
minimização do uso de recursos renováveis. além disso, são realizados 
programas e ações que visam ao controle e à minimização dos 
impactos e contribuição para a solução dos grandes temas mundiais, 
demonstrando o comprometimento da organização com a sociedade.

constantemente, a empresa realiza ações para a minimização do 
consumo de recursos renováveis, bem como para a conservação dos 
recursos não renováveis, estimulando a reciclagem e a reutilização 
dos materiais. desde 2002, as Empresas randon, que já atuavam em 
ações sociais em resposta às solicitações recebidas, inclusive via sac, 
passaram a identificar proativamente as necessidades da comunidade 
por meio de contatos mantidos pela área de rH corporativo com 
instituições locais, como a Fundação caxias, Fundação de assistência 

Programa Florescer atende crianças 
e jovens por meio de atividades 
pedagógicas, culturais e esportivas

social do Município e ongs, além de conduzir uma pesquisa junto à 
UaB, entidade que congrega mais de 200 bairros e loteamentos de 
caxias do sul. Em 2009, visando melhorar a prática de identificação, 
avaliação e seleção dos projetos culturais e esportivos a serem 
apoiados e/ou patrocinados, foi criado o Portal de Patrocínios. 

Entre as principais ações praticadas pela empresa estão a rede Parceria 
social, Projeto sesi, Programa Florescer, Programa Qualificar, Programa 
Viver de Bem com a Vida, Programa ser Voluntário e consulta Popular. 
como resultados, as iniciativas receberam prêmios e reconhecimentos 
pela prestação de serviços e programas desenvolvidos pelo conjunto 
das Empresas randon: Prêmio autodata; certificado de Empresas 
Parceiras na sustentabilidade, promovido pela secretaria do Meio 
ambiente de caxias do sul; e certificado Empresa contribuinte da 
criança, concedido pelo comdica.
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as práticas adotadas pela Master para a identificação das necessidades de informações, com utilização de 
sistemas de informação, acontecem nos seguintes fóruns: reuniões com os sócios e Holding; Planejamento 
Estratégico; comitês corporativos; reuniões da gestão; demanda de usuários externos dos sistemas 
de informação (clientes e fornecedores); grupos de demandas (usuários-chave); sistema de Produção 
Master (sPM); reuniões de Planejamento operacional anual e replanejamento (Poa e rEPoa). na 
busca da melhoria contínua dos processos de ti, para os processos de gestão de Mudanças e gestão de 
incidentes, foram adotados indicadores de desempenho para monitorar e melhorar os processos. o padrão 
de comunicação interna está estruturado em quatro pilares (informação, relacionamento, integração e 
monitoramento), cuja efetividade é avaliada pelo comitê de rH para identificação de melhorias.

A Master procura adotar as melhores práticas do mercado, 
uma vez que seu produto é um item de segurança no veículo.
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A livre manifestação dos colaboradores contribui para a  
criação de um ambiente favorável à geração do conhecimento. 

formação para a excelência 
a Master tem uma estrutura voltada para a responsabilidade e 
delegação de autoridade, conforme abrangência do cargo e atuação 
no processo. a organização do trabalho está embasada no modelo 
hierárquico funcional e é constituída de divisões e setores. a estrutura 
de gestão é composta pelos diretores, gerentes e coordenadores. 
complementando a estrutura, têm-se os níveis de facilitador, analista, 
técnico e operacional. Em 2003, foi implementado o modelo de gestão 
por competências e, em 2007, o perfil de cargo passou a considerar 
níveis de senioridade ampliando a atuação dos funcionários. 

além da estrutura formal, a Master dispõe de grupos de trabalho, 
formados por funcionários e estagiários de diferentes especialidades e/
ou que atuam em setores distintos. Essa interação promove a iniciativa, 
a criatividade, o aprendizado organizacional e a inovação, resultantes 
da troca de conhecimentos e experiências entre os integrantes. Em 
2010, foi implementado o Programa de representante de Equipe (rE) 
nas áreas produtivas. o rE tem como atribuições específicas: conduzir 
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as reuniões diárias de início de turno para tornar a comunicação 
mais eficaz junto à equipe; atuar como multiplicador do 5s da sua 
célula; garantir a melhoria de desempenho de qualidade, segurança 
e produtividade da sua célula; reportar os assuntos pertinentes à sua 
célula ao facilitador e coordenador, propondo sugestões de melhorias 
no processo ou dúvidas da equipe, auxiliando, assim, no direcionamento 
dos assuntos e tomadas de decisão por parte dos gestores; entre outras. 
a fim de garantir a efetividade na atuação dos rEs, o Programa conta 
com o desenvolvimento e preparação destas pessoas. 

Para a seleção de funcionários, são avaliadas as competências, vivência, 
perfil e qualificação do cargo. o processo de recrutamento e seleção 
prioriza o recrutamento interno. Esta prática está regulamentada na 
Política de recrutamento e seleção. Para as vagas de nível de liderança 
(gestão), a organização possui o programa sucessão de gestores, uma 
inovação lançada em 2005, de responsabilidade do rH corporativo. 
nesse programa, podem participar todos os funcionários com nível 

Reunião Via de Mão Dupla

o processo de gestão do conhecimento é conduzido por uma 
equipe multifuncional. com o objetivo de incentivar o pensamento 
criativo e inovador, a Master estabelece práticas que permitem a livre 
manifestação dos colaboradores, contribuindo para a criação de um 
ambiente favorável à geração do conhecimento organizacional. dentre 
essas práticas, destacam-se o Programa Boas ideias, Kaizen, Projeto 
competitividade, Prêmio inovação Hercílio randon, grupo de análise e 
solução de Problemas (8d) e Programa de Melhoria de gestão (PMg). 

a principal solução adotada para integrar os sistemas, alinhada às 
estratégias da Master, é o sistema de ErP saP. também há a integração 
com clientes e fornecedores, por meio do módulo de Edi, facilitando 
a interação e a condução dos negócios entre as partes. outra solução 
de âmbito interno, que visa à integração de sistemas e informações, 
bem como à integração com os funcionários, é a intranet, com níveis 
de acesso adequados ao perfil de cada funcionário. Para suportar o 
saP, as Empresas randon firmaram um contrato de outsourcing de 
infraestrutura de servidores. Por este contrato, há também o acordo de 
nível de serviço (sla), que garante a alta disponibilidade do ambiente. 
além das informações contidas nos sistemas informatizados, são 
geradas outras em forma de documentos e associados aos processos. o 
gerenciamento dos documentos segue as regras definidas no Manual 
do sistema de gestão Master. Essas informações são controladas a 
partir de padrões de controle de documentos e dados, adequados aos 
requisitos das normas ts 16949, iso 9001 e iso 14001. 

a satisfação dos usuários dos serviços de ti é avaliada por meio da 
Pesquisa de satisfação, desde 2007.  as Políticas de ti definem uma 
série de diretrizes e procedimentos de controles, considerando desde 
a segurança da informação até os procedimentos de utilização de 
recursos. são suportadas por rotinas e Mecanismos de Monitoramento 
gerenciados pela equipe. Em 2012, foi realizada uma revitalização da 
Política de segurança da informação (Psi) e estruturado um grupo de 
segurança da informação constituído por representantes das áres de 
rH, Jurídico e ti para analisar e revisá-la periodicamente.
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A interação entre equipes 
promove a iniciativa, a 
criatividade, o aprendizado 
organizacional e a inovação

superior completo, os quais são avaliados e preparados para assumir 
vagas estratégicas, quando abertas.

o recrutamento por meio do Programa aqui Você pode crescer 
(aVPc) tem por objetivo oportunizar crescimento profissional interno e 
consequentemente elevar o nível de empregabilidade dos funcionários. 
o processo de recrutamento e seleção externa é adotado para as vagas 
de produção (vagas de acesso) e para aquelas em que não foi possível 
o aproveitamento pelo programa aVPc. 

a Master, em conjunto com as outras Empresas randon, promove 
desde 2009 a inclusão de pessoas com deficiência (Pcd) por meio 
do Programa incluir, que visa disseminar a cultura da igualdade 
de oportunidades, respeitando as diversidades, sejam elas étnicas, 
raciais, de credo, de deficiência, de idade, entre outras, com uma 
visão que vai além do atendimento da legislação, pois entende que 
o programa deve proporcionar a efetiva inclusão da pessoa com 
deficiência na organização.  

Para integrar a força de trabalho à cultura organizacional, todos os 
recém-contratados participam do Programa de integração da empresa, 
prática existente desde o início da organização e que passou por 
atualizações, como a criação do Programa de treinamento no Posto de 
trabalho, com a inclusão de orientadores na fábrica. a Master possui um 
conjunto de práticas para avaliar o desempenho de seus funcionários: 
avaliação de desempenho dos líderes; avaliação de desempenho 
individual; avaliação de Experiência; avaliação das Equipes de trabalho. 
a organização pratica tanto a remuneração fixa quanto a variável. a 
remuneração variável tem por objetivo o reconhecimento financeiro 
e a retribuição aos funcionários e estagiários por atingirem as metas 
preestabelecidas. Para os cargos de gestão, o Programa de Participação 
de resultados é apurado em balanço contábil de encerramento anual. 

desde 1994, o setor de rH, em conjunto com a gestão, realiza 
anualmente o levantamento das necessidades de treinamento (lnt), 
método utilizado para identificar as necessidades de capacitação das 
pessoas nas competências necessárias. adicionalmente ao plano de 
treinamento, as Empresas randon utilizam o Programa crescer – que 
é o Programa de Educação organizacional das Empresas randon e que, 
desde 2001, por meio do rH corporativo, consolida e define os planos 
e políticas de incentivo às ações de treinamento e desenvolvimento. 
Buscando o desenvolvimento integral constante da força de trabalho, a 
Master possui ainda programas que estimulam a qualificação pessoal e 
profissional, como: crescer; aqui Você Pode crescer; novos caminhos; 
Viver de Bem com a Vida; capacitação técnica; Biblioteca; Portas abertas. 

a Master está certificada desde 2005 nos requisitos da norma 
oHsas 18001, objetivando a melhoria contínua dos processos, ações 
proativas para adequação do ambiente de trabalho e atendimento à 
legislação pertinente. as necessidades e expectativas dos funcionários 
são identificadas e analisadas continuamente por meio das seguintes 
práticas de gestão: Pesquisa de clima organizacional; Pesquisa de 
serviços e Benefícios; Participação guia Você s/a Exame - Melhores 
Empresas para Você trabalhar; Espaço interativo na reunião Via de 
Mão dupla; atendimentos serviço social; Entrevistas de desligamento; 
registros de atendimento rH; registros de incidentes; café com diretor. 
com o objetivo de monitorar os resultados das práticas, bem como 
o plano de ação do clima, em 2011, foi implementada a reunião de 
monitoramento do clima organizacional. a reunião é conduzida pelo 
setor de rH com periodicidade quadrimestral e participação da gestão 
(gerentes e coordenadores). Em 2011, foi implementado o Programa 
Portas abertas em parceria com o Programa Viver de Bem com a Vida, 
que promove a integração dos familiares com o ambiente de trabalho 
dos funcionários por meio de visita à empresa.
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o sistema de gestão da Master está estruturado em conformidade às 
normas iso 9001, iso 14001, iso/ts-16949 e oHsas 18001. a prática 
de mapeamento de processos na empresa teve início em 2001, quando 
foi elaborado o primeiro modelo de gestão por processos. desde então, 
esse modelo é permanentemente analisado e atualizado considerando o 
modelo de negócio e os objetivos estratégicos. a metodologia descreve 
com clareza os Processos da cadeia de Valor, com indicadores de 
controle e verificação do atendimento das necessidades e expectativas 
das partes interessadas, a partir dos requisitos definidos.

os mapas dos processos são sistematicamente criados ou revisados por 
uma equipe multidisciplinar, a qual avalia todas as etapas da construção, 
tendo como resultado a determinação dos requisitos aplicáveis, bem como 
dos indicadores de controle do processo em questão, sendo ele Principal 
ou de apoio, a fim de que sejam atendidas as necessidades das partes 
interessadas. as avaliações dos mapas seguem o ciclo de análise do PE e, 
quando necessária uma eventual adequação, as mesmas são validadas por 
meio da análise crítica do sistema integrado de gestão (sig). 

Entre as práticas para oportunizar e incentivar a inovação, em todos os 
níveis, estão: Planejamento Estratégico (ambiente Externo e interno); 
Programa Boas ideias; Kaizen; Projeto competitividade; Matriz sWot; 
comitês corporativos; Plano diretor Master e Funil da inovação. Uma 
vez quantificadas, viabilizadas e classificadas as ideias, as etapas 
seguintes ao Funil da inovação são os Projetos de Produto e Processo - 
contemplados pelo c-Project e as Boas Práticas do PMBoK (WBs, Project 
Charter, cronograma, dentre outros) - seguidos da etapa implementação 
do produto ou processo. como parte integrante, possíveis resultantes 
para o Funil da inovação se resumem em inovações, gestão do 
conhecimento, Patentes e o Prêmio Hercílio randon.

a Master assegura o atendimento dos requisitos de processos 
por meio da padronização de atividades, monitoramento dos 
parâmetros dos processos, gerenciamento do sistema de indicadores 
e autogerenciamento, definindo ações corretivas e preventivas em 
função do não alcance de resultados esperados, nas reuniões de 
análise crítica do sig e dos indicadores, controle Estatístico do Processo 
(cEP), auditorias internas e Externas da Qualidade, Plano de controle, 
instruções de trabalho, c-Project, entre outros.

a análise e a melhoria de produto são realizadas por meio das seguintes 
práticas: Projeto competitividade; c-Project; análise e tratativas de 

Todos os processos possuem indicadores de desempenho  

acompanhados nos Quadros de Gestão à Vista da companhia. 

garantias de produto de cliente; relacionamento com os clientes; avaliação 
de desempenho de produtos no campo; testes em frotistas e montadoras, 
bem como testes no campo de Provas. tais práticas são de domínio das 
áreas de Engenharia da empresa e resultam nas melhorias implementadas. 
a análise e a melhoria de Processos da cadeia de Valor são realizadas 
por várias técnicas que foram aprimoradas ao longo do tempo. desde 
1992, a Master utiliza estudos de controle Estatístico do Processo (cEP) 
no processo produtivo para analisar as suas variações e realizar ajustes ou 
aprimoramento dos controles. Em 1997, a empresa iniciou a implantação 
de uma das suas principais ferramentas de análise e melhoria de processos 
que é o Kaizen, sendo que esta ferramenta tem sido aprimorada, 
integrando o circuito 6 do sistema de Produção Master (sPM). 

 criado em 2003 e em cooperação com as empresas randon, o Manual 
de requisitos para Fornecedores, em sua sétima edição, tem como 
objetivo desenvolver a cadeia de suprimentos. o Índice de desempenho 
global do Fornecedor (idgF) mostra o desempenho dos fornecedores 
em relação aos requisitos específicos da Master. os principais critérios 
utilizados para a seleção do potencial fornecedor são: certificações 
(iso 9001, iso/ts 16949 e iso 14001), a capacidade de fornecimento, 
localização, mercado de atuação, competitividade e o Questionário 
de seleção de Fornecedores. desde 2004, o relacionamento com os 
fornecedores é realizado pelo Portal de Fornecedores. 

os sócios são responsáveis por determinar os principais requisitos 
econômico-financeiros, como o teto de investimentos anual, o nível 
esperado de rentabilidade, capital de giro e Ebitda, que devem ser 
perseguidos pela gestão. Estes parâmetros são deliberados durante 
as reuniões semestrais de conselho entre os sócios e a direção da 
Master, e aprovados durante o ciclo do PE pelo comitê Executivo das 
Empresas randon e pela Meritor durante a apresentação do Annual 
Operation Plan, que é a projeção de resultados do ano fiscal dos EUa. a 
organização está alinhada à estratégia relativa à perspectiva financeira 
“garantir retorno para os acionistas com sustentabilidade”.  

a captação de recursos necessários à realização dos investimentos e as 
opções de financiamento são coordenadas pela Área administrativa e 
Financeira, de acordo com as diretrizes do comitê de PE e Finanças das 
Empresas randon. a seleção das melhores alternativas para captação 
de recursos ocorre considerando o montante necessário, sua finalidade, 
prazo da operação, custos e garantias exigidas.
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Da esq. p/a dir.: Vanei 
Geremia, diretor Comercial; 
Ailton Alves, diretor 
Industrial; Alexandre Gazzi, 
diretor Corporativo; e Sergio 
Luiz Onzi, diretor Industrial

Gerando valor de forma sustentada 
ao longo de sua história, a Master deu passos importantes para se 
adaptar aos desafios e oportunidades do mercado, fortalecendo-se 
como uma empresa eficiente e competitiva. nos últimos anos, o 
volume de produção de veículos comerciais do País oscilou em torno 
de 30% negativa e positivamente. Mesmo nesse cenário adverso, a 
Master alcançou relevantes resultados para a sustentação dos objetivos 
e da Visão da empresa.

os resultados mais significativos dos últimos 10 anos, que coincidem com 
a trajetória da empresa no uso dos critérios de Excelência da FnQ são:

 � redução de 84% na taxa de frequência de acidentes no período
 � redução de 90% no indicador de falhas de produtos (PPM)
 � redução de 76% no indicador de garantia (falhas em campo)
 � crescimento de 65% nos volumes de produção de freios
 � Evolução de 36% na eficiência dos equipamentos produtivos
 � Elevação de 11% no indicador do desempenho global de 

fornecedores 
 � Manutenção da liderança absoluta de mercado, com participação 

atual de 53% e um crescimento de 2 pontos percentuais nos 
últimos 10 anos

além dessa evolução, alguns indicadores atingiram patamares 
consideráveis:

 � a Master investiu aproximadamente r$ 150 milhões nos últimos 
10 anos em pesquisa, desenvolvimento, tecnologia, instalações, 
melhoria de seus processos, ampliação da capacidade produtiva, 
entre outros;

 � atingiu uma produção acumulada de 10 milhões de freios, desde 
sua fundação. calcula-se que mais da metade da frota brasileira de 
veículos comerciais (caminhões, ônibus e veículos rebocados) do 
País circula com freios Master;

 � a satisfação de clientes na pesquisa mais recente alcançou 
82%, nível de referência na indústria automotiva, e demonstra 
a aprovação do mercado consumidor em relação aos produtos e 
serviços da Master;

 � a receita líquida alcançou r$ 518 milhões em 2013;
 � o aproveitamento interno (promoções) alcançou 89% das vagas 

abertas;
 � o Florescer, atividade social das Empresas randon destinada à 

complementação educacional de crianças de 7 a 14 anos, alcançou 
um total de 1.272 crianças atendidas em 2013;

 � a receita líquida com novos Produtos alcançou 36% do total em 
2013;

 � Foram requeridos 8 pedidos de patentes em 2013;
 � Foram lançados 9 novos produtos nos últimos 3 anos:

1. sistema de controle aBs para aplicação em semirreboques
2. sistema de controle EBs para aplicação em semirreboques
3. novo painel de controle pneumático para semirreboques
4. Freios 15” X 8.5/8” para chassi articulado de ônibus
5. novo freio a disco Elsa 225E para caminhões
6. Freio Hd 325 mm X 150 mm para caminhões 
7. nova família de atuadores de freio (ng)
8. Freio s came 410 mm design Master
9. Freio s came 410 mm design Man
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rodrigo parreira
CEO da PromonLogicalis
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Nome da empresa:

promonlogicalis Tecnologia e 
participações ltda

Endereço:

av. presidente Juscelino Kubitschek, 
1.830 - 1º andar - São paulo (Sp)

Site:
www.br.promonlogicalis.com

Data de fundação:

maio de 2008
País de origem:

Brasil
Capital:

privado
Principal executivo:

rodrigo parreira, CeO
Setor de atuação:

Tecnologia da informação e 
Comunicação (TiC)

Composição acionária:
Grupo logicalis (60%) e Grupo 
promon (40%)

Porte:
Grande

Número de unidades/ filiais:
escritórios em Barueri, rio de 
Janeiro, Brasília, porto alegre, 
Campinas, Nova lima e Curitiba

Forma de atuação:
Consultoria, integração de Sistemas 
e prestação de Serviços Continuados

Faturamento em 2013:
r$ 928 milhões 

Total da força de trabalho:
840 colaboradores

Histórico no PNQ
premiada 2014
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na 

Premiada logo em sua primeira candidatura ao PNQ, a 

PromonLogicalis recebeu com surpresa a notícia, mas 

entendeu o importante reconhecimento como um 

incentivo à busca contínua pela excelência da gestão. 

Bússola permanente  
da excelência

ao receber a notícia de que a promonlogicalis – provedora de 
serviços e soluções de Tecnologia da informação e Comunicação 
(TiC) – foi uma das premiadas no pNQ 2014, Rodrigo Parreira, 
CeO da empresa, ficou surpreso. Não porque a organização não 
merecesse, mas porque se tratava da primeira participação no 
Ciclo do pNQ. “Jamais imaginei que iríamos ganhar. a participação 
no ciclo era, antes de mais nada, uma motivação para repensar 
nossos processos, modelos de entrega e posicionamento de 
mercado”, justifica. “então, a premiação representa, para nós, 
uma grande felicidade”, comemora o executivo.

Na verdade, o reconhecimento máximo dado à promonlogicalis 
não chega a surpreender. afinal, apesar de ser uma empresa 
fundada há apenas seis anos e, como foi dito, debutar no pNQ, 
trata-se de uma organização que tem impresso em seu dNa a 
busca pela excelência da gestão. isso porque o Grupo promon é 
membro mantenedor da fundação Nacional da Qualidade (fNQ) 
e foi premiado no pNQ 2007, após ser finalista no ano anterior. 
“a fNQ tem uma importância histórica dentro do Grupo, é uma 
referência conhecida por todos”, reforça parreira.

ele destaca que, hoje, a linguagem da excelência da gestão está 
introjetada na empresa e na prática cotidiana das pessoas. Outro 
fator que chama a atenção do executivo é que “esse exercício de 
reflexão gerou um relato de Gestão em que todos se reconhecem 
como empresa, no que ela tem de bom e nas limitações, que 
foram devidamente trabalhadas – daí o reconhecimento obtido”. 
e o comentário do CeO da promonlogicalis, após o anúncio da 
premiação, dá o tom do que vai nortear os próximos passos: 
“ainda há muito o que fazer. O que temos é um modelo de 
trabalho para seguir e nos aperfeiçoar cada vez mais, perseguindo 
a excelência como um objetivo inalcançável.“

Escritório e espaço de convivência 
da PromonLogicalis
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O que temos agora na 
promonlogicalis é um 
modelo de trabalho para 
seguir e nos aperfeiçoar 
cada vez mais. afinal, a 
excelência é um objetivo 
inalcançável e é preciso se 
aproximar dele a cada dia, 
em todas as atividades.
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perfil
a promonlogicalis tem seis anos de história. Trata-se da continuação de uma operação 
que o Grupo promon já mantinha no Brasil, por meio da promon Tecnologia, empresa 
com mais de 30 anos de experiência no mercado local de Tecnologia da informação e 
Telecomunicações. Criada em maio de 2008, a partir da fusão entre a promon Tecnologia 
e a logicalis, oriunda do reino Unido e que, naquele momento, tinha presença apenas 
embrionária no Brasil, a promonlogicalis é uma joint venture entre a promon S.a., a holding 
do grupo, que detém 40% de seu capital, e a companhia britânica logicalis Group limited, 
que detém os demais 60%. Nos últimos seis anos, a promonlogicalis expandiu e integrou 
suas operações na região e, hoje, está presente em dez países – argentina, Bolívia, Brasil, 
Chile, Colômbia, equador, méxico, paraguai, peru e Uruguai – com o objetivo de apoiar 
empresas de distintos setores em suas demandas tecnológicas. Todos os produtos são 
desenvolvidos e ajustados considerando-se as necessidades de cada um dos quase mil 
clientes na américa latina. a promonlogicalis, com atuação no Brasil e 250 clientes, é a 
maior operação da logicalis latin america. mantém seus principais escritórios em São 
paulo, Barueri e rio de Janeiro, contando com aproximadamente 840 profissionais na sua 
força de trabalho. No ano fiscal encerrado em fevereiro de 2014, a empresa apresentou 
receita líquida de r$ 928 milhões. Com atuação nas áreas de consultoria, integração de 
sistemas e prestação de serviços continuados, em iniciativas ligadas às tecnologias de 
rede, colaboração, data center, mobilidade, sistemas analíticos, segurança da informação 
e sistemas de gerenciamento de Ti, a organização estrutura sua carteira de clientes entre 
operadoras de telecomunicações, empresas do setor público e mercado corporativo, no qual 
se incluem companhias de diversos setores, como financeiro, óleo e gás, mineração, varejo, 
indústria, utilities, saúde, educação e, ainda, engenharia e construção.

Escritório da PromonLogicalis
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primeiro, o interesse coletivo
a PromonLogicalis é o resultado da soma de esforços de indivíduos 
com vocações afins e tem como principal objetivo criar condições 
para a realização profissional e humana dos colaboradores. acredita 
que a tecnologia tem o poder de transformar a sociedade e procura 
despertar essa consciência em seus profissionais, de modo que todos 
tenham orgulho do impacto de seu trabalho no dia a dia de milhões de 
pessoas na américa Latina. Essa crença faz parte do dna da empresa, 
e está consolidada em sua declaração de Missão, Visão e Valores. 

Forjada na superação de desafios, a PromonLogicalis considera a cultura 
organizacional um de seus mais importantes elementos constitutivos, 
talvez seu maior patrimônio. tanto que essa é uma das perspectivas 
definidas pela organização para a formulação de seus macro-objetivos 
estratégicos e uma das prioridades na agenda de seus dirigentes. até 
porque os pilares da cultura da PromonLogicalis vêm da combinação de 
elementos provenientes do Grupo Promon e da Logicalis e, nas palavras 
de rodrigo parreira, “hoje, a cultura organizacional da empresa vem 
adquirindo, cada vez mais, uma identidade própria”.

o processo de reflexão sobre os valores e princípios da PromonLogicalis 
acontece anualmente no início do ciclo de Planejamento Estratégico, 
mas pode também ocorrer em caráter extraordinário, quando mudanças 
importantes no ambiente de negócios ou no ambiente interno forem 
identificadas e apontarem para impactos significativos. a organização 
do trabalho em times e o reduzido número de níveis hierárquicos, 
associados aos princípios que norteiam a organização, definem que os 
princípios e valores da empresa serão respeitados em todos os níveis 
e decisões. os resultados e ações decorrentes do processo decisório 
são registrados, identificando os responsáveis, prazos e origem de 
recursos, e todos os envolvidos – inclusive interessados externos 
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à organização – são inseridos no processo. a tomada de decisão 
privilegia a busca do consenso e – sempre – os interesses coletivos se 
sobrepõem aos interesses individuais.

auditorias periódicas são realizadas e, desde 2008, a empresa possui 
uma prática de gestão de riscos empresariais estruturada a partir 
da metodologia coSo (em português, comitê das organizações 
Patrocinadoras da comissão treadway), criada nos anos 1980, nos 
EUa, para evitar fraudes em demonstrações contábeis. a análise de 
risco é feita, no mínimo, uma vez ao ano por equipes multidisciplinares 
designadas pelo comitê de Gestão de risco e compliance (cGrc), e o 
monitoramento dos riscos, controles e planos de ação associados, são 
acompanhados, no mínimo uma vez ao ano, pelos responsáveis pelas 
categorias de riscos e com monitoramento periódico no cGrc.

macroestratégia em foco
as estratégias da PromonLogicalis são formuladas durante o ciclo anual 
de Planejamento Estratégico, processo que alcançou um alto grau de 
refinamento e é o principal evento orientador dos rumos da empresa, 
ajudando-a a manter padrões internacionais de competitividade e 
excelência. “temos um processo supermaduro e robusto. Enfim, uma 
ferramenta poderosa para fortalecer ainda mais aquilo que já era 
consistente”, destaca o cEo da organização.

o processo, altamente participativo, inicia-se com um exercício de 
reflexão da direção-Geral sobre os desafios estratégicos da empresa, 
em conjunto com a análise do seu desempenho global. Sustenta 
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OS essa reflexão a correta compreensão dos elementos estruturais e 
conjunturais, econômicos e sociais, políticos e comerciais, externos 
e internos, nacionais e internacionais, atuais e futuros, filosóficos 
e operacionais como um todo. Esses elementos são o resultado da 
análise do ambiente externo e interno. resulta desse exercício a 
formulação da macroestratégia da empresa, que, na sequência, é 
apresentada para validação dos sócios.

desde 2008, usando como referência o Modelo BSc (Balanced Scorecard), 
a PromonLogicalis adota perspectivas estratégicas, que representam tanto 
as principais Partes interessadas – clientes, Gente, Parceiros/Fornecedores 

A tomada de decisão privilegia a busca do consenso, e os 
interesses coletivos sempre se sobrepõem aos individuais.

missão
a PromonLogicalis tem como missão ser um agente 
transformador da sociedade latino-americana a 
partir da aplicação da tecnologia da informação e das 
comunicações no dia a dia de empresas e pessoas. 
acreditamos que as soluções tecnológicas têm o poder 
de trazer mais qualidade de vida, reduzir impactos 
ambientais e melhorar relações humanas, seja nos 
negócios ou na vida pessoal.

visão
Ser a melhor empresa de serviços e soluções de tic 
na américa Latina, por meio da inovação, qualidade 
e comprometimento dos seus profissionais com seus 
clientes, acionistas e sociedade.
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O Ciclo Anual de Planejamento Estratégico é uma ferramenta 
poderosa para fortalecer padrões de excelência já conquistados.

relacionamento continuado
a abordagem comercial da PromonLogicalis é orientada pelo conceito 
de Customer Centric. ou seja, o foco dessa estratégia deve ser o 
relacionamento continuado com os clientes, buscando entender e 
participar das suas estratégias e identificando oportunidades para 
contribuir com seus negócios, a partir da criação de soluções de tecnologia 
da informação e comunicação (tic) para cada uma de suas demandas.

a análise dos potenciais mercados é realizada durante o ciclo de 
Planejamento Estratégico, enquanto a análise dos mercados atuais é 
feita continuamente pelas equipes comerciais, usando como principal 
instrumento de referência os Planos de contas (Account Plans), 
que consolidam todas as informações relativas às necessidades e 
expectativas de cada cliente estratégico e cliente-foco, assim como a 
estratégia comercial para atendimento de cada segmento.

a segmentação dos mercados é realizada no início de cada ano fiscal, 
quando se efetua uma análise abrangente do mercado, a partir de uma 
base de clientes existentes e potenciais. o mercado potencial considera 
as mil maiores empresas brasileiras – das quais, atualmente, cerca de 
250 são atendidas por serviços e produtos da PromonLogicalis, de um 
total de quase mil na américa Latina – , além de clientes indicados 
pelo Grupo Logicalis nas diferentes geografias e leads gerados pelos 
parceiros de negócios.
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e acionistas (desempenho Econômico) – como os principais elementos de 
diferenciação e criação de valor – cultura organizacional, conhecimento/
Processos e Portfólio de negócios (ofertas e Soluções).

na etapa seguinte, acontece a reunião de kick-off do ciclo do 
Planejamento Estratégico, da qual participa toda a diretoria, para a 
comunicação da macroestratégia e da primeira versão dos objetivos 
estratégicos associados a cada uma das perspectivas estratégicas, além 
da agenda dos trabalhos e dos frameworks que devem ser utilizados. 
na sequência, cada área de negócios e de apoio, com a coordenação 
dos respectivos diretores, formula seus próprios planos, estabelecendo 
objetivos, fatores críticos de sucesso e Planos de ação. ao longo 
dessa fase, é realizada uma série de apresentações envolvendo toda 
a diretoria, nas quais, além do debate participativo, se garante a 
coerência entre os planos que estão sendo formulados pelas diferentes 
áreas e os objetivos estratégicos da empresa. após a validação dos 
planos das áreas pela direção-Geral, vem a etapa de detalhamento, 
que compreende a definição de indicadores, metas e orçamentos.

Passa-se, então, para a fase de consolidação dos principais planos 
estratégicos, preparada pela equipe Suporte ao Sistema de Gestão, 
momento em que a coerência entre as estratégias formuladas é 
novamente verificada, inclusive em termos de orçamento, sendo 
efetuados ajustes, se necessário. o Plano Estratégico é, então, 
submetido à validação final dos acionistas. 

o resultado do ciclo é um conjunto de documentos que constitui o Plano 
Estratégico da PromonLogicalis e inclui as perspectivas estratégicas, os 
objetivos estratégicos, os Planos de ação, as metas estabelecidas e os 
recursos que serão utilizados para sua realização. Finaliza o processo a 
apresentação do Plano Estratégico para toda a empresa.

a PromonLogicalis adota um sistema de medição estruturado com o 
objetivo de avaliar o desempenho global da empresa. Esse sistema, 
que se vale de um vasto conjunto de indicadores e planos de ação, 
visa concretizar os objetivos da PromonLogicalis e está distribuído por 
toda a organização. 

Evento Chef’s Gourmet:  
promovido pela empresa para  
integração com clientes
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Telepresença: 
uma das soluções 
tecnológicas que 
aproxima pessoas e 
otimiza recursos

São definidos times específicos para atendimento dos clientes-alvo, 
sendo também estabelecidas estratégias e planos de ação específicos. 
os canais de interação com clientes são estabelecidos a partir do 
desdobramento dessas estratégias, sendo que, no âmbito corporativo, 
os diretores desempenham o papel fundamental de liderar o processo 
de construção de relacionamentos entre os clientes e a empresa. 
no âmbito comercial, a empresa mantém times bem definidos, 
compostos por profissionais que procuram conhecer suas características, 
necessidades e problemas de negócios, o que se constitui num 
importante canal de relacionamento. na fase de pós-vendas, cada 
projeto conta com um gerente responsável, o qual tem entre suas 
funções ser um canal de comunicação com o cliente, mantendo o bom 
relacionamento com o mesmo.

a PromonLogicalis tem procedimentos estruturados para tratamento 
das eventuais reclamações ou sugestões de seus clientes, seja durante 

o processo de comercialização e execução ou por ocasião da Pesquisa 
de Satisfação de clientes, principal prática para avaliar e comparar a 
satisfação, a fidelidade e a insatisfação dos clientes, inclusive em relação 
aos concorrentes. Em todas as questões, os clientes são estimulados a 
declarar possíveis insatisfações que, quando identificadas, são tratadas a 
partir da definição de planos de ação para endereçamento dessas queixas.

a área de marketing é responsável pelas ações para desenvolvimento 
da marca, definidas durante o ciclo do Planejamento Estratégico, 
quando é criado um plano estratégico de marketing, visando promover 
credibilidade, confiança e imagem positiva em seus mercados de 
atuação. Esse plano define os eventos setoriais dos quais a empresa 
participará e as campanhas a serem realizadas, com seus respectivos 
públicos-alvo. no início do exercício é criado também um plano de 
comunicação com a mídia, em que são estruturadas as ações de 
relacionamento com a imprensa a serem executadas ao longo do ano. 
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e a empresa como agente transformador
o reconhecimento de que as empresas têm um papel relevante no desenvolvimento da sociedade e que 
devem pautar a condução de seus negócios por valores e princípios éticos com todas as partes interessadas 
está presente desde a constituição da PromonLogicalis. Mais do que uma empresa socialmente responsável, 
a organização tem como visão ser um agente transformador da sociedade latino-americana, a partir da 
aplicação da tecnologia da informação e das comunicações no dia a dia de empresas e pessoas. dentro dessa 
visão, as soluções tecnológicas têm o poder de alterar os padrões de comportamento, seja no ambiente de 
negócios ou na vida pessoal, trazendo mais qualidade de vida, promovendo a educação, reduzindo impactos 
ambientais e melhorando relações interpessoais.

A relação empresa-cliente não se encerra na entrega de soluções – 
continua com a participação nos processos de negócios do cliente. 
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Projetos em parceria com 
entidades de ensino

Por meio do comitê de Sustentabilidade e do Sistema de Gestão de 
Segurança, Meio ambiente e Saúde (SGSMS), são definidos os principais 
elementos para posicionamento e instrumentalização da organização 
para o planejamento e definição das ações socioambientais.  no entanto, 
a eficiência está relacionada à participação de todos os profissionais 
da organização na adoção de uma postura preventiva, sempre atenta 
aos requisitos ambientais e de segurança durante as atividades 
desenvolvidas nos escritórios, nas operações, na relação com os clientes, 
fornecedores, parceiros e demais partes interessadas. 

como provedora de soluções de tic e consciente de suas 
responsabilidades ambientais, a PromonLogicalis busca medir e 
minimizar a forma como seus negócios e atividades operacionais 
impactam o meio ambiente, incluindo em seus processos corporativos 
ações de gestão ambiental em conformidade com as legislações locais 
e padrões internacionais. o principal objetivo é permitir que os clientes 
tornem-se mais sustentáveis graças ao uso de soluções e serviços 
de base tecnológica e, assim, sejam capazes de reduzir os impactos 
ambientais de suas operações, melhorando a qualidade de vida de 
seus funcionários e das comunidades em que se inserem. “no ciclo 
do PnQ, ampliamos o foco de aspectos básicos, como o uso de papel 
reciclável, para outros aspectos sobre os quais havia pouca reflexão, 
como, por exemplo, o impacto que a empresa tem nos clientes. Hoje 
há 30 milhões de pessoas que usam serviços bancários no Brasil e 
que se beneficiam de soluções que a PromonLogicalis desenha e 
implementa”, frisa rodrigo Parreira.

a PromonLogicalis desenvolve, ainda, projetos em parceria com 
entidades de ensino e empresas privadas do setor para formação 
de jovens profissionais para o mercado de trabalho de tecnologia, 

contribuindo, assim, para a sustentabilidade de seus negócios e para 
o crescimento de sua força de trabalho, bem como para o aumento da 
empregabilidade e da formação profissional de jovens. Uma ação que 
combina educação e cidadania é o Programa de Estágio, que prepara 
jovens talentos para ingressar na empresa. Formado por estudantes 
do último ou penúltimo ano de diversos cursos de graduação, o grupo 
de estagiários representa 8% do quadro de efetivo da organização, 
com taxas de efetivação de 90%. Juntamente com o Grupo Promon, a 
PromonLogicalis prioriza investimentos e ações sociais em projetos e 
iniciativas nas áreas de educação e cultura, na forma de apoio financeiro 
a programas de onGs como a ação comunitária, a casa do Zezinho, o 
Mozarteum Brasileiro e a associação Sociedade cultura artística.

Conhecimento como fator-chave
o conhecimento acumulado pela PromonLogicalis é reconhecido 
como uma de suas principais fontes de diferencial competitivo e de 
otimização das atividades para áreas específicas. E a preocupação com a 
manutenção e o desenvolvimento desse conhecimento está incorporada 
na grande maioria das atividades da organização. a PromonLogicalis 
entende que a correta Gestão do conhecimento organizacional é 
fator-chave para o cumprimento da estratégia da organização. a 
mudança de posicionamento no mercado, o desenvolvimento de novas 
parcerias e a assimilação de novas tecnologias são atividades nas quais 
há forte dependência na aquisição e aplicação de novos conhecimentos.

Há, hoje, um esforço natural para a criação e o aperfeiçoamento 
de iniciativas que têm como principal objetivo facilitar a captura e 
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transmissão de conhecimento. “Somos uma empresa de serviços, que vive 
do conhecimento vindo das pessoas e acumulado durante esse tempo 
todo. Percebemos que havia uma lacuna na Gestão do conhecimento e 
que tínhamos perdido alguns processos. Mas não só recuperamos esses 
processos como modernizamos o registro e o acesso ao conhecimento, por 
meio de ferramentas e processos mais avançados. Foram reflexões que 
surgiram a partir da adoção do MEG”, observa Parreira.

a PromonLogicalis, pela própria natureza dos seus negócios, possui 
avançada infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, 
o que permite oferecer acesso à informação a todos os profissionais, 
independentemente da localização física. o parque tecnológico está 
hospedado em seu próprio data center, operado internamente, e segue 

Graças às soluções de base tecnológica, os clientes conseguem  
reduzir eventuais impactos ambientais de suas operações. 
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Evento Partner Day é dedicado 
à troca de ideias entre 
parceiros e funcionários

A Gestão do Conhecimento é essencial para a geração de diferencial 
competitivo e implementação da estratégia da empresa. 

profissionais são maior diferencial
“Há cinco ou seis anos”, rememora rodrigo Parreira, “nossa força de trabalho era composta por 150 pessoas. 
Hoje, somos 840 colaboradores”. Uma organização que cresce tão rápido precisa ter atenção especial com 
a identificação, o desenvolvimento, a gestão e a retenção de talentos. até porque se trata de uma empresa 
jovem, não só em termos de história, como também em relação à idade média dos funcionários – abaixo dos 
35 anos. “E 80% deles têm menos de três anos de casa”, observa o cEo, que coloca como maior diferencial 
da PromonLogicalis, justamente, o conjunto de profissionais que nela trabalha. Portanto, mantê-los sempre 
motivados e preocupados com as necessidades dos clientes, os desafios da empresa e as causas da sociedade 
significa manter um ambiente de trabalho sadio e um projeto empresarial sólido e sustentável.

a contratação de profissionais é questão estratégica, sendo planejada segundo os objetivos e as perspectivas 
da PromonLogicalis e do profissional. a macroprevisão de crescimento do efetivo é consolidada no ciclo 
de Planejamento Estratégico, levando-se em conta o portfólio e a estratégia de crescimento dos negócios, 
além da definição das competências e “senioridades” necessárias à realização dos negócios da empresa. 
o processo de seleção é divulgado internamente, na intranet, e também externamente, no site da empresa 
e por consultorias parceiras. a divulgação interna visa estimular a candidatura dos profissionais da empresa 
à oportunidade divulgada, de acordo com a prática chamada de Mobilidade interna, e fomentar a indicação 
de candidatos externos ao processo. todos os profissionais recém-contratados passam pelo Programa de 
ambientação, cujo objetivo é facilitar sua integração à organização e à cultura da empresa.

a gestão de talentos é realizada por meio do Talent Connection, programa estruturado em uma plataforma de 
gestão que possibilita uma visão integrada dos profissionais, tendo como base o Mapa de trajetórias e o Mapa 
de competências técnicas e comportamentais requeridas para o exercício das funções. o Mapa de trajetórias, 
aliás, é um dos principais instrumentos para a gestão da carreira dos profissionais da empresa. Por meio desse 
instrumento, o colaborador pode entender os requisitos de cada posição, vislumbrar as possibilidades de 
crescimento e construir seu plano de desenvolvimento de carreira alinhado à estratégia da empresa.

Mantendo a perspectiva de carreira em Y, que permite mudanças verticais e horizontais na estrutura da 
organização de acordo com a capacidade e o nível de “senioridade” do profissional, o Mapa de trajetórias 
reconhece as lideranças técnicas e gerenciais, e integra uma visão por carreiras, alinhadas ao conceito de 
centro de competência e disciplinas. Já o Mapa de competências visa retratar a quantidade e qualidade 
do efetivo, levantar gaps de conhecimento e apoiar os coordenadores de disciplinas em processos como 
recrutamento e seleção, mobilidade interna, alocação dos profissionais em projetos e na elaboração de 
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as normas de segurança da informação garantidas pela certificação 
iSo 27001. a Gestão da Segurança da informação, aliás, permeia 
toda a Estrutura organizacional da PromonLogicalis. Para atender a 
seus objetivos centrais, a empresa conta com o Sistema de Gestão da 
Segurança da informação (SGSi), que, de forma estruturada, envolve 
toda a força de trabalho visando oferecer a melhor solução para o 
cliente e aumentar sua satisfação, além de perseguir continuamente a 
melhoria do desempenho da organização.
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um plano de desenvolvimento para o preenchimento dos gaps de 
conhecimentos identificados. Um dos módulos do Talent Connection é 
o Learning, no qual se apoiam os programas de Educação corporativa. 
com ciclos anuais de escolha de treinamentos, certificações ou 
programas, este módulo fomenta e viabiliza a capacitação dos 
profissionais nas competências técnicas e comportamentais pertinentes, 
aliando a orientação estratégica da empresa às necessidades individuais 
de conhecimento e evolução dos profissionais. 

São oferecidos pela empresa, também, treinamentos comportamentais 
específicos, com foco no desenvolvimento de competências gerenciais 
e preparação de sucessão. o Programa de Mentoração estimula o 
planejamento de carreira; oferece orientação individualizada; amplia as 
redes de relacionamento e fortalece o processo de comunicação entre 
os profissionais. o desempenho dos profissionais e líderes, coletiva e 
individualmente, é gerenciado pelo Programa de desempenho.

Se, de um lado, as oportunidades de desenvolvimento profissional são 
importantes, para a liderança da organização o correto balanceamento 
entre vida pessoal e trabalho também é fundamental para o bom 
desempenho, motivação e satisfação dos funcionários. o atendimento 
de expectativas e necessidades dos profissionais é responsabilidade 
de todos, com a coordenação da área de rH, que utiliza alguns 
instrumentos para introduzir melhorias no processo. o Programa 
de Qualidade de Vida está estruturado sobre os temas comunidade 
e Lazer, Saúde e atividade Física e visa manter a integração, um 
ambiente saudável, a motivação e maior adesão dos profissionais aos 
princípios da organização. Para conhecer a opinião de seus funcionários 
e identificar oportunidades de melhoria nas práticas adotadas, a 
PromonLogicalis realiza pesquisas continuamente.

pr
OC

eS
SO

S a bússola da organização
Bem azeitados dentro da organização, os processos são uma espécie de 
bússola da PromonLogicalis e foram o principal critério motivador para 
a participação no ciclo do PnQ. a empresa reconhece duas categorias 
de processos: os de gestão e os da cadeia de valor. dentro dos processos 
da cadeia de valor, os principais são aqueles diretamente associados aos 
produtos (consultoria, prestação de serviços continuados e integração 
de sistemas), ou seja, comercialização e Execução. no processo de 
comercialização são desenvolvidos os esforços comerciais que, se 
bem-sucedidos, resultam em um contrato entre a PromonLogicalis 
e o cliente. no processo Execução são cumpridas as obrigações 
estabelecidas no contrato. tanto a comercialização como a Execução 
são sustentadas pelos processos de apoio e viabilizadas pelos Elementos 
de desenvolvimento e competências estratégicas. 

Pela própria natureza dos negócios da PromonLogicalis, suas ofertas, 
que se materializam em produtos, estão sempre atreladas a uma 
solução única, desenvolvida sob medida para cada cliente. assim, 
quando trata do desenvolvimento de novos produtos, a empresa 
refere-se à elaboração de soluções de tic que ocorrem por meio 
dos processos da cadeia de valor – prioritariamente no processo 
de comercialização – durante a elaboração da proposta.

Um ambiente de trabalho sadio mantém o efetivo motivado e 
preocupado com as necessidades dos clientes e da sociedade. 

no desenvolvimento de novos produtos, a equipe de Engenharia 
comercial compõe soluções com base na combinação de elementos 
de oferta, materiais, equipamentos e serviços, que são integrados 
de forma a oferecer a melhor proposta de valor para o cliente. os 
requisitos para o desenvolvimento de um novo elemento de oferta 
são definidos com base nas expectativas dos clientes, da sociedade 
em geral e de novas tecnologias. novas tecnologias são identificadas 
junto aos parceiros tecnológicos, pela participação em feiras e eventos 
internacionais, e em estudos de Business Intelligence (Bi).

assim, as parcerias tecnológicas tornam-se fundamentais para a 
execução dos negócios da empresa – sendo tratadas de forma 
completamente independente da gestão de fornecedores tradicionais. 
a área de desenvolvimento de Parcerias tem como responsabilidade 
identificar e gerir parceiros tecnológicos que agreguem 
competitividade às soluções e negócios e que sejam elementos 
efetivos do posicionamento de longo prazo da PromonLogicalis. 

Por sua vez, o desenvolvimento da cadeia de fornecedores é 
realizado de forma centralizada pela área de Suprimentos, que atua 
horizontalmente para todos os projetos/operações. Sempre alinhada ao 
planejamento estratégico, a área atua de maneira proativa e antecipada 

Integração Corporate Run
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OS indicadores de sucesso
desde a sua fundação, a PromonLogicalis registra um crescimento de 
sua receita a taxas elevadas e muito superiores às do mercado e às de 
seus principais concorrentes. nos anos de 2011 a 2013, por exemplo, 
o crescimento anual foi de 49%, 31% e 32%, respectivamente. E vale 
registrar que a média de crescimento dos principais concorrentes ficou 
abaixo do número alcançado pelo mercado de tic, que é da ordem 
de 11,4%, no mesmo período. além disso, possui Net Promoter Score 
(métrica criada para medir a satisfação e lealdade dos clientes) de 
70 pontos, significativamente superior ao da mais bem colocada no 
ranking internacional do Temkin Group.

ao lado desses indicativos, muitos outros sublinham resultados ligados 
ao processo de busca da excelência. neste ano, a PromonLogicalis foi 
reconhecida como empresa integrante do grupo de benchmark entre as 
participantes dos indicadores Ethos. Foi reconhecida, também, como a 
9a melhor empresa para se trabalhar no segmento de ti e telecom, de 
acordo com o GPTW Institute, em ranking divulgado em 2014. Figura, 
ainda, entre as 30 empresas classificadas entre as melhores para se 
trabalhar de porte médio, na categoria multinacionais, também pelo 
GPTW Institute. E a avaliação das práticas em gestão de pessoas e 
ambiente de trabalho, igualmente realizada pelo GPtW (análise de 
Práticas culture audit©), coloca a PromonLogicalis em posição superior 
às das dez melhores empresas de 2014.

também em 2014, o Grupo Logicalis realizou sua primeira Pesquisa 
de Engajamento Global. os resultados obtidos pela PromonLogicalis 
Brasil são superiores à norma Global de ti em todas as categorias. 
a norma Global de ti apresenta o resultado consolidado do mercado 
de tic, representado por 39 países, posicionando a PromonLogicalis 
Brasil como referência Best in Class. a PromonLogicalis é benchmark em 
eficiência logística, estando entre as cinco empresas mais ágeis no seu 
segmento, conforme ranking estabelecido pela Empresa Brasileira de 

na prospecção, identificação e qualificação de novos fornecedores e no 
aprimoramento dos fornecedores ativos. além da capacitação técnica 
e da aderência ao modelo de negócios, a seleção de fornecedores tem 
como diretriz a busca de empresas que compartilhem os mesmos 
valores e princípios éticos da PromonLogicalis.

no âmbito econômico-financeiro, os processos são de responsabilidade 
da área de Finanças, sempre alinhados às estratégias corporativas. tanto 
o orçamento anual quanto os requisitos de desempenho econômico-
financeiro são definidos com base nas demandas dos acionistas e na 
sustentabilidade econômica do negócio, durante o ciclo de Planejamento 
Estratégico. assim, a PromonLogicalis propõe, anualmente, um plano 
com visibilidade de três anos que atenda aos requisitos de rentabilidade, 

Processos de gestão e processos da cadeia de valor são cruciais  
para a geração de valor a todas as partes interessadas.

crescimento e geração de caixa, considerando o cenário econômico e 
mercadológico do País e as expectativas dos acionistas. 

as necessidades de melhorias, tanto em processos quanto em 
produtos, são identificadas e discutidas formalmente durante o ciclo 
de Planejamento Estratégico. Porém, ao longo do ano, ocorre um 
debate constante, tanto no nível da liderança da empresa quanto no 
das camadas gerenciais e operacionais. Há, inclusive, uma ferramenta 
dedicada à captura de propostas de melhoria. o chamado Mural 
de ideias é um ambiente web aberto a todos os profissionais da 
PromonLogicalis que tem como objetivo principal fomentar a inovação 
corporativa, seja em termos de processos, produtos, modelos de 
negócios ou mercados.

infraestrutura aeroportuária (infraero). E por fim, também neste ano, a 
organização foi reconhecida pelo anuário 360 – realizado pela revista 
época negócios, em parceria com a Fundação dom cabral – como 
vencedora na categoria Visão de Futuro.

o curioso é que a construção de uma visão de futuro para esta empresa 
nasce de uma reflexão a respeito do passado. Foi quando o Grupo Promon 
recebeu o prêmio máximo no PnQ 2007. de lá para cá, o mercado mudou 
muito e a própria presença da Logicalis alterou o modelo operacional e o 
relacionamento com as partes interessadas. “Passamos a ter estruturas 
novas, como o conselho, e uma operação internacional. desde 2008, a 
empresa aumentou sua participação de mercado: o número de clientes 
que eram cinco, hoje são cerca de 250, enquanto a receita, que era menos 
de US$ 200 milhões, passou para quase US$ 600 milhões ”. “o que 
trago de mais valioso nesse processo é entender melhor a organização 
e as coisas que ela tem que fazer, incluindo oportunidades de melhoria, 
refinamentos e aprofundamento disso no dia a dia”, conclui Parreira. 

Novo escritório é inaugurado em 
evento comemorativo
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Nome da empresa:

Companhia de saneamento de Minas 
Gerais - Copasa MG

Endereço:

Rua Mar de Espanha, 525 - Bairro santo 
antônio - Belo Horizonte (MG)

Site:
www.copasa.com.br

Data de fundação:

Julho de 1963
Capital:

Estatal Misto
País de origem:

Brasil
Setor de atuação:

saneamento e abastecimento de água
Principais executivos:

Ricardo augusto simões Campos, 
diretor- presidente; antonio 
ivan, vice-presidente

Composição societária:

Estado de Minas Gerais (51,1%), ações 
em Circulação (48,6%) e ações em 
tesouraria (0,3%)

Porte:
Grande

Forma de atuação:
Economia Mista

Número de unidades/filiais:
01 sede em Belo Horizonte; 787 
unidades na RMBH e interior; 167 
EtEs; 1.011 Etas 

Faturamento em 2013:
 R$ 3,01 bilhões (água e esgoto)

Total da força de trabalho:
11.864 empregados

Histórico no PNQ:
finalista 2014
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Ricardo augusto simões Campos 
Diretor-Presidente da Copasa
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A um passo da 
gestão Classe Mundial

Barragem no Rio Todos os Santos, 
em Teófilo Otoni (MG)

ric
ar

do
 a

ug
us

to
 si

m
õe

s c
am

po
s

a copasa alcançou 
um patamar de 
amadurecimento 
importante na gestão. 
esse resultado reconhece 
o esforço de todos 
os empregados e da 
direção da empresa. 
fomos considerados no 
caminho da excelência, 
ou seja, estamos hoje em 
condições de competir 
com as organizações classe 
mundial e isso nos dará 
força para enfrentar todos 
os desafios pela frente. 

Com posicionamento estratégico em torno da 
responsabilidade social e da sustentabilidade, 
a Copasa é Finalista do PNQ 2014.

No final de 2010, a copasa acelerou a implementação do modelo de 
excelência da gestão® (meg) da fNQ em seu planejamento estratégico 
para conduzir a empresa aos caminhos da gestão classe mundial. 
“parecia um sonho extremamente ousado, mas que precisava do 
esforço de todos”, relembra Ricardo augusto simões Campos, 
presidente da copasa. ali teve início uma trajetória que trouxe à 
companhia uma consistente melhoria de processos e de desempenho, 
o que a tornou referência no saneamento. a copasa, contudo, queria 
ir além do reconhecimento em seu setor. “Nosso objetivo era estar 
entre as organizações brasileiras de excelência. assim, traçamos como 
meta nos habilitar à avaliação da fNQ neste ano. e assim fizemos. 
mantivemos o foco na estratégia, fomos avaliados e reconhecidos 
como finalista do pNQ 2014”, celebra simões campos.

mais importante que o prêmio, avalia o executivo, é ter os processos 
da empresa – como os programas socioambientais, a integração das 
informações no relacionamento com o cliente e a gestão da cultura 
organizacional, entre outros – reconhecidos e alinhados ao meg. 
“essa, na verdade, foi a nossa maior conquista”, frisa o presidente. 

perfil
a Copasa MG é uma empresa brasileira de economia mista, capital aberto, sediada em Belo 
Horizonte (MG) e vinculada à secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e política 
Urbana de Minas Gerais. atua como concessionária do setor de saneamento, desenvolvendo 
atividades que compreendem os serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário, do planejamento e elaboração de projetos até a execução e exploração dos 
serviços. Do total de 853 municípios do Estado, a Copasa detém a concessão de 73% para a 
prestação dos serviços de abastecimento de água e de 32% para esgotamento sanitário. no 
segmento de água, a empresa atende 14,6 milhões de pessoas, o que a desafia a atuar com 
responsabilidade socioambiental, universalizar os serviços, aumentar o padrão de qualidade 
com o menor custo possível e ser referência em gestão empresarial. para desenvolver ações e 
programas sociais, a Copasa mantém parcerias com a Universidade federal de Minas Gerais, 
foz do Brasil, secretaria de Estado da Cultura, subsecretaria de Comunicação social, BHtrans, 
sEsC, sEnai, fundação Clóvis salgado e diversas OnG’s. no saneamento, são seus objetivos 
desenvolver tecnologias para trazer mais eficiência aos processos, reduzir perdas e promover 
o reuso da água de efluentes de EtEs e Etas com menor impacto dos recursos naturais. 
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Es linha direta com a população

o mercado atual de clientes da copasa é analisado e segmentado por 
categoria de usuário em residencial, comercial, industrial, pública e 
social. para o acompanhamento e controle do cadastro, utiliza-se o 
sistema comercial (sicom). a atualização cadastral é realizada em 
decorrência das solicitações dos clientes e de informações coletadas 
em campo. para análise do mercado atual, são utilizadas informações 
que compõem o sicom, como projeções de faturamento, de receita 
e de consumo, que são disponibilizadas em relatórios gerenciais às 
unidades organizacionais e na página na intranet. 

Na análise do mercado potencial, são negociadas as concessões 
com as prefeituras e elaborada a sinopse com dados do sistema 
de água e/ou esgoto existentes e do sistema proposto com o 
investimento necessário. No relatório plano de expansão de mercado, 
as localidades onde a copasa ainda não presta serviços em mg são 
agrupadas de acordo com o porte e o serviço a ser oferecido, sendo 
definidos planos de ação. a segmentação do mercado por categoria 
de usuário considera como critérios as características de utilização 
do imóvel e condições socioeconômicas dos clientes. a definição dos 
clientes-alvo considera a Lei federal 11.445/2007, que estabelece que 
os serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário devem ser universalizados.

ambiente de trabalho amigável 
para desenvolver a cultura organizacional e a gestão na copasa, 
um dos itens relevantes é o estabelecimento de valores e princípios 
organizacionais, que são definidos e atualizados no processo de revisão 
do planejamento estratégico. Nos elementos da cultura organizacional, 
os itens “orgulho de se trabalhar em um local cujo negócio principal 
é o saneamento, a qualidade dos serviços prestados à população, 
o respeito à diversidade e um ambiente amigável de trabalho” são 
fortemente apontados nos levantamentos realizados.  

em relação aos padrões de conduta para os integrantes da alta 
administração e força de trabalho, a copasa estabelece o código de 
conduta Ética, aprovado pelo conselho de administração, visando 
ao relacionamento com as partes interessadas e concorrentes. além 
dos valores e fundamentos organizacionais, a copasa comunica à 
força de trabalho e outros públicos-alvo suas estratégias, objetivos, 
metas e planos, em conformidade com as políticas de comunicação 
social, gestão empresarial, gestão de pessoas, relacionamento com 
investidores e gestão ambiental. entre os veículos usados estão: site, 
jornais de grande circulação, quadros de avisos, e-mail, reuniões 
hierárquicas, entrevistas com porta-vozes oficiais, redes sociais, 
comunicados e relatórios. 

Na governança corporativa, as diretrizes que a copasa deve observar 
estão estabelecidas no estatuto social, regimentos internos, 
planejamento estratégico, manual de organização e Normas de 
procedimento. a assembleia geral de acionistas delibera sobre o 
estatuto social e o conselho de administração estabelece as políticas 
e diretrizes gerais, incluindo as estratégias. os riscos corporativos são 
identificados, avaliados, mensurados e classificados em uma matriz de 
risco. a mensuração ocorre no Workshop de avaliação de riscos. 

em 2010 e 2012, a copasa foi contemplada com o troféu transparência, 
pela anefac, fipecafi e serasa experian. a análise do desempenho 
estratégico é feita pela direção, utilizando os resultados dos indicadores 
apurados, agregados e estratificados por níveis organizacionais e 
perspectivas do Balanced Scorecard (Bsc). semestralmente, é elaborado 
o relatório de análise de tendências contendo os indicadores 
selecionados, demonstrando de maneira detalhada, os dados 
históricos dos indicadores estratégicos e operacionais, as informações 
operacionais e contábeis, a verificação dos valores realizados em 
relação às metas, os referenciais comparativos, as linhas de tendência 
ao longo do tempo e as análises das variáveis do ambiente interno e 
externo que interferem nos resultados. 

as necessidades e expectativas são identificadas por meio dos 
canais de relacionamento que recebem diariamente as solicitações, 
reclamações e sugestões dos clientes, que são encaminhadas às 
unidades organizacionais para as providências. a identificação e análise 
dos comportamentos dos clientes são feitas, também, acompanhando 
suas manifestações nos jornais, revistas, rádio, tv e redes sociais, e 
estabelecendo ações estratégicas de comunicação, relacionamento e 
marketing, para preservar e fortalecer a imagem da empresa. a copasa 
desenvolve sua marca por meio da prestação de serviços com qualidade, 
realização de campanhas publicitárias para divulgação de novos 
empreendimentos e de programas socioambientais. 

a divulgação aos clientes e ao mercado ocorre por meio dos canais 
de relacionamento, nas faturas de água/esgoto, mala direta, relatório 
de Qualidade da Água, ações educativas, mídias, folders, cartazes e 
panfletos, reforçando a imagem da empresa e aumentando o nível de 
transparência, credibilidade e confiança em relação aos produtos. a 
avaliação da imagem da copasa perante clientes e mercados é realizada 
em pesquisa de opinião pública. os atributos da imagem são intrínsecos 
aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário e estão 
definidos em legislações específicas com diretrizes para o saneamento 
básico, sendo também identificados na análise do ambiente externo. 

Em 2013, a Copasa completou 50 anos de existência, sendo 
reconhecida como referência em excelência no seu setor.
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avaliando oportunidades e riscos
a análise do macroambiente de atuação da copasa ocorre a cada 
quatro anos, em razão das características do setor de saneamento 
que tem dinâmica própria de mudanças mais lentas, como monopólio 
natural, prazos de investimentos e dos contratos de concessão/
programa. o comitê de trabalho – formado por gerentes de 
departamento, superintendentes, assessores de diretoria, analistas 
master, gestores de projetos estratégicos e gerentes – estuda as 
informações pertinentes ao ambiente externo identificadas na análise 
estratégica, e incorpora outras relativas ao panorama mundial, 
nacional e estadual. ao analisar as informações são definidas as 
oportunidades e riscos, considerando a relevância e a probabilidade de 
ocorrência (alta ou baixa).  

a análise das características do setor de atuação da copasa é 
realizada complementando a definição das oportunidades e riscos, 
com avaliações dos aspectos relativos ao ambiente operacional da 
organização. a partir dessa prospecção são estabelecidos os cenários 
alternativos: otimista, provável e pessimista, bem como o cenário 
que contempla as oportunidades e riscos a serem considerados no 
panorama futuro. a análise do ambiente interno define e consolida as 
forças e pontos críticos da organização. a avaliação das alternativas e 
a definição das estratégias são realizadas pelo comitê de trabalho, no 
processo de planejamento estratégico que elabora o mapa estratégico 
a partir dos produtos das fases anteriores. os objetivos estratégicos 

sustentabilidade e ação na comunidade
Nas questões de responsabilidade socioambiental, a identificação e atualização das leis e regulamentos 
aplicáveis à copasa são realizadas por meio de acompanhamento de publicações jurídicas e especializadas. 
Normas e códigos de adesão voluntária são identificados em processos de interação da empresa com as 
diversas entidades da sociedade, como fóruns e eventos. os aspectos sociais e ambientais dos produtos, 
processos ou instalações a serem implantados e operados são identificados durante o processo de 
regularização ambiental dos empreendimentos. são contratados estudos e relatórios de impactos de 
empreendimentos de saneamento e termos de referência aprovados pelos órgãos ambientais. esses 
procedimentos contam, ainda, com estudos hidrológicos e hidrogeológicos específicos, inter-relacionados com 
as práticas de Licenciamento ambiental e outorga de mananciais e de monitoramento dos recursos Hídricos.

a copasa está alinhada aos padrões de regularização ambiental estaduais e, em 2013, implantou o sistema 
gerHa na Web, que integra as bases de dados da empresa e de outras instituições. as necessidades e 
expectativas da sociedade são identificadas com a participação de empregados em comitês, fóruns de 
discussões (técnicos) e eventos promovidos por associações, comitês de Bacia e oNgs, entre outros. o contato 
direto das equipes de campo, como os leituristas e pessoal de manutenção, é também utilizado para repassar 
informações aos gerentes das unidades. a copasa executa e apoia projetos sociais voltados ao desenvolvimento 
setorial, local, regional e nacional, disponibilizando recursos materiais, humanos, tecnológicos e financeiros, 
material informativo e apoio logístico. as demandas consideram os critérios: ética, bem-estar da coletividade, 

são consolidados visando potencializar as forças, corrigir fraquezas, 
aproveitar oportunidades e reduzir ameaças.   

concluindo essas etapas, o mapa estratégico é submetido à análise 
e aprovação da diretoria executiva, também sendo aprovado pelo 
conselho de administração. Já a avaliação do modelo de negócio 
é feita após a definição das estratégias, envolvendo gestores e 
considerando a ocorrência de novas oportunidades.  os indicadores 
para definir e acompanhar os resultados na implementação dos 
planos de ação são classificados de acordo com o método Bsc, 
nas perspectivas econômico-financeira; clientes, mercado e poder 
concedente; processos internos; aprendizado e crescimento. 

Todos focados, unidos para vencer desafios, aprimorar-se e atingir 
objetivos, por meio de comprometimento, inovação e superação.

custo-benefício e preservação 
ambiental. dentre os projetos, 
destaca-se o saneamento rural, 
que promove o desenvolvimento 
em regiões com limitação de 
recursos hídricos e em situação de 
vulnerabilidade social. a copasa 
também incentiva o engajamento 
de sua força de trabalho em 
atividades de cunho social e 
cultural, apoiando e cedendo 
empregados e estrutura para a 
formação e apresentação interna 
e externa de grupos como coral 
copasa, contadores de Histórias, 
grupo de teatro copasa e coral 
infantil gotas da canção. 

Reunião de Equipe da Divisão  
de Qualidade da Metropolitana
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tecnologia suporta o conhecimento
por meio de práticas de gestão específicas de seus macroprocessos 
e em atendimento à diretriz de modernizar e expandir as soluções 
citadas na política de tecnologia da informação, a unidade de ti 
desenvolve prospecções, realiza análise, implantação e modernização da 
infraestrutura, monitora e atualiza o parque computacional. essas práticas 
permitem a identificação das necessidades de melhoria e a proposição de 
soluções para disponibilização das informações aos usuários. 

os conhecimentos mais importantes que sustentam as estratégias 
e as operações da copasa são desenvolvidos por meio do programa 
de educação corporativa e de outras práticas, alinhadas aos valores 
e princípios organizacionais, à estratégia de crescimento sustentável, 
ao meg e à modernização tecnológica. esses conhecimentos são 
utilizados para melhorar, modificar ou inovar processos, instalações 
e equipamentos. os conhecimentos mais importantes são 
compartilhados na intranet, em comunicados, normas técnicas e de 
procedimentos, manuais, entre outros, para consulta rápida e fácil dos 
empregados de todas as unidades da empresa.

indivíduos, cidadãos e profissionais
a organização do trabalho está definida em três pilares: organograma, 
manual de organização e plano de carreiras, cargos e salários (pccs). 
o organograma define a disposição das unidades organizacionais, a 
hierarquia e as relações existentes entre elas, sendo que para cada uma 
são estabelecidos os processos, objetivos, subordinação, competências 
(responsabilidades) gerenciais, cooperação e práticas principais, 
constantes do manual de organização. 

Organograma, Manual de Organização, Estrutura de Requisitos, 
Descritivo de Atividades e PCCS estão disponíveis na Intranet.

o pccs está estruturado em cargos, especialidades, posições e 
categorias funcionais, faixas e níveis salariais, descritivo de atividades 
e requisitos necessários. Nele, são regulamentadas ações de 
administração funcional e salarial, novos processos, tecnologias, 
cenários e avaliação de demandas de unidades, sindicatos, empregados 
e direção. o desenvolvimento integral das pessoas, como indivíduos, 
cidadãos e profissionais, ocorre por meio de programas corporativos, 
propiciando crescimento profissional e bem-estar social, sendo as 
práticas implantadas com a cooperação de gerentes e superintendentes. 

a copasa realiza a identificação e a análise das necessidades e 
expectativas das pessoas por meio de resultados de pesquisa relacionada 
a temas de interesse dos empregados. as informações são traduzidas em 
requisitos e utilizadas no aprimoramento das ações de rH. o bem-estar, a 
satisfação e o comprometimento das pessoas são avaliados nas seguintes 
dimensões: conscientização organizacional; processo de comunicação; 
Qualidade e orientação para produtividade; relações internas; formas 
de gestão; variáveis motivacionais (política de rH); Liderança – práticas 
de liderança, qualidade da supervisão e apoio recebido dos líderes. fora 
do ambiente de trabalho, a copasa também promove a melhoria da 
qualidade de vida de seus empregados, atendendo a fatores relativos à 
saúde, lazer e assistência social e financeira.

Central de Operação de Sistema (COS)

Manutenção na ETA Rio das Velhas
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atendimento aos requisitos
os requisitos aplicáveis aos produtos e aos processos da cadeia de 
valor são definidos considerando as diretrizes do planejamento 
estratégico, por meio de estudos técnicos abrangendo visitas em 
campo, reuniões entre as unidades envolvidas, pesquisas em literatura 
especializada e em artigos técnicos. são realizadas reuniões para 
definir os requisitos a serem aplicados aos produtos e processos, 
levando em conta as normas técnicas da copasa e da aBNt, questões 
legais que regulam o tratamento de água e esgoto, e requisitos dos 
acionistas, clientes, sociedade, pessoas e fornecedores. a partir daí são 
definidos os indicadores de desempenho que serão utilizados para o 
monitoramento do atendimento desses requisitos.  

para o desenvolvimento de novos produtos, são utilizadas 
metodologias a fim de prospectar e avaliar oportunidades no mercado 
de atuação. exemplo: desenvolvimento do produto “resíduos sólidos 
– tratamento e disposição final”, que teve início a partir da estratégia 
definida na revisão do planejamento estratégico de 2009/2010, 
culminando com a definição do objetivo estratégico “estruturar e 
implantar o modelo de atuação em resíduos sólidos”. 

a empresa, em razão do seu negócio e perfil, usualmente também 
aplica a metodologia de projeto para adaptação dos produtos, 
considerando as necessidades dos clientes e demais partes 
interessadas, características locais e dos insumos água e esgoto, bem 
como tecnologias apropriadas para auxiliar no projeto dos processos. 

inovação e reconhecimento  
No período de 1999 a 2013, a copasa obteve 49 prêmios de qualidade alinhados ao meg, sendo hoje a 
empresa com o maior número de troféus na história do prêmio Nacional de Qualidade em saneamento 
(pNQs), que é consagrado como referência na avaliação e melhoria contínua dos serviços de saneamento 
ambiental no país. em 2011, a diretoria de operação Norte foi contemplada com o prêmio máximo (troféu 
diamante) do pNQs. Nesse mesmo ano, a copasa recebeu o troféu na categoria platina. 

em 2012, as diretorias de operação centro-Leste e sudoeste também foram premiadas na categoria diamante 
e, em 2013, a diretoria de operação metropolitana fez jus ao mesmo reconhecimento. com isso, todas as 
quatro diretorias operacionais já foram contempladas com o nível máximo do pNQs. em 2014,  a copasa foi a 
única empresa reconhecida como um todo com o troféu diamante.

ainda em 2013, o sistema de cogeração de energia – com o objetivo de proporcionar o aproveitamento do 
biogás produzido durante o processo de tratamento do esgoto – foi reconhecido com o prêmio von martius 
de sustentabilidade 2013, concedido pela câmara Brasil-alemanha. atualmente, encontra-se em fase de 
implantação um sistema similar a essa tecnologia na ete de ibirité, e mais 4 etes estão em fase de obtenção 
de financiamento, além de estudos para aproveitamento energético em outras unidades.

os processos da cadeia de valor são projetados de acordo com os 
requisitos definidos para atendimento aos respectivos produtos a serem 
gerados. É definido o conjunto de atividades, as unidades responsáveis, 
os papéis dos executores de cada etapa e os insumos necessários 
à execução dos processos, sendo controlados por cronograma. os 
processos de apoio são projetados para atender aos processos principais 
e compreendem, principalmente, a alocação dos recursos necessários 
ao êxito do negócio, tais como a execução de obras, suprimentos, 
financeiros, recursos humanos, tecnológicos e de logística.

Desde 1998, a Copasa adota o Modelo de Excelência da  
Gestão® (MEG) em seu histórico de busca pela excelência. 

Copasa Day com Agência Reguladora
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Referência em 
Estratégias e Planos 

Nos últimos 10 anos, a Cemar - Companhia energética do Maranhão investiu mais de R$ 3,5 bilhões em 
obras de melhoria na sua rede de distribuição, visando fornecer energia ao estado em um ambiente 
seguro e confiável, com aumento de produtividade, aprimoramento dos serviços e modicidade tarifária.
Com esse investimento, dobrou sua abrangência e hoje atende a 2,1 milhões de clientes. aderente ao 
Programa Luz Para todos, do governo federal, fez 320 mil ligações nesse mesmo período, beneficiando 
mais de 1,6 milhão de maranhenses, que receberam energia elétrica pela primeira vez.

A Cemar adotou o MEG em 2007 e desenvolveu seu Planejamento Estratégico em 
2012. Em dois anos, já é Destaque no Critério Estratégias e Planos do PNQ 2014. 

A Cemar é a única concessionária de distribuição de energia elétrica 
no estado do Maranhão e é controlada pela Equatorial Energia, 
que também atua no estado do Pará. A distribuição de energia 
elétrica da companhia abrange os 217 municípios e 3.500 povoados 
maranhenses, atendendo 6,7 milhões de habitantes – equivalentes 
a 3,4% da população brasileira. Aproximadamente 92% dos clientes 
são residenciais, sendo que, neste universo, 55% são classificados 
como de baixa renda. 

augusto Miranda, presidente da Cemar, informa que a empresa 
aprimora seus processos por meio dos princípios aplicados pela FNQ 
desde 2007.  “Com o reconhecimento do PNQ, comemoramos os frutos 
de todo o trabalho investido em busca da gestão com excelência, 
especialmente por comprovar o nosso empenho no Critério Estratégias 
e Planos, etapa que aborda os processos gerenciais da organização.” O 
resultado, acredita o executivo, demonstra o quanto a Cemar avança 
de maneira madura e consistente no modelo de gestão. “Além disso, 
consolida e incentiva ainda mais a nossa atuação em um setor tão 
estratégico para o crescimento do Estado e do País“, conclui.

A Cemar saiu de indicadores
com 47% de satisfação do 
cliente e chegou a 83,5%, a 
partir da adoção do Modelo 
da FNQ há sete anos
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transformar um 
sonho em realidade 
é um grande desafio. 
Mas, para a Cemar, 
são esses desafios 
que a impulsionam 
sempre a fazer mais e 
melhor em busca da 
excelência e melhoria 
contínua de todos os 
processos.
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Ampliar a eficiência operacional e consolidar a companhia entre 
as 10 melhores distribuidoras do Brasil são estratégias da Cemar.

Histórico resumido da excelência
2013 - Entre os 6 melhores PMO (Escritório de gerenciamento 
de Projetos) do Brasil, segundo a revista Mundo PM
2014 - Pela 4a vez consecutiva, figurou no ranking das Melhores 
Empresas para se trabalhar no Brasil, pelo instituto Great Place to 
Work Institute, ocupando o 18º lugar neste ano
2014 - 3o ano consecutivo no ranking das Melhores Empresas, 
pela Você s/A, ocupando o 3º lugar no setor de Energia Elétrica 
neste ano
2014 - 1o lugar no ranking das Melhores Empresas para se 
trabalhar no Maranhão, pelo Great Place to Work Institute
2014 - Pelo 3o ano consecutivo, entre as melhores distribuidoras 
de energia elétrica em continuidade de serviço prestado ao 
cliente, no ranking da Aneel, ocupando o 3º lugar neste ano
2014 - destaque Critério Estratégias e Planos no PNQ

Perfil e alguns números de 2013
 � Missão: distribuir energia elétrica com qualidade para assegurar o 

desenvolvimento do Maranhão
 � visão: ser a melhor e mais rentável empresa de distribuição de 

energia elétrica do Brasil
 � 217 municípios e 3.500 povoados atendidos no Maranhão 
 � Mais de 2,1 milhões de clientes
 � 6,7 milhões de habitantes atendidos ou 3,4% da população 

brasileira
 � R$ 2,5 bilhões de faturamento 
 � 1.149 colaboradores
 � 124 subestações
 � 4.477 km de linhas de transmissão
 � 119.840 km de linhas de distribuição
 � 20.724 postes de linhas de transmissão
 � 1.438.960 postes de linhas de distribuição

integração em todos os níveis
Atuando em ambiente regulado pela Aneel, o estímulo à produtividade 
da Cemar se dá em função da possibilidade de uma margem de 
lucro maior, desde que as metas regulatórias sejam superadas. Esse 
mecanismo beneficia os clientes e a sociedade em geral, pois é 
previsto que, a cada ciclo tarifário, a companhia repasse os ganhos de 
produtividade para o seu mercado na forma de redução de tarifas, o 
que gera uma necessidade de melhoria constante. 

Com esse desafio, desde 2007, a Cemar aprimora seu sistema de 
gestão por meio do MEg da FNQ e, em 2012, a companhia realizou o 
seu planejamento estratégico com o objetivo de garantir a contínua 
evolução dos seus resultados. Concebido pelo modelo de mapas 
estratégicos, o Planejamento Estratégico da Cemar distingue-se, 
desde a formulação de estratégias, por agrupar metas, objetivos e 
iniciativas em temas Estratégicos, que interagem entre si ao longo 
das perspectivas do Balanced Scorecard (BsC) e, assim, equilibram os 
requisitos das partes interessadas.

No desenvolvimento de seu planejamento estratégico, a Cemar 
contou com uma profunda análise do ambiente interno e externo, 
que, em conjunto com entrevistas realizadas com representantes de 
todas as partes interessadas e uma revisão da ideologia corporativa, 
forneceu uma proposta de temas estratégicos que foram priorizados 
pela diretoria e Conselho. Os temas estratégicos priorizados foram 
desdobrados em ambições, objetivos, indicadores e iniciativas de 
forma integrada ao Modelo de gestão da Cemar. 

No decorrer de 2014, a empresa realizou melhorias e desenvolveu 
projetos com o intuito de integrar todo o planejamento estratégico 

aos outros processos da companhia. um destes importantes 
processos foi a integração do planejamento estratégico com os 
investimentos CAPEX. 

A Cemar utiliza uma gestão de portfólio que integra desde a 
construção de prioridades dos critérios adotados e seleção dos 
projetos e iniciativas até o acompanhamento dos benefícios. Estes 
resultados são retroalimentados na ferramenta BsC, que funcionará 
como novo input para o próximo ciclo de planejamento.

Outro grande processo beneficiado pela integração foi o 
gerenciamento pelas diretrizes. Através do roll out (desdobramento) 
da estratégia, as metas da companhia estão integradas e 
disseminadas em todos os níveis organizacionais – do presidente às 
equipes de campo. O processo do desdobramento das metas prevê 
reuniões sistemáticas cujos resultados são a construção da Árvore 
de Metas e a do Book de Metas, ligados diretamente aos temas 
estratégicos. O Book de Metas é uma ferramenta que apresenta os 
indicadores a serem alcançados e seus respectivos pesos distribuídos, 
facilitando a visualização das metas e medidas desdobradas que vão 
sustentar as Estratégias da Companhia. 

A forma de assegurar a coerência das metas e planos de ação às 
estratégias é evidenciada no desdobramento que ocorre na seguinte 
sequência: ambição estratégica, objetivo estratégico, indicadores para 
monitoramento do desempenho nos diversos níveis hierárquicos (da 
presidência – estratégico até as equipes – operacional), sendo todo 
esse processo acompanhado pelo líder de cada tema estratégico.
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Universalização 
de bons serviços 

Com atuação em 395 municípios do Paraná e um de santa Catarina, a Copel dis é uma sociedade de 
economia mista e a quarta maior distribuidora de energia do Brasil. Para conquistar a satisfação do cliente, 
investiu em atendimento, inovação, modernização do sistema e, principalmente, na excelência da gestão.  

fo
to

s: 
aC

eR
vo

 Co
Pe

L

 Vl
Ad

EM
ir 

dA
lE

FF
E os números da aneel 

mostram que a Copel 
possui o menor índice 
de reclamações 
procedentes na 
ouvidoria dessa 
agência reguladora 
e apresenta os 
menores tempos 
de resposta aos 
consumidores que a 
procuram.  

vlademir daleffe, 
diretor-presidente da 
Copel distribuição

A Copel Distribuição, subsidiária integral da Copel Holding e concessionária de 
distribuição de energia do Paraná, é Destaque no Critério Clientes do PNQ 2014. 
Quem também ganha são seus 4,2 milhões de consumidores no sul do País. 

Com concessão regulada pela Aneel, a Copel distribuição utiliza 
o MEg da FNQ desde 1992, quando ainda era verticalizada, 
incorporando depois o Modelo nas subsidiárias. “Naquele momento, 
quando o professor Falconi publicou seus livros, já nos interessamos 
pela qualidade e treinamos todos os empregados. Em seguida, 
os engenheiros foram capacitados no Japão pela JusE (união 
Japonesa de Cientistas e Engenheiros). isso nos deu a honra de ser a 
primeira empresa do setor elétrico a conquistar o prêmio de melhor 
distribuidora pela Abradee em 1999”, relata vlademir daleffe, 
diretor-presidente da Copel distribuição. 

Nos últimos cinco anos, a companhia dirigiu sua estratégia ao 
reconhecimento do cliente a fim de se tornar referência nos serviços 
prestados ao consumidor. Para tanto, elegeu três focos: que o produto 
não falte; que a conta no final do mês não traga surpresas; e que, ao 
precisar, o cliente seja bem atendido. “Com isso, conseguimos reduzir o 
número de interrupções pela metade. Hoje, a Copel atende a 90% dos 
consumidores no Call Center em até 30 segundos, e os presenciais em 
até 10 minutos. Nossa expectativa é prosseguir no caminho da excelência 
até conquistar o prêmio maior do PNQ”, compromete-se daleffe. 
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Em 2014, a Copel lançou o 
Paraná Smart Grid, um projeto 
de redes inteligentes que 
combina automação, medição 
compartilhada de gás, água e 
energia, mobilidade elétrica e 
geração distribuída 
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Em 2012, a Copel universalizou o atendimento de energia no 
Paraná, cumprindo todas as etapas do Programa Luz para Todos. 
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A segmentação de clientes adotada pela Copel distribuição está em 
acordo com a resolução Normativa Aneel que divide os clientes por 
grupos de tensão: consumidores do grupo A (Média e Alta tensão) 
e do grupo B (Baixa tensão). também são consideradas as classes 
de consumo residencial, industrial, comercial, rural, poder público, 
serviço público e iluminação pública. todos os processos em que a 
Copel se relaciona com o cliente são certificados pela Norma isO 9001. 
Embasadas nas normas da Aneel e na legislação do setor, as normas 
comerciais são definidas em Manuais de instruções Comerciais com 
acesso eletrônico para a área Comercial. 

Para definir os clientes-alvo, a Copel usa o princípio da universalização, 
buscando contemplar todo domicílio dentro da área de concessão que 
atenda às exigências técnicas. Em 2012, a companhia universalizou 
o atendimento de energia no Paraná, incluindo projetos que levaram 
painéis fotovoltaicos de energia solar a comunidades quilombolas 
e parte das ilhas, e cabos submarinos que integraram parte das 
comunidades insulares ao sistema.

O atendimento aos clientes é realizado por diferentes canais: Call 
Center; Agências e Postos de Atendimento; Atendimento Personalizado 
a clientes do grupo A; Agência Virtual; Ouvidoria; Postos de 
Atendimento Móvel; deixa que Eu Atendo – número 0800 exclusivo 
para os empregados atenderem às necessidades dos clientes; torpedo 
sMs; chat e o aplicativo interativo Copel Mobile. A Copel tem um dos 
mais baixos percentuais de terceirização de atendentes do Brasil, o que 
garante um alto padrão nas equipes que interagem com os clientes.

A satisfação dos Clientes é medida por meio de pesquisas feitas por 
instituto independente e com intermédio da Abradee, o que permite 
comparação com as demais empresas do setor. A mesma pesquisa 
Abradee mede o grau de insatisfação dos clientes, quesito em que 
a companhia é benchmark no Brasil, com apenas 2,1% de clientes 
insatisfeitos. Anualmente, a Copel também realiza pesquisa própria 
para medir o grau de satisfação dos clientes com o tratamento dado 
às suas reclamações, a fim de identificar possíveis oportunidades de 
melhoria nos processos de atendimento.

A Copel utiliza o Comitê de satisfação para analisar os resultados das 
pesquisas de satisfação de todos os segmentos e promover ações de 
melhoria dos resultados obtidos. A promoção dos cuidados necessários 
com o uso de energia elétrica é feita por meio de mensagens de rádio, 
nas faturas de energia elétrica e no site da companhia, entre outros 
veículos. todo ano, a  empresa realiza, em parceria com a Abradee, a 
semana Nacional de segurança com Energia Elétrica, uma campanha 
nacional que procura conscientizar os consumidores a utilizarem o 
recurso com segurança. As ações envolvem anúncios em rádio, blitze 
educativas em escolas, canteiros de obras, mensagens na conta de luz 
e distribuição de material educativo.

Como resultados, em 2013, a duração média de falta de energia dos 
consumidores (dEC) foi de 11,62 horas e a frequência média de falta de 
energia entre os consumidores (FEC) foi 8,06 vezes. Os números estão 
abaixo da média nacional: 18,27 para o dEC e 10,49 para o FEC.

Números da Copel dis 2013
 � receita operacional líquida: R$ 5,96 bilhões  
 � 6.375 empregados
 � Mais de 4 milhões de unidades consumidoras 
 � 11 milhões de pessoas beneficiadas
 � 186,3 mil km de redes elétricas de distribuição
 � 2,7 milhões de postes
 � 361 subestações automatizadas
 � 409 agências e postos de atendimento 

alguns reconhecimentos
 � 2014, 2012 e 2011 - Prêmio Abradee de 

Avaliação pelo Cliente
 � 2014 - Prêmio de Melhor distribuidora da 

América latina e do Caribe pela CiEr (Comisión 
de Integración Energética Regional)

 � 2014 - destaque Critério Clientes no PNQ 

Os canais de atendimento são definidos 
com base na estratégia empresarial, 
no perfil de clientes e nas exigências 
regulatórias, sempre com o objetivo de 
garantir a facilidade de acesso a todos e 
a isonomia no tratamento



O PNQ reconhece a 
gestão e contribui para 
atender às exigências 
da população

fnq.org.br

PATroCínio
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Ética nos negócios, respeito 
à cultura e à diversidade, 
sustentabilidade e inteligência 
nos processos são alguns dos 
critérios avaliados pelo Prêmio 
mais valorizado do País. 
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2014

Premiadas

finalista Destaques por critério

o Prêmio nacional da Qualidade® (PnQ) promoveu mais um momento de 
reconhecimento às organizações públicas e privadas engajadas na causa da 
excelência da gestão. foram seis empresas Premiadas, uma finalista e duas 
Destaques por critério, todas em posição de liderança ou no caminho da melhoria 
em seus processos. os resultados confirmam que o modelo de excelência da 
Gestão® (meG) é uma das mais eficientes ferramentas para atender às exigências 
dos cidadãos e consumidores brasileiros pelo aumento da qualidade em produtos 
e serviços, bem como da ética nos relacionamentos e da sustentabilidade nas 
atividades. agradecemos às candidatas, conselheiros, voluntários, parceiros e 
colaboradores da fundação, convidando a todos para se aproximar ainda mais da 
fnQ e participar do crescimento e desenvolvimento do Brasil. 

Parabéns às organizações reconhecidas no PNQ 2014. 
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