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A forçA  
da gestão Quando o momento 

é de cautela, 

organizações Que 

investem na gestão 

para excelência 

se fortalecem, 

criam confiança e 

transformam crise 

em oportunidade de 

crescimento

PNQ 2016 ganha novo formato 
em solenidade realizada em 
brasília, com representantes 
do governo federal 

fórum de boas Práticas 
iNterNacioNal celebra os 25 anos 
da fnq e reúne membros do Global 
ExcEllEncE ModEl council (GEM) 

meG 21 torna a gestão 
para excelência ainda mais 
simples e acessível a todas as 
organizações no brasil
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Para quem tem uma 
empresa, o caminho 
é cheio de desafios. 
E o importante é ter 
com quem contar.

SAC CAIXA – 0800 726 0101
(informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva
ou de fala – 0800 726 2492
Ouvidoria – 0800 725 7474
facebook.com/caixa | twitter.com/caixa
caixa.gov.br

*Crédito sujeito a aprovação.

Na CAIXA, sua empresa tem crédito*  
para pagamento do 13º salário  
dos seus funcionários. Aproveite as 
condições especiais.
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Em 2016, a Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) completou o jubileu de prata — 25 anos de atuação. 
desde o início, quando o foco ainda era apenas o Prêmio Nacional da Qualidade® (PNQ), a FNQ sempre 
procurou mudar para evoluir e, num ano repleto de desafios como este, não poderia ser diferente: a FNQ se 
reinventou novamente.

começamos pelo próprio Modelo de Excelência da Gestão® (MEG), que é uma referência mundial e o único 
que está na 21ª edição. A nova versão, disponível a partir de 2017, permite à organização moldar e construir 
o seu próprio caminho, a partir de suas características e tendo por base a estrutura renovada do Modelo. 
Além disso, criamos o Guia de referência da Gestão para Excelência, um tutorial que ajuda a empresa a 
interpretar e aplicar o MEG. 

outro importante avanço foi no PNQ. interagindo com as organizações, percebemos que precisávamos 
simplificar o processo e torná-lo mais inclusivo. Substituímos o tradicional relato organizacional por um 
formulário digital. otimizamos o tempo da etapa de visitas e adequamos o calendário das atividades para 
o segundo semestre. A principal melhoria, contudo, foi no processo de reconhecimento. Assim, no ciclo 
2017, todas as organizações que demonstrarem uma boa gestão serão elencadas em uma lista, com as 
melhores empresas em gestão do País, a ser divulgada no primeiro trimestre do ano seguinte. com isso, 
deixamos o PNQ mais rápido, simples e abrangente.

Mesmo em tempo de crise, as organizações investiram em gestão percebendo que este é o caminho para 
enfrentar as adversidades, superá-las e, principalmente, preparar-se para a retomada do crescimento. Em 
seu 25ª ciclo, o PNQ contou com 19 organizações candidatas de todas as regiões do Brasil, entre as quais 
10 foram reconhecidas em quatro categorias. Foram 185 voluntários envolvidos no processo, incluindo 
tutores, coordenadores, coordenadores Apoio, Avaliadores e Juízes, em um trabalho dedicado e muito 
valioso para a retomada do crescimento e desenvolvimento do País. 

Em um ano repleto de desafios, o compromisso com a causa da gestão para excelência torna-se ainda 
mais relevante para a FNQ. Este é o nosso combustível para continuar mudando e evoluindo. 

Parabéns às organizações vitoriosas, aos voluntários e a todos que acreditam nesta causa.

mensagem aos leitores
Por márcio fernandes
Presidente do conselho curador da FNQ
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nossa causa
inspirar, mobilizar, capacitar e orientar as 
organizações, para que busquem, continuamente, 
a excelência por meio da melhoria na sua gestão.

nossa aspiração 2025
consolidar-se como centro de referência das 
melhores práticas de gestão para o aumento 
da produtividade das organizações e da 
competitividade do Brasil.

Tudo novo para 
mais 25 anos de 
excelência 

nossa crença
a busca permanente da excelência é o que 
promove a evolução das pessoas, a perenidade 
das organizações e a construção de uma 
sociedade mais engajada, para termos um país 
mais ético, sustentável e justo.
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A FNQ está pronta para iniciar um novo ciclo de conquistas. Em mais 
uma iniciativa de modernização de seus instrumentos e conteúdos, a 
Fundação promoveu mudanças importantes no Modelo de Excelência 
da Gestão® (MEG), com duas novas publicações de aplicação, e 
está renovando seus processos de avaliação, autoavaliação e de 
reconhecimento por meio do Prêmio Nacional da Qualidade® (PNQ). 

o MEG adentra a 21ª edição de forma simplificada, adaptável e com 
maior flexibilidade para a adoção em diferentes tipos e portes de 
organizações, mostrando-se o modelo mais evoluído entre seus pares 
mundiais. com essas mudanças, a FNQ se fortalece e prossegue mais 
atualizada em sua missão de promover maior competitividade e 
produtividade à cadeia de Valor Brasil, primando pela inovação, pela 
reputação e pela sustentabilidade. 

Pelo momento que o Brasil está passando, a nossa tarefa imediata — 
gostamos de frisar — é ajudar a resgatar a confiança interna e externa 
no País, de forma a trazer de volta os investimentos internacionais, 
combater o desemprego, estancar a recessão e, principalmente, 
recuperar a ética nos relacionamentos entre os setores privado e público. 

A FNQ está fazendo a sua parte. o PNQ 2016 foi realizado em Brasília, 
a fim de sensibilizar a imprensa, as autoridades, os governos e as 
instituições públicas para a causa da gestão para excelência. todas 
as empresas reconhecidas no ciclo, cujos relatos você confere nesta 
edição da revista, são unânimes em apontar o MEG como estratégico 
para superar a crise política e econômica do País. ter uma gestão 
fundamentada no MEG torna as organizações mais estruturadas para 
enfrentar a imprevisibilidade e a volatilidade do cenário atual. 

A gestão para excelência, como base de qualquer empreendimento que 
se pretenda próspero e sustentável, é consenso mundial — premissa 
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em 2016, a fundação nacional da Qualidade (fnQ) completou 25 anos de atividades. 

ao longo desse tempo, contemporânea de um mundo em intensa transformação, 

a fnQ produziu e compartilhou conhecimento; avaliou e reconheceu as melhores 

práticas em centenas de organizações no país; e teve o orgulho de ser protagonista 

na criação de sistemas de gestão robustos e evolutivos, capazes de colher resultados 

duradouros e também de oferecer resiliência às crises e adversidades nos cenários. 

Jairo martins da silva
Presidente Executivo da FNQ

possível de comprovar por meio das diversas experiências da FNQ 
em eventos internacionais. o Fórum internacional de Boas Práticas, 
promovido pela FNQ, por exemplo, teve a participação de representantes 
dos 10 países e regiões membros do Global Excellence Model Council 
(GEM) — cuja reunião anual, realizada no Brasil, foi sediada pela FNQ, 
que assumiu a coordenação do organismo durante 2016. 

o País também foi representado pela FNQ no Júri internacional da XVii 
Edição do Prêmio iberoamericano de Qualidade e Excelência em Gestão 
promovido pela Fundibeq (Fundación Iberoamericana para la Gestión de 
la Calidad), realizado em Havana, cuba, com a presença de organizações 
e representantes de 22 países. Além do júri internacional, a Fundação 
participou da XX convenção iberoamericana de Excelência da Fundibeq. 

Neste jubileu de prata, alguns números dão a dimensão do papel da 
Fundação na sociedade brasileira. Em 25 anos de attividades, 508 
organizações candidataram-se ao PNQ e 163 foram reconhecidas, em 
processos que envolveram 6.993 mil voluntários e mais de 358 mil 
horas de dedicação. Na produção e disseminação do conhecimento, 
a FNQ realizou 22 seminários internacionais com uma média de 300 
participantes por ano, além de duas edições do congresso FNQ de 
Excelência em Gestão (cEG). Mais detalhes de alguns desses eventos 
e das mudanças no Modelo, você encontra nesta publicação. Visite o 
Portal FNQ e conheça também o nosso portfólio de serviços. 

Para a construção de um Brasil melhor, confiável, desenvolvido, 
sustentável, ético e justo, é preciso que cada um de nós, sem exceção, 
se aproprie da causa da excelência, participando ativamente, dando 
sempre o bom exemplo, cobrando e propondo soluções e sendo 
intolerante com a corrupção, com os corruptos e com os corruptores, 
pois “o Brasil é a nossa tarefa”. 
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um grande 
passo para 
o futuro da 
gestão

fNQ lança novo MEG e se atualiza 
mais uma vez para atender às 
necessidades das organizações 
públicas e privadas no mundo em 
constante transformação 

16 FÓRUM DE 
BOAS PRÁTICAS 
INTERNACIONAL 
Para debater o futuro 
dos modelos de 
gestão, FNQ reúne 
representantes do 
GEM e apresenta 
casos de sucesso de 
empresas brasileiras

15 PNQ 2016 RECEBE 
REPRESENTANTES 
DO GOVERNO 
FEDERAL  
realizada em 
Brasília, a solenidade 
da FNQ realizou, 
simultaneamente, o 
Anúncio Público e a 
Premiação 
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26 PNQ 2016
confira o perfil 
das empresas 
reconhecidas

magna cum laude

 _Volvo Caminhões44
 _Brasal Refrigerantes36

summa cum laude
 _Eletrobras Eletronorte (OGH) 28

 _Senac – RS68

premiadas

destaques 
    por critério

clientes

cemar76
processos

edp distribuição são paulo80

processos

copel telecom78
processos

turbo brasil82

60  _Sabesp – Unidade de Negócio Sul

52  _Elektro
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Um grande passo 
para a gestão 
brasileira
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Ao completar 25 anos de atividades, a 

fundação nacional da Qualidade (fnQ) 

lança a 21ª edição do modelo de excelência 

da gestão® (meg), com transformações 

em sua forma e conteúdo. Alinhada com o 

cenário atual dos negócios no Brasil e no 

mundo, a nova metodologia ganha o guia 

de referência da gestão para excelência e 

o instrumento de avaliação da maturidade 

da gestão, duas publicações dirigidas a 

organizações de todos os setores e portes, 

públicas ou privadas, que queiram aumentar 

a produtividade por meio da gestão para 

excelência. o diagrama da gestão também 

foi recriado de maneira flexível e adaptável às 

diferentes culturas das empresas. 

saiba mais nas páginas seguintes. 
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tudo novo para mais um período de atividades da FNQ. Passados 25 anos de sua criação, a Fundação 
promoveu, mais uma vez, várias mudanças importantes para se atualizar diante das profundas 
transformações no mundo e no mercado. 

Além de uma nova marca, mais moderna e atualizada, a Fundação renovou o modelo de excelência 
da gestão® (meg), redesenhou o diagrama da gestão e, em 2017, oferecerá o seu conteúdo em duas 
publicações distintas: o guia de referência da gestão para excelência e o instrumento de avaliação 
da maturidade da gestão. As mudanças foram realizadas ao longo de três anos, a partir do trabalho 
de voluntários e especialistas da FNQ, que se empenharam no desafio de aperfeiçoar e modernizar o 
MEG, buscando facilitar a sua aplicabilidade e mantê-lo como modelo único, em sua abrangência e visão 
holística da gestão. Na construção da estrutura e metodologia, foram considerados o cenário globalizado 
e as transformações políticas, econômicas e sociais, sempre com o objetivo de atender às demandas e 
necessidades das organizações. 

o Modelo, agora, está baseado em oito fundamentos da gestão para excelência, que se desdobram 
em processos e seus resultados, e são expressos em características tangíveis e mensuráveis, quantitativa ou 
qualitativamente. Sua atualização confirmou a sustentabilidade como estratégia de negócio, tornando-a o 
eixo principal das mudanças. “temos agora um modelo adaptativo, simplificado e com atenção à cultura 
empresarial, ao papel transformador da liderança, à valorização das pessoas, à atuação em rede e à agilidade 
nas decisões”, explica marcos bardagi, gerente de Portfolio, operações e conhecimento da FNQ. 

m
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como representante do Brasil no movimento global pela 
melhoria da gestão, que alcança mais de 100 países, a 
fnQ é uma das instituições do setor que mais promoveu 
modernizações em seu modelo de gestão no mundo. 
sinal de que está atenta e acompanhando as mudanças de 
cenários e as necessidades das organizações no país. 
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fundamentos da gestão para excelência 
os Fundamentos da Excelência foram organizados em oito grandes conceitos, que se desdobram em temas. 
Estes, por sua vez, abrem-se em processos para os quais são indicadas as ferramentas e metodologias 
mais adequadas para abordá-los na gestão. “Ao propor interatividade, o novo MEG pode contribuir para o 
engajamento de todos e para o sentimento de que cada um pode fazer a sua parte, ao se ver representado 
no Modelo e adaptá-lo às suas circunstâncias especificas. dessa forma, estamos seguros de que o MEG 
continuará sendo o modelo referencial para as melhores práticas de gestão no Brasil, seja na esfera pública, 
seja na esfera privada”, afirma Bardagi. 

diagrama da gestão: adaptável às 
necessidades da organização
o novo diagrama do MEG representa os oito fundamentos da 
gestão para excelência, que substituem os antigos critérios de 
Excelência. Na figura ao lado, temos sua representação gráfica, 
baseada no tangram e criada com inspiração nas cores da bandeira 
do Brasil e no ciclo PdcL. o tangram é um quebra-cabeça de origem 
chinesa, com sete peças que podem ser transformadas em mais 
de 1.700 imagens diferentes. Ao utilizar o MEG como referência, 
a organização deve adaptá-lo (remontá-lo) na forma que melhor 
definir seu modelo de gestão. A figura simboliza um modelo de 
relacionamento entre a organização — considerada como um sistema 
adaptável, gerador de produtos e informações — e seu ambiente 
organizacional e tecnológico, além do próprio ambiente externo. 

as mudanças no meg atendem ao planejamento estratégico 
2016-2020 da fnQ, que define os próximos passos para 
aprimorar o conceito de excelência diante das necessidades da 
sociedade e da economia no Brasil e no mundo.

Pensamento 
sistêmico

Liderança 
transFormadora

aPrendizado 
organizacionaL e 
inovação

desenvoLvimento 
sUstentÁveL

orientação Por 
Processos

geração de 
vaLor

comPromisso 
com as Partes 
interessadas

adaPtabiLidade
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passo a passo da gestão para excelência
duas novas publicações estarão disponíveis aos públicos da FNQ em 2017. o guia de referência da gestão 
para excelência foi elaborado de forma inovadora, com ilustrações feitas a partir do tangram. Nele, são 
apresentados os novos Fundamentos da Gestão para Excelência e seus temas, de maneira simplificada e 
de fácil entendimento. “o Guia procura incorporar as mais recentes e emergentes questões relacionadas à 
gestão e, ao mesmo tempo, representar uma mudança significativa na forma como propomos o Modelo. 
A gestão para excelência é o nosso mote e, ousamos dizer, a única forma de as organizações prosperarem 
continuamente”, define Marcos Bardagi. como suporte ao conteúdo, o Guia traz indicações de ferramentas e 
metodologias e publica a bibliografia utilizada pelo Núcleo técnico da FNQ. 

Já o instrumento de avaliação da maturidade da gestão apresenta os conceitos da 21ª edição 
aliados à nova metodologia de diagnóstico da gestão desenvolvida com forte ênfase no ciclo PdcL. o 
preenchimento do instrumento foi simplificado e está voltado às organizações que desejam conhecer em 
detalhes a maturidade de sua gestão ou participar dos reconhecimentos da FNQ, como o Prêmio Nacional 
da Qualidade® (PNQ). A 21ª edição procurou simplificar o uso do Modelo, tornando-o de mais fácil absorção 
e entendimento, sem, no entanto, afetar o rigor técnico com que os quesitos são tratados. com ênfase na 
flexibilidade e adaptabilidade às mais variadas situações vividas pelas organizações, o Modelo, como está 
apresentado agora, pode ser customizado para atender às necessidades especificas de cada organização. 
“A empresa terá à disposição um modelo que se moldará às suas características, sendo construído 
simultaneamente com os comportamentos observados durante sua aplicação.”

PATroCÍNIo PrATA

Av. das Nações Unidas, 13.797 

Conjunto Morumbi – Bloco III – 16º andar 

CEP 04794-000 – São Paulo – SP  

Tel.: 55 11 5509-7700  

www.fnq.org.br
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MODELO DE
EXCELÊNCIA DA
GESTÃO® (MEG) 
GUIA DE REFERÊNCIA DA  
GESTÃO PARA EXCELÊNCIA

21ª EDIÇÃO

NOVO PROCESSO DE RECONHECIMENTO 
A FNQ também está remodelando o Prêmio Nacional da Qualidade® (PNQ). Para 2017, prepara uma nova nomenclatura, além de mudanças no 
modo de efetuar a inscrição/candidatura e na forma de reconhecimento. o processo se tornará mais acessível às organizações, com redução do 
tempo necessário para a participação, bem como de todos os custos envolvidos. Entre as principais mudanças planejadas, destacam-se:

 � Em substituição ao atual relato organizacional, a inscrição/
candidatura da organização será feita de modo digital, por meio 
do preenchimento de uma autoavaliação, com base no MEG 21ª 
edição, que será disponibilizada no portal da FNQ. 

 � Ao optar por participar do processo de reconhecimento, a 
organização deverá fazer o upload de documentos obrigatórios 
solicitados no momento do preenchimento. 

 � A avaliação propriamente dita será feita por meio do instrumento 
de Avaliação (iA), que será disponibilizado no portal da FNQ. o 
novo material apontará todas as alterações da 20ª para a 21ª 
edição do MEG, possibilitando às organizações entenderem as 
novidades do processo e efetivarem sua candidatura.

 � A etapa de visitação às organizações candidatas pelos 
avaliadores acontecerá em até três dias, otimizando o tempo 
de todos os envolvidos e diminuindo o valor dispendido pelas 
empresas nesse processo.

 � Um novo calendário de reconhecimento levará em consideração 
a adaptação das organizações interessadas diante do novo 
processo e do novo MEG. 

 � As inscrições/candidaturas devem ocorrer no período de julho 
a agosto de 2017, com visita às empresas entre outubro e 
novembro. A solenidade de reconhecimento deverá ser realizada 
no primeiro trimestre de 2018. 

 � o reconhecimento também sofrerá alteração. todas as 
organizações que superarem uma pontuação mínima (a ser 
definida), dependendo de seu porte e setor de atuação, serão 
elencadas em uma lista com as melhores empresas em gestão 
do País, a ser divulgada pela FNQ. 

 � Fique atento ao portal da FNQ, às redes sociais e à newsletter, 
que trarão mais detalhes sobre este novo processo de 
reconhecimento ao longo dos próximos meses.
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Principais executivos e 
representantes das 10 
organizações reconhecidas 
no PNQ 2016, em solenidade 
realizada em Brasília

PNQ 2016 recebe representantes do Governo federal 

A solenidade de entrega do prêmio nacional da qualidade® (pnq) aconteceu no dia 8 de novembro de 
2016, no Villa rizza, em Brasília. Em novo formato, integrando Anúncio Público e cerimônia, o evento da 
FNQ retornou à capital da república para inspirar as organizações públicas a adotar a gestão para excelência 
em seus processos. Na abertura, o presidente executivo da FNQ, Jairo martins, classificou o momento 
vivido pelo Brasil como um “novo patamar civilizatório”. “isso porque a sociedade e as empresas estão 
enxergando que as conveniências pontuais não mais se sustentam. cabe a nós seguir nesse caminho de 
comprometimento com a excelência e a ética”, afirmou, apresentando ainda os três pilares do Planejamento 
Estratégico da FNQ 2016-2020: o engajamento da sociedade para a causa da gestão, o aumento da 
produtividade das organizações e a competitividade do Brasil. “A exemplo de várias experiências no setor 
privado, o MEG da FNQ é uma ferramenta valiosa para superar essas contingências e reinserir o Brasil em 
patamares positivos de crescimento e desenvolvimento”, finalizou. 

Entre as 203 pessoas participantes da solenidade de reconhecimento de 10 organizações no ciclo 2016, 
com representatividade em todas as regiões do País, compareceram representantes do Governo Federal, 
como valdir simão, deborah virginia macedo arôxa, fernando antônio braga de siqueira Júnior 
e augusto akira chiba, do Ministério do Planejamento, desenvolvimento e Gestão; andré ribeiro 
ferreira, da Secretaria do Governo da Presidência da república; pedro henrique reckziegel, do Ministério 
da indústria, comércio Exterior e Serviços; Weskley rodrigues, da Secretaria de Gestão Estratégica do 
conselho Nacional do Ministério Público (cNMP). Na ocasião, o presidente da Sabesp, Jerson Kelman, 
anunciou os planos de implementação do MEG nas 17 unidades da organização. Acompanhe mais detalhes 
do PNQ 2016 e os cases das empresas reconhecidas, a partir da página 26 desta edição. 



16 classe_mundial

fÓ
r

U
m

 e
m

p
r

es
a

r
ia

l

16 classe_mundial

realizado na sede da KPMG, em São Paulo, 

o fórum de Boas práticas internacional da 

fnQ teve a participação de representantes do 

Governo federal, executivos de importantes 

organizações brasileiras e dos membros do 

Global Excellence Model Council (GEM). Confira 

a síntese das palestras e apresentações. 

o futuro  
dos modelos 
de gestão



o fórum de boas práticas internacional iniciou as atividades com 
a celebração do jubileu de prata da fnq, que completou 25 anos 
de serviços prestados à excelência da gestão no brasil. Jairo 
Martins, presidente executivo da fnq, agradeceu a presença 
dos colegas do GEM, a Kpmg pela cessão do espaço para o 
evento, o instituto adelina que forneceu os brindes, e a todos os 
palestrantes e participantes. 

em seguida, chamou ao palco o representante do cerimonial 
dos correios, Gercílio Cavalcante de Assis, a fim de conduzir o 
protocolo de obliteração do selo e do carimbo comemorativos 
dos 25 anos da fnq. o carimbo traz a inscrição do jubileu da 
fundação e é caracterizado com seu nome, o dos correios de são 
paulo e a data de circulação. “o selo é uma lousa com o mapa 
do brasil parcialmente preenchido, para mostrar que a tarefa da 
gestão deve ser contínua”, sublinhou assis. 

no palco, o diretor regional dos correios em são paulo, Eugênio 
Valentim da Silva, convidou os representantes da fnq e o 
Almirante Sérgio Luis, diretor administrativo da marinha do 

brasil, para conduzirem a obliteração. “o lançamento do selo e 
do carimbo reforça a longa trajetória dos correios com a fnq e 
da gestão pela qualidade, que se tornou fator determinante para 
o sucesso das organizações”, observou eugênio. 

após as apresentações dos painelistas e palestrantes nacionais 
e internacionais (ver a partir da pág. 18), o gerente de portfolio, 
operações e conhecimento da fnq, Marcos Bardagi, anunciou 
aos convidados o novo modelo de excelência da gestão® (meg). 
o executivo explicou a evolução do modelo, agradeceu o esforço 
coletivo do núcleo técnico da fnq para chegar ao resultado e 
convidou toda a equipe para o reconhecimento no palco. 

na sequência, o ex-presidente do conselho curador da fundação, 
Élcio Aníbal de Lucca, falou sobre a história da fnq e sua 
importância para o desenvolvimento do país, ao longo de uma 
trajetória de 25 anos. no encerramento do fórum, Jairo martins 
reforçou a necessidade do envolvimento das empresas na 
recuperação da economia do país e convocou a responsabilidade 
de todos na busca constante da gestão para excelência. 

Nas páginas seguintes, confira a síntese das palestras do 
Fórum de Boas Práticas Internacional. 

Cerimônia de obliteração do selo 
comemorativo da FNQ, oferecido pelos Correios 
em reconhecimento ao trabalho realizado
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Na palestra magna, o secretário de Gestão do Ministério do 
Planejamento, desenvolvimento e Gestão, gleisson cardoso rubin, 
celebrou os 25 anos da FNQ, saudou os representantes do GEM e 
agradeceu o espaço franqueado ao órgão do Governo Federal. Em sua 
reflexão, ele abordou os atuais desafios da gestão pública, aplicáveis ao 
ambiente corporativo e aos serviços oferecidos à população. 

“infelizmente não trago boas notícias. temos recursos formidáveis 
no País, mas, muitas vezes, os usamos de forma ineficiente”, 
pontuou o secretário ao introduzir alguns resultados do relatório de 
competitividade Global do Banco Mundial, edição 2016-2017, que 
avaliou 136 países. Embora o estudo classifique o mercado brasileiro 
com grande potencial de consumo, este aspecto acaba sendo afetado 
por variáveis negativas. Entre elas, a necessidade de fortalecimento das 
instituições brasileiras, a baixa internalização da cultura da inovação e 
o ambiente macroeconômico instável. “Esses fatores fizeram o Brasil 
piorar no ranking global, saindo da 48ª posição há quatro anos, para 
a 81ª. isso não significa necessariamente que tenhamos piorado o 
desempenho, mas sim que outros países avançaram mais, ou seja, 
estamos ficando para trás.”

Nestes anos 2000, prosseguiu o secretário, temos uma percepção 
distorcida da qualidade, da agilidade e tempestividade, diferente da 
que tínhamos na década de 1980. Para ele, a velocidade e a mobilidade 
inerentes às novas plataformas tecnológicas moldam um cidadão que 
exige qualidade com muito mais criticidade, capaz de comparar os 
serviços de transporte, saúde e educação oferecidos em outros países 
com os nossos. “As manifestações de 2013 mostram isso e os governos 
precisam ter essa clareza e adaptabilidade para resgatar a confiança.”

os itens citados pelo secretário podem, segundo ele, compor uma 
pauta para o século 21. “Mas há outros ainda não equacionados, 
especialmente se observarmos os 17 objetivos do desenvolvimento 
Sustentável da oNU, que combinam necessidades do momento 
presente — a exemplo das cidades sustentáveis e da busca por 
energias limpas — ao lado de demandas que deveriam compor uma 
agenda do século 19, como o acesso a água potável e saneamento, a 
erradicação da pobreza e o combate à fome. “Lidar com essas duas 

gleisson cardoso rubin, 
secretário de gestão do 
ministério do planejamento, 
desenvolvimento e gestão

agendas é extremamente complexo, mas é a partir delas que trazemos 
algumas propostas colocadas tanto para a gestão pública quanto o 
setor privado”, afirmou. 

Entre os desafios, rubin citou a melhoria da qualidade dos serviços 
públicos, a efetividade e eficácia das políticas públicas e o aumento 
da eficiência do gasto público. “Esta agenda é atemporal e depende 
do envolvimento de toda a sociedade”, disse. o fato, argumentou o 
secretário, é que o Estado está pesado e oneroso demais. “Se nada for 
feito agora, a dívida pública pode chegar a 90% do PiB em 2023, o 
que nos levaria a uma situação semelhante à da Grécia hoje. Portanto, 
quando falamos da PEc 55, bastante impopular mas imprescindível 
neste momento, precisamos lembrar que a arrecadação de seis estados 
já não é suficiente para pagar a folha do funcionalismo público.” 
diante da gravidade do cenário, o secretário advertiu que as empresas 
não costumam valorizar tanto os modelos de gestão em tempos de 
normalidade. “Mas eles se tornam absolutamente necessários em 
cenários como o que estamos vivendo.” 

Em relação à gestão pública, o secretário elencou algumas bases que 
já estão lançadas nos Programas Brasil 100% digital, @inovaGovBr 
e o GNova (laboratório de inovação), “com adequadas simplificação, 
integração, inovação e uso intensivo de tecnologia na oferta de 
serviços públicos digitais”. Para assegurar a efetividade e eficácia das 
políticas públicas, rubin citou a adoção da 21ª edição do Guia de 
referência da Gestão para Excelência da FNQ e o modelo atualizado 
do Gespública, existente há 11 anos e em nova fase de simplificação e 
adaptabilidade, com foco na desburocratização da gestão. 

Por fim, para aumentar a eficiência do gasto público, as medidas 
propostas são o aumento da produtividade do Estado e a 
racionalização dos gastos públicos. “Vivemos nos últimos três anos 
a tempestade perfeita: a junção de crises políticas, econômicas e 
institucionais. Sobrevivemos, não foi a primeira nem será a última. 
Essa é uma característica do brasileiro — somos resilientes —, mas 
essas crises não terão servido para nada se não pudermos extrair delas 
os desafios e o compromisso autêntico de superá-los, restaurando a 
confiança das empresas e dos cidadãos no governo”, finalizou. 

gestão para excelência: o caminho para um brasil melhor 
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transparência e governança foram os temas da Kpmg
ao iniciar a sua palestra, ricardo anhesini, coo e sócio da KPMG, indicou o documento Principles of 
Corporate Governance – The Principles, atualizado em 2015 pelo G20/oEcd (organização para a cooperação 
e desenvolvimento Econômico), como o compêndio mais completo sobre governança corporativa, 
recomendando a adoção de suas práticas na totalidade pelas empresas. “A gestão para excelência passa 
por governança corporativa, transparência, ética e integridade”, salientou o executivo, apresentando na 
sequência alguns princípios do documento da oEcd. 

recomendados para organizações de portes e setores diversos, inclusive novos empreendimentos e/ou em 
transição para mercado de capitais, o The Principles garante a base para um sistema eficaz de governança 
corporativa; direitos e tratamento equitativo de acionistas e principais funções da propriedade; a organização 
do mercado de investidores institucionais, mercado organizado de ações e outros intermediários; o papel 
de outras partes interessadas na governança corporativa; divulgação e transparência; e responsabilidades 
da administração. “trata-se de um documento que fornece um framework mínimo para cada organização, 
devendo ser adotado na íntegra porque seus princípios são interligados e complementares.” 

Anhesini citou o Brasil como benchmark para a implementação da governança corporativa, por conta 
da nossa estrutura regulatória e judicial consolidadas. E sintetizou: “A governança corporativa não é um 
fim, mas sim um meio para fornecer qualidade de informação e transparência para atrair investimentos 
e produzir crescimento. Em tempos de Brexit e da ascensão de tendências proteconistas em um contexto 
de mercado global, essa discussão é fundamental.” o executivo argumentou, ainda, que as organizações 
contribuem, em geral, para o bem-estar da sociedade. Mas existem situações em que seus interesses são 
diferentes dos da sociedade, levando a atuações menos éticas. daí a importância de desenvolverem seu 
propósito, Visão e Missão, como cultura interna que estimule comportamentos e códigos de conduta com 
transparência e inclusão de todas as partes”, encerrou. 

a gestão para excelência passa pelos conceitos de 
governança corporativa, transparência, ética e integridade. 

Ricardo Anhesini,  
COO e sócio da KPMG
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a trajetória da embraer 
o gerente de inovação corporativa da Embraer, sandro giovanni 
valeri, apresentou o primeiro case do evento, contando um pouco 
da história da companhia. Ele afirmou que a empresa é resultado 
e um dos exemplos de sucesso do investimento governamental na 
educação, relembrando sua origem no final da década de 1940 e início 
de 1950, quando foi criado o instituto tecnológico de Aeronáutica 
(itA), instituição de ensino superior pública da Força Aérea Brasileira 
(FAB) vinculada ao departamento de ciência e tecnologia Aeroespacial 
(dctA), na cidade de São José dos campos (SP). 

Nascida como empresa estatal, 25 anos depois a Embraer foi 
privatizada e, hoje, é o 3º player global de aviação comercial, o 4º 
de aviação executiva e o principal de defesa e segurança da América 
Latina. Privatizada em 1994, a companhia cresceu 20 vezes em 2006, 
o que acabou gerando ineficiência em processos e no atendimento 

aos clientes. “criamos, assim, em 2007, o Programa de Excelência da 
Embraer com quatro frentes: cultura, Pessoas, Liderança e Eficiência 
nos Negócios”, contou o gerente. 

com 19 mil pessoas distribuídas em suas operações pelo mundo e 
seguindo sua trajetória com a aplicação da metodologia Kayzen, a 
empresa submeteu-se à autoavaliação assistida do MEG da FNQ em 
2010. “os questionamentos do Modelo nos fizeram gerar novas frentes 
de excelência, principalmente no atendimento às expectativas dos 
stakeholders.” A partir daí, a Embraer adotou as soluções desenvolvidas 
pelo MEG até obter, em 2014, o reconhecimento máximo do PNQ. Um 
ano depois conquistou o Magna cum laude no PNQ 2015. “Hora de 
parar? de jeito nenhum”, disse Valeri. “Agora que a Embraer entendeu 
seus principais indicadores, o objetivo é prosseguir com novos saltos 
na gestão para excelência”, concluiu o gerente.

a embraer surgiu no final da década de 1940 e início de 1950, 

quando foi criado o instituto tecnológico de aeronáutica (ita). 
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sandro giovanni valeri, gerente  
de inovação corporativa da embraer
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o cooperativismo caracteriza-se pela união voluntária de 
pessoas em torno de uma necessidade comum. 

cooperativas adotam o meg
A apresentação do Serviço Nacional de Aprendizagem do cooperativismo (Sescoop) foi realizada por 
sua gerente geral, Karla tadeu duarte, que falou sobre a história e o princípio do cooperativismo, e sua 
abrangência para atender todos os segmentos e empresas de diversos portes. criado em 1998, o Sescoop 
é uma instituição do Sistema “S” com o viés da educação cooperativista. tendo como base a Lei 5.5764/71, 
que disciplinou o setor, e a constituição de 1988, o que caracteriza o cooperativismo é a união voluntária 
de pessoas em torno de uma necessidade comum. “o sistema busca o desenvolvimento econômico e o 
bem-estar social pela administração democrática”, disse Karla. cooperativas possuem aspectos que as 
diferem das empresas tradicionais, mas também vários pontos em comum. “Visamos à sustentabilidade, 
ao resultado positivo e à competitividade no mercado. também temos stakeholders e uma independência 
econômica e de gestão. Por isso, a necessidade de termos qualidade.”

No Brasil, atualmente, existem 6.655 cooperativas, com mais de 13 milhões de cooperados. A diversidade 
é uma de suas características e isso explica a necessidade de uma cultura bem estabelecida e o 
aperfeiçoamento da gestão para o desenvolvimento das cooperativas brasileiras. Para garantir isso, o 
Sescoop adotou o MEG da FNQ, em parceria com o sistema ocB (organização das cooperativas Brasileiras). 
o resultado dessa combinação foi o Programa de desenvolvimento de Gestão de cooperativas (PdGc), uma 
ferramenta que auxilia a desenvolver a cultura de excelência e a visão sistêmica dos processos. 

Ainda com o apoio da FNQ, foi criado o Prêmio Sescoop Excelência de Gestão. Para falar mais do 
reconhecimento, Karla chamou ao palco luiz fernando dutra de freitas, gerente de Estratégia, Projetos 
e Processos da Unimed Vitória, vencedora de duas edições do prêmio, em 2013 e 2015. com 37 anos, 
a Unimed Vitoria adotou o planejamento estratégico dentro de seu modelo de gestão há 21 anos. “Na 
cooperativa, os médicos são os donos, mas também são o chão da fábrica, os clientes e os fornecedores. 
o ciclo de revisão do planejamento estratégico é feito todo ano. Acredito que, primeiro, temos de criar a 
cultura, fazer o nosso dever de casa. isso tem agregado valor para os médicos e o resultado aparece também 
em forma de reconhecimento, como o Prêmio Sescoop Excelência de Gestão”, finalizou o gerente. 

Karla tadeu duarte,  
gerente geral do sescoop

21 dezembro _2016
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a experiência de singapura 
patrick lim, da agência Spring, de Singapura, foi o primeiro convidado 
do GEM a falar no evento. Fez a apresentação de seu país, definindo-o 
como um pequeno player na arena global, registrando um PiB de 
US$ 292 bilhões. desde os anos 1960, a estratégia de Singapura está 
alinhada ao crescimento econômico e ao objetivo de garantir emprego 
pleno à população. 

“Após a nossa independência havia muito desemprego no país. Nos 
anos 1970, apesar de termos criado empregos, precisávamos melhorar 
a qualidade da mão de obra. Nos anos 1980 e 1990, a tecnologia foi 
de grande importância para isso. tivemos um boom da internet e 
o foco passou a ser em inovação e conhecimento”, relatou Lim. No 
seu entender, essa estratégia levou o país a criar uma ponte para o 
futuro baseada na excelência da gestão. “Percebemos que, ao evoluir 
na gestão pública, precisávamos repassar a ideia para as empresas.” 

A evolução dos modelos 
internacionais de gestão

fnQ coordena e sedia reunião anual do Global Excellence 
Model Council (GEM) no Brasil e seus membros compartilham 
experiências no fórum de Boas práticas internacional.
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Em 1994, quando foi criada a Spring, uma agência global de âmbito 
comercial, o problema era produtividade e eficiência — “aliás, 
questões semelhantes às do Brasil atual”, comparou. 

Em 1995, o primeiro-ministro do país assinou uma ordem convocando 
as empresas a aumentar a produtividade, mas Lim ressalvou que uma 
iniciativa dessas deve servir também ao setor governamental, “que 
precisa dar o exemplo às organizações.” com um ambiente propício, 
a Spring resolveu aprender com os melhores: EUA e Japão. “No início 
dos anos 2000, criamos uma equipe de gestão. Queríamos excelência 
contínua. Para isso, a retenção de conhecimento foi crucial.” Segundo 
Lim, o modelo de gestão no país é semelhante para organizações 
públicas e privadas e tem adaptações para micro e pequenas 
empresas. “Hoje nosso foco está na cultura de inovação. Vamos 
evoluindo com o mundo”, sintetizou. 

como um de seus membros, a FNQ teve a distinção de ser escolhida para assumir a coordenação do Global 
Excellence Model Council (GEM) durante 2016, além de sediar sua reunião anual, realizada no Brasil. com 
isso, o Fórum de Boas Práticas internacional teve a participação de representantes dos 10 países e regiões 
membros do GEM no painel “Evolução dos Modelos internacionais de Gestão”. Jairo martins, presidente 
executivo da FNQ, coordenou a recepção e a condução de trabalhos dos visitantes internacionais. 

Participaram do painel: léon tossaint, da Fundação Europeia de Gestão da Qualidade (EFQM); 
fernando gonzalez, da corporação de Finanças internacionais do México (iFc); parayil mana 
Krishnan, da confederação da indústria indiana (cii); Kenji ohdate, da Japan Quality Assurance 
Organization (JQA); Juan luis martin cuesta, da Fundação iberoamericana para Gestão da Qualidade 
(Fundibec); e patrick lim, da agência Spring. 

criado em 2000, o GEM é formado por representantes da Austrália, Estados Unidos, Índia, Europa, Brasil, 
iberoamérica, México, Japão, Malásia e Singapura. com reuniões anuais para trocar experiências e 
informações, possui como Missão inspirar, mobilizar e capacitar as organizações em torno de fundamentos 
da excelência alinhados globalmente, para que gerem valor para toda a sociedade. Veja, a seguir, um resumo 
das palestras dos membros do GEM. 
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Quase todas as empresas da Índia já se adaptaram ao 
modelo da cii e têm certificações de excelência. 

Da esq. p/a dir.: Juan Luis Martin Cuesta (Fundibec/Iberoamérica); Fernando 
Gonzalez (IFC/México); Léon Tossaint (EFQM/Europa); Patrick Lim (Agência Spring/
Singapura); Parayil Mana Krishnan (CII/Índia); e Kenji Ohdate (JQA/Japão)

índia em busca da excelência
parayil mana Krishnan, da confederação da indústria indiana (cii), 
fez uma ressalva sobre a particularidade demográfica de seu país e 
abordou a evolução da indústria nas últimas décadas, sob a ótica da 
jornada de qualidade. “Um dos objetivos da cii é ser viabilizadora de 
desenvolvimento, seja no setor privado ou público. Na década de 1980, 
quando o movimento da qualidade se iniciou, a cii tomou a dianteira. 
isso foi feito por meio de controle de processos e gestão da qualidade”, 
argumentou. depois se voltou aos padrões japoneses de qualidade. 
“de 1990 até 2010, o foco era o controle em processos estatísticos. Na 
década de 1990, quando o movimento da qualidade ganhou força na 
Índia, fomos líderes em garantir que nossas organizações-membros 
passassem por essa jornada por meio de um processo de certificação, 
como o da iSo e outras”.

Quando, ainda nesssa década, a indústria indiana passou a competir 
no mercado global, foi lançado um programa conjunto com o 
departamento de importação e Exportação da Índia, que incentivava 
a exportação, enquanto a cii promovia a competitividade por meio 

de premiações. “criamos também modelos globais como parte 
do nosso programa. Já nos anos 2000, observou-se um rápido 
desenvolvimento desse framework, tanto no setor privado quanto no 
público. Quase todas as empresas da Índia já adaptaram esse modelo 
e têm certificações de excelência. Ao mesmo tempo, liderada pela 
indústria de ti, o setor de serviços teve grande crescimento, além de 
um aumento nos investimentos em pesquisa e desenvolvimento.”

depois de 2010, a cii já tinha um grande número de participantes 
e praticantes de seus programas. o cenário político e econômico 
entrou em grande transformação, trazendo novos desafios aos seus 
líderes. “Adaptamos nosso modelo e, mesmo com tantas turbulências, 
ainda somos a economia de maior crescimento do mundo. temos a 
convicção de que as ferramentas da excelência nos ajudam a enfrentar 
os momentos difíceis. Usamos também o modelo da Fundação 
Europeia de Gestão da Qualidade (EFQM), para nos aproximar dos 
clientes, pois acreditamos que a liderança está de um lado, o cliente no 
centro e o foco nos processos e resultados”, finalizou Krishnan. 
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Japão na vanguarda da qualidade
Kenji ohdate, da Japan Quality Assurance Organization (JQA), falou 
sobre as características e a evolução do modelo de gestão japonês. 
“Fundamos a JQA em 1995, baseada no modelo americano. Nossos 
valores estão centrados no cliente e em nove conceitos-chave: 
mudança, gestão baseada em valores, processos, emergências, diálogo, 
pensamento estratégico, marca e inovação”. Ele destacou que a gestão 
de inovação é crucial para a organização, alertando que é preciso 
melhorar o ciclo de PdcA para incentivar os processos inovadores. 
“Nossos desafios são conseguir mensurar o sucesso de grandes 
empresas e ver como as pequenas e médias conseguem performar”. 

Ao longo dos 21 anos de criação, a JQA evoluiu seu modelo, 
passando pelo americano e hoje baseado em conceitos mais globais. 
“implementamos essas iniciativas em grandes empresas, que criaram 
avaliações internas e treinamentos para certificações globais. A 
conquista de prêmios e certificações foi vista como sinônimo de bons 
negócios e aprimoramento da qualidade”, avaliou ohdate. Em certo 
momento, as organizações perceberam que a inovação, para além do 
PdcA, era muito mais importante para a sobrevivência. “A princípio 
se achava que só as grandes empresas poderiam implementar práticas 
de gestão, mas, com o tempo, as médias e pequenas, bem como as 
organizações sem fins lucrativos, passaram a adotar os modelos de 
gestão do JQA. diante de suas características, foram criados programas 
específicos e seminários que contribuíram para investir melhor o tempo 
e os recursos financeiros. Agora, temos uma gama enorme de setores e 
portes diferentes utilizando o nosso modelo.” 

fernando gonzalez, da corporação de Finanças internacionais 
do México (iFc), falou dos desafios de seu país. A iFc iniciou suas 
atividades há 27 anos como fomento de qualidade para o México, 
primeiramente como iniciativa público-privada para incentivar as 
empresas mexicanas. No início dos anos 1990, o país estava se abrindo 
ao comércio internacional, a Nafta estava surgindo e o México precisava 
se preparar para competir, inclusive com iniciativas do governo. “Nesse 
tempo, muitas coisas mudaram — a forma como nos comunicamos, 
trabalhamos, viajamos, organizamos e gerenciamos as empresas. os 
modelos de excelência tiveram de se adaptar de acordo com o novo 
ambiente de transformações contínuas”, argumentou Gonzalez. 

Até 1995, o foco do iFc era na qualidade e produtividade, as bases da 
competitividade daquela época. “Por volta de 2000, a revolução de 
ti tornou-se crucial para as empresas. Era preciso integrar a gestão 
do conhecimento e novas plataformas. Em 2005, o desenvolvimento 
sustentável gerou interesse nas organizações, então alinhamos esse 

conceito ao de eficiência, pensamento estratégico e gestão de risco.” 
Segundo Gonzalez, a maioria das perdas estava dirigida ao curto prazo 
e era importante entender a importância do planejamento estratégico 
no longo prazo. “colocamos foco nisso. Em 2011, vimos que, para 
executar essa estratégia, eram necessários recursos. Então, passamos 
a entender a importância da inovação com simplicidade para concorrer 
no mundo imprevisível e disruptivo”, disse. 

Gonzalez salientou que, no futuro, a revolução de ti vai continuar. “isso 
vai mudar radicalmente as capacidades de gestão necessárias para as 
empresas. Passamos da gestão da eficiência para a gestão da mudança 
e complexidade e, ao mesmo tempo, gestão da produtividade e da 
qualidade. A pergunta é: que tipos de capacidades os modelos de 
excelência promoverão? Pensamento crítico, análises inovadoras, 
“pensar fora da caixa”, provavelmente, serão valorizados ainda mais. 
Esse é o desafio dos modelos de excelência,” concluiu. 

méxico se prepara para  
a revolução digital

Reunião anual do GEM, realizada na sede da FNQ, em São Paulo
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o modelo da efQm faz muito sucesso porque sua lógica é 
simples e os líderes podem aprender muito rapidamente. 

iberoamérica pronta para mudanças
Juan luis martin cuesta, da Fundibec, criada em 1998, explicou 
que a Fundação engloba 22 países, sendo 20 que falam espanhol e 
dois, português. deles, 19 estão na América Latina e três na Península 
ibérica. “temos dois modelos de gestão: um para empresas e outro 
para administração pública. Eles são semelhantes, mas cada um foi 
adaptado para seus públicos”, afirmou. cuesta disse que o modelo 
ibero-americano é bem semelhante ao MEG da FNQ e também ao 
modelo europeu da EFQM, basicamente com os mesmos princípios e 
critérios. citou partes da metodologia da Fundibec e a comparou com 
o Malcon Baldrige e o Deming, enfatizando que “o objetivo comum 
entre todos é a excelência e a melhoria contínua.” 

Para cuesta, a evolução dos modelos deve fortalecer alguns conceitos: 
“É preciso mudar e se adaptar às novas tendências, focar claramente 
no cliente, nas pessoas e em sua participação na gestão. A qualidade 
geral de processos, técnicas e recursos será sempre crucial para 
concorrer no futuro, mas os modelos precisam se alinhar aos valores 
em transformação, assim como às necessidades dos clientes e da 
sociedade. temos uma preocupação especial com as instituições 
públicas, que hoje representam 60% dos participantes da Fundibec. A 
última revisão do modelo ibero-americano foi feita no final de 2015 e, 
agora, em 2016, novas mudanças foram incluídas. Uma das principais 
foi reforçar o capital humano para continuar crescendo.” 

Por fim, cuesta apresentou imagens de cerimônias do Prêmio Qualidade 
ibero-americano, que é ligado à cúpula ibero-Americana de chefes de 
Estado e de Governo e gerido pela Fundibec, com a presença de Juan 
carlos i, então rei da Espanha, Álvaro Uribe e José luis zapatero, então 
presidentes da colômbia e da Espanha, respectivamente, e michelle 
bachelet, presidente do chile, entre outras autoridades públicas. 

europa aposta em inovação
léon tossaint, da Fundação Europeia de Gestão da Qualidade 
(EFQM) fez uma apresentação sobre a instituição, criada em 1988 com 
lideranças que queriam um novo modelo de gestão. A mensagem 
era melhorar a concorrência global de cada organização-membro e 
também a competividade do setor como um todo. “isso ainda vale para 
hoje”, observou. o modelo da EFQM se desenvolveu ao longo dos anos, 
mas ainda é semelhante ao projeto original. “Ele foi implementado 
em outros países, como Índia, Marrocos, Equador, colômbia. Naquela 
época foi muito inovador, holístico, e já incluía a preocupação com o 
meio ambiente, algo então avançado”, argumentou tossaint. Hoje são 
41 parceiros em todo o mundo, alinhados à preocupação maior da 
EFQM de priorizar o pensamento estratégico. “Nosso modelo fez muito 

sucesso porque sua lógica é bem simples e os líderes podem aprender 
muito rapidamente. Quase todos os países da Europa o adotaram, 
como início de grandes parcerias. temos um ciclo de aprendizado 
completo e ferramentas para analisar a maturidade da gestão na 
organização”, completou. Para ele, na terceira onda, é necessário 
exceder as expectativas dos stakeholders. “Precisamos ser inovadores, 
identificar lideranças transformadoras e ir além das mentalidades 
convencionais. devemos tornar as pessoas mais felizes, criar um futuro 
sustentável e ser um modelo para os parceiros. Exercer liderança 
intuitiva, antecipar o inesperado e estar à frente da concorrência, 
enfim, tudo isso — ou seja, oferecer além do que é previsto — pode 
dar uma nova relevância ao modelo de excelência.” 
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números do pnq 2016

total de candidatas 19

empresas visitadas 17

Grandes empresas 14

média empresa 1

Pequenas empresas 2

sem fins lucrativos 2

examinadores
Voluntários 185

25ª edição do PNQ realiza 
solenidade em Brasília
Em 2016, o Prêmio 
Nacional da Qualidade® 
(PNQ) reconheceu 
as boas práticas das 
seguintes organizações:

37

21

Sudeste (7) 37%
Sul (4) 21%

Nordeste (5) 26%

Norte (1) 5%

centro-oeste (2) 11%

proporção de candidatas por região (%)

SuMMa cuM laudE
Eletrobrás Eletronorte – Superintendência 
de Geração Hidráulica (OGH) – Unidade 
Tucuruí (PA)

MaGna cuM laudE
Brasal Refrigerantes (DF) 
Volvo Caminhões (PR)

premiadas
Elektro (SP) 
Sabesp – Unidade de Negócio Sul (SP) 
Senac RS (RS)

destaqUes por critério
Cemar (MA) – Critério Clientes 
Copel Telecom (PR) – Critério Processos 
EDP Distribuição SP (SP) – Critério Processos 
Turbo Brasil (MG) – Critério Processos

de volta a Brasília, a solenidade do prêmio nacional da qualidade® (pnq), realizada 
em 8 de novembro de 2016, anunciou e reconheceu dez organizações como aderentes 
às boas práticas da gestão. Pela primeira vez, houve reconhecimento de empresas de 
todas as regiões do País. Na categoria Summa cum laude, a Eletrobrás Eletronorte – 
Superintendência de Geração Hidráulica (oGH) – Unidade tucuruí (PA) sagrou-se 
campeã pela terceira vez. A Brasal refrigerantes (dF) e a Volvo caminhões (Pr) foram 
laureadas na categoria Magna cum laude — bicampeãs em ano consecutivo. Na 
categoria premiada, as homenageadas foram Elektro (SP), Sabesp – Unidade de 
Negócio Sul (SP) e Senac rS (rS). outras quatro organizações receberam destaque por 
critério: cemar (MA), no critério clientes; e copel telecom (Pr), EdP distribuição São 
Paulo (SP) e turbo Brasil (MG), no critério Processos. Neste ano, não houve Finalistas. 

o evento teve a presença de 203 pessoas, entre representantes do Ministério do 
Planejamento, desenvolvimento e Gestão, Secretaria do Governo da Presidência da 
república, Ministério da indústria, comércio Exterior e Serviços, Secretaria de Gestão 
Estratégica do conselho Nacional do Ministério Público (cNMP), além de outras 
autoridades da gestão pública, filiados da FNQ, parceiros, voluntários e executivos das 
empresas reconhecidas. Na ocasião, o presidente da Sabesp, Jerson Kelman, anunciou 
os planos de implementação do modelo de excelência da gestão® (meg) nas 17 
unidades da organização. 

Na abertura do evento, o presidente executivo da FNQ, Jairo martins, salientou a 
importância da participação das empresas nos processos do PNQ para superar a 
crise e obter bons resultados. “o mundo nos mostra, em inúmeros exemplos, que o 
desenvolvimento sustentável de um país só se alcança por meio da gestão. Não há 
dúvidas de que estamos no caminho certo para a reinserção do Brasil nas cadeias 
produtivas internacionais”, concluiu. 

confira, a seguir, os relatos das empresas reconhecidas no pnq 2016.

5

11

26
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Willamy moreira frota
Diretor de Operação da 
Eletrobras Eletronorte
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antônio augusto bechara pardauil
Superintendente de Geração Hidráulica  
da Eletrobras Eletronorte

tito cardoso de oliveira neto 
Diretor-presidente da Eletrobras 
Eletronorte
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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:

eletronorte, em 1973. em nov/1984, 
inaugurada a Usina hidrelétrica tucuruí 

País de origem:

brasil
capital:

nacional
setor de atuação:

energia elétrica
Principais executivos:

tito cardoso de oliveira neto, diretor-
presidente; Willamy moreira frota, 
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 2015:
r$ 4.955 milhões (receita bruta)

total da força de trabalho 
em 2015:

eletronorte: 3.345 empregados; 
superintendência: 389 pessoas (322 
empregados e 67 terceirizados)

Histórico no PNQ:
destaque 2009 e 2010, premiada 
2011 e 2014; Magna cum laude 2015; 
Summa cum laude 2016
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premiada pela terceira vez consecutiva, a superintendência 

de geração hidráulica (ogh) – eletrobras eletronorte faz jus 

à mais alta distinção do pnQ, a categoria Summa cum laude. 

torna-se, assim, uma referência de valor para a gestão pública. 

referência em gestão 
de recursos públicos

“obter o Summa cum laude do pnq só foi possível graças à 
participação de todos os colaboradores que ajudam a ogh a 
se reinventar, buscar novas metodologias, inovar e melhorar 
seus processos no dia a dia”, celebra Antônio Augusto Bechara 
Pardauil, superintendente de geração hidráulica da eletrobras 
eletronorte. para ele, a excelência não é um fim em si mesmo, 
portanto, os próximos passos são “manter a constância de 
propósitos, perseguir a liderança em gestão e contribuir para o 
grande desafio da reestruturação do sistema eletrobras”. 

com uma força de trabalho composta por 389 pessoas, a 
superintendência de geração hidráulica (ogh) da eletrobras 
eletronorte adota o meg da fnq desde 2003, após experiência 
anterior com o modelo de excelência do governo federal (pqgf), 
no qual conquistou a faixa ouro. “os benefícios e avanços foram 
muitos, entre eles a incorporação das boas práticas de gestão na 
cultura da organização”, avalia pardauil. em tempos turbulentos, 
de crise econômica, o executivo atribui a evolução positiva 
dos resultados financeiros da ogh à capacidade de incorporar 
processos de melhoria e inovação ao sistema de aprendizado e 
aprimoramento da gestão. 

pardauil acredita que a fnq tem sido uma aliada para superar 
desafios e exemplifica com a aplicação interna dos fundamentos 
inovação e atuação em rede, ambos do meg, que resultaram no 
programa equipes sistêmicas. “nossos profissionais de operação 
e manutenção (o&m) foram capacitados para atuar em qualquer 
usina hidráulica sob a gestão da superintendência, reduzindo 
custos e evitando a contratação de serviços adicionais. além disso, 
colhemos uma melhora no clima organizacional, uma vez que 
houve a percepção de aumento da empregabilidade e de novas 
oportunidades para vencer desafios na carreira”, conclui.
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por ser uma empresa pública, o 
reconhecimento do pnq à ogh tem 
um grande diferencial em relação a 
outras organizações. o Summa cum 
laude demonstra que, mesmo em 
tempos difíceis, é possível atender 
à sociedade, nossa principal parte 
interessada, realizando uma 
gestão para excelência. o mérito 
do prêmio é da constância de 
propósitos de nossas lideranças, 
do envolvimento de todos os 
colaboradores e também da fnq, 
que desenvolve um trabalho 
valorizado internacionalmente. 
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Usina Hidrelétrica Tucuruí, no Pará
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Perfil 
a eletrobras eletronorte (eln) – centrais elétricas do norte do 
brasil s/a é uma sociedade anônima de economia mista criada 
em 1973, subsidiária da eletrobras (elb) – centrais elétricas 
brasileiras s/a e concessionária de serviços públicos  
de energia elétrica. a eletronorte atua no setor elétrico 
brasileiro (seb), com a finalidade principal de realizar estudos, 
projetos, construção e operação de usinas geradoras e sistemas 
de transmissão de energia elétrica, bem como de celebrar atos 
de comércio decorrentes dessas atividades. a eletrobras é a 
acionista majoritária da eletronorte com 99,41% das ações. 
fundada em 1984, completando 32 anos de operação em 2016, 
a superintendência de geração hidráulica, com sede em tucuruí 
(pa), é uma unidade autônoma da eletronorte, especializada 
na geração de energia elétrica de origem hidráulica. em 2015, 
a ogh respondeu por 100% de toda a geração de energia 
elétrica da eletronorte, fora do regime de cotas, e por 76% de 
sua receita. em 2015, a força de trabalho da superintendência 
era composta por 389 pessoas. além disso, propiciou estágio 
a 78 estudantes e 35 jovens aprendizes. tendo a água como 
principal insumo de seu processo produtivo, a superintendência 

Usina Hidrelétrica  
Samuel, em Rondônia

Usina Hidrelétrica  
Curuá-Una, no Pará
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elabora, em conjunto com as áreas da organização, estudos 
hidrológicos relevantes para a operação das usinas e realiza 
monitoramentos. Utiliza, ainda, serviços e insumos produzidos 
e oferecidos por outras unidades da empresa. seu principal 
desafio é otimizar a gestão de três plantas em dois estados 
brasileiros com culturas distintas (pará e rondônia). para 
tanto, implantou equipes sistêmicas que podem operar e 
manter qualquer uma de suas instalações. 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. as principais partes 
interessadas da ogh são: sociedade, clientes, fornecedores, 
empresas do sistema interligado nacional (sin), aneel e ons 
(operador nacional do sistema). a força e a determinação 
dos colaboradores, de todos os diretores e a participação 
sinergética da eletrobras permitiu que a eletronorte, pelo 
sétimo ano seguido, conquistasse resultado positivo no 
exercício contábil de 2015, fato inédito em sua história.
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Reuniões de capacitação 
no MEG reforçam 
elementos da cultura OGH

mecanismos participativos e integrados 
o Sistema de Liderança na oGH é composto pela estrutura formal, comitês 
e equipes matriciais. As decisões são tomadas em diferentes fóruns e 
podem fluir dentro da hierarquia formal ou pelas equipes matriciais 
multifuncionais. A alta direção é constituída pelos comitês consultivos 
e diretivos, responsáveis pela aprovação do planejamento estratégico e 
condução do ciclo de aprendizado das práticas. o Fórum integrado oGH, 
coordenado pelo superintendente, é um mecanismo decisório e informativo 
do qual participam todos os gerentes e 45 líderes informais. o atual credo 
da Eletronorte, constituído pela Missão, Visão e Valores, foi estabelecido e 
unificado no Sistema Eletrobras, tendo como eixos principais a produção 
de energia limpa, a integração e a sustentabilidade. o desenvolvimento da 
cultura organizacional ocorre na oGH por meio de seu Sistema de Gestão, 
resultante da integração das metodologias MEG, PNQ e Lean, sendo que a 
comunicação dos temas e o engajamento das pessoas se realizam por meio 
do Sistema de reuniões, que promove o respeito à diversidade de ideias. 
o código de Ética das Empresas Eletrobras é disseminado em campanhas 
de comunicação, e a prevenção de desvios se dá pela atuação da liderança 
no Sistema de reuniões, ouvidoria e comissão Permanente de Ética. A 
verificação de não-conformidades é feita em auditorias preventivas, reuniões 
de análise crítica, controle das áreas usuárias e ações corretivas. 

o aprendizado e a inovação são transformados em melhorias por meio 
do ambiente propício à busca da excelência, e os processos gerenciais são 
aperfeiçoados via metodologia Looping infinito de Aprendizado e inovação, 
refinada com o conceito de “zonas de crescimento” em todas as áreas e 
processos. os mecanismos de prestação de contas aos acionistas e demais 
partes interessadas integram o Sistema de Governança corporativa, no qual 
são emitidos informes aos investidores e relatórios contábeis, de desempenho 

empresarial e de sustentabilidade. A oGH viabiliza sua prestação de contas 
para a diretoria de operação nas reuniões com o diretor e demais unidades 
dessa diretoria, no relatório de Gestão Anual e no SGestor, mecanismo via 
intranet que permite o acompanhamento da gestão. Entre as melhorias, 
destacam-se: assinatura dos contratos de gestão interna, fortalecimento 
das equipes matriciais multidisciplinares e criação do pilar sustentabilidade 
empresarial (metodologia tPM), aprovado pelo Japan Institute of Plant 
Maintenance (JiPM). As partes interessadas relevantes são identificadas no 
Mapa de contexto da Eletronorte, desdobrado para a Superintendência. Em 
2015, foi introduzida uma metodologia adaptada do PMBoK, que utiliza os 
atributos “poder, influência, interesse e impacto” para defini-las. 
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ferramentas inovadoras para cumprir estratégias
A análise de macroambiente, das características do setor elétrico e do mercado de energia elétrica e suas tendências 
é realizada no Planejamento Estratégico do Sistema Eletrobras, no Plano de Negócios da Eletrobras e no processo de 
revisão do PE/ELN 2010-2020, que utiliza adaptação inovadora da Metodologia da Execução Premium de Kaplan e 
Norton. A identificação e a avaliação dos ativos intangíveis na oGH são realizadas nos Workshop de Gestão, em prática 
adaptada do Método de Análise dos recursos internos (Barney, 2007) denominada Vrio (Valor, raridade, inimitabilidade 
e organização). Na oGH, a análise do ambiente interno, visando ao Plano Estratégico, acontece nas etapas do Workshop 
de Gestão, relatórios de Avaliação do PNQ, desempenho dos indicadores, Planos de Ação, Pesquisa de clima, relatórios de 
consultorias e auditorias do tPM, e relatórios de auditoria das iSo 9001 e 14001. os requisitos das partes interessadas e os 
relativos ao desenvolvimento sustentável permeiam todas as estratégias e são considerados nas metas dos indicadores 
de monitoramento. 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 avaliação do êxito das estratégias vem dos contratos de Avaliação de desempenho da oGH com 
a diretoria de operação. o monitoramento dos Planos de Ação é feito por meio do Sistema de reuniões, auditorias dos 
pilares tPM e do SGestor, que permite à alta direção controlar a execução do Plano de Ação, por meio de aba específica 
que configura um refinamento desta ferramenta de gestão e foi destacada pela FNQ como inovadora. 

o engajamento das pessoas se realiza por meio do sistema de 
reuniões ogh, que promove o respeito à diversidade de ideias.
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Uma das atividades do 
Programa de Educação 
Ambiental da OGH

a eletrobras eletronorte disponibiliza canais de comunicação 
e relacionamento a todos os clientes e partes interessadas. 
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e responsabilidade socioambiental
As práticas para identificação e análise dos requisitos legais, regulamentares 
e contratuais aplicáveis às questões socioambientais têm enfoque preventivo 
e estão alinhadas ao objetivo estratégico “integrar e Eficientizar a Gestão dos 
Programas Sociais e Ambientais”. As áreas corporativas antecipam mudanças 
na legislação junto ao congresso e órgãos externos. Para prevenir e identificar 
pendências de natureza legal, regulamentar e contratual, a Eletronorte utiliza 
auditorias internas e controle contínuo dos processos. Eventuais pendências 
ou desvios de natureza ambiental subsidiam ações corretivas e melhorias dos 
processos conduzidas pelas áreas com apoio dos coordenadores do Sistema 
de Gestão Ambiental (SGA). Graças à efetividade dessas práticas a oGH 
nunca recebeu sanção ambiental. desde 1984, foram implantados programas 
proativos de mitigação e compensação das alterações socioambientais, 
elaborados em parceria com os órgãos fiscalizadores por meio de programas 
próprios ou convênios com instituições de pesquisa e de fomento. como 
consolidação das iniciativas, a oGH/UHE tucuruí possui a certificação 
iSo 14001 desde 2009. A usina Samuel recebeu essa certificação em 2015, 
e curuá-Una encontra-se em processo de implantação do SGA. 

A comunicação dos impactos socioambientais dos produtos, processos e 
instalações à sociedade e comunidades vizinhas é feita por meio da mídia 
regional, eventos e visitas às comunidades. Entre as ações com vistas ao 
desenvolvimento sustentável estão: 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 hidrelétricas tucuruí, Samuel e 
curuá-Una; implantação do processo coleta seletiva para resíduos de papel 

canais de relacionamento aprimorados por tecnologias
As necessidades e expectativas dos clientes da Superintendência são identificadas e analisadas quanto aos aspectos 
comerciais e técnicos. A divulgação da marca e do produto ocorre em campanhas, patrocínios e participação em feiras, 
seminários e congressos. destaca-se a ouvidoria Geral, que disponibiliza canais de comunicação e relacionamento 
a todas as partes interessadas. A imagem da empresa é avaliada por pesquisas de satisfação dos clientes e pela 
coordenação de comunicação Empresarial. o relacionamento entre a ELN e seus clientes privilegia a formalização das 
manifestações de parte a parte, inclusive solicitações, reclamações e/ou sugestões. As manifestações de natureza 
comercial são tratadas corporativamente, sendo a oGH informada quando pertinente. Nas questões técnicas, 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 com os clientes, como a entrega de energia, 
são acompanhadas nos sistemas de controle e monitoramento informatizado (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 em regime de 24 horas e em reuniões de trabalho. A fidelidade dos 
clientes é monitorada na planilha Acompanhamento de contratos, e as necessidades de parcerias são identificadas e 
desenvolvidas por meio de práticas como intercâmbio técnico, 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. 
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e papelão. outros exemplos de ações para preservação ou recuperação de 
ecossistemas incluem os programas de educação ambiental, fiscalização 
do uso dos recursos naturais, unidades de conservação e o germoplasma 
florestal — doação de sementes e mudas florestais à comunidade. 
destacam-se, ainda, os quintais produtivos; estágios remunerados; Programa 
Jovem Aprendiz; Voluntariado da Superintendência; convênio para instalação 
do campus da UFPA em tucuruí; Parceria Senai para realização de cursos 
de capacitação profissional; centro de Abrigamento e Proteção a Mulheres 
Vítimas de Violência, em convênio com o governo do Pará. 



33 dezembro _2016

Reuniões e seminários, 
entre outras iniciativas, 
são utilizados para 
disseminar e trocar 
conhecimentos 
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to proatividade das equipes 

Na oGH são identificadas informações sobre as áreas de Planejamento Estratégico da Eletronorte; contratos de 
Avaliação de desempenho com a diretoria de operação; resultados do Planejamento Estratégico; insumos para os 
padrões de trabalho; e necessidades dos pilares tPM, entre outras. os sistemas de informação são implantados e 
melhorados de modo centralizado e com participação da oGH, em processo controlado pela área de ti. A implantação 
dos sistemas conta com a participação de usuários das informações e de fornecedores de dados, conforme padrão 
Pdc-001/ Mudanças no Sistema SAP/r3 da iN/iF-020. os sistemas de informação específicos da oGH são definidos 
pelas áreas usuárias, aprovados pelas gerências formais e contratados ou desenvolvidos internamente, implantados, 
mantidos e atualizados em conjunto com as áreas usuárias. os sistemas de informações técnico-operacionais 
subsidiam as equipes de produção das plantas e disponibilizam dados online de desempenho de equipamentos/
sistemas, permitindo agilidade nas decisões e atuações proativas, para garantir a disponibilidade (id) das unidades 
hidrelétricas. Exemplo de cooperação entre as áreas é a modernização do Sistema de Proteção comando e controle 
das UHE Samuel/curuá-Una, que permitirá a operação remota e o monitoramento online de parâmetros operacionais. 
Na oGH, a compatibilização da infraestrutura de ti com o crescimento do negócio e da demanda por informações é 
realizada anualmente nas etapas: levantamento das necessidades; análise e diagnóstico; aprovação; e implementação. 

A integração com clientes e parceiros se dá por videoconferência, comunicação online e transmissão de dados, e a 
integridade e segurança das informações são garantidas pelo Plano de continuidade dos Negócios. Para manter a 
confidencialidade das informações na rede, os sistemas internos utilizam senhas individuais de acesso. A fim de evitar 
ataques externos à rede corporativa, a Eletronorte possui sistemas de firewall e antivírus implementados por hardware 
e software preconizados pelo código de Prática para Gestão da informação NBr iSo/iEc 17799/01 e instruções da 
Série informática. os conhecimentos que sustentam o desenvolvimento das estratégias e operações são identificados e 
desenvolvidos a partir das competências organizacionais que compõem as Escolas de Excelência do Portal de Educação 
corporativa da Eletronorte e da Universidade corporativa das Empresas Eletrobras. o desenvolvimento do conhecimento 
é apoiado pelo Plano diretor de Educação e Plano de treinamento; Metodologia tPM; visitas de benchmarking; 
especializações e mestrados; Programa Eletronorte de Pesquisa e desenvolvimento tecnológico; projetos específicos ou 
corporativos junto a fabricantes e áreas da Eletronorte; e promoção anual do Seminário de casos de Melhorias. Entre as 
formas de retenção dos conhecimentos existentes na Superintendência, destacam-se o Prêmio Muiraquitã de inovação 
tecnológica e o pagamento de até 90% da mensalidade em cursos de graduação para empregados de nível médio. os 
conhecimentos são difundidos e utilizados em reuniões, veículos de comunicação e seminários, entre outras iniciativas. 
Assinale-se, ainda, a difusão de conhecimentos via intranet, acessível a 100% da Força de trabalho.
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s equipes sistêmicas garantem serviços compartilhados 
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s formação, reconhecimento e qualidade de vida 

o sistema de reuniões da oGH é o principal mecanismo para estimular 
a integração, cooperação e comunicação entre pessoas e equipe. As 
competências profissionais direcionam o desenvolvimento, bem como 
os sistemas de avaliação, capacitação e remuneração. o preenchimento 
de vagas é realizado por seleção interna e externa e a preparação dos 
recém-contratados é realizada em treinamento introdutório e estágio de 
ambientação na área de trabalho. 

A avaliação do desempenho e a atribuição de mérito são realizadas por meio 
do Sistema de Gestão do desempenho (SGd). As práticas de remuneração, 
reconhecimento e incentivos são definidas corporativamente e constam do 
Plano de carreira e remuneração (Pcr) implantado no Sistema Eletrobras. 
Para identificar as necessidades de capacitação e desenvolvimento das 
pessoas, a empresa mantém os planos diretor de Educação, de Ações 
Educacionais corporativas e de treinamento. o desenvolvimento integral 
dos colaboradores, como indivíduos, cidadãos e profissionais, é promovido 
com o custeio de cursos superiores e de pós-graduação; formação e 
aperfeiçoamento técnico das equipes sistêmicas; acompanhamento e 
assistência psicológica, social e funcional. 

os perigos e riscos relacionados com a saúde ocupacional e a segurança são 
identificados e tratados por meio de programas como: Prevenção de riscos 
Ambientais; controle Médico de Saúde ocupacional; Ambiente Seguro; 
campanhas de Segurança e Saúde e Programa Alimentar. Esses programas 
estão alinhados ao Sistema de Segurança e Saúde integral da oGH composto 
por três eixos: segurança, medicina do trabalho e qualidade de vida, que 
promovem melhorias visando à saúde integral, acidente zero e qualidade 
de vida. os principais mecanismos para identificar as necessidades e 
expectativas das pessoas são as pesquisas: clima organizacional; Qualidade 
de Vida e Estresse; Melhores Empresas para Você trabalhar; Sextante Brasil; 
e reuniões periódicas do Superintendente com as equipes. 

a ogh investe no desenvolvimento integral dos colaboradores, 
tratando-os como indivíduos, cidadãos e profissionais.

Atividades físicas e de bem-estar 
visam à saúde integral

pertinente. 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 dos pilares 
tPM, pelo Plante Uma ideia e Programa Eletronorte de P&d. o atendimento aos 
requisitos dos processos é assegurado pela aplicação de instrumentos como: 
Metodologia tPM; certificação de Processos nas Normas 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, entre 
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.

Para manter um clima organizacional favorável à criatividade, inovação, 
excelência e desenvolvimento profissional, a oGH adota a metodologia tPM, 
estruturada em pilares compostos por representantes de todas as áreas. 
dentro dessa metodologia, foi implantado o Pilar inovação, que desenvolve o 
Programa Plante Uma ideia e os projetos Kaizen. o clima favorável é mantido, 
ainda, pela utilização de equipes matriciais multifuncionais e participação 
nos programas de P&d, propriedade intelectual e seminários internos. A oGH 
implementa programas e ações para a melhoria da qualidade de vida fora 
do ambiente de trabalho, tais como campanhas de vacinação; prevenção e 
tratamento de dependência química; campanhas de trânsito; reeducação 
alimentar; liberação do uso da AtF para cônjuges; e realização da Ação 
Global. destaca-se ainda a administração da Vila residencial, na qual mora 
a força de trabalho, com a implantação de contínuas ações de melhoria 
voltadas à qualidade de vida dos moradores.

o superintendente da oGH, antônio pardauil, destaca neste ciclo do 
PNQ o reconhecimento ao critério Processos. “tivemos a oportunidade de 
rever os processos da cadeia de valor, aplicando a filosofia Lean por meio 
de desenvolvimento de projetos Kaizen, com a intensa participação de 
quem efetivamente os executa. Um grande avanço foi a estruturação do 
processo de compartilhamento de serviços de o&M”, afirma. Este novo 
processo, viabilizado com a utilização das equipes sistêmicas, permitiu 
à Superintendência operar e manter as usinas hidráulicas da Eletrobras 
Eletronorte com o apoio de profissionais de diversas origens e especialidades, 
otimizando custos e recursos. os processos da cadeia de valor englobam 
operação, manutenção, engenharia, administração e gestão socioambiental. 
No administrativo, os requisitos visam à viabilização dos processos principais, 
por meio da gestão financeira, cadeia de suprimentos e de pessoas, 
entre outros. os requisitos do processo socioambiental visam atender às 
necessidades da sociedade, bem como ao cumprimento da legislação 
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os manutenção da liderança e novos reconhecimentos 
desde a adoção formal da metodologia tPM, do MEG e da filosofia Lean, o Sistema de Gestão da oGH vem propiciando resultados significativos, tais como:

 � Índice de Favorabilidade com o clima organizacional da oGH (iFoGH) – 
líder no Sistema Eletrobras, nos últimos três ciclos.

 � com a implantação do Sistema de Gestão da Geração interligada e da 
Metodologia tPM, os id ś das plantas de tucuruí, Samuel e curuá-Una 
tornaram-se líderes do Setor Elétrico Brasileiro, considerando o porte de 
cada planta, atendendo plenamente aos valores definidos pela Aneel. 

 � Summa cum Laude no PNQ 2016, Magna cum laude no PNQ 2015 e 
Premiada no PNQ 2014 e PNQ 2011. 

 � 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 pelo Japan Institute of 
Plant Maintenance (JiPM) no Award for World Class TPM Achievement, 
que culminou 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 2015, foi avaliada como a melhor empresa pública pelo Guia Você S/A 
– As Melhores instituições Públicas para Você trabalhar, e como a melhor 
empresa pública da 19º Edição do Guia 2015 Você S/A – As Melhores 
instituições Públicas para Você trabalhar.

 � Aumento da taxa relativa à receita operacional Bruta em 24% e da taxa 
relativa à receita operacional Liquida em 25% nos últimos três anos 
– líder do Setor Elétrico brasileiro e referencial de Excelência (vice-líder 
mundial) para o indicador trBoGH.

 � Estabilização da taxa relativa aos custos Gerenciáveis com PMSo 
(Pessoal, Materiais, Serviços e outros) e da Margem PMSo em níveis de 
excelência nos últimos três anos – líder do Setor Elétrico brasileiro para 
os dois indicadores.

 � Aumento da taxa relativa ao resultado do Exercício em 37%, nos 
últimos três anos – líder do Setor Elétrico brasileiro.

 � Aumento da Lucratividade (LoGH) em 10% nos últimos três anos – 
líder do Setor Elétrico brasileiro e referencial de Excelência (3º melhor 
desempenho mundial).

 � certificação e recertificação dos Processos de Aquisição/Financeiro da 
oGH na NBr iSo 9001 desde 2007; do Sistema de Gestão Ambiental da 
UHE tucuruí na NBr iSo 14001 desde 2009, e da UHE Samuel desde 2015; 
e certificação do Sistema de Gestão de Energia da UHE tucuruí na NBr iSo 
50001 em 2016.

 � Índice de Satisfação dos clientes Externos da Eletronorte/oGH com 
relação aos aspectos técnicos acima do referencial comparativo e da 
meta estabelecida pela diretoria da empresa – líder do Setor Elétrico 
brasileiro, nos últimos três anos.

Uma das atividades do Sistema de Gestão da 
Superintendência de Geração Hidráulica
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Nome da empresa:

brasal refrigerantes s.a.
endereço:

csg 06 lote 01/02 – taguatinga sul (df)
site:

www.brasal.com.br/refrigerantes 
data de fundação:

maio de 1989
País de origem:

brasil
capital:

nacional
setor de atuação:

bebidas
Principais executivos:

osório adriano neto,  
vice-presidente da brasal; Jean claude
blaffeder, diretor geral

Porte:
grande

composição societária:

controle acionário familiar exclusivo, 
não havendo outro sócio

forma de atuação:

capital fechado
Número de unidades/filiais 
por estado:

1 no distrito federal (matriz) e 2 
centros de distribuição em goiás 
(catalão e formosa), com extensão 
de operações nas cidades de campos 
belos e simolândia (go), e Unaí (mg)

Número de fornecedores:
2.040

faturamento em 2015:
r$ 904 milhões (líquido consolidado)

total da força de trabalho:
2.014

Histórico no PNQ:
em 2006 e 2008, destaque critério 
clientes; em 2007, destaque critério 
pessoas; premiada em 2009 e 2015; 
Magna cum laude 2016
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osório adriano neto,
Vice-presidente da Brasal
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premiada em dois anos consecutivos, a Brasal refrigerantes 

obtém o reconhecimento Magna cum laude no pnQ 

2016. prova de que seu compromisso com a gestão para 

excelência permanece firme, contínuo e integra a cultura 

interna da organização e sua filosofia de trabalho. 

Maturidade da gestão
para avançar ainda mais 

a adoção do modelo de excelência da gestão® (meg), em 
2003, levou a brasal a galgar um patamar de boas práticas que 
a fez ser tricampeã no pnq — neste ano, pela segunda vez 
consecutiva, o que lhe rendeu a categoria Magna cum laude. não 
sem motivo, o vice-presidente da organização, Osório Adriano 
Neto, entusiasma-se com o reconhecimento e com a causa da 
gestão, para ele, relacionada diretamente à sustentabilidade 
dos negócios. “hoje temos a convicção de que a melhoria das 
práticas de gestão conduz a brasal a melhores resultados, não 
só financeiros, mas de mercado, processos, pessoas e sociedade. 
muitos empresários ainda não se deram conta de que uma 
empresa sólida e sustentável é construída por pessoas e com 
um sistema de gestão responsável. o verdadeiro papel das 
organizações é contribuir para o desenvolvimento da sociedade 
e, consequentemente, de nosso país”, ressalta.

como próximos passos, osório neto aposta no uso do 
conhecimento acumulado dos colaboradores da brasal, 
juntamente com a robustez do sistema de gestão, para colocar 
a companhia em rota de crescimento permanente e, assim, 
atender aos anseios e expectativas das partes interessadas. “ou 
seja, dar continuidade à cultura de realização brasal, que é de 
resultados, baseada em relações de confiança e inspiradoras 
para o empreendedorismo e a vontade de fazer mais e melhor.” 

aos colegas empresários, osório neto aponta o caminho: 
“capacite as pessoas no meg, estimule a participação dos 
colaboradores como voluntários e avaliadores do pnq, candidate 
anualmente a sua organização ao prêmio e receba o relatório de 
diagnóstico de maturidade da gestão da fnq, que é um ótimo 
instrumento para melhorias”, finaliza.
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o principalmente por meio dos 

fundamentos visão sistêmica e 
olhar para o futuro, o meg propicia 
às organizações navegar pela crise 
com mais segurança e menor 
vulnerabilidade, já que adotamos 
práticas de gestão robustas que 
orientam pelo melhor caminho. 
agradecemos às lideranças e à 
força de trabalho da brasal por 
nos ajudarem a fazer dela uma 
empresa classe mundial.

Sede da Brasal em Taguatinga
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Perfil 
concessionária e fabricante coca-cola desde 1989, a brasal refrigerantes constitui uma unidade de negócios do grupo brasal 
—, uma das maiores holdings de capital fechado do centro oeste, que atua nos segmentos de veículos, incorporações, 
combustíveis e hotelaria. mantém sua sede na cidade-satélite de taguatinga (df) e, a partir dali, fabrica, comercializa e 
distribui os produtos da marca The coca-cola company, Heineken e leão nas regiões sudeste e nordeste de goiás, noroeste 
de minas e sul do tocantins. além da fábrica, mantém também duas filiais — centros de distribuição (cd) —, localizadas 
nas cidades goianas de catalão e formosa. constam de seu portfólio refrigerantes, sucos, chás, águas e cervejas, entre outros 
produtos, todos feitos com tecnologia de última geração e dentro de estritos padrões de qualidade, resultado do investimento 
contínuo em melhoria de processos industriais, logísticos e de mercado. seus desafios estratégicos são: ampliação de sua 
presença no mercado de Água mineral por meio da implantação de fabricação própria; fortalecimento da imagem da 
categoria de refrigerantes; aumento da sustentabilidade ambiental e econômico-financeira; melhoria do bem estar e 
satisfação dos colaboradores por meio do amadurecimento dos programas de gestão de pessoas; e estabelecimento de fontes 
complementares de receita a partir da diversificação dos negócios em sinergia com o principal. a brasal iniciou sua jornada 
de busca pela excelência em 1997, com a implantação do programa de gestão pela qualidade total, e deu um salto maior em 
2003, com a adoção do meg. de lá para cá, as operações têm se mantido numa curva ascendente. ressalte-se que o modelo 
de negócio do sistema coca-cola define papéis e atribuições específicos às detentoras das marcas e engarrafadores, tais como 
o desenvolvimento e projeto de produtos e a definição de estratégias relacionadas ao consumidor final. outro aspecto é que 
a região geográfica de atuação da brasal é delimitada contratualmente, impedindo o crescimento via expansão territorial. 
Um marco de 2015 foi a realização do projeto de reposicionamento estratégico – branding para a brasal, com a colaboração 
de todos os segmentos de negócio e apoio de consultoria especializada, visando à definição de um novo posicionamento 
corporativo da marca, explicitando e reforçando a sua inspiração, reposicionamento, reavaliação do ecossistema de interação 
com os públicos envolvidos e fortalecimento da cultura de realização brasal.

Brasal é responsável pela geração de 2 mil empregos diretos
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planejando para o futuro
A Brasal realiza anualmente o seu Planejamento Estratégico, com alcance 
de três anos, por meio das análises de macroambiente, setor, mercado de 
atuação e tendências, análise do ambiente interno e analise do modelo 
do negócio. A partir da validação dos objetivos Estratégicos, a proposição 
de projetos e ações estratégicas é realizada por equipes interfuncionais 
temporárias chamadas de Grupos de trabalho temáticos (Gtt), conforme 
descrito em Metas e objetivos do Negócio. os Gtt analisam a matriz SWot 
pré-elaborada, a complementam com aspectos específicos e propõem 
opções para responder às questões estratégicas designadas. As opções 
estratégicas são avaliadas e priorizadas para implementação pela direção 
da Brasal, considerando os critérios de impacto nos resultados, contribuição 
para os objetivos estratégicos, alinhamento à Missão, Visão e Valores, 
atendimento a necessidades das partes interessadas, complexidade de 
execução e necessidade de investimento. 

os indicadores de desempenho e as metas de curto prazo são definidos 
pelo comitê Estratégico e ajustados para o processo de orçamentação. 
A elaboração dos planos de ação é realizada por cada gestor e demais 
envolvidos designados para implementar os projetos e ações estratégicos 
logo após sua aprovação pela direção. os principais indicadores 
estratégicos, metas e planos dos projetos estratégicos são organizados no 
Painel de Bordo corporativo e registrados no Sistema Gerencial interact – 
Performance Manager.
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cultura de resultados  
os valores e princípios organizacionais (diretrizes organizacionais – 
Missão, Visão, Valores e Política integrada do Sistema de Gestão Brasal) 
foram estabelecidos em 1997 e são revisitados anualmente nos ciclos 
de Planejamento Estratégico. Em 2015, estes valores e princípios foram 
revisados, baseando-se no Projeto de reposicionamento Estratégico - 
Branding para a Brasal de forma corporativa. 

A companhia elege as Pessoas como valor principal e procura desenvolvê-lo por 
meio de canais e programas de comunicação do colaborador com a empresa, 
autonomia propiciada pela formação das estruturas interfuncionais, pela 
Gestão de Portas e caras Abertas (forma de comunicação direta e livre acesso 
dos colaboradores aos seus líderes de modo a ter suas opiniões ouvidas 
e levadas em consideração), contratação de colaboradores de diferentes 
nacionalidades, gêneros e faixas etárias. destaca-se a atuação do comitê de 
Ética e conduta que estabelece um canal aberto e confidencial para que os 
colaboradores possam expressar suas opiniões acerca da Brasal.
todas as decisões estratégicas são concentradas no comitê Estratégico 
e alinhadas diretamente entre a direção Geral e demais lideranças, que 

se responsabilizam por comunicar de forma igualitária a suas equipes o 
conteúdo pertinente de cada decisão. Essas decisões são registradas em ata 
a cada fórum e enviadas a todos os participantes para desdobramento das 
decisões. Em nível tático e operacional há estruturas interfuncionais que 
auxiliam o processo decisório e sua implementação como: ciPA, comitê de 
Ética e conduta, comitê Girc (Gerenciamento de incidentes e resoluções de 
crises), comitê técnico da Qualidade e comitê S&oP (decisões inerentes à 
cadeia de valor). Esta estrutura decisória permite uma melhor comunicação, 
comprometimento e visão sistêmica, trazendo à gestão uma melhor 
integração a nível de processo. 

As ferramentas e práticas de comunicação das decisões são: ccd 
(conversando com o diretor), comitê Estratégico, comitê tático, FLc (Fórum 
de Liderança comunitária), jornais internos, planejamento estratégico, Sinta-
Se Em casa, reuniões com as partes interessadas, Semana SGB (Sistema de 
Gestão Brasal) e Workshop de Fornecedores. A implementação das decisões 
é garantida pela organização do trabalho, que é composta pelas áreas de 
negócio e estruturas interfuncionais (permanentes/temporárias).
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comitê de ética e conduta da Brasal estabelece um canal  
confidencial para que os colaboradores possam se expressar.
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missão
Vender, produzir e distribuir bebidas, oferecendo 
serviços diferenciados aos clientes e agregando 
valor e satisfação a todas as partes interessadas.

Visão 2015-2018

Atingir participação de mercado e rentabilidade 
superior às empresas do sistema coca-cola, por 
meio da excelência na gestão dos processos 
internos e da satisfação dos colaboradores.
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 Vendedor presta atendimento em Ponto de Venda
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satisfação gera reconhecimento
A Brasal identifica e compreende as necessidades, expectativas e 
comportamento dos clientes atuais e dos clientes-alvo, bem como suas 
tendências, de modo qualitativo por meio das Visitas de Mercado, Pesquisa 
de Satisfação de clientes, Pesquisa de Execução, Segmentação da Equipe de 
Vendas de acordo com os subcanais, Plataforma de Vendas, Tel Sell (sistema 
de vendas por telefone) e através do canal SAr (Serviço de Atendimento 
ao revendedor). A análise e priorização das necessidades e expectativas 
identificadas são realizadas nas reuniões de rotina semanais e nas reuniões 
de análise crítica, nas quais são formuladas ações imediatas, traduzidas em 
requisitos de desempenho e planos de ação, visando atender às necessidades 
e definir melhorias dos produtos e processos da Brasal.

o monitoramento dos canais de interação é realizado com periodicidade 
semanal nas visitas gerenciais ao mercado, pela visita diária dos 
coordenadores ao mercado, avalição diária dos pedidos, verificação diária da 
presença de adesivos 0800 nos clientes, pela rotina de monitoramento do 
Serviço de Atendimento ao cliente (SAc), Pesquisa de Satisfação do cliente 
e pelo monitoramento do website Brasal. os canais de interação com os 

clientes são estabelecidos atendendo aos critérios de facilidade de acesso 
aos clientes; adequação de custo e garantia de recebimento de 100% das 
demandas garantindo que a Brasal sempre disponha de canais que atendam 
às necessidades dos diferentes segmentos de mercado.

A Brasal trata as solicitações, reclamações ou sugestões, formais ou 
informais, dos clientes, por meio do Serviço de Atendimento ao cliente, e é a 
única engarrafadora do Sistema coca-cola a ter um serviço especializado de 
atendimento ao revendedor. todas as manifestações formais são registradas 
no sistema com a abertura de uma ocorrência. os responsáveis internos pelo 
atendimento ao cliente são comunicados da ocorrência e possuem um prazo 
de dois dias úteis, controlados pelo sistema SAiB, para contatar o cliente e 
dar andamento ao atendimento. Após a conclusão da ocorrência, é realizado 
um pós-atendimento com o cliente, avaliando o seu grau de satisfação com 
a solução dada. Bimestralmente, todas as áreas envolvidas reúnem-se para 
avaliar as principais ocorrências registradas no SAr, com objetivo de analisar 
as soluções e identificar a necessidade de ações corretivas de forma a evitar a 
reincidência das principais ocorrências.

a Brasal é a única engarrafadora do sistema coca-cola a ter 
um serviço especializado de atendimento ao revendedor. 
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Participação dos colaboradores voluntários na  
Limpeza de Rios e Lagos na Floresta Nacional de Brasília
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o relatório de impacto de vizinhança é utilizado para avaliar 
os impactos ambientais urbanos das atividades da Brasal. 
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e compromisso com a comunidade 
de forma voluntária, a Brasal realiza ações com vistas ao desenvolvimento 
sustentável utilizando os seguintes insumos: score socioambiental advindo do 
Levantamento de Aspectos e impactos Ambientais, necessidades prioritárias 
de partes interessadas, indicadores socioambientais e necessidades da 
comunidade. Esses insumos definem ações alinhadas ao Planejamento 
Estratégico. destaque para as relacionadas ao racionamento/reaproveitamento 
de água e racionamento de energia — como o coletivo reciclagem — que 
apoiam a solução dos grandes temas mundiais, o desenvolvimento da 
comunidade, a preservação e recuperação dos ecossistemas, a conservação de 
recursos não-renováveis e a minimização de consumo de recursos renováveis. 
A parceria com a Junior Achievement, associação educativa sem fins lucrativos, 
também desperta o espírito empreendedor nos jovens, estimulando o 
desenvolvimento pessoal e facilitando o acesso ao mercado de trabalho.  

A identificação das necessidades e expectativas da comunidade é realizada 
por meio do Fórum de Lideranças comunitárias (FLc), uma importante 
ferramenta de comunicação com a comunidade circunvizinha. Além de 
participantes externos, há presença de colaboradores moradores das 
cidades circunvizinhas, clientes e fornecedores, sendo estes escolhidos 
de forma aleatória e amostral. todos os participantes do FLc são 
selecionados de acordo com sua representatividade na comunidade (líderes 
comunitários, representantes de escolas e igrejas, representantes de órgãos 
governamentais, comerciantes locais, instituições sociais e oNG’s) e/ou em 
parcerias nos projetos desenvolvidos pela Brasal, considerando também a 
participação e o interesse de todas as partes interessadas (Acionista, clientes, 
colaboradores, detentoras das Marcas, Fornecedores e Sociedade). 

A Brasal utiliza o relatório de impacto de Vizinhança (riVi) para a avaliação 
de impactos ambientais urbanos, originados da implantação e operação de 
empreendimentos, efetiva ou potencialmente causadores de degradação 

ambiental. tal estudo engloba um grande número de intervenções no meio, 
de impactos possíveis, e de componentes ambientais afetados. o termo 
“impacto de vizinhança” é utilizado, portanto, para descrever prejuízos ou 
benefícios em áreas urbanas, fruto das ações de empreendimentos. A empresa 
entende que cada indivíduo percebe, reage e responde diferentemente às 
ações sobre o ambiente em que vive. Assim, as respostas ou manifestações 
daí decorrentes são resultados das percepções (individuais e coletivas), dos 
processos cognitivos, julgamentos e expectativas de cada pessoa, o que torna 
o estudo da percepção ambiental fundamental para compreender as inter-
relações entre o homem e o ambiente. A fim de maximizar benefícios, tanto 
produtivos como socioambientais, o riVi consegue expressar a necessidade da 
sociedade, corroborando no processo de tomada de decisão dos gestores, no 
intuito de sanar os possíveis conflitos gerados pela operação da Brasal. 
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A Brasal aborda os processos gerenciais relativos ao tratamento das 
informações, de forma compatibilizada com o crescimento do negócio e da 
demanda por informações, por meio de uma constante análise segmentada 
em abordagens voltadas ao mercado e à organização. A análise do mercado é 
realizada proativamente em reuniões periódicas com fornecedores externos, 
aplicação do programa de Benchmarking, assinatura de revistas técnicas, 
participação em treinamentos específicos, encontros de associações e comitês 
temáticos do Sistema coca-cola. 

A partir dessas fontes são avaliadas novas tecnologias, casos de sucesso e 
aderência ao negócio. A análise voltada à organização é realizada com base 
nas informações coletadas nas reuniões do comitê Estratégico, registro de 
projetos encerrados, mudanças em legislação e resultados do Planejamento 
Estratégico. com essa análise, é avaliada a melhor opção de tecnologia a ser 
adotada, alinhada ao Plano diretor de tecnologia da informação, às premissas 
de aderência à infraestrutura existente, continuidade, disponibilidade e 
confidencialidade das informações e aos cuidados com segurança e custo.

A companhia identifica os conhecimentos mais importantes para realizar 
sua Missão e implementar suas estratégias, a partir da análise de seus ativos 
intangíveis, mapeamento de riscos e dos processos principais do negócio. 
Após essa etapa, é elaborada a relação de conhecimentos importantes, 
dividida em quatro categorias (conhecimentos técnicos, de gestão, de 
mercado e sobre a cultura organizacional). 

o desenvolvimento desses conhecimentos é apoiado pelo programa 
de Educação corporativa, Benchmarking, participação em comitês, 
acompanhamento de consultorias especializadas, contratação de 
profissionais experientes no mercado, estabelecimento de equipes 
interfuncionais e parceria com instituições de ensino. destaque para o 
Programa Multiplica, que incentiva a prática do compartilhamento voluntário 
de conhecimento e experiências entre colaboradores. Além disso, a principal 
forma de retenção e proteção dos conhecimentos mais importantes da 
Brasal é sua formalização, transformando parte do conhecimento tácito em 
conhecimento explícito.
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A seleção e a contratação de pessoas ocorrem interna e externamente, por 
meio do Programa trilha do crescimento e do Programa de contratação de 
Pessoal que engloba as fases de definição do perfil da vaga, recrutamento, 
aplicação de avaliações técnicas e psicológicas, entrevistas e validação final 
da liderança. os recém-contratados são integrados à cultura organizacional 
por meio do Programa de integração, que contempla as etapas de 
conhecimento da Brasal, sua história, aspectos do negócio, diretrizes e 
políticas organizacionais, processos, orientação sobre o código de Ética, dicas 
de postura profissional e socialização com a área, função, metas e colegas, 
além de treinamento em rotinas e sistemas. A Brasal conta com o programa 
Sinta-Se Em casa, que permite a integração direta do novo colaborador com 
o diretor de área a partir de 45 dias de empresa. 

As principais práticas de estímulo à busca de alto desempenho que envolvem 
remuneração, reconhecimento e incentivos, aplicadas a todos os níveis 
hierárquicos, são: Programa Superação (Participação nos resultados), 
Política de remuneração, Práticas de reconhecimento, Avaliação da Força 
de Vendas e divulgação de Promoções realizadas pelo Programa trilha do 
crescimento (estímulo à participação de outros colaboradores). os principais 
tipos de programas de capacitação adotados pela Brasal são: treinamentos 
de lideranças, experiências vivenciais, trabalhos em grupos, processos on the 
job, palestras e ações de job rotation. destaque para o programa caminhar e 

Progredir, que prepara novos líderes/talentos, profissionais, grupos específicos 
ou equipes de alto desempenho, possibilitando o desenvolvimento dos 
potenciais sucessores para as oportunidades disponibilizadas. 

A Equipe de desenvolvimento integral Humano (EdiH), composta pelos líderes 
de Gestão da Qualidade e Gestão de Pessoas juntamente com um representante 
de cada diretoria, coordena e gerencia todos os programas e ações referentes 
ao desenvolvimento integral das pessoas (dimensões física, intelectual, social, 
emocional e simbólica). A equipe de trabalho tem como objetivo assegurar 
o alinhamento dos programas às premissas do diH da Brasal, por meio da 
manutenção da sincronia e interação entre os programas; discussão de 
novas oportunidades; análise, aplicabilidade e resultado de cada programa; e 
atualização dos programas frente às expectativas dos colaboradores. 
Visando à melhoria e manutenção da qualidade de vida dos colaboradores, 
a Brasal, por intermédio dos programas Viver Melhor (Qualidade de Vida 
para colaboradores) e tudo em Família (Qualidade de Vida para a Família), 
desenvolve práticas como: Brasal runners (grupo de corrida de rua), 
Aniversariantes do Mês, Aula Funcional, colônia de Férias para filhos de 
colaboradores, Salão de Beleza, Kit Bebê, Kit Material Escolar, Kit Natalino, 
Visita Familiar à Fábrica e Vale-Presente de Aniversário. destaque para o 
recente benefício Folga de Aniversário, no qual o colaborador tem direito a um 
dia de folga no mês de seu nascimento.

programas dirigidos aos colaboradores e seus familiares 
estimulam a melhoria e a manutenção da qualidade de vida.

Visita familiar à fábrica
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Controle de Qualidade do Produto na linha de envaze
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a Brasal é benchmarking no Brasil e detentora de um dos 
maiores market-shares da coca-cola no mundo.
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a excelência como alvo permanente
2014

 � 1ª Formação do time Brasal Coke Belt ( Metodologia Green Belts)
 � Auditoria Heineken de conformidade 
 � certificação Prata nos Processos de S&oP
 � Manutenção da Norma FSSc 22000 e iSo 14001 
 � recertificação da iSo 9001 e oHSAS 18001
 � classificação no ranking entre as 150 melhores Empresas Para Você trabalhar 
 � Melhor Execução 2014 – Produtos Segmentados, Key Account, Portfólio (1° 

lugar) e toP 5 5° lugar)
 � 2º Lugar Nacional de cerveja Heineken
 � 1º Lugar SiiP – Sistema de indicadores da industria de Performance – 

coca-cola industria Ltda
 � 2º Lugar no Prêmio de Sustentabilidade – coca-cola industria Ltda

2015
 � Manutenção da iSo 9001, oHSAS 18001 e FSSc 22000
 � recertificação da norma iSo 14001
 � classificação ranking das 150 Melhores Empresas Para Você trabalhar – 1º 

lugar no segmento Bens de consumo – Alimentos e Bebidas
 � Premiada no PNQ-FNQ

 � classificação no ranking das 100 Melhores Empresas em cidadania corporativa
 � Quantidade de Formandos no Projeto coletivo – 1.139 alunos
 � indicador de Qualidade de Vida – metodologia estabelecida pela cciL 

para todas as engarrafadoras do Sistema coca-cola, que avalia o grau de 
atendimento dos programas e benefícios voltados à promoção da qualidade 
de vida em saúde, integração social, educação e lazer – 100%

 � Produção própria conforme Padrões coca-cola – 99.92%
 � Eficiência de Fábrica – 85,83%

2016
 � Manutenção da iSo 9001, oHSAS 18001 e iSo 14001
 � recertificação da norma FSSc 22000
 � recomendação pela Auditoria em Fornecedores de Embalagens Primárias – 

coca-cola
 � classificação ranking das 150 melhores Empresas Para Você trabalhar
 � Performance de indicadores de desempenho
 � Atualmente está presente nas regiões de influência da capital, como sudeste e 

nordeste de Goiás, com 21 mil pontos de venda
 � Benchmarking no Brasil e detentora de um dos maiores market-shares da 

coca-cola no mundo
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os processos da cadeia de valor são projetados a fim de atender aos 
requisitos aplicáveis e às metas estabelecidas no desdobramento das 
estratégias. o projeto é realizado considerando a identificação da 
necessidade, atendimento aos requisitos estabelecidos, análise técnica 
do processo, especificação tecnológica e de projeto, análise comercial e 
financeira. o cumprimento dos requisitos aplicáveis aos processos da cadeia 
de valor é assegurado por meio de práticas sistemáticas e periódicas, tais 
como: ratings mensais, monitoramento diário dos indicadores estratégicos e 
táticos, visita gerencial de mercado com rotina On The Job, auditorias internas 
e externas, acompanhamento dos planos de ação e de treinamentos.

o SGB (Sistema de Gestão Brasal) é certificado pelas normas iSo 9001, iSo 
14001, oHSAS 18001 e FSSc 22000. A Brasal possui diferentes abordagens 
metodológicas para projetos de processos da cadeia de valor. os de grande 
complexidade seguem as referências constantes no programa de Gestão 
de Projetos, baseado na metodologia PMBoK. Já os projetos de processos 
de média/baixa complexidade utilizam os formulários do SGB. o incentivo 
a ideias criativas é apoiado pelo programa #inovaqui, que engloba caixa 
de sugestões, desafios, grupos de diversificação, incentivo de inovação 
para a liderança, workshops, oficinas e atividades lúdicas. destaque para o 
Procura-Se, que foca a solução inovadora de problemas de forma colaborativa, 
reforçando a atuação de rede e com premiação/reconhecimento. 

Novas tecnologias para melhoria contínua e inovações em processos da 
cadeia de valor são avaliadas com foco no impacto previsto nos resultados 
dos indicadores. o desenvolvimento da cadeia de suprimentos é realizado 
por meio de participações em feiras, seminários, consulta a sites, referências 
trocadas com outros engarrafadores do Scc e empresas da região, visitas, 
consultas a publicações e recomendações técnicas dos clientes internos 
e detentoras das Marcas. A identificação dos fornecedores passa pela 

verificação do atendimento aos requisitos das detentoras das Marcas e da 
Brasal (Qualidade, Saúde, Segurança, responsabilidade Socioambiental e 
Segurança de Alimentos).

Para a asseguração dos recursos financeiros, a Brasal prioriza o 
autofinanciamento (recursos próprios) no atendimento de suas necessidades, 
tanto de capital de giro quanto para investimentos (manutenção e expansão 
da capacidade produtiva e de distribuição). oportunamente, linhas de crédito 
dos próprios fornecedores ou de instituições financeiras são utilizadas. No 
monitoramento dos principais indicadores financeiros, a Brasal conta com 
a diretoria Financeira. Após o fechamento do Planejamento Estratégico, 
no processo de orçamentação, são definidos os investimentos, metas 
operacionais e financeiras, visando atender aos interesses e expectativas 
do acionista e das demais partes interessadas. Para o monitoramento dos 
aspectos que causam impacto na sustentabilidade econômica do negócio, 
são utilizadas as melhores práticas de mercado adaptadas ao SGB, por 
meio da combinação de indicadores de atividade, estrutura, rentabilidade e 
liquidez, sempre em processo de forma integrada e suportado por sistemas 
de controle sincronizado entre desempenho operacional e financeiro.
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Nome da empresa:

 volvo do brasil - caminhões
endereço:

av. Juscelino K. de oliveira, 2.600 – 
curitiba - pr

site:
www.volvo.com.br 

data de fundação:

outubro de 1977
País de origem:

suécia
capital:

sueco
setor de atuação:

automotivo
Principal executivo:

Wilson lirmann, presidente do  
grupo volvo na américa latina

composição acionária:

99,99 volvo holding sverige ab

Porte:
grande

Número de unidades: 

duas: curitiba (pr) e pederneiras (sp)
forma de atuação:

capital fechado
faturamento em 2015:

r$ 2,3 bilhões 
total da força de 
trabalho:

3.200 funcionários 
Número de fornecedores:

cerca de 120 fornecedores locais de 
material produtivo

Histórico no PNQ: 
destaque em 2008; premiada em 
2009, 2012 e 2015; Magna cum laude 
em 2016

carlos morassutti
Vice-presidente de RH e Assuntos 
Corporativos da Volvo do Brasil
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após receber o pnQ quatro vezes, duas delas consecutivas, a 

volvo segue em frente e conquista o Magna cum laude 2016. 

com foco em segurança e meio ambiente, a organização é 

modelo em sua área de atuação e em todos os segmentos.

Caminho de sucesso  
e reconhecimento

se ganhar o pnq três vezes já é um feito único entre as 
montadoras do brasil, imagine conquistar, em seguida, o 
Magna cum laude. esse é o mais recente reconhecimento da 
volvo caminhões, organização de origem sueca. “ receber o 
prêmio pelo segundo ano consecutivo, e também pela quarta 
vez, nos coloca como a única desse setor da indústria no país a 
apresentar esta posição. estamos extremamente orgulhosos e 
felizes”, diz Carlos Morassutti, vice-presidente de rh e assuntos 
corporativos da empresa.

a volvo adotou o meg da fnq em 2003. “desde então, houve o 
incremento da busca pelas melhores práticas de gestão, promovida 
pelo aprendizado constante. a troca de informações com outras 
empresas tornou-se mais intensa, aperfeiçoando o nosso processo 
de benchmarking. a cultura da inovação, que já estava impregnada 
na volvo, foi fortalecida. obtivemos, ainda, maior alinhamento 
entre os objetivos estratégicos e as práticas de gestão. além disso, 
observamos benefícios como a adoção de práticas mais robustas 
para atender de forma equilibrada e harmônica a todas as partes 
interessadas no negócio, o que conduz a organização a consolidar 
um desenvolvimento sustentável”, ressalta o vice-presidente.

morassutti destaca, também, o modo como o meg estimula 
a flexibilidade e a agilidade frente às mudanças. “temos as 
estratégias de médio e longo prazos, mas devemos olhar 
constantemente para o mercado e a situação do país, a fim 
de nos adaptar rapidamente e minimizar os efeitos da crise o 
máximo possível. essa flexibilidade para mudar é essencial em 
cenários turbulentos”, avalia. graças a este direcionamento, a 
volvo está conseguindo manter a eficiência na gestão da empresa 
e dos negócios. “Um exemplo claro é que, apesar da crise, nos 
mantivemos na liderança do mercado de caminhões pesados.” 
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i acreditamos na importância 
da gestão para excelência 
e temos a certeza de que, 
especialmente em um 
momento de queda do 
mercado, a aplicação dos 
fundamentos e critérios do 
meg é essencial para ajudar 
a organização a se adaptar 
mais rapidamente e de 
forma mais estruturada à 
realidade econômica que 
vivemos no país.

sede administrativa da volvo no brasil
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perfil
o grupo volvo é um dos mais importantes fabricantes de caminhões, ônibus, equipamentos de construção e motores 
marítimos e industriais do mundo. além disso, atua também na área de serviços financeiros oferecendo linhas de 
financiamento, leasing, consórcio e seguros, que contribuem para o desenvolvimento de negócios e de pessoas. sua origem 
remonta ao ano de 1927, quando Assar Gabrielson e Gustav Larson fundaram na suécia uma pequena indústria de 
veículos resistentes e seguros para enfrentar a gélida região europeia. hoje, o grupo volvo emprega 100 mil funcionários, 
possui fábricas em 18 países e está presente em mais de 190 mercados em todo o mundo. a história do grupo na américa 
latina começa por volta de 1930, por meio da importação de veículos, mas foi em 1977 que a volvo iniciou suas operações 
no brasil. em curitiba (pr), a volvo é a base da origem do segundo polo automotivo brasileiro. a unidade é a sede do grupo 
volvo na américa latina, ocupa local de destaque no setor de transporte do país e emprega cerca de 3 mil pessoas. na capital 
do paraná, são produzidos caminhões pesados e semipesados e chassis de ônibus rodoviários e urbanos convencionais, 
articulados, biarticulados e híbridos. a volvo tem ainda uma unidade fabril em pederneiras, interior de são paulo, onde 
produz carregadeiras, caminhões articulados, escavadeiras e compactadores de solos. os produtos, que têm a mesma 
tecnologia e qualidade dos fabricados na suécia, são comercializados no brasil e exportados para toda a américa latina. 
a volvo do brasil – caminhões (vdb) é uma organização que tem por objetivo prover soluções de transporte ao mercado, 
com foco prioritário nas atividades de produção e comercialização de caminhões, subdivididos em duas categorias: fh/
fm (veículos pesados com capacidade de até 200 toneladas) e linha vm (veículos semipesados com capacidade de até 54 
toneladas). oferece, ainda, produtos e serviços complementares ao negócio de caminhões, como peças de reposição, 
planos de manutenção, entre outros. além da marca volvo, a organização atua no segmento de transporte comercial 
para atender a diferentes mercados, com variadas especificações. as quatro marcas de caminhões do grupo — volvo, 
renault trucks, mack e Ud trucks — já têm presença garantida na américa latina. o grupo possuiu ainda a marca eicher, 
estabelecida na índia e tem acordos com a dongfeng, da china. no segmento de equipamentos de construção, a volvo 
trabalha com uma segunda marca, a sdlg, em sua fábrica em pederneiras (sp).

A Volvo do Brasil ocupa lugar de destaque no setor de transporte do País e emprega 3 mil pessoas atualmente
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a construção de uma história de avanços
Para a Volvo, credibilidade, ética e confiança são fatores-chave de sucesso 
e precisam ser construídos e consolidados diariamente, em todos os níveis 
da gestão. A AB Volvo, matriz sueca, é responsável pelo estabelecimento 
e atualização dos valores e princípios organizacionais do Grupo. Em 2016, 
realinhou Missão, Visão, Aspirações e Valores, propondo à organização 
um novo patamar de excelência, em uma revitalização do The Volvo Way, 
base da estrutura de governança corporativa no Brasil. Sucesso do cliente, 
confiança, paixão, mudança e desempenho são valores cuja evidência foi 
ainda mais fortalecida na condução dos negócios, enquanto qualidade, 
segurança e respeito ao meio ambiente permanecem sintetizando os valores 
fundamentais da marca. 

cabe a um grupo de executivos locais a responsabilidade pela tomada de 
decisões que afetam suas respectivas áreas de negócio no Grupo. Além deles, 
há o Country Management Team (cMt), assim como fóruns de monitoramento. 
A Volvo entende que o engajamento dos funcionários é o único caminho 
possível para transformar metas e objetivos em algo real e tangível. 

o código e o Manual de conduta do VGLA, disponíveis para todos de 
forma eletrônica e impressa, também são apoios consistentes às ações 
decisórias, disseminando os princípios de negócios, ambientais, de direitos 

lid
er

an
ça humanos e práticas no local de trabalho, aplicáveis a todos os funcionários, 

independentemente do cargo e nível hierárquico.

A Volvo entende que líderes inspiradores e comprometidos contribuem 
de forma direta para que as empresas se tornem sustentáveis, atinjam 
seus resultados e gerem valor para a sociedade. Um dos principais 
instrumentos de capacitação da companhia para esse público é o Programa 
de desenvolvimento de Liderança Volvo (PdLV), criado em 2001. de lá para 
cá, o programa ganhou robustez e refinamento, incorporando conceitos de 
Leadership Pipeline e Ram Charam, em quatro níveis: Líder Emergente, Líder 
de Pessoas, Líder de Líderes e Líder de Negócios. o PdLV desdobra-se em 
duas grandes frentes de atuação: Programas de desenvolvimento individual 
(Pdi) e Programas de desenvolvimento compartilhado (Pdc), para o 
desenvolvimento coletivo. 

Em 2016, houve diversas iniciativas em parceria com a Volvo Group University 
(VGU), universidade corporativa que disponibiliza treinamentos online para 
cada nível do Pipeline de Liderança. Para monitorar o resultado obtido, as 
lideranças são constantemente avaliadas por aspectos diretos e indiretos. 
resultados operacionais, metas e prêmios também se tornam condições 
singulares para avaliar o bom desempenho das lideranças.

guias para alcançar objetivos
A definição de estratégias da Volvo do Brasil atende a um processo 
estruturado de longo prazo, capaz de dar consistência ao negócio e permitir a 
distribuição das responsabilidades, da instância macro ao nível individual. o 
processo tem início na AB Volvo, matriz sueca, que determina as Guias Mestras 
de ação em cada mercado. Sob a luz de uma nova organização, em 2016, o 
método ganhou um viés local muito mais acentuado. Em junho deste ano, 
presidentes das várias unidades da Volvo na América Latina reuniram-se em 
curitiba para definir o Plano Estratégico 2017-2019, estabelecendo metas 
para longo prazo. o processo tornou-se mais dinâmico e centrado nas 
particularidades locais de cada mercado, garantindo a autonomia. A cada 
três meses é realizada uma reunião global das lideranças, as chamadas BrM 
(Business Review Meeting), que avaliam como os Planos de Ação estão sendo 
desenvolvidos para atingir as metas propostas pelo Plano Estratégico. 

o setor de atuação e suas tendências é constantemente monitorado e avaliado 
pela função de cobertura de Mercado. Um modelo estatístico de demanda é 
utilizado para apoiar a definição de estratégias em relação ao mercado e aos 
volumes, correlacionando variáveis externas (macroambiente) aos mercados 
de caminhões pesados e semipesados e seus respectivos segmentos. da 
mesma forma, os processos e os ativos intangíveis são monitorados e 
analisados pelas respectivas áreas, buscando a identificação dos pontos 
fortes e oportunidades de melhoria. Além disso, os estudos de cobertura 
de mercado utilizam redes de contato, como Anfavea e Abravo, não só na 
obtenção de inputs, mas também como codesenvolvedores dos relatórios 
finais, contribuindo com a validação de muitas informações.
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Funcionários comemoram a produção histórica de 300 mil veículos 

Qualidade, segurança e respeito ao meio ambiente sintetizam 
valores fundamentais da marca volvo no Brasil e no mundo.

Há mais de dez anos, todas as áreas da VdB definem seus KPis (Key 
Performance Indicators) e Pis (Performance Indicators) e trabalham 
os progressos de suas metas e resultados por meio de uma gestão 
compartilhada. detalhamento que chega ao nível individual, em que cada 
funcionário passa a ter o seu Plano de Negócios individual, alinhado ao plano 
macro da companhia. 

Nesse processo, também a rede de concessionárias e os principais 
fornecedores são envolvidos no cumprimento de objetivos. A rede de 
concessionárias conta com um Plano operacional (Po), específico para cada 
grupo econômico, enquanto fornecedores participam de reuniões anuais com 
seu principal executivo (Business Review Meeting ou Steering Committee). A 
meta é envolver todos no sucesso da companhia.
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Dar voz aos motoristas 
profissionais de 
caminhão e entender 
a vida nas estradas 
são ações que a Volvo 
desenvolve para 
conhecer de perto 
seus clientes

cl
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es ouvindo a voz dos clientes

“o que a profissão de motorista profissional de caminhão tem de positivo e 
como pode ser mais valorizada?” Essa pergunta foi a base de uma campanha 
no Brasil de valorização do motorista profissional de caminhão. A primeira ação 
foi a promoção “Sua Voz te Leva Longe”, cujo objetivo era ouvir a opinião dos 
motoristas sobre a vida nas estradas brasileiras. Participaram 3.393 motoristas, 
que concorreram ao sorteio de uma viagem à Suécia, sede mundial do Grupo 
Volvo. os dados obtidos vão nortear ações de mobilização do setor. outra 
iniciativa é o programa de visita à fábrica, em curitiba, para motoristas de 
caminhões e ônibus. chamado de “Visita de Amigo, conheça a nossa fábrica e 
viva esse sonho”, a proposta é receber motoristas que trabalham com outras 
marcas, para que possam também ter uma experiência com a Volvo. 

Ações junto aos clientes da marca ou clientes em potencial fazem parte 
da história da Volvo. Para identificar suas necessidades, expectativas e 
comportamento, são utilizadas diversas pesquisas de mercado, em conjunto 
com análises do movimento da indústria do transporte, que fornece 
indicativos do segmento, segundo demandas de legislação, ambiente 
de negócios, tendências, aspectos sociais e evolução tecnológica. Essas 
informações permitem a antecipação de tendências, trazendo robustez ao 
processo de desenvolvimento de novos produtos e serviços. A Pesquisa 
Satisfação de clientes (cSS), realizada anualmente, revela a opinião de mais 
de 1.500 entrevistados, entre clientes da marca e clientes da concorrência. 
Além disso, mensalmente é aplicada a Pesquisa de Satisfação contínua junto 
àqueles que utilizaram os serviços da rede de concessionárias. Em 2015, a 
Volvo criou, ainda, o comitê de Satisfação do cliente para avaliar as lacunas e 
oportunidades relativas ao tema.

Antecipando-se às expectativas do cliente, a Volvo do Brasil foi pioneira ao 
criar, em 1981, o serviço Volvo Atendimento rápido (VoAr), posteriormente 

conseguir antecipar tendências e responder às necessidades 
dos clientes são prioridades da volvo do Brasil.

estendido a outros países da América Latina. Por meio do Programa Volvo 
Action Services (VAS), a empresa oferece três canais de atendimento: Volvo 
Atendimento rápido (VoAr), dirigido a motoristas de ônibus e caminhões 
no Brasil e países do Mercosul; Suporte técnico, pós-venda para os clientes 
e mecatrônicos da rede Volvo; e Linha direta Volvo (LdV), que responde 
às necessidades dos clientes Volvo, sendo eles proprietários ou não de um 
produto da marca. 

Em 2014, foi inaugurada a casa do cliente, dentro da fábrica de curitiba, 
espaço que representa o maior e mais aparelhado centro receptivo da marca 
em todo o mundo, com salas de reunião, auditório e pistas para test-drive. Nos 
últimos três anos, mais de 10 mil clientes participaram do Volvo Experience. 
o centro de Entrega Volvo (cEV) é um programa de relacionamento 
desenvolvido para os clientes que optam por receber seus caminhões 
diretamente na fábrica em curitiba (Pr). com duração de seis horas, prevê 
treinamentos teóricos e técnicos, test-drive, almoço, uma revisão de entrega, 
além de visita guiada à fábrica. 

outra prática importante é o alinhamento das concessionárias aos padrões 
da marca. Ainda em 2004, foi criado o Programa 100%, ambicioso projeto 
de qualidade de serviços. três etapas compõem o Programa 100%: bronze, 
prata e ouro. Em cada nível, o grau de complexidade de aplicação das práticas 
internas e avaliações aumenta. As três fases são alicerçadas por cinco pilares: 
marketing de relacionamento, sistemas de indicadores, gestão financeira, 
planejamento de serviços, padronização de processos e desenvolvimento 
de competência. Almeja-se que, gradativamente, todas as casas da rede 
alcancem a categoria “ouro”, que estabelece a implementação dos critérios 
de Excelência da FNQ, com o objetivo de tornar a concessionária referência 
regional no seu ramo de negócio.
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e mudança de comportamento
recém inaugurado em curitiba, o Memorial da Segurança no transporte é o 
único espaço dedicado ao tema na América Latina. o local proporciona aos 
visitantes uma experiência marcante e única para mudar o comportamento 
no trânsito. o Memorial é um projeto da Associação Viking (associação dos 
funcionários da Volvo do Brasil), patrocinado pelas empresas Volvo do Brasil 
e Volvo Financial Services, viabilizado através da Lei Federal de incentivo 
à cultura, Ministério da cultura e Governo Federal. Moderno e interativo, 
promove uma visão sobre o tema desde a pré-história até os dias atuais. o 
apoio da marca é um reforço à visão Zero Acidentes, uma bandeira da Volvo 
em todo o mundo.

desde 1987, a Volvo tem atuado com muita expressão no tema da segurança 
por meio do Programa Volvo de Segurança no trânsito (PVSt). Ao longo de 
18 edições, o Prêmio Volvo de Segurança no trânsito, por exemplo, já recebeu 
mais de 6.000 projetos. iniciativas como a criação do Atlas da Acidentalidade, 
que traz um panorama dos acidentes nas principais rodovias federais do País, 
ou o Programa transFormar, treinamento dirigido a motoristas profissionais 
para que adotem comportamentos seguros, são também destaques. 

A empresa mantém no Brasil, ainda, uma série de programas relacionados 
à sociedade, incluindo o apoio a crianças carentes, geração de renda para 
famílias que vivem no entorno das instalações da fábrica, programas 
educacionais para jovens, entre outros. É o caso da Fundação Solidariedade, 
sediada em campo Magro (Pr), criada em 1989, e que atua com crianças 
e adolescentes em situação de risco social. o centro Volvo Ambiental, 
localizado ao lado da fábrica de curitiba, por sua vez, é um espaço destinado 
a oficinas de empreendedorismo e projetos culturais, ao lazer e à pesquisa, 
com foco no meio ambiente. Há mais de uma década a empresa redireciona 
também um percentual do seu imposto de renda ao Fundo para a infância 

e Adolescência (FiA) e incentiva seus funcionários a fazerem o mesmo. 
Mais recentemente, a empresa passou a contribuir também com os Fundos 
dos direitos dos idosos, com o Programa Nacional de Apoio à Atenção 
oncológica (Pronon) e com o Programa Nacional de Apoio à Atenção da 
Saúde da Pessoa com deficiência (Pronas).

Por meio de leis de incentivo fiscal, a Volvo patrocina projetos que valorizam 
a cultura e a sociedade. A marca já viabilizou dezenas de peças teatrais, livros, 
cds, filmes, apresentações musicais e outras iniciativas que estimulam a 
cultura e despertam noções de cidadania. o leque de atividades voltadas 
à comunidade está sob o selo do Programa Volvo cidadania. Por todo esse 
trabalho, em 2014, 2015 e 2016, a Volvo foi reconhecida como a empresa mais 
sustentável do setor da Autoindústria, pelo Guia Exame de Sustentabilidade. 

projetos arrojados proporcionam a oportunidade de repensar
o comportamento no trânsito e conscientizar a sociedade. 
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Antes mesmo de produzir seu primeiro veículo no Brasil — um chassi de ônibus, modelo B58 —, em 1979, a Volvo 
já havia publicado a primeira edição da revista O Viking, que se tornaria, ao longo dos anos, uma das mais premiadas 
revistas de comunicação interna do País. Uma demonstração clara do quanto a Volvo entende a comunicação como fator 
estratégico. Seguindo a tendência do uso de meios eletrônicos, a revista passou a contar com uma versão digital (www.
ovikingdigital.com.br). Hoje, para cada necessidade de divulgação, há um meio específico: Viking On Line (notícias 
semanais); Viking Família ; e a newsletter O Viking Especial (assuntos urgentes). Um dos destaques é O Viking TV, a tV 
corporativa da Volvo. Ao todo, 17 telas foram instaladas em áreas de convivência e de grande circulação. Há ainda murais 
espalhados em mais de 45 pontos na fábrica e página no Facebook com100 mil seguidores. 

Para a gestão das informações e sistemas de tecnologia da informação (ti), a organização faz uso da prática de 
estabelecimento e execução de políticas de ti, também conhecido como Road Map de ti. As necessidades de 
desenvolvimento de processos e informações da organização são discutidas nas reuniões de Gerenciamento de Soluções 
(Solution Management Meetings, ou SMM) que as priorizam. o Project Handbook, por sua vez, é um método com 
propósito de assegurar o sucesso da entrega e o gerenciamento de mudança de processos e sistemas. A Gestão do 
conhecimento da Volvo do Brasil é resultado de todas as ações de aprendizagem organizacional, por meio das quais 
os diversos programas se interrelacionam. com ações de mais de 20 anos, a Volvo vem aperfeiçoando o ambiente de 
ensino, aprendizagem e compartilhamento de conhecimento utilizando grupos multidisciplinares internos. Um dos 
grandes ativos intangíveis presentes na companhia é o conhecimento que transita entre áreas e pessoas. o investimento 

no capital intelectual é realizado 
através de programas de educação 
corporativa e da própria VGU – Volvo 
Grupo University. Na gestão do 
conhecimento, a empresa realiza 
eventos internos para conectar 
especialistas nas áreas de inovação e 
tecnologia, estimula as comunidades 
de Prática (grupos colaborativos), 
promove a valorização de seus 
“Storytellers”, que transmitem de 
forma viva a cultura e lições 
aprendidas; e intensifica o network de 
especialistas nos 100 sites da Volvo 
ao redor do mundo. A proteção dos 
conhecimentos é suportada pelos 
processos e ferramentas específicas.

Patrocinado pela Volvo, Memorial da 
Segurança mostra arrojo arquitetônico
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s elas fazem a diferença
No Brasil, o modelo de gestão de pessoas da Volvo é reconhecido 
historicamente como referência. o ponto de partida para conhecer a estrutura 
de carreiras é acessar o Employee Center: portal exclusivo de rH dirigido ao 
público interno. todo o processo de desenvolvimento profissional em cada 
área (administrativa ou de produção) é documentado por meio do Sistema de 
Gestão Volvo (SGV), disponível na intranet. 

Para uma gestão da carreira eficiente, todos os funcionários (administrativos 
ou fabris) contam com um plano de negócios individual, uma ferramenta 
global, aplicada em todo o Grupo desde 2002: o Personal Business Plan (PBP). 
É por meio dessa ferramenta que o funcionário discute com seu líder, além 
das metas e objetivos anuais, planos de desenvolvimento, alinhamento de 
expectativas (feedback) e outros assuntos. 

Anualmente, a pesquisa de clima organizacional, realizada globalmente 
desde 1999, o Volvo Group Atittude Survey (VGAS), traça o perfil da 
organização por meio da opinião dos funcionários. A participação é 
voluntária, mas desde que a pesquisa é realizada o índice de participação dos 
funcionários brasileiros é superior a 95%. 

No campo da Educação corporativa, a promoção do desenvolvimento é feita 
de forma estruturada, com grandes investimentos e eficácia comprovada 
inclusive por entidades externas, tais como a pesquisa das Melhores 
Empresas para Você trabalhar – Você S/A. Nas linhas de montagem, foram 
desenvolvidos cursos autoinstrucionais, por meio dos quais o funcionário 
tem a flexibilidade de estipular o horário e o tempo de dedicação a cada 
módulo, treinamento ou atividade. Em 2015, a área de treinamento técnico 
completou 20 anos de trabalho e 269 mil horas de treinamento. A empresa 
continua mantendo também aspectos regulares do seu bem estruturado 

um plano robusto de desenvolvimento profissional faz da 
volvo uma referência no modelo de gestão de pessoas.

plano de desenvolvimento corporativo. Além disso, há vários anos conta com 
um Programa de Educação que fornece bolsas de estudos para funcionários, 
desde a complementação do ensino médio até o doutorado. A Volvo oferece 
50% de bolsa de estudo para os selecionados. o aprendizado dos idiomas 
inglês e espanhol também é incentivado com subsídios de até 70%.

o Programa Volvo de Qualidade de Vida (PVQV), criado há mais de 20 anos, 
foi aprimorado e hoje atende perfeitamente às diretrizes do que a oMS 
designa como modelo de Healthy Workplace. Há, ainda, a Associação Viking, 
que, em 2015, completou 35 anos de existência, oferecendo espaço de 
esporte e lazer. o plano médico é próprio, o Volvo odontologia e Assistência 
Médica (VoAM), com 10.762 beneficiados. o programa de olho no Futuro 
prepara os empregados para a aposentadoria ou o pós-carreira. outro grande 
benefício voltado ao futuro é o Plano de Previdência Vikingprev. 

Entre outros temas caros à Volvo, está o estímulo ao desenvolvimento de 
jovens talentos, com o programa de estágios Volvo Student Experience e 
estímulo ao bom desempenho acadêmico. A busca da equidade de gênero é 
outra preocupação. Há vários anos, a Volvo adota no Brasil uma política para 
aumentar o número de mulheres na produção e em cargos administrativos, 
com iniciativas que incluem, por exemplo, a participação de mulheres nos 
comitês seletivos. 

A inclusão de profissionais com deficiência em um ambiente fabril de 
montagem de caminhões pesados foi uma proposta desafiadora e inovadora, 
que a Volvo adotou de forma pioneira. Assumiu, inclusive, a responsabilidade 
de capacitar os interessados e criou parcerias com o SENAi e a Universidade 
Livre para Eficiência Humana (Unilehu), oferecendo o primeiro curso de 
Aprendizagem industrial para Pessoas com deficiência. 

Funcionários das 
áreas administrativa 
e operacional 
contam com uma 
ferramenta global 
de desenvolvimento, 
aplicada em todo o 
Grupo: o Personal 
Business Plan (PBP)
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os vitórias em ano adverso
os exemplos de melhorias implementadas nos últimos anos, desde que a 
Volvo adotou o MEG, são inúmeros. Entre a série de benefícios conquistados 
estão: o uso de referenciais comparativos, a gestão do capital intelectual, o 
maior alinhamento de indicadores de qualidade com os objetivos estratégicos 
da companhia, a definição de um modelo de aprendizado, o estímulo 
contínuo à inovação e a criação dos conselhos de Excelência. 

2015, sem dúvida, foi um ano histórico para a companhia. Em outubro, a 
fábrica de curitiba celebrou a produção de 300 mil veículos em sua planta, em 
um período extremamente recessivo. Mesmo diante desse cenário, a marca se 
manteve na liderança brasileira de caminhões pesados, alcançando 29,6% de 
market share, exatamente o mesmo percentual verificado em 2014. No segmento 
de caminhões semipesados, a Volvo também teve resultado satisfatório. Além 
disso, enquanto o mercado automotivo fechou concessionárias, a Volvo continuou 
seu plano de expansão da rede, com a abertura de novas concessionárias de 
caminhões em Santa catarina, São Paulo, rio de Janeiro, Bahia e tocantis e 
ampliou unidades no Mato Grosso e São Paulo.

Em setembro de 2015, inaugurou o novo centro de distribuição de Peças (c3). o 
espaço, duas vezes maior que o anterior, faz parte dos investimentos anunciados 
pela Volvo para ampliar a sua capacidade de atuação e atendimento aos clientes 
na América Latina. Localizado em um ponto estratégico em São José dos Pinhais, 
região metropolitana de curitiba, as novas instalações ocupam um espaço de 

mais de 33 mil m2 entre áreas administrativas e de apoio. o local atende a todas 
as áreas de negócios da empresa e concentra as atividades de recebimento e 
distribuição de peças de reposição para toda a América Latina. A operação do 
centro de distribuição funciona 24 horas por dia, com equipes de plantão para 
atender aos chamados emergenciais, e conta com uma equipe de 120 pessoas.

Em 2016, pelo terceiro ano consecutivo, a Volvo foi eleita a empresa mais 
sustentável do setor de Autoindústria pelo Guia Exame de Sustentabilidade. 
Há mais de uma década ocupa posição de destaque na seleta lista das 
Melhores Empresas para Você trabalhar, do Guia Você S&A, tendo sido eleita a 
melhor do País duas vezes: em 2008 e 2011. 

conquistou, em 2015, pela terceira vez, o cobiçado Prêmio Nacional da 
Qualidade® (PNQ), sendo a única montadora do País a receber este prêmio 
três vezes. também reconquistou a Marca do Ano em pesados, e o caminhão 
FH ganhou o Prêmio Lótus pela quinta vez. o Programa de Mobilidade 
Volvo recebeu um prêmio internacional de inovação em negócios, conferido 
pelo Design Management Institute (DMI). A Associação Brasileira de rH 
(regional Paraná) concedeu o Prêmio Ser Humano para dois projetos de 
responsabilidade Social corporativa da Volvo. recebeu o reconhecimento 
do Prêmio Bem Feito no Paraná, pelos resultados alcançados no Modelo 
de Excelência da Gestão® (MEG) da FNQ. Por fim, em 2016, conquistou o 
reconhecimento no PNQ como empresa Magna cum laude. 

pr
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s o melhor gerenciamento
A gestão orientada por processos faz parte da estratégia do Grupo Volvo em 
todos os 190 países onde atua. No Brasil, a empresa tem uma história de 
pioneirismo, inovação e tecnologia. os processos da Volvo estão divididos em 
quatro macroprocessos: desenvolvimento de produtos e serviços (Develop 
Product & Aftermarket (dVP); prospecção de mercado (Market & Sell Total 
Offer (MAS); produção e distribuição de produtos (Produce & Distribute 
Products (Prd); e fidelização de clientes (Deliver & Develop Customer 
Loyalty (dcL). No Brasil, a companhia segue os macroprocessos globais e 
estabelece seus subprocessos em áreas como, por exemplo, rH, it, Jurídico 
e Engenharia de Fábrica, de acordo com as particularidades locais. A fim de 
verificar se os processos principais atendem aos requisitos da organização, 
são realizadas diversas atividades de acompanhamento e controle. os 
documentos são suportados pelo Sistema de Gestão Volvo (SGV). Além 
disso, auditorias internas e externas, com frequências definidas, contribuem 
para a melhoria contínua do sistema. desde 1995, a Volvo utilizava o GDP 
Guide – Global Development Process como forma de gerenciamento dos 
processos de desenvolvimento de produtos, em todas as unidades. Em 2014, 
a metodologia evoluiu para dVP – Project Handbook.

Nos processos fabris, a empresa se orgulha de ser considerada uma “escola 
para o Grupo”. É comum a exportação de conhecimento, principalmente 
técnico, quanto à forma de organização da produção. Em 1999, a Volvo iniciou 
no Brasil um intenso trabalho voltado à disseminação da Mentalidade Enxuta 
ou Lean Production. o amadurecimento desse trabalho resultou na criação do 

a organização em processos cria as condições para fomentar a 
criatividade, a participação e a inovação entre os funcionários.

Sistema industrial Volvo (SiV). A partir da experiência brasileira, foi criado o 
Volvo Production System (VPS), implementado em várias unidades fabris do 
Grupo em todo o mundo. 

Há mais de dez anos, o relacionamento do Grupo Volvo com seus fornecedores 
potenciais e atuais é mediado por um portal na internet denominado Supplier 
Portal. o site disponibiliza diretrizes, procedimentos, valores e políticas do 
Grupo para consulta. A Volvo utiliza a metodologia Supplier Evaluation Model 
(SEM) para avaliar todos os seus fornecedores potenciais e atuais, e mantém 
uma base de informações chamada Volvo Supplier Information Base (VSBi). 
Esses dados são consolidados em um documento denominado Supplier Score 
Card, utilizado para medir, monitorar, informar e desenvolver os fornecedores 
de acordo com seu desempenho.

Sob o prisma da sustentabilidade econômica, mensalmente, a diretoria se 
reúne para avaliar o panorama global da companhia, usando os critérios 
estabelecidos no Financial Policies and Procedures (FPP). outro fórum de 
importância estratégica para a organização é o comitê de riscos Financeiros, 
implantado em 2003, com base no FPP. 

Quando o processo diz respeito à inovação, não falta inspiração, como o 
Prêmio Volvo de inovação, que está na sua sexta edição, e o Programa i9, que 
já implementou 50 mil ideias ao longo de um ano. cerca de 1.500 pessoas 
contribuíram com sugestões de melhorias, o que mostra o engajamento na 
busca pela excelência e inovação. 
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marcio fernandes
Diretor Presidente da Elektro

Nome da empresa:

elektro eletricidade e serviços s.a.
endereço:

rua ary antenor de souza, 321 - Jardim 
nova américa - campinas/sp

site:
www.elektro.com.br 

data de fundação:

Junho de 1998
País de origem:

brasil
capital:

aberto
setor de atuação:

energia elétrica
Principal executivo:

marcio fernandes, diretor-presidente 
da elektro

Porte:
grande

composição societária:

iberdrola brasil s.a. (99,68%) e 
acionistas minoritários (0,32%)

forma de atuação:

distribuidora de energia elétrica 
presente em 223 cidades do estado de 
são paulo e 5 do mato grosso do sul

Número de unidades/filiais:

sede corporativa em campinas 
(sp), 41 Unidades de negócio e 12 
Unidades de projetos e planejamento

Número de fornecedores:
aproximadamente 1.200

faturamento:
r$ 5.6 bilhões (consolidado)

total da força de trabalho:
3.713 colaboradores

Histórico no PNQ:

premiada no pnq 2010, 2013 e 2016 
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distribuir energia é levar mais vida para as pessoas. esse é o 

propósito da elektro, premiada pela terceira vez no pnQ. para 

alcançar essa posição de referência, a organização investe 

continuamente na melhoria dos processos e no desenvolvimento 

profissional. daqui para a frente, a meta é avançar ainda mais. 

a elektro é uma das maiores distribuidoras de energia elétrica 
do brasil, estando presente em 228 cidades, das quais 223 em 
são paulo e 5 no mato grosso do sul, num total de 6 milhões de 
pessoas atendidas. oitava maior distribuidora do brasil e terceira 
maior do estado de são paulo, em mWh fornecido, a companhia 
atribui o seu diferencial ao respeito que dedica às pessoas. “em 
nossa organização, elas são valorizadas e alavancam nossas 
possibilidades de forma definitiva. não se trata de um modelo de 
gestão, mas sim de uma filosofia de gestão”, argumenta Marcio 
Fernandes, diretor-presidente da elektro. 

esse jeito de ser da empresa acaba se tornando um diferencial 
em momentos de instabilidade. “funciona como uma família, 
ou seja, é justamente na crise que ela se une mais e se fortalece. 
tempos difíceis sempre ocorrem e o nosso time se prepara por 
antecipação, enfrentando desafios com a mesma tranquilidade de 
todos os dias. entendemos que essas práticas, que levam a elektro 
a conquistar tantos prêmios, são a chave para o enfrentamento de 
qualquer contingência”, afirma o executivo, acrescentando que o 
fortalecimento da filosofia de gestão resulta no desenvolvimento 
do time e adiciona mais valor aos stakeholders. 

a resiliência parece ser, de fato, uma das principais vantagens 
competitivas da elektro. “mudamos diariamente para melhor. 
aproveitamos as oportunidades para desenvolver ainda mais nossos 
líderes, fortalecer os negócios e criar novos projetos. certo de que o 
pnq reforça a estratégia da empresa, fernandes sinaliza o caminho 
a empreendimentos que queiram acumular conquistas: “procure ir 
além da visão e missão. estabeleça e persiga um propósito maior 
para a organização, que vá além dos interesses próprios e ajude a 
melhorar a qualidade de vida da sociedade.“ 
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s o meg contribui para 
melhorar a competitividade 
da empresa, proporcionando 
processos robustos e 
comparáveis. orienta para 
eliminar perdas, retrabalhos, 
conflitos desnecessários, 
barreiras entre áreas e outras 
dificuldades tradicionais, 
como perda de foco por 
problemas externos. com o 
meg, podemos evoluir muito 
e bem mais rápido.

Votuporanga (SP), uma das 228 
cidades atendidas pela Elektro
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Energia tricampeã
vem das pessoas
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Sede da Elektro em 
Campinas (SP)

Perfil
com sede em campinas (sp), a elektro é responsável 
pela distribuição de energia elétrica para cerca de 
6 milhões de pessoas em 223 municípios do estado 
de são paulo e 5 no estado do mato grosso do sul, 
atendendo 2,6 milhões de clientes e respondendo por 
11,9% da distribuição de energia elétrica do estado de 
são paulo. sua área de atuação é bastante pulverizada 
e contempla regiões com diferentes perfis de demanda, 
sazonalidade ou socioeconômicos, impondo ao negócio 
alguns obstáculos operacionais, solucionados pela 
criação de estruturas descentralizadas e agências locais 
de atendimento ao cliente. atualmente, a elektro está 
dividida em quatro grandes regiões (oeste, centro, sul 
e leste), com 12 gerências de distribuição, responsáveis 
pela operação e gestão do sistema elétrico e um 
centro de distribuição (cd) em sumaré. conta ainda 
com atendimento presencial em todas as cidades de 
sua área de concessão e duas unidades móveis de 
atendimento, que circulam por todos os municípios 
nos quais a distribuidora atua. a sede corporativa 
está em campinas, onde está também localizado o 
centro de operação da distribuição (cod) e a central de 
relacionamento com o cliente (crc). em 2015, a elektro 
obteve uma receita operacional bruta de r$ 9,6 bilhões 
e uma receita operacional líquida de r$ 5,6 bilhões. 

Visão
Ser a distribuidora de 
energia elétrica mais 
admirada do País.

Missão

distribuir energia 
elétrica com segurança 
e qualidade, para o 
desenvolvimento 
e bem-estar das 
comunidades atendidas, 
gerando crescente 
valor para os clientes, 
colaboradores e acionistas.

Valores

Segurança: É um princípio operacional. tudo deve ser feito com 
absoluta segurança. caso a empresa não ofereça condições de 
segurança ao colaborador, ele terá direito de recusar o trabalho. 
Respeito: o respeito às pessoas é um dos nossos alicerces. Não são 
tolerados abusos ou desrespeito, nem a insensibilidade e a arrogância.
Integridade: A Elektro zela por sua postura de imparcialidade e 
integridade moral no relacionamento com os públicos interno e 
externo, pois acredita que assim é possível construir uma relação de 
confiança e credibilidade.
Comunicação: A comunicação na Elektro é pautada pela clareza 
e objetividade. diversos meios e ferramentas são utilizados para a 
disseminação das informações, levando em consideração a dispersão 
geográfica de seus colaboradores e as especificidades de cada área.
Excelência: o compromisso da Elektro com a excelência 
é evidenciado na busca pela inovação das atividades, pelo 
reconhecimento da qualidade e consistência dos serviços prestados e 
pela valorização do potencial humano. 



respeito à diversidade de ideias
A Governança corporativa da Elektro é exercida pela Assembleia Geral de 
Acionistas (AG), conselho de Administração (cA), comitê de Auditoria e 
cumprimento Normativo, diretoria Executiva (diretoria) e conselho Fiscal 
(cF). Está estruturada conforme a Lei 6404/76 (Sociedades Anônimas) e 
suas competências, direitos e obrigações estão definidos no Estatuto Social, 
regimentos e procedimentos internos. o nível de Governança corporativa 
praticado pela Elektro está alinhado às premissas do código das Melhores 
Práticas de Governança do instituto Brasileiro de Governança corporativa (iBGc).

o conjunto de valores e princípios da Elektro (Visão, Missão, Valores e 
Política de Gestão) está fundamentado na Filosofia de Gestão Elektro 
(FGE), que preconiza os conceitos de humanização da gestão, eficiência e 
competitividade. A principal forma de controlar e verificar se as pessoas 
compreendem e estão aplicando a FGE é o Índice de Aderência à Filosofia de 
Gestão, calculado por meio das vertentes resultados e Humanização. 

como estímulo e respeito à diversidade de ideias, a empresa mantém o 
Programa Simples ideias, Grandes Melhorias, um canal para o colaborador 
se manifestar e contribuir com ideias. outras iniciativas são os Projetos 
Estratégicos e Task Forces, aplicados por equipes multidisciplinares com o 
objetivo de identificar melhorias e inovações, e o Programa Mudar para 
Evoluir, cujas propostas passam por consulta pública no conecta, rede social 
interna. os líderes da Elektro são os principais disseminadores dos princípios 
e fontes de inspiração, estimulando a equipe na execução dos trabalhos de 

rotina e operacionalização das estratégias. os fóruns da Governança da FGE 
auxiliam os líderes na interação e mobilização dos colaboradores, a partir da 
definição de objetivos e metas, coordenação e alinhamento das iniciativas 
das áreas e acompanhamento de resultados. 

o Programa de compliance Elektro é composto por um conjunto de práticas 
e procedimentos para a manutenção de políticas e controles que assegurem 
a condução do negócio em linha com a legislação, em especial aquelas 
relacionadas a fraudes e atos de corrupção. Estabelece também regras de 
conduta para os integrantes de sua administração, colaboradores e demais 
partes interessadas por meio do código de Ética. A Elektro possui ainda 
procedimentos relativos às boas Práticas corporativas Anticorrupção.

A estrutura de reuniões e comitês, estabelecida com base na FGE, é 
composta por reuniões gerenciais e fóruns da Governança da FGE, nas 
quais ocorrem as análises críticas e avaliações de desempenho operacional 
e estratégico e são controlados os atos da direção, comitês Estratégicos 
(Negócio, Estratégia, Sustentabilidade, clientes, riscos, Pessoas e 
Segurança). Estes comitês são grupos multidisciplinares de consulta e 
deliberação de temas gerenciais específicos, fóruns de Gestão Estratégica e 
de desenvolvimento cultural, responsáveis pelo direcionamento estratégico 
e promoção das mudanças culturais necessárias e fóruns de comunicação 
responsáveis pela disseminação da FGE, em cuja base estão os principais 
programas de desenvolvimento da Liderança.
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o respeito às pessoas é um dos princípios que inspiram o 
cumprimento das metas com equipes felizes e motivadas.
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aprender com o presente e planejar o futuro
o ciclo de Planejamento Estratégico (PE) direciona e fortalece o desempenho 
e a posição da Elektro em seus setores de atuação. o ciclo presente inicia-se 
no Encontro Estratégico da Liderança (EEL), no qual é apresentado 
o desdobramento da estratégia para o ano, por meio de indicadores 
Estratégicos, Metas corporativas e do diálogo Estratégico. A criação do ciclo 
futuro ocorre com a participação da liderança, em Workshops de Estratégia, 
onde há discussões e aprendizados do ciclo presente e seus resultados, bem 
como perspectivas futuras. dessas análises são definidos temas estratégicos 
para o próximo ciclo, que são desdobrados em metas e indicadores 
estratégicos. As etapas e atividades do ciclo de PE são realizadas de forma 
integrada com a Gestão orçamentária. o macroambiente, seus impactos para 
a Elektro e as projeções de tendências são identificados em análise de contexto 
pela área de PE, incluindo avaliação dos cenários políticos, econômico-
financeiro e sindicatos, legislativo e judiciário e de novas tecnologias que 
podem afetar a empresa no curto e longo prazos. As informações consolidadas 
são tratadas por meio dos comitês da Governança. As principais estratégias 
e objetivos são traduzidos no Mapa Estratégico, que incorpora o Business 
Plan, sendo validado pela liderança nos comitês da Governança e Workshops 
de Estratégia. A partir daí, inicia-se o desdobramento em planos de ação, 

indicadores e metas para todos os níveis da organização. o monitoramento 
da dos planos de ação é realizado pelos comitês Estratégicos de Gestão que 
reportam em reuniões de diretoria. o comitê de Estratégia garante que as 
atividades dos demais comitês estejam aderentes à estratégia da companhia. 
A responsabilidade pela atualização das informações dos projetos e planos de 
ação é do gestor do projeto, e a apresentação do trabalho pode ser solicitada 
em reunião de diretoria e Encontro Estratégico da Liderança. 

Equipe em reunião na Sede Corporativa Elektro
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proximidade e respeito no relacionamento
As diretrizes comerciais e de relacionamento com clientes da Elektro, 
estabelecidas pela diretoria comercial e de Suprimento de Energia, definem as 
ações para o fortalecimento do relacionamento, por meio da melhoria contínua 
de processos e do equilíbrio dos interesses entre os clientes, acionistas e preceitos 
legais e regulatórios. os Princípios do relacionamento com o cliente, difundidos 
entre os colaboradores, asseguram o tratamento com respeito e justiça a todos.

As solicitações, reclamações, sugestões, elogios ou denúncias são registrados 
conforme Processo de Atendimento único e integrado, no Sistema comercial, 
que conta com interface do Sistema de ocorrências técnicas, e encaminhados 
para tratamento das áreas pertinentes. Para todas as manifestações são 
emitidos protocolos informados aos clientes no início dos atendimentos, 
que permitem o acompanhamento de suas demandas, inclusive pela 
Agência WEB em Acompanhe o seu Pedido. A gestão dessas manifestações 
é realizada por meio de acompanhamento semanal de indicadores, com 
foco nas pendências e previsão de penalidades e atuação junto ás áreas 
envolvidas. As Pesquisas de Satisfação de clientes permitem avaliar a 
imagem da organização diante de seus clientes e mercados. os resultados 

estratégia de sustentabilidade dirige projetos a comunidades  
de baixa renda e mais vulneráveis a impactos socioambientais. 

Núcleo de Música do Energia em Movimento, em Franco da Rocha 
(SP): um projeto da Elektro que usa a arte, a cultura e o lazer para 
mudar a vida de centenas de jovens e crianças entre 10 e 17 anos

cl
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são acompanhados no Mapa Estratégico. o processo de Clipping monitora 
as notícias que envolvem a Elektro, inclusive nas mídias sociais. Para a 
avaliação da imagem na mídia, utiliza-se a metodologia iVGr (identificação 
dos atributos de imagem nos aspectos Valores, Gestão e relacionamento), 
que determina quais temas necessitam de atuações de aproximação, como 
visitas, coletivas de imprensa e outras de relacionamento. 

As informações obtidas dos clientes são analisadas por equipes da diretoria 
comercial e áreas afins. Adicionalmente, grupos multidisciplinares são 
formados para avaliar e melhorar as lacunas identificadas. As oportunidades 
de melhoria compõem os planos de ação, que são acompanhados nas 
reuniões de áreas e no comitê de clientes, fórum que reúne periodicamente 
um grupo multifuncional com representantes das diretorias, para discutir e 
acompanhar projetos e ações relacionadas a clientes. A Elektro promove a 
Semana do cliente na qual são planejadas ações como: Bate papo Elektro, 
paradas nas praças para disseminar informações de segurança e túnel do 
conhecimento, onde as pessoas passam pelo local e vivenciam experimentos 
e curiosidades como a potência da energia elétrica.
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e ações para o desenvolvimento sustentável
A Estratégia de Sustentabilidade da Elektro visa gerar valor compartilhado de 
longo prazo para os stakeholders. o desdobramento da estratégia acontece 
por meio de três pilares: Gestão Humana e Sustentável: agregar valor e 
contribuir para o desenvolvimento social das cidades em que atua, criando 
oportunidades ligadas à capacitação, empregabilidade e promoção da cultura e 
esporte; Eficiência no Uso dos recursos: incentivar o uso racional dos recursos, 
promovendo o uso consciente da energia elétrica, de forma a contribuir com 
o desenvolvimento econômico e social da nossa área de concessão; inovações 
tecnológicas e de Processos: contribuir para o desenvolvimento sustentável, 
investindo tanto em inovações e melhorias de processos na própria Elektro 
quanto auxiliando as outras empresas, por meio de boas práticas de gestão e a 
Filosofia de Gestão. Alinhado ao modelo da Governança da Filosofia, o comitê 
de Sustentabilidade tem papel-chave nas ações e estratégia da organização. 

As prioridades de investimento são definidas de acordo com as ferramentas 
Matriz de Materialidade, Matriz de diagnóstico e Pesquisa de Aspectos 
Financeiros, Ambientais e Sociais. os requisitos são traduzidos em projetos, 
práticas e ações de desenvolvimento social, que passam por análise e validação 
da política de aprovação de projetos estratégicos. 

São priorizados os projetos em comunidades com elevado nível de pobreza, 
alto número de consumidores de baixa renda e alto grau de vulnerabilidade a 
impactos sociais e ambientais. A identificação dos aspectos e tratamento dos 
impactos sociais e ambientais relacionados aos processos, serviços e instalações 
da Elektro é realizada por meio de metodologia de identificação de Aspectos 
e impactos Ambientais e Sociais (AiAS). o AiAS é parte integrante do Sistema 
de Gestão de Saúde, Segurança e Meio Ambiente (SGSSM), implementado 
e certificado em todos os processos da Elektro e em conformidade com os 
princípios das normas iSo 14001 e oHSAS 18001. Anualmente, é publicado 

o relatório de Sustentabilidade, que adota a metodologia G4 do Gri e inclui 
os programas voltados ao desenvolvimento social, econômico, cultural e 
ambiental. Ainda é publicado o relatório de responsabilidade Socioambiental, 
de acordo com as diretrizes determinadas pela Aneel. destaca-se o 
Programa ¼, com foco em temas críticos de Sustentabilidade, no qual foram 
definidas linhas de atuação prioritárias como: materiais, energia, água, resíduos 
e emissões, atrelados aos objetivos de desenvolvimento Sustentável. Sua 
premissa principal é aumentar a produtividade, ou seja, fazer mais e melhor 
com menos recursos, sejam eles financeiros, naturais ou humanos. com base 
nesse direcionamento, os projetos atrelados deverão proporcionar, até 2020, 
quatro vezes mais eficiência com a mesma utilização de recursos. 
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sistemas digitalizados e integrados
Para garantir integridade dos dados, agilidade dos processos operacionais 
e ganhos logísticos, um grande número de interfaces é utilizado para 
a comunicação entre os sistemas críticos da Elektro. da entrada de uma 
solicitação via crc, ela pode trafegar entre o sistema comercial (UE), sistemas 
técnicos (InGrid, Quintiq, Kaffa e SGd) e o sistema de gestão corporativa (SAP), 
sem necessidade de iniciar o processo em cada um deles. Por meio de tarefas 
encadeadas, os sistemas se comunicam, atualizam informações internamente 
e dependem apenas do insumo técnico dos responsáveis pelos processos. 

A comunicação móvel é uma aliada para lidar com a dispersão geográfica 
da área de concessão. Foram disponibilizados tablets, visando à facilidade de 
troca de mensagens e roteirização das atividades para as equipes de campo. 
PdAs são utilizados para que os times de campo recebam as ordens de 
serviço por meio da rede de dados (celular e satélite), assim como os tablets. 
o InGrid integra informações dos sistemas comercial e técnico e possibilita a 
realização do despacho e acompanhamento em tempo real das oS solicitadas 
pelos clientes, que são recebidas pelos eletricistas em campo, eliminando-se 
o trabalho manual no atendimento das oS comerciais, pedidos de novas 
ligações, desligamentos e religações de energia. 

o principal processo de faturamento, LES, também passou a ser suportado 
pela tecnologia dos PdAs e impressoras portáteis. toda a manipulação da 
informação da Elektro é gerida por meio das diretrizes de Segurança da 
informação, que identifica, organiza e classifica os dados corporativos. o 
ambiente de informática é protegido por sistema de detecção de intrusão, 
firewalls, antivírus, proxy, ambiente de quarentena de e-mails, entre outros, 
que garantem a proteção de eventuais ataques. 

As informações corporativas estão armazenadas em servidores localizados 
nos Data Centers, gerenciados 24 horas por dia, sete dias por semana, com 
controle de acesso informatizado, operando com servidores reservas, para 
garantir a continuidade das operações em contingências. Na geração de 
conhecimento, destacam-se os programas conecta, Simples ideias, Grandes 
Melhorias e Mudar para Evoluir. Além de vários comitês e fóruns de reuniões, 
outro pilar da gestão do conhecimento na Elektro são os Educadores Elektro, 
que compartilham o conhecimento adquirido. Este também é formalizado 
por meio de documentação corporativa, disponível no Isosystem, que garante, 
mesmo na ausência do responsável pelo processo, assegurar que a atividade 
seja realizada por outro colaborador.

os sistemas de informação se comunicam e dependem 
apenas do insumo técnico dos responsáveis pelos processos.

Eletricistas durante atividade em Ubatuba (SP) 
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A Filosofia de Gestão da Elektro (FGE) é fundamentada nas relações humanas, por meio de um trabalho focado 
na humanização da Liderança e alinhado ao modelo da Governança da Filosofia. com poucos níveis hierárquicos, 
a estrutura da empresa contribui para respostas rápidas, autonomia e cooperação. o Processo de recrutamento e 
Seleção, interna e externa, considera a avaliação das competências, os requisitos do cargo e a aderência aos valores e 
FGE. o ri é tratado como prioridade, sendo que, em 2015, a taxa de aproveitamento foi de 95%. Seu maior diferencial 
é a utilização do conecta, uma rede social interna que promove a gestão do conhecimento interno e o incentivo ao 
desenvolvimento de carreira dos colaboradores, que podem conhecer as “páginas” de outras áreas e manifestar o 
seu interesse de carreira. 

A Escola de Eletricistas, em parceria com prefeituras e instituições de ensino das cidades da área de concessão, capacita 
pessoas da comunidade para atuarem como eletricistas. Para contratar estagiários, a Elektro possui o Programa Mais 
Energia. Já o Energia para o Futuro visa transformar a realidade de jovens de 15 anos, moradores de abrigos, por meio 
da educação e de oportunidades de ingresso no mercado de trabalho. É prioritária na Elektro a contratação de jovens 
aprendizes advindos de abrigos. o ciclo de desenvolvimento de Pessoas (cdP) é baseado no modelo de gestão por 
competências e auxilia na identificação de potenciais, ações de desenvolvimento e definição de ações para melhorar o 
desempenho. Serve ainda para guiar as práticas de Gestão de Pessoas, como promoção e movimentação de pessoal, 
recrutamento interno, participação em programas de desenvolvimento e plano de sucessão. A cada dois anos o processo 
de avaliação 360º permite, além da visão do Gestor direto, a visão de dois pares e a própria autoavaliação. 

A Universidade Elektro dissemina a FGE e seus valores são: cidadania, respeito, inovação e orgulho. Suas ações estão 
distribuídas em cinco escolas: Líderes, Sustentabilidade, Setor Elétrico, comercial e Negócios e Mercado. outras 
iniciativas de gestão do conhecimento são: plataforma global de e-learning, programas Gestão em Foco, Geração 
Futuro, Eu Líder, Workshop da Liderança e Programa de integração. 

A Elektro possui um sistema de gestão de Saúde e Segurança certificado, conforme a norma oHSAS 18001, além da 
metodologia própria identificação de Perigos e Avaliação de riscos (iPAr). o Programa de observações de Segurança 
permite que qualquer colaborador ou contratado possa registrar incidentes, reconhecimentos positivos, atos e 
condições inseguros, que são analisados pela ciPA e, posteriormente, tomadas ações para mitigá-los ou eliminá-los. 

para garantir bons resultados, a filosofia de gestão elektro  
é alicerçada na gestão de pessoas com processos eficientes. 

Outubro Rosa na Elektro: 
campanha de prevenção 
ao câncer de mama 
mobiliza colaboradores

Anualmente, a Elektro participa 
de duas pesquisas de clima 
organizacional: As 100 Melhores 
Empresas para trabalhar, pela 
revista Época e instituto Great Place 
to Work (GPtW), e As Melhores 
Empresas Para Você trabalhar, 
da revista Você S/A e FiA. os 
resultados são compartilhados 
com toda a empresa, inclusive no 
Sistema Elektro de indicadores e, 
posteriormente, tratados pelas 
equipes por meio de planos de ação. 
o Programa Estar Bem Elektro tem 
como foco a qualidade de vida nas 
linhas de atuação: Saúde, Esporte e 
Lazer, Equilíbrio entre vida pessoal 
e profissional, campanhas e Família. 
destacam-se o bloqueio de jornada 
e o Programa Mais Apoio, que 
proporciona serviços de orientação 
psicológica, jurídica, financeira, 
social e pode ser utilizado também 
pela família do colaborador.
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os superação com reconhecimentos 
2013 e 2014

 �  Melhor Empresa para trabalhar do Brasil pelo Great Place to Work

2015
 � EBitdA de r$ 831,4 milhões e Lucro Líquido de r$ 371,2 milhões
 � Eleita pela Abradee, pela 9ª vez, como a Melhor distribuidora de Energia 

Elétrica da região Sudeste e, pela 10ª vez, como Melhor Gestão operacional
 � com um índice de satisfação de 99%, conquistou, mais uma vez, a 1ª 

colocação no ranking do Great Place to Work/Época e destaque no setor de 
energia, categoria Estratégia e Gestão, pelo Guia Você S/A 

 � Empresa mais sustentável no setor de energia e única brasileira a receber 
destaque em relações com a comunidade pelo Guia Exame de Sustentabilidade

pr
oc

es
so

s

A Elektro desenvolve sua cadeia de suprimentos com práticas de incentivo, 
reconhecimento e de desenvolvimento sustentável. o Índice de Sustentabilidade 
do Fornecedor avalia mensalmente as condições dos parceiros e o Prêmio 
Fornecedor Elektro reconhece o bom desempenho, considerado para a definição 
de market share na contratação. os fornecedores são comprometidos com os 
valores e diretrizes organizacionais, incluindo os aspectos relativos à segurança, 
saúde e meio ambiente por meio de práticas de integração, capacitação e 
acompanhamento do serviço. o Plano orçamentário deriva do Business Plan e é 
elaborado por todas as diretorias e consolidado pela diretoria Financeira, com 
base nas análises dos ambientes externo, interno e das partes interessadas. As 
premissas orçamentárias são: Macroeconômicas, de Mercado, regulatórias, 
Salariais e contratuais. o orçamento Base Zero garante a abertura dos 
gastos orçados para os próximos anos, tendo em vista a real necessidade 
de recursos e a eficiência em processos, atividades e projetos, mantendo 
visão futura e a estratégia da companhia, assim como um limite máximo 
de orçamento definido no Business Plan. o Sistema de Acompanhamento e 
controle orçamentário é baseado no Plano orçamentário e o controle de 
disponibilidade não permite que gastos extras sejam efetuados sem as 
devidas aprovações, quando necessário. 

2016
 � 1º lugar no ranking do prêmio Melhor Empresa do Setor de Serviços pelo Great 

Place to Work/Época, com um índice de satisfação de 99,42% 
 � Pelo 2º ano consecutivo, figurou entre 20 países e foi eleita a Melhor Empresa 

para trabalhar da América Latina pelo Great Place to Work
 � Pela 5ª vez consecutiva, reconhecida pelo Guia Exame de Sustentabilidade 

como uma das empresas mais sustentáveis do País
 � Prêmio Abradee 2016 – Melhor distribuidora de Energia Elétrica – categorias 

Sudeste (10ª vez) e Gestão operacional (11ª vez). Em 18 edições, recebeu 29 
troféus, sendo 7 delas como Melhor distribuidora de Energia Elétrica do País

 � Prêmio iberoamericano da Qualidade 2016 na categoria ouro
 � Prêmio Abrasca (foco sustentabilidade)
 � Prêmio iASc pela qualidade dos serviços prestados aos clientes
 � Premiada no PNQ 2010, 2013 e 2016

constante evolução
os processos da Elektro são concebidos utilizando o conceito de cadeia de 
Valor, considerando os requisitos das Pis e as necessidades do negócio nos 
ambientes e mercados onde a empresa atua. A metodologia identifica os 
processos que agregam valor ao negócio e as principais partes interessadas 
em três tipos: principais de negócio, direcionadores e de apoio. todos são 
projetados e documentados nos Mapas de Processos, de modo que as 
atividades e suas interações sejam definidas pelo diagrama, facilitando a 
compreensão do usuário. São mapeados os requisitos dos processos e os 
respectivos controles necessários para o atendimento ou superação dos 
requisitos. os processos da cadeia de valor são revisados uma vez a cada dois 
anos, de acordo com o Programa Mudar para Evoluir, ou antes, conforme 
modificações na estrutura organizacional, no sistema de trabalho ou 
demanda por novo processo, vinda da Aneel ou do Grupo iberdrola. 

A agilidade e a integração da operação são garantidas com a adoção da 
mesma solução de ti para processos críticos da cadeia de valor e pela 
integração dos sistemas de informação em interfaces. As ocorrências 
disponibilizadas no grid de atendimento do cod são decorrentes de: registro 
de problemas na central de relacionamento com cliente (crc); alarmes 
do sistema de Supervisão e comando de Subestações e Equipamentos; 
solicitações de desligamentos programados pela área de Pré-operação; 
Plano de trabalho do Stc (Serviços técnicos comerciais). tanto o cod, 
quanto as áreas de relacionamento com cliente, Pré-operação e 
Planejamento operacional fazem uso do mesmo sistema de informação 
(InGrid). As ocorrências são tratadas pelas equipes de campo, que inserem 
as informações do atendimento nos PdAs. Para eventos que afetam apenas 
um cliente, o atendimento é realizado pelas equipes de campo sem a 
necessidade de contato com o cod. Nas ocorrências onde há necessidade de 
intervenção do cod, a equipe de campo e o operador executam as tarefas. 
Agilidade e integração na operação são garantidas pela recomposição 
automática de subestações e trechos de rede por meio de equipamentos 
telecomandados (self-healing), que reduzem a quantidade de clientes 
afetados pelo desligamento e o tempo que ficam sem energia. Colaboradores na Sede da Elektro, em Campinas (SP)

em 2016, a elektro foi eleita, pelo 2º ano consecutivo, a melhor 
empresa para trabalhar da américa latina pelo gptW. 
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roberval tavares de souza 
Superintendente da Unidade  
de Negócio Sul da Sabesp
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Nome da empresa:

companhia de saneamento básico 
do estado de são paulo – sabesp – 
Unidade de negócio sul – ms

endereço:

rua graham bell, 647 – alto da boa 
vista – são paulo (sp)

site:
www.sabesp.com.br

data de fundação:

sabesp – 1973 / Unidade de negócio 
sul – 1996

País de origem:

brasil
capital:

misto
Principais executivos:

Jerson Kelman, presidente da 
sabesp; roberval tavares de souza, 
superintendente da Unidade de negócio sul

setor de atuação:

saneamento ambiental

composição acionária:
governo do estado de são paulo 
(50,3%); minoritários (49,7%): 
bovespa (24,5%) / nYse (25,2%)

Porte:
grande

Número de unidades/ filiais:
Uma das 17 Unidades de negócio da 
sabesp no estado de são paulo. a ms é 
uma Unidade autônoma, responsável 
por atender a região sul da capital

forma de atuação:
capital aberto

faturamento em 2015:
r$ 1,221 bilhão (receita operacional 
líquida) 

total da força de trabalho:
sabesp – 14.223 / Unidade de 
negócio sul – 995

Histórico no PNQ
destaque critério clientes em 2010; 
finalista em 2012 e 2013; premiada 
2014 e 2016
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adepta do meg desde 2001 e bicampeã no pnQ 2016, a 

unidade de negócio sul da sabesp atribui ao modelo da 

fnQ um papel estratégico no enfrentamento da crise hídrica 

e das turbulências político-econômicas nos últimos anos. 

Inovação e método
para superar desafios

a sabesp gerencia um dos mais preciosos recursos naturais: a 
água. que todo mundo vê ao abrir suas torneiras, mas desconhece 
os processos anteriores ao serviço recebido. particularmente, nos 
últimos anos, a companhia tem enfrentado desafios impactantes, 
como a crise hídrica no sudeste brasileiro e as contingências 
econômicas e políticas do país. “são cenários imprevisíveis aos 
quais a organização precisa se adaptar, para poder superá-los 
e gerar os resultados esperados pelas partes interessadas”, 
argumenta Roberval Tavares de Souza, superintendente da 
Unidade de negócio sul da sabesp. 

o desafio da crise política, diz o executivo, está amparado no 
modelo de governança da sabesp, que assegura aos acionistas 
que todos os processos estão de acordo com os conceitos éticos 
introjetados na empresa. “Já a crise econômica ganha destaque 
porque, mesmo em nosso setor de atividade, que vende serviços 
essenciais como fornecimento de água e coleta de esgoto, há 
uma redução de consumo — primeiro, porque a crise bateu no 
bolso das pessoas e, segundo, por conta da maior conscientização 
ambiental com relação à água potável como um bem finito. esses 
fatores potencializaram os impactos na organização.”

com tantas adversidades, ter o meg no dna da organização foi 
primordial para enfrentá-las. na crise hídrica, por exemplo, a 
sabesp criou o guardiões da Água, uma metodologia que levou 
mais de cinco mil funcionários às ruas para conversar com a 
população e explicar a origem da escassez e as providências 
tomadas pela empresa. “o apoio da população foi decisivo para 
manter o abastecimento. por isso, aredito que o país depende da 
melhoria da gestão para inovar, sair da crise e crescer de modo 
sustentável. as boas práticas ajudam as empresas públicas e 
privadas a aperfeiçoar processos e resultados, agregando valor a 
toda a sociedade. esse é o caminho”, conclui o superintendente.

Sistema Guarapiranga: 2º maior da Região 
Metropolitana de São Paulo, abastece 5,6 milhões 
de pessoas nas Zonas Sul e Sudoeste da Capital
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quero parabenizar aos mais de 
900 colaboradores que trabalham 
na Unidade de negócio sul da 
sabesp. cada um teve o seu grau 
de importância na conquista 
do pnq 2016. a meta é avançar 
como empresa classe mundial, 
portanto vamos continuar 
participando do processo da fnq 
em busca dos reconhecimentos 
Magna e Summa cum laude.
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perfil
diretamente ligada à diretoria metropolitana da sabesp, a Unidade de negócio sul (ms) é uma 
unidade autônoma, criada em 1996, responsável pelos serviços de distribuição de água e de 
coleta de esgoto na região sul da capital, atuando nos bairros de santo amaro, americanópolis, 
grajaú, capela do socorro e parte de campo limpo e nos municípios de embu das artes, embu-
guaçu, itapecerica da serra, rio grande da serra, ribeirão pires, diadema e são bernardo do 
campo, abrangendo uma área de 1.597 Km2, sendo 77% desse território em área de mananciais 
pertencente às bacias hidrográficas das represas billings e guarapiranga. na ms, o índice de 
atendimento de abastecimento de água é de 100% e o de coleta de esgoto está em 87,8%. com 
995 empregados, a ms administra 1,13 milhão de ligações de água, 15.090 Km de redes de água 
e de esgoto, 35 reservatórios, 25 estações elevatórias de água, 115 boosters (conjunto moto-
bombas), 19 poços profundos e 156 estações elevatórias de esgoto. a ms atua diretamente 
no relacionamento com seus clientes (4,3 milhões de pessoas) por meio de uma estrutura 
com quatro Unidades de gerenciamento regional (Ugr). em seu mercado, atende a mais de 
4 mil grandes clientes, como solvay indupa, avon cosméticos, mercedes-benz, volkswagen 
do brasil, ford do brasil, centro empresarial de são paulo, sp market, morumbi shopping, 
infraero – aeroporto de congonhas, entre outros. a ms mantém firme compromisso com a 
missão e visão da sabesp. além de expandir seus sistemas, manter-se inovadora, competitiva e 
com crescimento sustentável, tem como objetivo prestar serviços com cada vez mais qualidade 
e regularidade. assim, a organização busca ser uma empresa de referência nos serviços que 
presta, seja por meio da modernização da gestão empresarial e do aumento da produtividade, 
seja por meio da redução de perdas e custos, incluindo a profissionalização da gestão dos 
prestadores de serviço e o emprego de tecnologias mais avançadas.

Represa Billings, construída em 1925, é o maior espelho d’agua da América do Sul

Visão
Ser referência mundial  
na prestação de serviços 
de saneamento, de forma 
sustentável, competitiva  
e inovadora, com foco  
no cliente.

Missão

Prestar serviços de 
saneamento, contribuindo 
para a melhoria da qualidade 
de vida e do meio ambiente.
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fonte de inspiração e motivação
A Unidade de Negócio Sul (MS) da Sabesp procura atuar com transparência 
em suas ações, sendo pautada por valores e princípios éticos, para assegurar 
a equidade entre os acionistas, a prestação de contas e a responsabilidade 
corporativa, comprovada pela presença da empresa no seleto grupo que 
compõe a listagem do Novo Mercado da Bovespa. A Sabesp foi a primeira 
empresa brasileira de saneamento a negociar ações na Bolsa de Valores de 
Nova iorque (2002), o que significa a adoção de práticas de transparência 
e divulgação de informações que atendem aos requisitos da lei americana 
Sarbanes-Oxley (SoX). As práticas de Governança são integradas e estão 
inseridas em todos os processos da empresa, inclusive no Planejamento 
Estratégico da Sabesp, no qual a Unidade de Negócio Sul coopera, interage e 
desdobra em seu Planejamento operacional.

Em 2015, foi dada continuidade ao desenvolvimento e implantação de planos 
de ação norteados pela análise de riscos de corrupção e fraude corporativas, 
priorizando os processos de maior vulnerabilidade ou áreas de exposição 
mais significativas. também foi contratada consultoria para realizar uma 
análise do nível de aderência do Programa de Compliance da Sabesp aos 
requisitos esperados pelos órgãos controladores. Entendendo que o combate 
à corrupção mais efetivo é conquistado a partir do esforço conjunto de 
empresas com governos e organizações da sociedade civil, a Sabesp integra 
o Grupo de trabalho Anticorrupção do Pacto Global da oNU e comissão de 
Anticorrupção e Compliance da oAB/SP Pinheiros, assim como colabora com 
ações desenvolvidas pelo Governo do Estado de São Paulo.

Atendendo ao seu próprio planejamento estratégico foi elaborado um 
código de Ética e conduta para orientar o comportamento pessoal e 
profissional dos empregados e o relacionamento com grupos de interesse, 
como o de fornecedores. o código foi atualizado em 2014, com a inclusão 
de detalhamento de condutas éticas quanto às relações com acionistas e 
investidores, relações com governos, abstenção de práticas ilícitas e ilegais, 
entre outras. Para tratar possíveis desvios, a empresa mantém um canal de 
denúncia, cujas averiguações são encaminhadas ao comitê de Auditoria e 
reportadas ao comitê de Ética e conduta. 
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A liderança procura ser engajadora, inspiradora e exemplar, a fim de 
promover a participação da força de trabalho e demais partes interessadas 
na realização das estratégias, fomentando a cultura da Excelência, o 
aprendizado e a inovação. A identidade (Missão, Visão e Valores) da Sabesp 
e da MS é atualizada sistematicamente no ciclo de Planejamento Estratégico. 
Adicionalmente, a força de trabalho da MS identificou, em pesquisa 
participativa, o seu diferencial em relação às demais Unidades. o resultado foi 
denominado de Essência da MS ou “o que nos faz MS”.

A comunicação da liderança com a força de trabalho e outras partes interessadas 
se dá em reuniões mensais nas áreas, veículos de comunicação, encontros com 
lideranças comunitárias, fornecedores, poder concedente, eventos específicos, 
entre outras formas de interação. o desempenho é analisado em todos os níveis 
da organização, culminando com a análise global do comitê da Qualidade da 
Gestão (cQG), principal fórum de decisões estratégicas. Para estimular inovações, 
melhoria e aperfeiçoamento de processos, a força de trabalho é envolvida na 
elaboração de projetos, relatórios de gestão, participação em grupos de trabalho, 
seminários, congressos, treinamentos e premiações. A participação de um grupo 
diversificado de pessoas no Planejamento operacional da MS (PoMS) é um 
importante instrumento de disseminação e promoção da cultura da Excelência.

alinhamento às metas e visão de futuro
Por meio de um forte, participativo e estruturado processo de Planejamento 
operacional, a Unidade de Negócio Sul garante a sustentabilidade do 
negócio, nos aspectos econômico, ambiental e social. durante a formulação 
das estratégias, são analisados os cenários interno e externo e levadas em 
consideração a visão de futuro, Missão da empresa e políticas institucionais. 

As estratégias, objetivos e planos de ação definidos no planejamento garantem 
o alinhamento às diretrizes empresariais e ao desenvolvimento sustentável 
da organização por meio da utilização da metodologia Balance Score Card 
(BSc). o resultado do planejamento é assim traduzido visualmente no Mapa 
Estratégico da Unidade, que comunica de forma simples aonde a organização 
quer chegar — sua visão de futuro — e qual é a estratégia adotada para 
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os isso, por meio dos objetivos estratégicos e ações nas perspectivas: pessoas e 
inovação, processos, clientes e sociedade e sustentabilidade. Para disseminar a 
estratégia da empresa, anualmente, é realizado o dia do compromisso, quando 
os líderes comunicam a identidade e as principais diretrizes para a força de 
trabalho, estabelecendo o compromisso individual de cada integrante para o 
cumprimento das metas da organização. Após a implementação dos planos, o 
processo tem continuidade e a execução da estratégia é acompanhada de forma 
sistematizada por meio da análise crítica dos indicadores de desempenho, 
permitindo também a correção de rumos quando necessária. As análises são 
registradas em um sistema chamado Painel de Bordo, que fica disponível para 
consulta de toda a força de trabalho na intranet da empresa.

a adoção de práticas de transparência e a divulgação de 
informações atendem aos requisitos da lei Sarbanes-Oxley. 

Governador Geraldo Alckmin e equipe da Sabesp em 
lançamento do Reservatório de Água Tratada Grajaú
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além de canais tradicionais, os clientes têm à disposição o 
relacionamento via redes sociais como facebook e twitter.

diversidade nas formas de relacionamento 
A Unidade de Negócio Sul atende 4,3 milhões de consumidores em sua área de atuação. Parte dos clientes são 
grandes indústrias e empresas do setor de comércio e serviços, que necessitam de soluções ambientais e atendimento 
diferenciado. outra parte é composta de consumidores residenciais, incluindo população de baixa renda que vive em 
regiões periféricas, muitas vezes com restrições ambientais por ser área de proteção permanente. Este fato vem se 
acentuando nos últimos anos, como aponta o censo do iBGE 2000, que mostra o êxodo dos moradores das regiões 
centrais de São Paulo para as áreas periféricas ou cidades pequenas próximas à capital. Assim, os diferentes tipos de 
clientes são considerados e entendidos pelos colaboradores e gerentes da MS. 

Para atender às expectativas dos clientes e melhorar cada vez mais o relacionamento, são realizadas pesquisas de 
satisfação de pós-atendimento e pós-serviço. o principal programa de relacionamento com foco no cliente é o Somos 
todos clientes (Stc), que busca a excelência na prestação de serviços, melhorando o relacionamento e eliminando as 
não conformidades dos processos, com foco na redução do número de reclamações, aumento da satisfação e melhoria 
da imagem e reputação da Sabesp. 

No Stc estão contempladas as práticas doutores da Satisfação, Gentileza Gera Gentileza – 3G, com a Lente do cliente 
e Monitoramento dos Pontos de contato com o cliente, que estão sempre alinhadas e integradas com o programa de 
desenvolvimento de Fornecedores, o Excelência Global. 

A Unidade também conta com sistemas comerciais, canais de relacionamento para reclamações e sugestões e 
encontros regulares. Em um processo contínuo de aprimoramento dos seus canais de comunicação com a sociedade, 
a Sabesp disponibiliza formas inovadoras de relacionamento, facilitando o acesso dos diferentes públicos para se 
comunicar com a empresa. Além dos canais tradicionais de atendimento via telefone (gratuito, 24 horas por dia), 
internet (agência virtual e chat), ouvidoria e atendimento presencial (agências, Poupatempo e Unidade Móvel), os 
clientes têm à disposição o relacionamento via redes sociais (como Facebook e twitter) onde também podem interagir 
e solicitar serviços e esclarecimentos. Já para os clientes com necessidades especiais, a Sabesp oferece conta de água 
em linguagem braile para deficientes visuais e telefone para portadores de deficiência auditiva.

outra forma de relacionamento é o técnico de Atendimento comercial Externo (tAcE), profissional que vai até a 
casa do cliente para apurar o consumo de água, emitindo a conta simultaneamente. Na mesma ocasião, ele verifica 
problemas de vazamentos e obstruções, orienta e fornece explicações aos clientes. Para que o cliente conheça mais a 
empresa e sua forma de atuação, a Sabesp divulga a marca, os produtos e serviços, bem como as ações de melhorias 
implementadas, por meio de uma agenda positiva com informações à imprensa e campanhas publicitárias, de forma 
a garantir a credibilidade, clareza e imagem positiva. outros veículos, como patrocínios, distribuição de água em 
eventos e o site Sabesp, também são utilizados.
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Ações voltadas à comunidade estão alinhadas aos  
17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
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Seguindo as diretrizes de sustentabilidade, a Sabesp está em busca constante 
de soluções para os problemas urbanos e ações que tragam a racionalização 
de custos e do consumo de matérias-primas e produtos. A empresa avalia e 
trata os impactos sociais e ambientais de acordo com o porte dos projetos, 
levando em conta a segurança e saúde das partes interessadas. Para isso, a 
MS utiliza ferramentas e indicadores de referência, como o Levantamento 
de Aspectos e impactos Ambientais (LAiA) e os indicadores Ethos de 
responsabilidade Socioambiental. 

Entre as principais ações de preservação de ecossistemas e conservação dos 
recursos naturais praticadas pela MS, destacam-se: Gestão de Energia Elétrica; 
reciclagem e destinação adequada de resíduos das atividades; Programa 
Mananciais; Projeto tietê; Programa Pró Billings; Programa de Uso racional da 
Água (PUrA); Medição individualizada em condomínios; Programa córrego 
Limpo; Programa de Eficiência operacional e redução de Perdas de Água; 
Programas de Educação Ambiental; “Guardião das Águas”, curso de Pesquisa 
de Vazamentos; eventos em parcerias com as prefeituras; clubinho Sabesp e 
visitas monitoradas às estações de tratamento de água da companhia.

diversos programas sociais são desenvolvidos ou apoiados pela Unidade de 
Negócio Sul, tendo como prioridade as ações voltadas à saúde, educação 

ambiental, esportes, cultura e inclusão social. São desenvolvidas ações 
no sentido de promover alternativas de desenvolvimento social em bases 
sustentáveis, centradas nos 17 objetivos do desenvolvimento Sustentável, 
por meio do Programa de Voluntariado Empresarial, envolvendo os 
voluntários de todas as áreas da Sabesp Sul. os principais programas de 
voluntariado empresarial são: campanhas do Agasalho; doação de Sangue; 
Examinadores de Prêmios de Gestão cedidos pela MS para contribuir com 
o desenvolvimento de outras empresas; Programa de Educação Ambiental 
(PEA); Programa Estágio; instituto criança cidadã (icc); participação em 
entidades como AidiS, ABES, AESABESP, cNQA, iPEG, comitês de Bacia etc. 

Para as famílias que não podem arcar com os custos da conta e para possibilitar 
que essas pessoas tenham acesso à água tratada e de qualidade e à coleta 
de esgotos, a Sabesp criou a tarifa social. A Unidade mantém o Programa de 
Participação comunitária, por meio de técnicos comunitários em cada região 
para identificar, analisar e encaminhar o atendimento às necessidades da 
comunidade. Por meio desse programa, são realizados os Encontros com as 
comunidades para saber suas necessidades e explicar os programas da Sabesp 
e forma de trabalho. A Sabesp também participa com fornecimento de água e 
apoio logístico em eventos de ação social, esportivos e culturais.

compromisso com saúde, educação e meio ambiente
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Sistemas informatizados promovem 
conhecimento acessível a todos

informação distribuída
Para a Sabesp Sul, gestão da informação e do conhecimento significa 
organizar e sistematizar, em todos os pontos de contato, a capacidade da 
empresa de captar, gerar, criar, analisar, traduzir, transformar, modelar, 
armazenar, disseminar, implantar e gerenciar a informação, tanto interna 
como externa. Essa informação deve ser transformada efetivamente em 
conhecimento e distribuída, tornando-se acessível aos interessados. Ela 
também deve subsidiar a tomada de decisão nos processos principal e de 
apoio. A tecnologia é um dos componentes da gestão do conhecimento e na 
Sabesp são vários os sistemas informatizados na gestão. 

A identificação dos ativos intangíveis pela metodologia Vrio (Valoroso, raro, 
inimitável e organizado) e o desenvolvimento dos mesmos — como marca, 
governança corporativa, inovação, talentos, conhecimento corporativo, 
entre outros, bem como a integração de várias práticas de gestão em uso, 
oferecem todas as condições técnicas e organizacionais, desenvolvendo 
e protegendo o conhecimento, visando agregar valor ao negócio e gerar 
um diferencial competitivo sustentável para a Sabesp. Adicionalmente, 
práticas da diretoria Metropolitana como o Programa Melhores Práticas e 
campeonato de operadores contribuem para a troca de conhecimento e o 
desenvolvimento dos empregados. 
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treinamentos, capacitação e reciclagem dos colaboradores  

são promovidos mantendo foco na estratégia da empresa. 

motivação e mais valor para todos
A adoção de práticas de gestão de rH tem se mostrado um fator 
estratégico para o sucesso do negócio da MS, que adota vários estímulos 
ao desenvolvimento profissional e pessoal. Entre eles, investimentos em 
treinamento; premiações que reconhecem as iniciativas criativas e o tempo 
de colaboração; ações de qualidade de vida e o envolvimento em ações 
sociais; programa de participação nos resultados; remuneração diferenciada 
(por competência) reconhecendo habilidades consideradas essenciais; 
e diversos benefícios como vale-transporte e refeição, auxílio-creche, 
assistência médica, entre outros. 

desde a adoção do MEG, a Sabesp vem adotando várias práticas diferenciadas 
de gestão. o aumento de produtividade, a integração e a inovação são 
destaques apontados pelo superintendente roberval tavares de Souza, a 
partir dos avanços com a implantação do Modelo. “Hoje temos pessoas com 

mais foco, com motivação para gerar melhores processos para atender aos 
nossos clientes e, assim, agregar mais valor aos acionistas e às demais partes 
interessadas”, afirma. A Sabesp investe em pesquisas de clima interno e, 
entre os pontos fortes apontados por seus colaboradores, está o orgulho em 
trabalhar na empresa. com base no resultado da pesquisa são elaborados 
planos de ação para manter os pontos fortes e melhorar os críticos, buscando 
aumentar a motivação e satisfação das pessoas. 

de forma integrada, em conjunto com as lideranças, a área de 
desenvolvimento Humano identifica as necessidades de treinamento e 
promove a capacitação e reciclagem dos empregados, com foco na estratégia 
da empresa. A Universidade Empresarial Sabesp (UES), dedicada à educação e 
qualificação do corpo técnico e gerencial, oferece cursos de aperfeiçoamento 
— virtuais ou presenciais — e especialização em áreas estratégicas para a 
empresa. os empregados também contam com o acervo da biblioteca e da 
videoteca. Além disso, o colaborador é incentivado a participar de congressos, 
seminários e feiras, tanto para a apresentação de seus próprios trabalhos 
técnicos, como para atualização dos conhecimentos. o Programa Profissional 
destaque valoriza e estimula a participação dos empregados em projetos e 
ações relacionadas à estratégia da empresa.

os benefícios não se limitam aos garantidos por lei e buscam contribuir para 
manter a qualidade de vida dos colaboradores, como o incentivo à prática 
esportiva, ginástica laboral, atividades culturais, tratamento para dependência 
química, entre outras. Qualidade de vida também é segurança e a gestão de 
Segurança e Saúde ocupacional (SSo) na Sabesp consolida esses aspectos 
como valores essenciais de todos os colaboradores, fornecedores e parceiros. 
os programas, projetos e ações também têm a finalidade de eliminar riscos e 
passivos nas instalações e atividades da empresa.
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a água da sabesp obedece às normas de potabilidade do ministério  
da saúde e é totalmente segura para o consumo humano. 
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reconhecimentos à maturidade da gestão
A empresa recebeu 14 vezes o reconhecimento do troféu transparência – 
categoria organizações de capital Aberto, criado em 1997 pela Anefac-
Fipecafi e Serasa/Experian. Esse é um dos prêmios mais valorizados da 
classe contábil, que reconhece as empresas mais transparentes do Brasil, por 
apresentarem demonstrações que seguem os critérios técnicos exigidos pela 
Fundação instituto Pesquisas contábeis e Atuariais (Fipecafi). 

Entre vários reconhecimentos, destacam-se: o troféu Governador do Estado, 
mais alto grau de reconhecimento do Prêmio Paulista de Qualidade da 
Gestão (PPQG), promovido pelo iPEG (instituto Paulista de Excelência em 
Gestão), em 2007; e o troféu Platina no Prêmio Nacional de Qualidade em 
Saneamento (PNQS), promovido pela Associação Brasileira de Engenharia 
Sanitária e Ambiental (ABES), em 2008. Em 2010, foi vencedora do PNQS, 
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o centro de operação da distribuição Sul centraliza as atividades de controle, 
gerenciamento e operação da distribuição de água e da coleta de esgoto 
utilizando tecnologia de ponta para monitorar o funcionamento do sistema de 
saneamento em tempo real, de forma ininterrupta. complementando o uso 
do SiGNoS (Sistema de informações Geográficas no Saneamento), a Sabesp 
implantou o Projeto Siges, uma aplicação WEB sincronizada com equipamentos 
móveis, repassando informações às equipes de campo de maneira ágil, 
segura e confiável. o uso dessa tecnologia substituiu as solicitações de serviço 
impressas em papel. A MS inovou ao implantar também o centro de controle 
da Manutenção (ccM) e os centros de Monitoramento dos Equipamentos da 
operação (cEMEo), que permitem o gerenciamento à distância dos sistemas 
de água e esgoto até a porta da casa dos clientes. o Netcontrol é mais um 
sistema que permite o monitoramento da qualidade da água e a automação 
de laboratórios de análises. Na região Metropolitana de São Paulo, os cinco 
laboratórios de controle sanitário receberam a re-certificação iSo 9001 e a 
Unidade de Negócio Sul é certificada na iSo 17025. 

os principais insumos e serviços necessários para a condução dos processos 
da Unidade de Negócio Sul são adquiridos de outras unidades da Sabesp 
e de fornecedores externos com requisitos acompanhados e comunicados 
corporativamente, visando à melhoria do desempenho. Existe a integração 
das empresas de materiais e serviços num só cadastro de fornecedores, 
alinhado às diretrizes corporativas de Segurança, Meio Ambiente e Saúde e 
de responsabilidade Social. Uma das ferramentas utilizadas pela Sabesp é 
o cadastro online do Sistema de Gerenciamento de Licitações e execução de 
licitações pela modalidade de Pregão Eletrônico, que permite reduzir o tempo 
de contratação e os custos. o código de Ética e conduta é parte integrante dos 
contratos assinados entre a Sabesp e seus fornecedores. 

com o sistema de gestão empresarial GVA, o equilíbrio econômico-financeiro 
é atingido por meio da gestão dos ativos, da receita e da despesa, a serem 
monitorados pela análise dos indicadores financeiros e de eficiência operacional. 
Essa sustentabilidade é assegurada por meio da gestão de recursos próprios e 
financiados, rigorosamente alinhada às exigências operacionais e estratégicas..

categoria inovação na Gestão do Saneamento, concedido pela ABES; e 
destaque no critério clientes pelo PNQ. 

Em 2012, foi Finalista no PNQ e recebeu o Prêmio Nacional da Qualidade 
em Saneamento (PNQS) com o troféu diamante, uma nova categoria 
estabelecida pela ABES para que as organizações de saneamento continuem 
refinando sua gestão em busca da excelência, contribuindo para o 
desenvolvimento de todo o setor. Em 2013, foi novamente Finalista do PNQ 
e recebeu a Medalha de ouro no Prêmio ibero-americano de Qualidade, 
promovido pela Fundibeq (Fundación iberoamericana para la Gestión de la 
calidad), sendo a primeira empresa de saneamento a ganhar a premiação, 
que envolve 17 países da América do Sul, caribe, América central e Península 
ibérica (Espanha, Portugal e Andorra). Agora, em 2016, foi Premiada no PNQ.

controle e superação de desafios
Entre os principais processos da Unidade de Negócio Sul estão: operação da 
distribuição de água e da coleta e afastamento de esgotos; monitoramento da 
qualidade da água; produção de água em sistemas de pequeno porte; execução 
de serviço ao cliente. Na busca por uma gestão cada vez mais eficiente e focada 
em resultados, a MS adotou um modelo gerencial baseado no MEG da FNQ, 
na padronização das Normas iSo e em outras ferramentas e metodologias 
que preconizam a excelência. Em 2009, novos requisitos foram identificados e 
desenvolvidos com a implantação na Sabesp da metodologia de Gestão por Valor 
Agregado (GVA®), da Fundação Getúlio Vargas. A MS foi piloto da Sabesp e, desde 
2011, a metodologia foi adotada em todas as Unidades da diretoria Metropolitana. 

A Unidade foi peça fundamental para a superação da crise hídrica 2014/2015 
que acometeu a região Sudeste do Brasil. isso porque, na área de atuação 
da MS, estão os dois mananciais urbanos mais importantes, Billings e 
Guarapiranga, que contribuíram para transferir água às regiões antes 
abastecidas pelo Sistema cantareira, em situação mais crítica com a seca. com 
empenho e muito trabalho, a MS somou esforços à companhia para vencer com 
sucesso o mais grave evento climático da região. 

Além da expansão de sistemas de saneamento, a empresa investe em 
planejamento, pesquisa e desenvolvimento tecnológicos para promover 
a qualidade de produtos e serviços e de sua gestão. Um dos principais 
indicadores de desempenho na manutenção e operação dos sistemas de 
abastecimento público é o índice de perdas. Nesse sentido, para aumentar sua 
eficiência operacional a MS foca suas ações no controle da pressão nas redes 
de água; na qualidade dos materiais e mão de obra utilizados; na pesquisa 
para identificação de vazamentos não-visíveis; no combate às fraudes e 
aprimoramento do sistema de medição; na gestão para reduzir o tempo de 
reparo dos vazamentos; na utilização de novas ideias e tecnologias captadas 
por meio de benchmarking. como exemplos de aprendizado, a Unidade 
adotou o conceito de planejamento de longo prazo para perdas de água 
na distribuição e o modelo japonês de setorização por distrito de Medição 
e controle (dMc). o uso da Válvula redutora de Pressão (VrP) também 
promove um salto de qualidade na operação das redes de abastecimento. 



68 classe_mundial

pe
rf

il

re
p

or
ta

g
em

p
r

em
ia

d
a

Fo
to

: t
ico

 Fo
NS

Ec
A

Nome da empresa:

serviço nacional de aprendizagem 
comercial do rio grande do sul –  
senac-rs

endereço:

avenida alberto bins, 665. centro 
histórico. porto alegre (rs)

site:
www.senacrs.com.br

data de fundação:

13 de setembro de 1946
País de origem:

brasil
capital:

instituição de direito privado sem  
fins lucrativos

setor de atuação:

educação profissional
Principais executivos:

luiz carlos bohn, presidente da 
fecomércio-rs, e José paulo da rosa, 
diretor regional do senac-rs

composição societária:

organizada e administrada pela 
confederação nacional do comércio

Porte:
grande

forma de atuação:
serviço social autônomo

Número de unidades/filiais:

departamento regional (sede 
em porto alegre) e 43 unidades 
educacionais

faturamento em 2015:
r$ 246 milhões

total da força de trabalho:
2.320 funcionários

Histórico no PNQ:
participação desde 2010. destaque 
no critério clientes no pnq 2015 e 
premiada no pnq 2016

José Paulo da Rosa 
Diretor Regional do Senac-RS
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Educação l
para o século 21
uma gestão inovadora, criada para manter o ambiente 

propício às práticas educacionais mais atuais, foi a 

responsável por levar o senac-rs à premiação com o pnQ 

2016, demonstrando o quanto está apto a enfrentar os 

desafios do conhecimento contemporâneo. 

desde que adotou o modelo de excelência da gestão® (meg), 
em 2003, por meio da participação no programa gaúcho de 
qualidade e produtividade (pgqp), o senac-rs manteve o 
compromisso de implantar práticas inovadoras e autoavaliação 
ininterrupta. o resultado inicial veio em 2015, como destaque 
em clientes, e a premiação chega agora, em 2016.

o ano foi de muitas vitórias, apesar das adversidades 
macroeconômicas.“conquistar o pnq tem um significado 
especial em qualquer circunstância. mas é claro que 
recebê-lo num momento de crise econômica e política 
demonstra com mais clareza os benefícios de sua implantação, 
já que as ações que permitem o enfrentamento dos riscos 
organizacionais acontecem durante o processo”, diz José 
Paulo da Rosa, diretor regional do senac-rs.

baseado em sua experiência, a organização pratica uma gestão 
inovadora alicerçada no conhecimento científico. assim, o 
suporte da estrutura funcional é a gestão biológica, derivada 
da teoria dos sistemas vivos, que pressupõe o exercício da 
liderança em formato de rede, não-hierárquica, permitindo 
que as partes se auto-organizem com o objetivo da consecução 
de suas ações. “anualmente, buscamos melhorias em práticas 
já consolidadas na organização, com o uso das mais modernas 
técnicas de design thinking e gamefication, todas produzidas 
internamente, além da utilização do balanced Scorecard (mapa 
estratégico). em 2015, o senac-rs foi convidado a coordenar 
o planejamento estratégico do senac nacional. foi a primeira 
vez na história que isso aconteceu, com um departamento 
regional coordenando os demais de maneira colaborativa, 
com a participação de todos os estados”, relata rosa.

Fachada do Senac em Santa Cruz do Sul (RS)
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 os grandes temas trabalhados 
no meg, como inovação, 
sustentabilidade, atuação 
em rede e aprendizado 
organizacional, são verdadeiros 
pilares para as empresas 
planejarem e tomarem ações 
proativas rumo ao sucesso, 
mesmo em momentos de crise.
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Perfil
o serviço nacional de aprendizagem comercial (senac) é 
uma instituição de educação profissional, fundada em 10 de 
janeiro de 1946, pela confederação nacional do comércio 
(cnc). no rio grande do sul, o senac foi instituído em 13 de 
setembro do mesmo ano e, em 70 anos de atuação, já capacitou 
quase 7 milhões de gaúchos. a instituição, que cumpre o 
importante compromisso de educar para o trabalho, faz parte 
da federação do comércio de bens e serviços do rio grande do 
sul (fecomércio-rs), o que vincula a entidade ao mundo do 
trabalho por meio de 600 mil empresas que geram 1,4 milhão de 
empregos formais. o senac-rs disponibiliza educação em todos 
os níveis, do Jovem aprendiz à pós-graduação. atualmente, 
conta com duas faculdades: faculdade senac porto alegre e 
faculdade de tecnologia senac pelotas, além de 41 escolas de 
educação profissional distribuídas pelo estado, 22 balcões sesc/
senac e uma unidade móvel. com uma área total em instalações 
de 78.731,86 m², são 830 ambientes de ensino, considerando 
auditórios, bibliotecas, salas de aula multiuso, laboratórios 
de informática, ambientes de ead e laboratórios de ensino 
adequados à prática profissional. atendendo à legislação da 
educação e às diretrizes técnicas do departamento nacional, 
o senac-rs oferece para a sociedade ações de educação 
profissional em turmas abertas ou in-company (capacitações 
voltadas para empresas) nas modalidades de formação inicial 
e continuada (fic), educação profissional técnica de nível 
médio e educação superior. na educação técnica, os cursos são 

Alunos e 
professores 
na Feira de 
Projetos 2016

oferecidos tanto presencialmente como à distância, sendo que 
o senac-rs está entre os quatro departamentos regionais no 
país que coordenam a rede nacional de ead, oferecendo 12 
títulos de cursos técnicos ead para todo o brasil. a instituição 
oferece também ações extensivas (palestras, seminários, ações 
sociais educativas, assessorias, consultorias e outras atividades 
similares) e ações complementares à educação profissional. em 
2015, atendeu 283.668 alunos, sendo 69.121 em cursos fic, 
técnico e educação superior e o restante em ações extensivas. 
são 2.320 colaboradores, sendo 246 na administração regional 
e os demais nas unidades, atuando nas áreas administrativas 
(mensalistas) e docentes (horistas). em 2015, a instituição 
atingiu sua visão de aplicar 100% dos recursos compulsórios 
em ações gratuitas. a captação de recursos próprios está 
destinada a buscar o equilíbrio financeiro que permita que a 
operação tenha sustentação, não visando ao lucro. além disso, 
oferece condições especiais de pagamento para o público-alvo 
(comerciário). o senac-rs oferece cursos gratuitos à sociedade 
em diversas modalidades, por meio do programa senac de 
gratuidade (psg). as modalidades capacitação e educação 
técnica destinam-se a pessoas cuja renda familiar mensal per 
capita não ultrapasse 1,5 salário mínimo, acima de 16 anos, 
na condição de alunos matriculados ou egressos da educação 
básica e trabalhadores empregados ou desempregados. Já na 
modalidade aprendizagem, o psg atende à legislação específica, 
quanto à estruturação dos cursos e à oferta de vagas. 



71 dezembro _2016

direção com responsabilidade 
o engajamento para a cultura da excelência e do aprendizado organizacional 
faz parte da rotina do Senac-rS. isso fica claro no diagnóstico da cultura 
organizacional, que identifica como elementos principais a liderança ética e 
democrática, a educação para a competência, a excelência, a sustentabilidade 
e a inovação. o primeiro código de Ética, por exemplo, foi elaborado em 2005 
e revisado em 2015, a partir dos resultados da aplicação dos indicadores 
Ethos para negócios sustentáveis e responsáveis. 

com o objetivo de engajar todos os colaboradores, é realizada anualmente a 
Semana da Qualidade. o escopo de certificação da iSo 9001 abrange todos 
os processos gerenciais, não apenas os requisitos da norma. os padrões para 
os processos gerenciais são descritos com base nos requisitos estabelecidos 
na Norma iSo 9001, bem como nos requisitos legais e regulamentares, nos 
critérios de excelência da FNQ e nas normas do departamento Nacional. o 
escopo de certificação do Senac-rS é educação profissional, nas modalidades 
Fic, técnico e Superior. o cumprimento dos padrões gerenciais específicos 
das unidades, conforme o Modelo de Excelência da Gestão® (MEG), é 
verificado no Sistema de Avaliação do Programa Gaúcho da Qualidade 
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o senac-rs estabelece metodologias para desenvolver suas 
lideranças rumo a um patamar de excelência. 

e Produtividade (PGQP) e no Prêmio Qualidade rS, no qual o Senac-rS 
já recebeu 125 troféus, nas modalidades Bronze, Prata, ouro e inovação. 
o Sistema de Aprendizado contempla a avaliação global das práticas e 
padrões gerenciais utilizados, e está estruturado em três grandes fóruns 
que promovem a avaliação e a melhoria, retroalimentada entre as Unidades 
e a corporação. o trabalho em rede é uma das premissas do sistema do 
Senac-rS. As principais redes intra-organização são a de Multiplicadores e 
Facilitadores, comitês Estratégicos e Grupos de trabalho. 

com relação à tomada de decisões, as unidades possuem um Sistema 
de reuniões bem estruturado, que faz parte do Processo de Gestão do 
desempenho. desde 2006, é realizado o Planejamento orçamentário e 
de Produção (PoP). com a conclusão do PoP, é realizada, desde 2009, a 
rodada de Negociação, em que os diretores apresentam o seu planejamento 
para aprovação dos gerentes e do diretor regional, gerando o contrato de 
gestão que também é utilizado na prestação de contas ao diretor regional 
e na Análise de desempenho dos Gestores. A metodologia de gestão do 
desempenho permite que as decisões sejam tomadas de forma participativa.

caminho de aprendizado
Saber em qual cenário está inserida e para onde caminhar é essencial 
para alcançar resultados positivos e manter-se competitivo no mercado. 
Pensando nisso, o Planejamento Estratégico do Senac-rS envolve todas as 
áreas do departamento regional e Unidades Educacionais em uma série de 
atividades, distribuídas nas fases de Planejamento, Execução, Monitoramento 
e Aprendizado e Melhoria. 

o ciclo do planejamento é anual e inicia-se com a realização de Pesquisa Swot 
aplicada às unidades e departamento regional. Após, é enviado às unidades 
educacionais o Book de Planejamento, com informações sobre cenários e 
análise de mercado por área de atuação, que é um importante subsídio para 
a realização dos Seminários de Planejamento, onde são discutidos os cenários 
e apresentadas as diretrizes estratégicas para o ano seguinte. Posteriormente, 
é preenchida pelos diretores a Ferramenta de Planejamento, com a análise do 
portfólio de produtos, por meio da Matriz BcG, a definição dos referenciais 
comparativos e a proposta de metas e carga horária para cursos de mercado e 
gratuitos. com essas informações, é revisado o Mapa Estratégico, indicadores 
e metas corporativas. o desdobramento das estratégias é realizado com a 
definição dos Mapas táticos por Unidade, nos quais constam objetivos táticos, 
indicadores, metas e planos de ação. 

o Planejamento orçamentário e de Produção (PoP) prevê a definição das 
metas para o ano seguinte, a partir do que foi discutido nas etapas anteriores 
do Planejamento Estratégico. São previstos os recursos necessários para 
atendê-las, sejam humanos, financeiros, materiais ou equipamentos.  
o PoP de cada Unidade e área é avaliado e aprovado nas rodadas de 
negociação e registrado em contrato de gestão. os recursos alocados são 
lançados no software de gestão S.A. e os respectivos planos de ação são 
controlados pelos responsáveis, conforme cronograma preestabelecido.
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No Prêmio Qualidade RS, o Senac Rio 
Grande do Sul já recebeu 125 troféus, 
nas modalidades Bronze, Prata, Ouro e 
Inovação. Na foto, a premiação de 2016

No contrato de Gestão constam indicadores competitivos, estratégicos e 
operacionais, selecionados pelo grupo gestor, com metas específicas para 
cada Unidade, conforme estratégias e planos táticos para o ano seguinte. os 
dados do contrato são consolidados, gerando o Índice do contrato de Gestão 
(icG) para acompanhamento mensal do desempenho no Painel de Gestão 
e para adotar ações preventivas antes do fechamento do ano. A análise do 
desempenho dos gestores é efetuada com base nos resultados do icG e 
os gestores de unidades com melhores índices participam de congressos 
internacionais e capacitações estratégicas.
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para conhecer bem o cliente 
o cliente está no centro das ações do Senac-rS. com base na análise do 
perfil, nos resultados da pesquisa Atributos-Expectativas e em informações 
extraídas da base de dados GvCollege (ErP e crM), são definidos os critérios 
de segmentação do mercado. o perfil do mercado potencial para as áreas 
de atuação do Senac-rS é traçado no Book de Planejamento (compilado de 
informações de pesquisas e dados de mercado das áreas de vocação), que 
apoia a tomada de decisão durante o planejamento. As informações relativas 
ao mercado atual são contempladas no Portal de inteligência de Mercado 
(PiM). A partir da análise de dados, é possível fazer uma avaliação de cursos 
potenciais e direcionar esforços nas ações de comunicação e marketing para 
divulgação de marca, produtos e serviços, adequando-os às necessidades do 
perfil de mercado das unidades. 

As necessidades e expectativas dos clientes são conhecidas por meio de 
pesquisa aplicada anualmente em todas as unidades. As informações 
decorrentes dessa prática são utilizadas na revisão dos requisitos de 
desempenho monitorados na pesquisa Avaliação da Satisfação do cliente 
Externo. dessa forma, é possível verificar a efetividade das melhorias 
implementadas alinhadas aos requisitos dos clientes. os canais de 
relacionamento com os clientes são definidos pelas Unidades, Assessoria de 
Marketing e direção regional, levando em consideração os tipos de clientes. 
o Fale conosco é o principal canal de comunicação da instituição, integrado 
aos demais sistemas, como ErP e crM. todas as ações são registradas no 
sistema e o controle é compartilhado entre os responsáveis por cada etapa. 
As ocorrências registradas são verificadas pela equipe de relacionamento 
com o cliente, as informações são analisadas, também levando em conta a 
reincidência, gravidade e possíveis implicações, ouvindo as partes envolvidas, 
quando pertinente. Anualmente, a área de relacionamento com o cliente 
seleciona ocorrências que oportunizaram melhorias nos processos e envia 

o senac-rs utiliza várias ferramentas para garantir a melhor 
resposta aos seus clientes, com rapidez e eficácia. 
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uma surpresa aos clientes, juntamente com um texto de agradecimento à 
contribuição dada. chamada de reconciliação, essa prática tem por objetivo 
reestabelecer uma relação de confiança com os clientes que registraram 
reclamações no Fale conosco.

A criação do sistema crM, em 2014, consiste em melhoria de grande impacto 
na Gestão do relacionamento com o cliente, uma vez que a ferramenta reúne 
o histórico das informações da interação do cliente com o Senac em uma só 
plataforma (Ficha 360°), possibilitando, além de maior agilidade no retorno, 
que a organização se antecipe às necessidades. A pesquisa Avaliação da 
Satisfação do cliente Externo visa avaliar o grau de satisfação e insatisfação 
quanto ao serviço. A pesquisa Egressos, por sua vez, abrange a avaliação das 
necessidades e expectativas dos ex-alunos, fornecendo informações quanto à 
inserção no mercado formal de trabalho e ao perfil socioeconômico.
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e pilares da sustentabilidade
desde que assumiu a responsabilidade com o desenvolvimento sustentável 
de seus produtos, processos e instalações, o Senac-rS busca inovar e 
aprimorar sua atuação de forma socialmente justa, ambientalmente 
correta e economicamente viável. o controle é garantido por meio do 
Book da Gestão Sustentável e planilha de Gestão Sustentável, preenchida 
pelos multiplicadores da excelência e monitoradas pela Assessoria de 
Planejamento. Preocupada com as questões socioambientais, a instituição 
realiza a gestão dos aspectos sociais e ambientais adversos para minimizar os 
impactos decorrentes da sua atuação. conforme as exigências do Ministério 
da Educação, em todas as Unidades em que são executadas atividades de 
ensino técnico e superior estão disponíveis instalações adequadas às pessoas 
com dificuldade de locomoção. como diretriz para elaboração de novos 
projetos e reformas são considerados o conforto térmico e acústico, eficiência 
energética, sustentabilidade e ecoeficiência.

desde 2010, o Senac-rS é membro do comitê de inclusão na 
Superintendência regional do trabalho/Núcleo de igualdade do trabalho, 

onde vem desenvolvendo ações voltadas ao Programa Senac de Gratuidade e 
Jovem Aprendiz. o Programa 4rs – reeducar, reduzir, reutilizar e reciclar é 
representado pela proatividade e agilidade na promoção de ações e práticas 
que promovem o melhor aproveitamento de resíduos. Quanto à orientação 
de seleção e promoção de ações de desenvolvimento sustentável, o Senac-rS 
criou o calendário Socioambiental. disponibilizado a cada três meses, o 
informativo Socioambiental: olhar Sustentável centraliza a comunicação 
das ações de responsabilidade Socioambiental. As necessidades e 
expectativas da comunidade são identificadas por meio do diagnóstico 
Social Local (dSL). A análise é realizada para implementar ações sociais 
pertinentes, promovendo o desenvolvimento das potencialidades locais. 
As ações são divididas em Ação Social Voluntária e Ação Social Educativa. 
o Portfólio de Ações Sociais Educativas Senac-rS foi criado para atender às 
necessidades e expectativas da sociedade, visando à aplicação dos pilares do 
desenvolvimento Sustentável e à organização de ações, de forma gratuita e 
com qualidade, a fim de gerar conhecimento, qualidade de vida, consciência 
ecológica, geração de renda e inserção no mercado de trabalho.

O Senac-RS realiza pesquisas e 
mantém canais de comunicação 
variados para conhecer bem os 
estudantes e os egressos 
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As necessidades de informações para a operação e gestão da organização são identificadas no ciclo Anual de 
Planejamento Estratégico, no desenvolvimento de novos produtos, no sistema de aprendizado e nas pesquisas e 
relatórios de Auditorias internas e Externas. A Governança de ti é consolidada e utiliza métodos ágeis em sua gestão, 
garantindo a integração dos sistemas de informação para apoiar o gerenciamento da rotina e a tomada de decisões. 
o Senac-rS possui uma estrutura de servidores físicos de alto desempenho que trabalham em forma de cluster 
(Ferramenta da citrix para gestão de máquinas para virtualização). A satisfação dos usuários quanto à informação 
e comunicação é avaliada por meio do bloco de comunicação interna da Pesquisa de clima. Especificamente para 
os serviços informatizados, é realizada a Pesquisa de Satisfação dos usuários internos de ti, na central de Serviços. 
os sistemas são mantidos por tecnologias de banco de dados, sendo que todos os acessos são realizados pelo 
Active Directory (Ad), conforme rege a Política de Segurança da informação (PSi), passando por monitoramentos e 
auditorias conforme necessidades. A Assessoria de tecnologia da informação (ASti), possui um Plano de contingência 
adequado às diretrizes do departamento Nacional do Senac. os conhecimentos mais importantes da organização 
estão associados à Gestão (para implementação das estratégias) e à Educação (Missão) e são identificados por 
meio do Mapa Estratégico e Mapas táticos. o aprendizado é inerente ao negócio do Senac e, portanto, permeia 
todas as atividades. com o intuito de gerar e/ou disseminar conhecimento, mantém, ainda: os comitês Estratégicos 
e Grupos de trabalho, rede de multiplicadores e facilitadores, visitas de benchmarking, compartilhamento de boas 
práticas, além do Portal de Educação corporativa, que disponibiliza mais de 40 cursos online aos colaboradores, com 
desenvolvimento interno de conteúdos e tutoria. os programas de desenvolvimento de Líderes (PdL), Backups e 
Pedagogo Advance também favorecem a geração de conhecimento dentro da organização. 

o conhecimento faz parte do coração do senac-rs e, por 
isso, é tratado como prioridade em todos os níveis.

Promover o compartilhamento de oportunidades, a integração 
e o diálogo com a sociedade são diretrizes do Senac-RS
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o sistema de trabalho organizacional do Senac-rS é representado pelo 
Ecograma, um modelo de gestão biológica, considerado o mais adequado 
para promover a mudança necessária ao negócio. A sistemática de trabalho 
é implementada a partir desse sistema vivo, que pressupõe o exercício da 
liderança com menos hierarquia e mais compartilhamento. o sistema funciona 
em rede, o que possibilita que as partes interessadas se auto-organizem para 
a consecução dos objetivos de suas ações. A estrutura permite o fluxo da 
comunicação, minimiza barreiras, com uma abordagem por processos que 
percorrem toda a empresa, privilegiando o foco no cliente e no mercado, a 
melhoria contínua do sistema de gestão e a busca por inovações. de forma 
sistêmica, os colaboradores são integrados à cultura organizacional através do 
Portal integração, curso realizado na modalidade de Ensino a distância. 

A análise de desempenho é conduzida pela liderança do colaborador e os 
itens avaliados diferem entre os colaboradores administrativos, docentes e 
gestores, com base nas competências desejadas. o processo é estruturado em 
quatro fases: avaliação das competências associadas aos princípios; análise 
e registro dos resultados com base nas atividades desenvolvidas durante o 
ano; estabelecimento dos objetivos profissionais a serem alcançados e as 
necessidades de capacitação com base em objetivos estratégicos e operacionais. 
os docentes efetivos, além da Análise de desempenho, são avaliados 
pelos pedagogos e líderes de processos pela prática docente por meio do 
acompanhamento das aulas, do apoio às atividades planejadas, da realização e 
monitoramento dos resultados das Avaliações de Satisfação do cliente Externo. 

desde 2011, com a reformulação do processo, foi estabelecida a política de 
promoções (mérito e antiguidade) para colaboradores administrativos. os 
critérios de concessão têm como base o resultado da análise de desempenho 
do ano anterior, condicionada às metas de indicadores preeestabelecidos. 
Para os docentes, há a diferenciação do valor hora/aula, classificados 
em categorias de acordo com sua evolução educacional e acadêmica. As 
necessidades de capacitação são identificadas e consensadas entre o 
colaborador e seu líder na Análise de desempenho e estabelecidas com 
base nos objetivos estratégicos e operacionais, nas competências a serem 
desenvolvidas e os principais projetos da área ou unidade, constituindo o 
Plano de desenvolvimento individual (Pdi). Para os líderes, as competências 
a serem desenvolvidas também são agregadas ao Plano de desenvolvimento 
de Líderes (PdL). 

Para os docentes, as necessidades de capacitação e desenvolvimento são 
identificadas e acordadas entre pedagogo ou líder de processos e o docente 
durante a Análise de desempenho, bem como pelo Núcleo de Educação 
Profissional (NEP) durante as visitas técnicas, constituindo os Programas 
Anuais de capacitação docente (capacitações presenciais e oficinas 
pedagógicas virtuais). o Mapeamento de talentos é uma ferramenta de 
identificação das competências das equipes, construída pelas consultoras 
internas do Núcleo de recursos Humanos em conjunto com os gestores da 
organização. contém, ainda, estratégias de gestão para cada faixa de talento. 
o Mapeamento de talentos subsidia o gestor para a Análise de desempenho 
e abrange colaboradores administrativos e docentes.

o senac-rs adotou o ecograma para assegurar uma gestão  
de pessoas mais orgânica.

Vitória Menezes (acima) e mais dois 
alunos do Senac-RS participarão em 
2017 do WorldSkills, maior competição 
de educação profissional do mundo, nos 
Emirados Árabes

o Programa de Backups visa à identificação de futuros líderes para suprir 
as demandas internas, proporcionar aos colaboradores desenvolvimento 
profissional e retenção de talentos. A identificação inicial de potencial é 
realizada por meio de consultoria interna, Mapeamento de talentos e Análise 
de desempenho. Após a triagem, é formado um grupo de colaboradores 
(incluindo docentes e área administrativa) que participa de avaliação 
composta por entrevistas e inventário de perfil profissional. os participantes 
recebem o feedback do gerente de rH e o grupo habilitado a permanecer 
no processo passa por desenvolvimento específico, ficando à disposição 
para assumir posições de liderança. o Programa de Backups é, atualmente, 
responsável pela formação da maioria dos gestores do Senac-rS. 

A Pesquisa de clima é disponibilizada para todos os colaboradores, em sistema 
online, composta por 52 questões, divididas em blocos que avaliam os fatores 
que afetam o bem-estar, a satisfação, o comprometimento e a motivação. o 
Programa de Endomarketing tem por objetivo criar consciência empresarial 
quanto à Visão, Missão, princípios e procedimentos do Senac, dentro de um 
clima organizacional motivador. 

criado em 2014, o Programa Equilíbrio também é resultado da análise 
de informações da Pesquisa de clima. Seu objetivo é estabelecer ações 
organizadas e sistemáticas de acompanhamento e promoção da qualidade de 
vida. Algumas ações desenvolvidas: vacinação anual contra a gripe, outubro 
rosa, Novembro Azul, doação de cabelo, doação de sangue, entre outras. 
com o objetivo de desafiar os colaboradores a pensar em um Senac cada vez 
melhor para as pessoas, os clientes e a sociedade, foi implantado o Programa 
tive uma ideia que, em sua primeira edição, recebeu 90 sugestões, avaliadas 
pelo comitê de inovação, responsável por formar o Grupo de trabalho para 
implantação da ideia vencedora.
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Ultrapassando as expectativas
o Senac-rS vem contribuindo com a excelência no segmento de Ensino, conquistando ótimos resultados. o crescimento 
da receita superou 50% no último exercício. o percentual da contribuição compulsória investida no Programa Senac de 
Gratuidade (PSG) superou 104% em 2015, atingindo a Visão da instituição, proposta para até 2020, de aplicar 100% da 
contribuição compulsória em ações gratuitas. Ao longo dos últimos três anos, o Senac-rS realizou 2.892 Ações Sociais 
Educativas, que contribuíram para o desenvolvimento de 119.199 pessoas em situação de vulnerabilidade social. o 
resultado do percentual global de satisfação dos clientes mantém-se acima de 90% há mais de cinco anos. Em 2015, o 
resultado aproximou-se de 92%, o que demonstra a qualidade reconhecida pelos clientes. o percentual de Satisfação 
dos colaboradores teve um resultado de 81,6% em 2016, o melhor nos últimos três ciclos, superando a melhor empresa 
do grupo de benchmarking da Pesquisa de clima organizacional. Em seu objetivo estratégico de valorizar e qualificar 
pessoas, a carga horária dos colaboradores destinada ao desenvolvimento profissional atingiu 6,66%, maior resultado 
nos últimos exercícios, superando o requisito da parte interessada de 5%. Em 2015, mais de 30 pessoas a cada 1000 
habitantes do rio Grande do Sul foram atendidas, sendo o departamento regional do Senac o de maior atuação 
no Brasil entre os 15 estados mais populosos. o número de concluintes das ações educacionais manteve-se estável 
nos últimos anos, acima do referencial comparativo e da meta estabelecida pela direção regional. A taxa de evasão 
nas ações educacionais do Senac-rS é de 1,56%, cerca de 400% melhor que o resultado do referencial comparativo 
pertinente. A taxa de evasão na modalidade de Educação a distância é de 15,6%, sendo que a taxa geral de evasão para 
a modalidade EAd é de 25%, segundo o censo ABEd 2014. o Índice do contrato de Gestão (icG), que consiste no grau 
de atendimento ao conjunto de indicadores táticos da instituição, apresentou resultado de 96% em 2015, demonstrando 
qualidade no monitoramento e gestão dos objetivos de curto e médio prazo da instituição. Em 2015, ganhou o Prêmio 
top Ser Humano com a Pesquisa de clima e foi destaque no critério clientes do PNQ. Em 2016, foi Premiada no PNQ.
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processos licitatórios. o Prodaf é o Programa de desenvolvimento e Avaliação de 
Fornecedores do Senac-rS. os aspectos que causam impacto na sustentabilidade 
do negócio são gerenciados por meio de parâmetros financeiros estabelecidos 
pelo dN. os requisitos de desempenho financeiro são revisados e validados 
durante o planejamento orçamentário, a partir da previsão de orçamento 
originado da contribuição compulsória e pelo acompanhamento da realização da 
receita de serviços educacionais. o desempenho desses indicadores é informado 
através das reuniões trimestrais e também com a realização da Análise crítica 
pela direção (AcPd). os demais parâmetros financeiros são gerados após o 
fechamento do mês anterior e analisados pelo Núcleo Administrativo.

os resultados positivos do último ano ganham maior destaque 
considerando a atuação do senac-rs na área da educação.

Conectar ensino e realidade do mundo do trabalho 
é essencial para o Modelo Pedagógico Senac

modelos para as necessidades atuais
o Modelo Pedagógico Senac está entre as principais estratégias adotadas 
para aprofundar a conexão dos cursos oferecidos com a realidade do mundo 
do trabalho no século 21. Para cumprir essa tarefa, o departamento Nacional 
(dN) buscou experiências de construção de perfis profissionais a partir de um 
diálogo com os diferentes agentes do mercado de trabalho. Em 2012, foram 
criados os comitês técnicos Setoriais, fórum consultivo de discussão dos temas 
referentes à evolução dos perfis profissionais. Agrega docentes, ex-alunos 
e especialistas de diversos segmentos. Em 2015, o dN adotou a prática do 
Senac-rS nacionalmente, renomeando-a para Fóruns técnicos Setoriais.

certificada na iSo 9001 desde 2005, os processos principais e de apoio do 
Senac-rS são analisados nas reuniões de Análise crítica do Sistema de 
Gestão da Qualidade, bem como durante as Auditorias internas, durante 
as Avaliações do PGQP, nas visitas para o Prêmio Qualidade rS/PQrS. Para 
assegurar o atendimento dos requisitos aplicáveis aos processos da cadeia de 
valor, o Senac-rS adota uma série de práticas. os padrões de trabalho ficam 
descritos nos Procedimentos regionais e Manuais, disponíveis no SA (software 
de gestão). As auditorias internas do SGQ ocorrem anualmente em todas 
as Unidades e as auditorias externas ocorrem por meio de amostragem das 
unidades. com viés educacional e objetivo de alinhar e orientar as práticas das 
unidades com as definições regionais são realizadas as Visitas de Supervisão 
do NEP. Já para as questões relativas a Governança corporativa, são realizadas 
as revisões da controladoria para verificar o cumprimento dos princípios da 
Legalidade e transparência. Sob responsabilidade da inteligência de Mercado 
do Núcleo de Negócios, é realizada anualmente a Pesquisa de cliente oculto 
nas Unidades do Senac-rS. As contratações de bens e serviços se dão através de 
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Sucesso é  
investir em gente 

com investimentos dirigidos ao aumento dos níveis de produtividade, à melhoria da prestação de serviços, à 
atração de novos talentos e à gestão orientada a resultados, a cemar – companhia energética do maranhão 
passou de uma situação de quase inadimplência para ser reconhecida no prêmio abradee 2016 como a melhor 
distribuidora de energia elétrica do brasil, em cinco categorias: nacional, nordeste, gestão da qualidade, 
gestão econômico-financeira e evolução de desempenho. para consolidar seu sucesso, contou um ingrediente 
muito especial em suas políticas: foco em gente!

Destaque no Critério Clientes no PNQ 2016, a Cemar conta com um ambicioso 
programa de investimento em obras de melhoria na sua rede de distribuição. 

Única concessionária de distribuição de energia elétrica no Maranhão, a 
cemar é controlada pela Equatorial Energia, que também atua no estado do 
Pará e possui área de atuação de 333 mil km² ou cerca de 3,9% do território 
brasileiro, sendo a 2ª maior distribuidora do Nordeste do Brasil em termos 
de área de concessão. Aproximadamente 92% dos clientes são residenciais, 
sendo 55% deles classificados como de baixa renda.

augusto miranda, presidente da cemar, reforça a importância do 
reconhecimento do PNQ neste momento de crise, como expressão do 
comprometimento da companhia com suas partes interessadas. “Ao mesmo 
tempo em que devemos inovar a prática de fazer mais com menos, reduzindo 
custos, trabalhamos para manter a satisfação dos clientes, atendendo aos seus 
requisitos com encantamento e excelência.” Miranda considera primordial 
que qualquer organização esteja preparada para se adaptar às mudanças de 
mercado. “Para isso, utilizamos o MEG na cemar como ferramente de melhoria 
contínua da gestão, pois acreditamos que o Modelo está alicerçado em 
fundamentos que colaboram para criar um ambiente empresarial favorável à 
inovação, ao pensamento sistêmico e à valorização das pessoas e da cultura. 
Pessoas comprometidas dão o melhor de si, superam-se e atingem os 
melhores resultados”, observa o executivo. 

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 nove anos
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dA a cemar distribui um 

bem essencial para a 
vida em sociedade, a 
energia elétrica. seu 
diferencial está na 
gestão qualificada e 
eficaz que precede a 
chegada desse recurso 
a cada consumidor 
e que se reflete na 
qualidade dos  
serviços prestados.

 � Mount Zion Guest House
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os desafios de aumento da competitividade da cemar  
envolvem melhorias nos processos relacionados aos clientes. 

principais reconhecimentos
2014 e 2015 - destaque critério Estratégias e Planos no PNQ 2014 e 
Finalista em 2015 
2015 - 4 anos consecutivos entre as 3 melhores no ranking das 
concessionárias de distribuição de energia elétrica em relação à 
qualidade do serviço prestado, pela Aneel, sendo 1º lugar em 2015
2016 - Prêmio Abradee de melhor distribuidora do Brasil em 
5 categorias: Nacional, Nordeste, Gestão da Qualidade, Gestão 
Econômico-Financeira e Evolução de desempenho; pelo 5º ano 
consecutivo, no ranking das Melhores Empresas para trabalhar - 
revista Época/GPtW; entre as melhores empresas para se trabalhar na 
América Latina, segundo a Great Place to Work; entre as 100 melhores 
empresas para trabalhar, na19ª posição; 1º lugar na modalidade 
desenvolvimento Sustentável e responsabilidade Social do Prêmio Ser 
Humano oswaldo checchia, instituído pela ABrH-Brasil, com o projeto 
EcocEMAr; destaque critério clientes no PNQ 2016

perfil e alguns números de 2015
 � 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 
 � 2,2 milhões de clientes
 � 6,9 milhões de habitantes atendidos ou 3,4% da população brasileira
 � 225 pontos de atendimento, sendo 109 credenciados e 116 agências 
 � capacidade para atender 10.000 ligações por dia
 � r$ 2,8 bilhões de faturamento
 � 1.131 colaboradores
 � 83,5 % de satisfação, de acordo com a pesquisa da Abradee

trabalho, foco, dedicação e excelência
tratar os clientes com prioridade foi o compromisso assumido pela cemar com 
a população maranhense nos últimos 12 anos. Para isso, investiu em trabalho 
e atendimento eficiente, buscando oferecer qualidade e respeito às pessoas. A 
cemar cresceu no mesmo ritmo do estado do Maranhão, onde atende a mais 
de 2,2 milhões de clientes. de uma das piores empresas do Brasil na satisfação 
dos clientes, com apenas 47% dos consumidores aprovando seus serviços, a 
organização percorreu uma trajetória de reconstrução, tomando como base o 
foco nas pessoas e a gestão para excelência. 

Uma das ações adotadas pela empresa, em 2005, foi a implantação de seu 
primeiro call center, em Salvador (BA). Em 2009, para facilitar o acesso e 
agilizar o atendimento, a companhia levou o call center para o Maranhão, em 
imperatriz, e o transformou na central de Atendimento 116. Atualmente, 
a operação está unificada nos 217 municípios do Estado, com 50 pontos 
de atendimento que atendem 10 mil ligações por dia, realizadas por 
profissionais treinados e capacitados em suas áreas de trabalho, chegando 
em 2015 ao patamar de 83,5% de satisfação, de acordo com a pesquisa da 
Associação das Empresas distribuidoras de Energia Elétrica (Abradee). 

A companhia realiza sua análise de mercado por meio do estudo detalhado 
da carga e consumo de energia, da base histórica e das variáveis explicativas 
para o comportamento do consumo (PiB, massa de renda, número de 
famílias, temperatura, pluviometria, número de dias faturados, tarifa 
etc), de pesquisa junto aos grandes clientes, contato com órgãos do 
Estado e municípios. Essas ações possibilitam o atendimento a novos 
empreendimentos e variação da demanda existente ou novas. o trabalho 
é conduzido pela área de Estudos de Mercado (Gerência de Assuntos 
regulatórios), em conjunto com o Atendimento corporativo (Gerência de 
relacionamento com cliente) e a Gerência de Planejamento. 

A cemar segmenta o seu mercado com base na tensão de fornecimento 
e subdivisão de classes de consumo. Seus clientes são classificados como 
corporativo e Varejo. o atendimento corporativo engloba poder público 

municipal, federal, estadual, redes master, comercial e industrial. Já os 
clientes varejo são as unidades de baixa tensão que não se enquadram na 
categoria de clientes corporativos redes.

Para identificar as expectativas de seus clientes, a companhia utiliza um mix 
de canais e ações de relacionamento:

 � Escreva para o Presidente
 � Formulário de Manifestação
 � conselho de consumidores
 � Workshop para Satisfação de clientes
 � Seminário de Boas Práticas para clientes
 � Pesquisa de Satisfação do Processo de reclamação
 � reclame Aqui
 � Mídias Sociais (Facebook e twitter)
 � App para dispositivos móveis
 � Atendimento ao Procon
 � comitê Gestor Estadual (Eletronorte)
 � Visita de consultores corporativos
 � Pesquisa de Mercado

Atendimento em campo da Cemar
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Boas práticas 
geram crescimento 

a copel telecom nasceu como um braço de telecomunicações da companhia paranaense de energia, 
constituída em modelo de economia mista e tendo o governo do estado como acionista majoritário. em 1970, 
era uma área responsável por conectar usinas, subestações, agências e áreas administrativas da holding. ao 
longo dos anos, tornou-se uma subsidiária integral até alcançar, em 2015, um faturamento de r$ 345 milhões. 
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E em períodos de 
crise, empresas 
inteligentes buscam 
o desenvolvimento 
interno, a melhoria 
em processos, a 
otimização de 
recursos, a eficiência 
na gestão e o 
fortalecimento da 
marca. o meg nos 
oferece tudo isso. 

adir hannouche, diretor 
presidente da copel 
telecomunicações 

A Copel Telecom, subsidiária da Copel Holding, é Destaque no Critério Processos 
do PNQ 2016. É a segunda empresa do grupo a receber o reconhecimento da FNQ. 

A copel telecom atende com fibra óptica a todos os 399 municípios do 
Paraná, sendo que o estado é o primeiro e único do País a se tornar 100% 
digital. Além de atender a esses municípios com serviços de rede e internet 
de alta performance para empresas, operadoras e governo, a companhia 
oferece internet residencial igualmente em fibra óptica, em rede modelo 
GPoN (Gigabit Passive Optical Network), a 63 municípios, colhendo um dos 
melhores desempenhos do mercado. 

com uma rede digital de 30 mil Km de extensão, quase a distância de uma 
volta na terra, a copel telecom cresceu 30% em 2015, e pretende repetir a taxa 
em 2016, atingindo média de crescimento anual de quase 20% nos últimos 
cinco anos. “o excelente acompanhamento financeiro da empresa é um caso de 
sucesso, pois mesmo em meio à crise econômica e política atual, alcançamos 
esses resultados”, diz adir hannouche, diretor presidente da empresa. 

Para o executivo, as organizações que acreditam na melhoria contínua, 
esperam reconhecimento do mercado e da sociedade e desejam estar 
presentes no futuro do Brasil precisam investir na gestão para excelência. 
“isso fortalece a visão sistêmica, o processo de inovação de produtos 
e o desenvolvimento de tecnologia, além de promover cooperação e 
engajamento dos colaboradores, produzir transparência nas ações e resultar 
em responsabilidade perante a sociedade”, afirma. 

Adotado pela Copel Holding em 
2003, e aplicado também na Copel 
Telecom, o MEG da FNQ foi uma 
ferramenta fundamental para 
melhorar os processos gerenciais e 
mobilizar a força de trabalho para o 
crescimento da organização
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todas as escolas da rede estadual de ensino e grande parte dos 
órgãos públicos do paraná estão conectadas pela copel telecom. 
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s estratégia alinha direção e equipe de gestão
todos os colaboradores da copel telecom estão envolvidos na aplicação 
do MEG, com o desafio de suportar o crescimento e buscar a manutenção 
e o aumento da competitividade em nichos de mercado que as grandes 
operadoras não conseguem ser competitivas. Em 2016, utilizando o 
programa Facilitando sua Gestão, 100% dos processos da empresa (da 
cadeia de valor principal ou de apoio e suporte) passaram por uma revisão 
do SiPoc, em que foram discutidos os requisitos das partes interessadas e 
seus respectivos indicadores de desempenho para atendimentos. o SiPoc é 
revisado nas reuniões de análise críticas (rAc), conforme novas demandas 
de clientes, exigências regulatórias, resultados de pesquisas e relatórios 
de reclamações. Esses mesmos insumos são utilizados no processo de 
desenvolvimento de novos produtos e melhorias nos existentes, que são 
conduzidos pela área de mercado em parceria com as áreas técnicas e ti. As 
oportunidades identificadas são analisadas em relação à viabilidade técnica e 
econômico-financeira e ao atendimento aos requisitos dos clientes. 

como metodologia, as reuniões de Análise crítica (rAc) usam ferramentas 
como o boletim de informação do processo e o Sorriso, um sistema para 
registro e acompanhamento de reuniões e planos de ação em andamento. 
Em 2016, foi implantado um ciclo de aperfeiçoamento da rAc, com 
workshops e mentorings conduzidos pela coordenadoria de Planejamento 
e Gestão da copel telecomunicações, com o apoio do escritório de 
processos corporativos da holding, para todos os gestores, facilitadores e 
gerentes da copel telecom. com isso, os gestores ampliam a qualificação 
das informações para as reuniões de staff da organização. cada processo 
da empresa que precisa de saltos de desempenho passa por um projeto 
de melhoria ou de transformação. Nele, ocorrem as etapas de: revisão da 
caracterização (SiPoc), mapeamento do processo (metodologia BPM) com 
definição de papéis nas atividades mapeadas, identificação de necessidades 

de automatização, análise de problemas e implantação das melhorias 
e transformações identificadas. Para a contratação de fornecedores, na 
condição de sociedade de economia mista, a copel telecom obedece a Lei 
Federal 8666/1993 e a Lei Estadual 15608/2007. 

os critérios para qualificação e seleção de fornecedores estão definidos em 
editais de licitação, manuais de cadastramento de fornecedores, normas 
e manuais técnicos, disponíveis aos interessados no site da copel. os 
fornecedores são selecionados pelo critério de menor preço, técnica e preço, 
maior lance ou oferta. As licitações são realizadas nas modalidades de: 
concorrência, convite, Pregão Eletrônico, Pregão Presencial e nas hipóteses 
de dispensa e inexigibilidade de licitação. o envolvimento dos fornecedores 
com a empresa acontece por meio de eventos, treinamentos, programas 
e reuniões. Em 2014, a principal melhoria nesse processo foi a criação da 
comissão de Gestão para a Sustentabilidade da cadeia de Suprimentos.

os requisitos de desempenho econômico-financeiro da copel telecom 
são determinados por meio de projeções financeiras de longo prazo (10 
anos) de receitas, despesas, investimentos e necessidades de captação 
de recursos. tais projeções compõem o Business Plan da empresa. Em 
reuniões com a diretoria e em apreciações do conselho de Administração 
(cAd), são aprovadas as premissas e os níveis esperados de desempenho 
para as projeções financeiras, que são desdobradas até os departamentos 
e monitoradas nas reuniões de staff. o orçamento da copel telecom é 
elaborado anualmente, a partir do levantamento de recursos necessários à 
manutenção dos processos de rotina, incluindo o atendimento aos requisitos 
legais e regulatórios. Se há necessidade, a copel Holding faz contratos de 
Mútuo ou Adiantamento para Futuro Aumento de capital (AFAc). os critérios 
usados para captação de recursos seguem o menor custo oferecido pelo 
mercado, considerando o contingenciamento de crédito.

números copel telecom 2015
 � Faturamento: r$ 345 milhões 
 � 600 colaboradores
 � 5 mil pontos de acesso para o setor 

público, sendo 2 mil na rede de ensino
 � 30 mil Km de extensão de rede digital
 � 399 municípios atendidos com fibra óptica

Os processos da Copel Telecom estão 
projetados na cadeia de valor, revisada 
anualmente, por meio de reflexão sobre 
a estratégia do negócio com a alta 
direção e a equipe de gestão

reconhecimentos 2016
Prêmio Smart Contact Center 2016, da Garrido e inovaFocus, classificação ouro; 
Selo ouro clima Paraná, concedido pelo registro Público de Emissões de Gases 
de Efeito Estufa do Governo Estadual; classificação Rating Nacional de Longo 
Prazo como “AA+(bra) pela Fitch Rating; destaque no critério Processos no 
PNQ; destaque do Ano do Anuário telecom, categoria Serviços convergentes; 
entre as 10 empresas mais rentáveis de 2015 no setor de telecomunicações no 
Anuário telecom 2016; Prêmio ouro da rede Paranaense de comunicação (rPc 
curitiba), categoria Produtos e Serviços.
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A caminho 
de ser referência

“nossa energia para cuidar sempre melhor”. a frase sintetiza os 12 princípios definidos pelos colaboradores, que 
inspiram a cultura interna na edp distribuição são paulo. a companhia é responsável pelo atendimento de 1,8 
milhão de clientes e faz parte da edp brasil, empresa que atua em oito estados brasileiros, nas áreas de geração, 
distribuição, comercialização e soluções em energia, pertencente ao grupo edp, uma das maiores operadoras 
europeias no setor elétrico. a edp brasil reviu suas políticas de compliance e gestão de riscos, garantindo que a 
força de trabalho e terceiros passem por treinamentos presenciais do tema. alinha-se, ainda, ao pacto global, 
aos objetivos do milênio e à metodologia gri para produzir seus relatórios de sustentabilidade.

EDP Distribuição São Paulo, distribuidora de energia elétrica que atende o Vale do 
Paraíba, Alto Tietê e Litoral Norte de São Paulo, recebe Destaque na categoria Processos. 

A EdP distribuição São Paulo deu seus primeiros passos rumo à gestão para 
excelência em 2006 e avança com reconhecimentos na categoria destaque 
do PNQ, no critério Pessoas, em 2011, critério clientes, em 2012 e 2013, e 
critério Processos, em 2016. como benefícios da adesão ao MEG, michel 
itkes, diretor presidente da organização, cita os relacionados à melhoria 
sistêmica e contínua das práticas de gestão. “A adoção do Modelo vai criando 
uma noção coletiva de que sempre é possível melhorar a forma de fazer, 
organizar e gerir. o MEG está disseminado no dia a dia da EdP, desde os 
treinamentos e dinâmicas em locais de trabalho até sua incorporação como 
um pilar estratégico da organização.”

Exemplo de inspiração da metodologia da FNQ é o movimento cultura EdP, 
que mobilizou a organização para os 12 princípios que representam o “jeito 
de cuidar” da empresa. “A partir desse movimento, obtivemos melhoria 
no estabelecimento e cumprimento das metas, que passaram a impactar 
positivamente e de forma equilibrada as nossas partes interessadas. toda 
organização se fortalece ao buscar a gestão para excelência. É uma jornada de 
longo prazo, mas que torna a empresa mais resiliente e competitiva, formando 
um ecossistema que aprende e se adapta, especialmente em momentos de 
crise como este”, observa o presidente da EdP distribuição São Paulo. 

Os investimentos em 
Pessoas na EDP focam, além 
do desenvolvimento de 
competências, ações de segurança 
e manutenção do equilíbrio entre 
a vida pessoal e profissional
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colaboradores que, 
alinhados ao nosso 
princípio “a vida 
sempre em primeiro 
lugar”, fazem com 
que a edp melhore 
continuamente. os 
próximos passos são 
continuar a jornada, 
para nos tornarmos 
referência indiscutível 
na gestão para 
excelência.
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os processos de negócio da edp são refletidos na cadeia de  
valor, construída em conjunto por diversas áreas e colaboradores.

histórico resumido da excelência
 � reconhecimento ouro na categoria respeito ao cliente do prêmio 

Smart contact center, com o caso de sucesso edp solidificando as 
bases em prol da excelência e do respeito ao cliente

 � pelo 10º ano consecutivo, integrou o índice de sustentabilidade 
empresarial da bm&fbovespa (ise)

 � em 2015, integrou o climate disclosure leadership index (cdli), do 
carbon disclosure Project, como uma das 10 empresas com melhor 
desempenho climático

 � destaque no 17º prêmio abrasca de melhor relatório anual e 
menção honrosa no quesito governança corporativa

 � selo ético, em 2015, atribuído pelo cadastro nacional de empresas 
comprometidas com a ética e a integridade (cadastro empresa 
pró-ética), organizado pela controladoria geral da União (cgU) e 
pelo instituto ethos 

 � entre as melhores companhias para os acionistas 2015, no ranking 
da revista capital aberto, e 2º lugar nas companhias com valor de 
mercado entre r$ 5 bilhões e r$ 15 bilhões

 � destaque critério clientes no pnq 2013 e processos em 2016

 � visão do grupo edp: Ser uma 
empresa de energia, líder em 
criação de valor, inovação e 
sustentabilidade. 

 � visão da Unidade de negócio 
– edp distribuição são paulo: 
Ser um operador de referência 
destacado pela qualidade e 
eficiência.

 � Abrange 28 municípios nas 
regiões do Alto tietê, Vale do 
Paraíba e Litoral Norte de SP

 � Área de concessão: 9,6 mil Km2 
 � r$ 3,6 bilhões (2015) de 

faturamento 

integração para o alto desempenho 
Para executar seus processos do negócio de maneira ágil e eficiente, a EdP 
distribuição São Paulo acredita ser imprescindível que os colaboradores 
sintam-se responsáveis pelo todo, ou seja, tendo consciência de que aquilo 
que cada pessoa faz — ou deixa de fazer — tem reflexo na organização 
como um todo, de maneira imediata ou a longo prazo. Assim, as atividades 
do negócio são refletidas na cadeia de Valor, construída em conjunto por 
diversas áreas e colaboradores, e utilizada no dia a dia para a definição 
da estrutura de processos atuais e instrumentos normativos relacionados. 
Assumir a responsabilidade pelo todo, para a companhia, também significa 
estar atento às possibilidades de contribuir com observações, percepções, 
ideias e iniciativas de inovação, por meio do fomento de ações inovadoras, 
formação e execução de projetos de melhorias, como o ClickIdea, P&d, Lean e 
iMentors. outras ações são os programas de eficiência energética, o incentivo 
a benchmarkings, participação em congressos, partilha de experiências com 

outras empresas de distribuição e o forte controle das operações e serviços 
com uso de tecnologias e sistemas integrados.

devido à natureza do negócio, a EdP mantém um relacionamento focado 
no desenvolvimento de fornecedores de materiais e serviços, que só podem 
prestar serviços após passarem pelas etapas de qualificação cadastral e 
técnica. Após o início do relacionamento, os serviços são monitorados pelo 
idF (Índice de desenvolvimento de Fornecedores) e os que apresentarem alto 
desempenho no índice são beneficiados com prazos de entrega e otimização 
de recursos ou, no caso de fornecedores de serviço, com expansões do escopo 
de contratos. Além desses benefícios, os fornecedores podem ser premiados 
no Programa de certificação em Qualidade Assegurada e ter acesso à 
ferramenta SNc (Supply Network Collaboration), que proporciona uma 
maior visibilidade do estoque e demandas atuais e futuras, possibilitando 
ao fornecedor ajustar de maneira mais efetiva sua produção, transporte e 
pedidos. Para otimizar a cadeia de suprimentos, também foi implementado o 
S&oP (Sales and Operations Planning), planejamento integrado com objetivo 
de sincronizar o planejamento da demanda com a execução do plano de 
obras de construção e manutenção.

o controle de orçamento para sustentabilidade financeira da companhia é 
realizado através do programa orçamento Base Zero, que promove ajustes 
finos dos orçamentos das áreas com foco na redução de custos, por meio 
de desafios em que as áreas são estimuladas a repensar os processos e 
quantificar as necessidades com base no volume (e não no valor final), 
tendo posterior aprovação da diretoria. Essas projeções se refletem no Plano 
de Negócio (PN) da distribuição, para atender aos níveis de desempenho 
financeiro desejados, a partir das aspirações e objetivos da empresa no 
período do Plano. Essa prática garante o alinhamento do orçamento da 
unidade de negócio com as metas estratégicas do Grupo EdP.

 � 962 colaboradores
 � 46 estagiários nas áreas 

administrativas e operacio nais 
(sendo 30 de nível superior e 16 
de nível técnico) 

 � 54 subestações
 � 30 agências de atendimento
 � 4.010 Km de linhas de 

transmissão
 � 28.406 Km de linhas de 

distribuição
 � 550.714 postes em redes de 

distribuição

perfil e alguns números da edp
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Pensar grande faz 
a diferença

com sede em contagem (mg) e uma filial em parauapebas (pa), a turbo brasil atua no setor de manutenção 
de máquinas, equipamentos e motores de médio e grande porte. de janeiro a setembro de 2016, em ano 
de recessão econômica e comparado ao mesmo período de 2015, a empresa contabilizou um aumento de 
receitas operacionais de 21.4% e um incremento de 54.06% na sua lucratividade. 

fo
to

s: 
ac

er
vo

 tU
rb

o 
br

as
il

 G
LA

Uc
o 

di
Ni

Z d
UA

rt
E

queremos ser uma 
fonte de exemplo e 
inspiração a todos os 
pequenos e médios 
empresários do 
brasil. apesar do 
ambiente econômico 
e condições adversas, 
é possível ser melhor 
e fazer bem feito, 
buscando sempre a 
excelência. 

glauco diniz duarte, 
presidente da turbo brasil

A Turbo Brasil, uma empresa de pequeno porte, apresenta um modelo de gestão 
inovador, focado em resultados e com pensamento sistêmico, desde a sua 
fundação em 1999. Em 2012, adotou o MEG e já é Destaque em Processos no PNQ. 

glauco diniz duarte, presidente da turbo Brasil, acredita que os principais 
benefícios decorrentes da adoção do MEG na gestão da organização 
referem-se ao desenvolvimento da capacidade de identificação e análise das 
integrações e interações necessárias aos setores afins, que convergem na 
produção de resultados substanciais para as partes interessadas. “os avanços 
são palpáveis e consistentes, apresentando uma evolução de resultados se 
comparados, não só ao mercado de atuação, mas também a uma expressiva 
parcela de segmentos de negócios”, afirma.

Além da estrutura para atender a grandes frotas de veículos e o corpo técnico 
de profissionais altamente qualificados, duarte aponta o investimento 
constante na capacitação das equipes como uma das premissas responsáveis 
pelo desenvolvimento de novas tecnologias na turbo Brasil, garantindo uma 
qualidade reconhecida por clientes em toda a América Latina. 

“Nosso grande diferencial é que a direção se envolve, para que toda a cultura 
organizacional não seja apenas um quadro na parede e ganhe vida no dia a 
dia da organização”, observa o executivo. Ele lembra das estatísticas relativas 
às pequenas empresas, que mostram uma alta taxa de mortalidade nos cinco 
primeiros anos de existência, principalmente por deficiências de gestão. “daí 
a importância do MEG. As lições que aprendemos na jornada da excelência 
mostram que ela não pode ser considerada um final em si, mas sim os passos 
de uma caminhada evolutiva e constante.”

Para a Turbo Brasil, buscar 
excelência em produtos e 
serviços é estratégia para a 
lucratividade diferenciada e a 
satisfação plena dos clientes 
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com 96% de satisfação dos clientes, a turbo Brasil trabalha  
para ser uma provedora de soluções integradas e eficientes.

pr
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s projetos inovadores e inteligentes 
Glauco diniz duarte aponta três projetos na turbo Brasil como inovadores 
e que justificam o reconhecimento no critério Processos do PNQ 2016. A 
circularização dos resultados, diz ele, é uma ferramenta criada pela gestão 
da empresa há mais de 15 anos, que mede e descortina a dificuldade de 
todos os empresários: “saber, com exatidão e clareza, onde está o dinheiro 
da organização”. A ferramenta permite que a turbo Brasil identifique a 
agregação mensal de valor, considerando o início e o final de fluxo, o que 
consolida e certifica os efetivos valores agregados ao caixa da empresa. 

outra ferramente, denominada triângulo, dá estabilidade às variáveis que 
compõem a decisão de compra: fluxo de caixa, manutenção de meta dos 
níveis de estoque e compras com variáveis cambiais e em reais. “Segundo 
afirmações de visitantes do Brasil e do exterior, temos na área operacional 
um case inédito no Brasil de aplicação de técnicas e fundamentos industriais 
em uma linha operacional de serviços. Adaptamos os conceitos de Lean 
Manufacturing, Just-in-time de produção e balanceamento de linha (teoria 
das restrições), construindo uma operação gerenciada por um sistema de 
informações que monitora todos os processos, desde o contato do cliente 
até a entrega dos serviços contratados”, explica o presidente da turbo Brasil. 
o terceiro projeto garante a presença dos indicadores de desempenho 
financeiro em todos os processos, incluindo a evolução e o atingimento ou 
não dos valores orçados para novos negócios, produtos ou mercados. 

Na companhia, os processos da cadeia de valor são definidos pelas 
especificações técnicas dos fabricantes dos produtos, que norteiam os 
procedimentos operacionais e instruções de trabalho. Para aprimorar os 
processos já existentes, a gerência comercial realiza contatos com os clientes, 
para pesquisa de feedback. Já os colaboradores utilizam o Programa Gestão 
de ideias, iniciativa institucional de incentivo às ideias criativas para serem 
convertidas em inovações sustentáveis, com premiação pecuniária. os 
novos serviços são desenvolvidos a partir da demanda de clientes, o que 

pode gerar a inserção de práticas inovadoras. o fator evolução tecnológica 
dos componentes de motores diesel também é um impulso importante na 
atualização do portfólio de serviços prestados. 

Para a incorporação dos novos processos, as áreas comercial, técnica e 
financeira realizam estudo direcionado de compatibilização com os valores 
e princípios organizacionais. o atendimento a requisitos aplicáveis aos 
processos da cadeia de valor é assegurado por meio da padronização 
das Normas de Procedimentos e instruções de trabalho da organização, 
considerando a análise dos 6 M’s do diagrama de ishikawa. os sistemas 
de informação, em seus módulos operacionais, permitem ainda uma 
integração de dados necessários à produção de informações que alimentam 
os indicadores de desempenho, possibilitando maior assertividade e visão 
amplificada de integração de operações. o sistema de gestão também 
prevê a realização de processos de benchmarking, a partir de critérios 
como atualização tecnológica, demanda de clientes, análise de viabilidade 
econômico financeira, todos referenciados no planejamento estratégico da 
turbo Brasil para o período 2016/2020.

os fornecedores são escolhidos com base em consulta prévia e determinação 
da criticidade dos itens a serem entregues, considerando pontualidade 
e cumprimento de requisitos técnicos e condições acordadas. todo novo 
fornecedor de materiais críticos assina declaração de não utilização de 
trabalho infantil, degradante ou forçado. Em caso de não conformidades, 
há orientação técnica de ajuste para atendimento da demanda. No caso de 
terceirizados (portaria e limpeza), os colaboradores recebem treinamento 
referente aos valores e princípios organizacionais e a procedimentos de 
segurança e meio ambiente. “como vemos, a adoção do MEG desmonta os 
paradigmas de que as pequenas empresas são reféns de situações econômicas 
sem capacidade de reação. Nosso sistema de gestão de processos comprova 
que é possível pensar grande para vencer”, celebra duarte. 

 � 95 colaboradores
 � 96% de satisfação dos clientes
 � 2 unidades/filiais
 �  cerca de 20 fornecedores 
 � r$ 18,7 milhões de 

faturamento (2015) 
 � Aumento das receitas 

operacionais em 21,4% e da 
lucratividade em 54,06% (de 
janeiro a setembro de 2016)

 � A partir de 2009, incremento 
de 41,6% em sua capacidade 
produtiva

números da turbo brasil

Colaboradores 
são estimulados 
a participar com 
ideias para a 
inovação



A busca permanente pela 
excelência é: ter qualidade 
na interação com o seu 
ecossistema, velocidade de 
aprendizado e capacidade 
de adaptação diante de 
novos cenários imprevistos 
e incontroláveis.
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Gestão da Qualidade
Empresarial

Gestão do Desempenho
Corporativo

Gestão de Processos
de Negócio

Gestão de Projetos
e Portfolios

Gestão do Conteúdo
Empresarial

Gestão do Meio Ambiente,
Saúde e Segurança

Gestão de Governança,
Riscos e Regulamentos
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Transforme a Excelência na Gestão
em Vantagem Competitiva para a sua empresa!

O SoftExpert Excellence Suite é a mais completa e inovadora solução corporativa para a gestão 

integrada da excelência e conformidade empresarial.

A solução automatiza e integra a gestão em todos os níveis, aumenta a segurança e a produtividade, reduz 

custos operacionais e facilita o atendimento às principais normas e regulamentações do mercado, 

substituindo diversos sistemas de gestão isolados que endereçam apenas pontos específicos do negócio e 

provocam perdas por ineficiência e erro causadas por duplicidade de funções, falta de visibilidade e 

inconsistência das informações.

Surpreenda-se! Faça contato conosco e descubra porque mais de 300.000 usuários de 2.000 

empresas ao redor do mundo utilizam as soluções SoftExpert para garantir os mais elevados níveis de 

eficiência, qualidade e inovação para seus produtos, serviços e processos.
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