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Conservando energia e
ampliando a produção

Em agosto de 2001, a Michelin brasileira criou o Programa
de Conservação de Energia Michelin - PROCEM, com mais
de 20 medidas de conservação de energia. As medidas
foram implementadas em diversos equipamentos e
processos da Unidade Industrial de Cabos e Aros Metálicos,
responsável pela fabricação de reforços metálicos utilizados
em pneus de carga e turismo. Com este projeto a empresa
reduziu o consumo de energia elétrica em 18%, o
equivalente a 1.121 MWh/ano. O programa foi premiado
pelo Procel.

O case
Utilizar energia de uma forma responsável, sem
desperdício, constitui um novo parâmetro a ser
considerado quanto ao profissionalismo de cada um
de nós. Acreditamos que o combate ao desperdício
de energia envolve, obrigatoriamente, duas áreas
de atuação: a humana – por meio da mudança de
hábitos; e a técnica – por meio da implementação
de ações de eficiência energética.
Propomos, com este trabalho, divulgar as ações
implementadas pelos projetos de Eficiência Energética em nossa empresa nas áreas acima mencionadas.
Eles foram estruturados de forma que os seus resultados fossem economicamente viáveis (retorno de
investimento menor ou igual a dois anos) e, que não
perdessem seu efeito ao longo do tempo (perenidade).
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A Empresa
A Sociedade Michelin de Participações Indústria
e Comércio Ltda. possui quatro unidades Industriais
no Brasil, todas localizadas no Estado do Rio de Janeiro. A fábrica de Cabos e Aros Metálicos - CPR/
UAS/RES, a Recauchutagem de Pneus de Ônibus
e Caminhões – PLSA/R/DR, e a Fábrica de Pneus
de Turismo e Caminhonetes - SODR estão localizadas no município de Itatiaia. Em Campo Grande
temos a Fábrica de Pneus de Ônibus e Caminhões
– PLSA/I/CGR.
Nosso regime de trabalho é em “turno ininterrupto” (7 dias/semana, 24 horas/dia, 360 dias/ano).
A nossa produção anual é da ordem de 155.000 toneladas (soma das produções dos diferentes produtos
fabricados pelas unidades industriais: cabos e aros
metálicos, pneus para ônibus, caminhões, turismo,
caminhonetes e recauchutagens).
A energia consumida pelas unidades industriais
localizadas em Itatiaia é fornecida pela CERJ (Concessionária de Energia Elétrica do Estado do Rio de
Janeiro). Em Campo Grande, a energia é fornecida
pela Light. O projeto que estamos apresentando para
avaliação ao Prêmio Nacional de Conservação e Uso
Racional de Energia refere-se às ações e benefícios
alcançados nas quatro unidades industriais acima
mencionadas.

A Gestão da Energia Elétrica
Em todas as unidades industriais da Michelin do
Brasil existem grupos de trabalhos que têm como
objetivos a identificação, analise e implementação das
“oportunidades” relacionadas à área de conservação
de energia. Eles são responsáveis pelas evoluções
alcançadas no que se refere ao consumo específico
de todos os insumos energéticos (eletricidade, água,
gás natural e nitrogênio) utilizados no processo
produtivo. Mensalmente os integrantes se reúnem
para tratar exclusivamente dos assuntos vinculados
à área em questão. Relacionamos abaixo os grupos
existentes em cada unidade industrial, assim como
os nomes dos seus integrantes.

Unidade PLSA/I/CGR

Foi o primeiro grupo de trabalho criado em 1996.
É conhecido como Grupo de Trabalho – GT1.
Atualmente ele é constituído pelos seguintes colaboradores:
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Ana Cecília P. de Barros – Compradora, responsável pelas contratações de serviços, relacionados à
área de energia. Graduada em Administração de
Empresas pelo IBMEC/RJ em 2000. Pós-graduada
em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas, em
2001.
Everaldo Victor Soares – Chefe de Setor de Manutenção e Encarregado Ambiental dos Setores de
Manutenção e Projetos, responsável pelas áreas de
manutenção eletrônica, instrumentação e metrologia.
Graduado em Engenharia Elétrica pela Faculdade
Veiga de Almeida / RJ em 1981. Pós-graduado em
Gerência de Energia pela FGV / RJ em 2001.
Fábio Mazza Lagedo – Técnico de Manutenção mecânica e processo do setor de Engenharia de
Manutenção. Responsável pelo planejamento de
atividades de manutenção das maquinas do setor de
confecção de pneus. Formação técnica em mecânica, graduado em Física em 1992. Pós-graduado em
Engenharia de Manutenção pela UFRJ em 2003
Flavio Drummond de Oliveira – Engenheiro de
Manutenção, responsável pela análise e tratamento
de registros de manutenção do setor de cozimento
da fábrica. Graduado em Engenharia Mecânica
pela Universidade Católica de Petrópolis em 2000.
Pós-graduado em Gestão Estratégica de Produção e
Manutenção pela Universidade Federal Fluminense
em 2004.
Geraldo Venceslau B. Paixão – Técnico de Manutenção, responsável pela manutenção elétrica em
alta e média tensão e dos equipamentos do setor de
utilidades. Formação técnica em eletrotécnica em
1984, e eletrônica em 1988.
Gilmar Magalhães Franco – Técnico de Manutenção, responsável pela manutenção elétrica,
automação e processo do setor de Engenharia de
Manutenção das máquinas do setor de confecção.
Formação técnica em eletrônica.
José Nelson T. da Silva – Técnico de Manutenção, responsável pela manutenção elétrica, automação e processo do setor de Engenharia de Manutenção
das máquinas do setor de preparação de misturas.
Formação técnica em elétrica e eletrônica.
Luiz Barbosa dos Santos – Líder de Manutenção,
responsável pelas Inspeções e Sistemática do setor
YDF-CM.
Messias Barcelos de Souza – Técnico de Manutenção, responsável técnico do setor de preparação de
misturas. Graduado em Engenharia Mecânica pela
Faculdade Souza Marques em 2003.
Sérgio Luís de O. Victório – Engenheiro de Maconservando energia e ampliando a produção
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nutenção, responsável técnico pelas áreas mecânica
e instrumentação do setor de utilidades. Graduado
em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal
do Rio de Janeiro em 1984.
Thierry Mestdag – Engenheiro de Projetos, responsável pelos projetos e suas respectivas implantações na área de produção e distribuição de utilidades,
sistemas de combate a incêndio e de ar condicionado
em todas as instalações do Grupo Michelin na América Latina. Graduado em Engenharia Mecânica
pela “Faculté Polytechnique de Mons” da Bélgica
em 1976.
Wagner Luiz Pereira – Chefe de Setor de manutenção, responsável pelo planejamento das atividades
de manutenção corretiva não programada, corretiva
programada e preventiva , como também, pelas evoluções dos equipamentos na oficina de preparação de
pneus. Formação técnica em eletrônica, e graduado
em Física em 2003.

Unidade CPR/UAS/RES

Constituído em 2001, é conhecido pelo nome de
GT-Energia.
Everton Camejo de Aguiar – Supervisor de
Manutenção, responsável pelo setor de utilidades.
Graduado em Engenharia Civil pela Faculdade de
Engenharia Souza Marques / RJ em 1982.
Fragson Carlos C. de Paula – Supervisor de
Manutenção, responsável pela oficina central de
manutenção, incluindo a gestão
da energia elétrica de nossa atividade. Graduado em Engenharia
Elétrica pelo INATEL / MG.
Pós-graduado em Eficiência
Energética pela Universidade
Severino Sombra / RJ em 2002.
Jilmar de Sá Rufino – Projetista de Automação, responsável
pelos projetos de automação dos
equipamentos de processo e não
- processo. Graduado em Análise
de Sistemas pela Universidade
Estácio de Sá / RJ. Pós-graduado
em Eficiência Energética pela
Universidade Severino Sombra
/ RJ em 2002.
José Augusto Freire – Supervisor de Manutenção, responsável pela manutenção dos equipamentos do setor de trefilagem.
Tecnólogo em Processamento de
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Dados pela UBM / RJ em 1995. Técnico em eletrônica pelo Instituto de Cultura técnica - ICT, em 1980.
José Camilo Savelli – Gerente de Manutenção,
responsável pelas áreas de manutenção, projetos e
utilidades. Graduado em Engenharia Mecânica pela
Faculdade de Engenharia Souza Marques / RJ em
1984. Pós-graduado em Gestão Empresarial pela
FGV / RJ em 1999 e Gestão de Projetos pela FGV
/ RJ em 2002.
Lévison Miguel da Silva – Supervisor de Manutenção, responsável pela manutenção dos equipamentos eletrônicos de processo e não – processo.
Formação técnica em eletrônica.
Nelson Kenji Maeda – Supervisor de Manutenção, responsável pela manutenção dos equipamentos
do setor de fabricação de cabos metálicos. Formação
técnica em mecânica.
Miguel Antônio F. da Rocha – Engenheiro
de Manutenção, responsável pela Engenharia de
Manutenção. Graduado em Engenharia Mecânica
pela Faculdade de Engenharia Souza Marques/ RJ.
Pós-graduado em Gestão Empresarial pela FGV /
RJ em 2000, Engenharia de Manutenção pela UFRJ
em 2001, e Eficiência Energética pela Universidade
Severino Sombra / RJ em 2002.
Ricardo Felipe Schuchter – Supervisor de Manutenção, responsável pela manutenção dos equipamentos de fabricação de aros metálicos. Formação
técnica em mecânica.
Sérgio Coelho de A. Silveira
– Supervisor de Manutenção,
responsável pela coordenação
de projetos na área de utilidades.
Graduado em Administração de
Empresas pelo Centro Universitário Barra Mansa / RJ em 1998.

Unidade PLSA/R/DR

Também constituído em
2001, é conhecido por GT - Conservação de Energia.
Amarildo Vetorazi – Gerente
de Setor de Recauchutagem.
Graduado em Administração de
Empresas pela Faculdade Camilo Mendes / RJ em 1991,e em
Direito pelo Centro Universitário
Moacir Schroeder Bastos / RJ em
1997. Pós Graduado em Gestão
Empresarial pela FGV em 2002.
Marcos Vinícius da Silva

pneumáticos

– Supervisor de Manutenção, responsável
pela manutenção dos
equipamentos do setor de
Recauchutagens. Graduado
em Administração de Empresas
pela faculdade Dom Bosco / RJ
em 2002.
Eli Ângelo – Supervisor de produção, responsável pela gestão da produção de
recauchutagem.
Wilton Tavares – Eletromecânico de manutenção, responsável pela manutenção mecânica e
elétrica dos equipamentos de produção.
Sérgio Laranjeira Pinheiro – Líder de produção,
responsável pela coordenação do fluxo de produção.

Unidade SODR

Foi constituído em 2003, e é denominado por
GT - Economia de Energia.
Mauro Cezar P. Barroso – Responsável pela
manutenção da unidade. Formação Técnica em
mecânica pela Escola Técnica Estadual Visconde
de Mauá – Rio de Janeiro em 1982.
Márcio Teixeira Rodrigues – Responsável pela
manutenção e projetos do setor de utilidades da
unidade. Graduado em Engenharia Elétrica pela
Escola de Engenharia Universidade Mackenzie /
SP em 1967, Curso de Administração Faculdade de
Economia e Administração, Universidade Mackenzie
/ SP em 1974.
Fábio Novaes Limeira – Eletromecânico do setor
de utilidades. Formação técnica em Informática pelo
Colégio Getúlio Vargas / Resende em 1997.

A – Ações com
impactos mensuráveis
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1.2. Modificação do circuito de iluminação do
setor Depósito de pneus (Logística). Neste depósito
o regime de trabalho é em horário administrativo
(08h00min às 17h48min) não funcionando durante
as 24 horas, ao contrário da oficina de Controle de
pneus que funciona dia e noite. Sendo assim, tornou-se possível desligar a iluminação durante a noite no
depósito de pneus onde anteriormente, as luminárias
ficavam acesas por 24 horas.

2. Sistema de Condicionamento de ar

2.1. Modificação da programação de acionamento/desligamento do “fan-coil” da Oficina de Reparação das 07h30min às 18h00min, e não mais durante
as 24 horas, uma vez que este setor não trabalha em
horário de turno ininterrupto.
2.2. Desligamento do Chiller em horário de ponta
dando preferência ao funcionamento dessa máquina
em horário de tarifa mais baixa. Os condicionamentos térmicos das oficinas de fabricação são mantidos
pelo tanque de termo-acumulação de água gelada.
Este procedimento é realizado automaticamente por
meio do sistema de supervisão.

UNIDADE INDUSTRIAL PLSA/I/CGR
1. Sistema de ar comprimido

1.1. Manutenção corretiva dos equipamentos de
produção de pneus que utilizam ar comprimido dos
setores de “cozimento”, “confecção” e “mistura” da
unidade, com a finalidade de reduzir os desperdícios
provenientes de vazamentos.
1.2. Com o ajuste da pressão do ar comprimido
na geração de 8,5 bar para 7,5 bar, foi possível reduzir o consumo de energia elétrica em função da
diminuição da pressão de compressão.

2. Consumo energético das diferentes misturas de borracha

UNIDADE INDUSTRIAL SODR
1. Sistema de Iluminação

1.1. Instalação de fotocélula no circuito de comando das luminárias de vapor metálico das oficinas
de Estoque de Goma e Controle de pneus. Durante
o dia as oficinas são iluminadas por da luz natural
através das telhas translúcidas, as quais mantêm o
nível de iluminação adequado às necessidades do
trabalho.

Com a finalidade de reduzir o consumo de energia
no horário de ponta, transferimos a produção das
misturas que consomem mais energia elétrica para
os horários fora de ponta. Esta medida não economiza energia, mas desloca consumo do horário crítico
do sistema para um horário onde há uma folga
para consumo. A economia em média para um
consumidor classe A2 é de 26% no custo da energia
consumida, devido a relação de custo ponta e fora de
ponta. Conseqüentemente percebemos um aumento
do valor da demanda fora ponta.
conservando energia e ampliando a produção
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3. Sistema de condicionamento de ar

Instalação de programadores horários para ligar/
desligar os condicionadores de ar dos escritórios. Sem
estes controladores as ações de ligar/desligar dependiam da ação humana, que nem sempre ocorria a
contento.

4. Sistema de água gelada
(temperatura de 8ºC)

Substituição de 01 chiller com capacidade de 900
TR responsável pela produção de água gelada com
rendimento de 0,85kWh/TR por um novo equipamento com rendimento de 0,6 kWh/TR. Os objetivos
deste investimento foram a modernização do parque
instalado por meio da substituição do gás Freon tipo
R11 pelo R123 (Protocolo de Montreal), assim como
redução do consumo de energia elétrica em função
do melhor rendimento deste último equipamento.

UNIDADE INDUSTRIAL CPR/UAS/RES
1. Automação da torre
de refrigeração Alpina

Instalação de um sistema de controle de temperatura da água refrigerada por meio do controle de
rotação do ventilador de uma das torres de refrigeração. Este sistema elimina o desperdício de energia
do motor, pois garante que a torre trabalhe o tempo
justo necessário para garantir a temperatura da água
conforme o padrão adotado.

2. Sistema de ar comprimido

2.1. Com o ajuste da pressão do ar comprimido
na geração de 7,8 bar para 7,2 bar, foi possível reduzir o consumo de energia elétrica em função da
diminuição da pressão de compressão.
2.2. A instalação de válvulas reguladoras de
pressão de ar comprimido no circuito de alimentação
das maquinas do setor de trefilagem úmida (RC)
instaladas sob o sistema de movimentação de bobinas denominado “teleférico”, permitiu a redução da
pressão da linha de 8 bar para 6 bar.
2.3. Redução da pressão de alimentação e bloqueio da vazão de ar comprimido durante o funcionamento das máquinas de trefilagem úmida dos fios
de diâmetros d” 0,23mm no setor RC.
2.4. Instalação de eletroválvulas no circuito de ar
comprimido das máquinas de trefilagem úmida do
setor RCD1, com a finalidade de eliminar o consumo de ar comprimido provenientes de vazamentos
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durante o funcionamento das maquinas, quando
então ele não é mais necessário.
2.5. Substituição de lógica pneumática por
automação nas máquinas de trefilagem úmida na
seção RC. Esta medida teve como objetivo a redução das perdas por vazamento de ar comprimido
nas máquinas, por meio da evolução da tecnologia
aplicada no seu acionamento. O estudo foi baseado
no fato de termos perdas por vazamentos devidos a
deterioração de alguns componentes pneumáticos, ao
grande número de conexões pneumáticas, a potência
elétrica consumida pelas bobinas das eletrovalvulas,
e a performance da máquina.
2.6. A instalação de bicos de ar próprios para a
limpeza nas máquinas de trefilagem seca do setor RT
proporcionou a redução do consumo de ar comprimido usado para esta finalidade. O estudo foi baseado
no fato de que na utilização do ar comprimido neste
posto de trabalho, não havia um controle sob o seu
uso, o que pode ser compensado com o uso de bicos
limpeza, sem comprometer a eficácia do processo
de fabricação.

3. Sistema de água resfriada

Instalação de eletroválvulas no circuito de refrigeração das máquinas de trefilagem de fios unitários
com diâmetros d” 0,15 mm na seção RC, com a
finalidade de bloqueio da vazão durante a parada
das maquinas. O estudo considerou o fato de que
durante os períodos de parada, estas máquinas não
necessitam de água circulando pelo trocador de
calor, portanto o bloqueio faz com que uma menor
quantidade de água perca energia térmica, aliviando
o sistema de refrigeração, que é composto por chillers,
bombas, trocadores de calor, etc., os quais consomem
energia elétrica.

4. Sistema de frenagem das máquinas
cableadoras e retorcedoras.

Eliminação das bobinas de freio eletromagnético
instaladas no sistema de frenagem dos equipamentos
acima mencionados com a finalidade de eliminar
o consumo de energia elétrica utilizada durante o
funcionamento das maquinas.

5. Sistema de água industrial

Instalação de eletrovalvulas no circuito de água
industrial utilizada nas máquinas de trefilagem
seca do setor RT. O estudo considerou o fato de que
durante os períodos de parada, estas máquinas não
necessitam de água circulando internamente ao
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equipamento, portanto, o bloqueio faz com que uma
menor quantidade de água circule pelas tubulações,
aliviando o sistema de captação e tratamento de água,
que é composto por filtros, bombas, trocadores de
calor etc., os quais consomem energia elétrica.

6. Sistema de água gelada
(temperatura de 8ºC)

Substituição de um chiller com capacidade de
600 TR responsável pela produção de água gelada
com rendimento de 0,85kWh/TR por um novo com
rendimento de 0,6 kWh/TR. Os objetivos deste investimento foram a modernização do parque instalado
através da substituição do gás Freon tipo R11 pelo
R123 (Protocolo de Montreal), assim como redução
do consumo de energia elétrica em função do seu
melhor rendimento.

UNIDADE INDUSTRIAL PLSA/R/DR
1. Telhas translúcidas

A sua instalação no telhado e na lateral do prédio
820 (processo à frio) da unidade de recauchutagem,
gerou uma redução no consumo de energia elétrica
nesse setor, durante a incidência da luz solar.

2. Sistema de água gelada
(temperatura de 8ºC)

Substituição do chiller que utiliza o gás refrigerante R22 por chiller com gás R407C, visando a redução
do consumo de energia elétrica e ao cumprimento do
Protocolo de Montreal através da utilização de gases
que não agridam a camada de ozônio.

B – Ações com impactos
não-mensuráveis
UNIDADE INDUSTRIAL PLSA/I/CGR

• Análise e correção do nível de Harmônicos.
• Instalação de detectores de presença nos locais de
baixa circulação de pessoas, como corredores, escadas, para acionar a iluminação quando necessária.
• Definido que nas novas compras de motores elétricos para utilização na empresa, só serão do tipo
“alto rendimento”.
• Remoção das venezianas de concreto de alguns
prédios para permitir a entrada da iluminação natural, reduzindo assim a necessidade de iluminação
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artificial;
• Divisão de circuitos de iluminação, permitindo uma
flexibilidade do grau de iluminação em relação aos
pontos de utilização.
• Coordenação de horário de refeições nas oficinas
onde isto é possível. Com esta medida a oficina pode
ser apagada no horário de refeições. As refeições são
efetuadas no restaurante da unidade e têm duração
de uma hora.
• Execução de forma sistemática de um programa
de manutenção preventiva nas instalações elétricas,
por meio da analise termográfica.
• Controle do fator de potência.
• Adequação dos níveis de tensão nas nove subestações secundárias.
• Retrofit do sistema de iluminação.
• Software “energy saver” para micros, com o objetivo
de realizar o desligamento automático de monitores
e micros, após o período de tempo selecionado pelo
usuário.
• Redução do consumo de água por meio de campanhas de conscientização do uso. Como a água
necessita ser bombeada para ser distribuída, economizamos também eletricidade ao reduzir-mos o seu
consumo.
• Rateio interno do consumo de energia elétrica total
da fabrica pelos setores de
produção. Esta medida
proporciona um melhor
controle de consumo pelos
clientes internos.

UNIDADE INDUSTRIAL CPR/UAS/
RES

• Instalação de um sistema
de exaustão de vapor nas
maquinas 641.
• Definido que nas novas
compras de motores elétricos para utilização na empresa, só serão do tipo
“alto rendimento”.
• Instalação de exaustores eólicos nos banheiros da
portaria da unidade.
• Desligamento automático dos ventiladores das
máquinas cableadoras tipo 150, imediatamente após
a sua parada.
• Campanha de conscientização sobre o uso racional
de energia, denominada “Energia Positiva”.
• Execução de forma sistemática de um programa
conservando energia e ampliando a produção
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de manutenção preventiva nas instalações
elétricas, por meio da analise
termográfica.
• Definido que nas novas compras
de motores elétricos para utilização
na empresa, só serão do tipo “alto
rendimento “.
• Software “energy saver” para micros,
com o objetivo de realizar o desligamento
automático de monitores e micros, após o período
de tempo selecionado pelo usuário.
• Monitoração interna do consumo de energia elétrica
total da fabrica pelos setores de produção. Esta medida proporciona um melhor controle de consumo
pelos clientes internos.

UNIDADE INDUSTRIAL SODR

• Execução de forma sistemática de um programa
de manutenção preventiva nas instalações elétricas,
através da analise termográfica.
• Software “energy saver” para micros, com o objetivo
de realizar o desligamento automático de monitores
e micros, após o período de tempo selecionado pelo
usuário.
• Definido que nas novas compras de motores elétricos para utilização na empresa, só serão do tipo
“alto rendimento “.

UNIDADE INDUSTRIAL PLSA/R/DR

• Modificação do horário de trabalho dos setores de
“cozimento”, “raspagem” e “geração de vapor” das
6:00 às 18:00 horas.
• Transformação da “autoclave” que utilizava energia elétrica (AE01) para vapor (AV01), no processo
de recauchutagem a frio.
• Execução de forma sistemática de um programa
de manutenção preventiva nas instalações elétricas,
através da analise termográfica.
• Mudança do horário de trabalho administrativo
de 08h00min às 17h48min, para 07h00min às
16h48min, a fim de melhor aproveitar a iluminação
natural.
• Mudança da operação dos serviços de “raspagem”/
exaustão para o horário “fora ponta”.
• Forte atuação sobre os vazamentos de ar comprimido nas prensas de cozimento, e “autoclaves”, por
meio da identificação dos vazamentos nas maquinas pelos profissionais de produção à manutenção,
minimizando assim o número de compressores de
ar em operação.
CASE STUDIES
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• Manutenção preventiva dos aparelhos de ar condicionado dos escritórios.
• Conscientização dos profissionais quanto ao uso
adequado dos aparelhos de condicionamento de ar.
• Divisão de circuitos de iluminação, permitindo uma
flexibilidade do grau de iluminação em relação aos
pontos de utilização.
• Desligamento da “autoclave” e “raspadeira” no
horário de ponta.
• Implantação de ventiladores eólicos e telhas translúcidas nas oficinas de fabricação.
• Software “energy saver” para micros, com o objetivo
de realizar o desligamento automático de monitores
e micros, após o período de tempo selecionado pelo
usuário.
• Definido que nas novas compras de motores elétricos para utilização na empresa, só serão do tipo
“alto rendimento”.

Energia Economizada

A tabela 1 mostra o perfil de consumo das nossas
unidades industriais. Infelizmente não conseguimos
identificar o PR (período de referência), pois as diversas ações foram implementadas em momentos
diferentes ao longo do período avaliado.

Conclusão
Indicadores que demonstram os resultados alcançados pelas nossas unidades industriais em conseqüência das ações de conservação e uso racional de
energia elétrica:

Consumo Específico de Ar Comprimido
Unidade CPR
Média de consumo no 2º semestre 2002 = 840 Nm3 / ton.
Média de consumo no 2º semestre 2003 = 748 Nm3 / ton.
Redução: 11%

Unidade CGR
Média de consumo no 2º semestre 2002 = 1.206 Nm3 / ton.
Média de consumo no 2º semestre 2003 = 1.144 Nm3 / ton.
Redução: 5%

Consumo Específico de
Energia Elétrica Total
Média de consumo no 2º semestre 2002 = 1.502 kWh / ton.
Média de consumo no 2º semestre 2003 = 1.466 kWh / ton.
Redução: 2,5%

pneumáticos
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Tabela 2

Perfil de consumo das
unidades industriais da MICHELIN

* O fator de potência (indutivo e capacitivo) calculado nas unidades consumidoras com tarifação horo-sazonal, são verificados, por força da legislação pertinente (Resolução ANEEL n.º
456) de forma horária, tanto para o período indutivo (6 as 24 horas), quanto para o período capacitivo (24 as 06 horas).

Outros benefícios

Podemos observar que em função das ações implementadas com o objetivo de transferência de carga do
horário de “ponta” para “fora ponta” nas unidades
SODR, por meio da ação “Desligamento de Chiller”
e, CGR, em conseqüência da fabricação de “misturas
de borracha mais eletrointensivas”, obtivemos um
aumento de 7,7% no valor da demanda total fora
ponta, contra 7,6% na ponta.

Demanda Total Fora Ponta
Média de consumo no 2º trimestre 2002 = 21.065 KW
Média de consumo no 2º trimestre 2004 = 22.681 KW
Aumento = 7,7%

Em relação a produção, tivemos um aumento de
15,50% contra um aumento do consumo absoluto
de energia elétrica de 10,50%.

Consumo Absoluto de
Energia Elétrica Total
Média de consumo no 2º trimestre 2002 = 12.473 MWh
Média de consumo no 2º trimestre 2004 = 13.787 MWh
Aumento = 6%

Produção Total
Média de produção mensal no 2º trimestre 2002 = 8.116 ton.
Média de produção mensal no 2º trimestre 2004 = 9.374 ton.
Aumento = 15,50%

José Camilo Savelli é coordenador do trabalho de redução do consumo de energia nas fábricas da Michelin.
conservando energia e ampliando a produção
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DADO BIER

E duardo B ier

Colhendo os frutos
da ousadia

Há 10 anos no mercado brasileiro, a DaDo Bier é um
empreendimento de sucesso, que agrega originalidade,
qualidade e ousadia. Todos os dias, milhares de pessoas
circulam pelas unidades DaDo Bier, degustando delícias
gastronômicas, descontraindo-se nas pistas de dança e nos
bares e, principalmente, deliciando-se com a estrela do
empreendimento: a cerveja.
OS FUNDADORES
Eduardo Bier

Com o espírito empreendedor do pai, a disciplina
alemã da mãe e o nome da família, que em alemão
significa cerveja, Eduardo Bier, o Dado, estava predestinado a ter a sua própria cervejaria.
Aos oito anos, assistiu com grande pesar a fábrica
de vestuário da família ir a falência. Após o divórcio
dos pais, mudou-se com a mãe e o irmão, de uma
bela casa em um bairro nobre, para um pequeno
apartamento no centro de Porto Alegre, capital do
Rio Grande do Sul.
Aos 12 anos, teve a primeira experiência na área
empresarial ao revender rodas de skate compradas de
um primo em São Paulo. Depois disso, foi pioneiro na prática do surf, esporte em que atuou como
profissional até os 19 anos. Por essa época, tirando
vantagem da lei de oferta e procura, ele comprava
e estocava pranchas por um preço mais baixo no
inverno e as revendia por um preço mais alto no
verão. Com o lucro, abriu uma loja especializada em
surf, que mais tarde se tornaria uma loja de produtos
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esportivos, onde teve a oportunidade de vender as
primeiras mountain bikes da cidade.
Reinvestindo sempre os lucros em novos empreendimentos, inaugurou em 1992, a primeira loja de
conveniência de Porto Alegre (a General Store), que
rapidamente virou sucesso e chegou a ter o maior
faturamento por metro quadrado do setor no País.
Embora estivesse obtendo sempre bons resultados em
seus empreendimentos, Dado mantinha o sonho de
produzir sua própria marca de cerveja: “Por causa
do meu sobrenome Bier, eu e meus primos sempre
brincávamos que faríamos cerveja.”

Jorge Gerdau Johannpeter

Reconhecido como um empreendedor liberal e
obstinado pela qualidade, Jorge Gerdau Johannpeter revelou desde muito cedo um
talento gerencial e instinto para
os negócios. Já na adolescência, o
terceiro dos quatro filhos do casal
Kurt Johannpeter e Helda Gerdau,
começou a trabalhar na metalúrgica da família, que foi a semente
de um vigoroso grupo empresarial.
Ali Jorge desenvolveu sua carreira
até que, em 1983, assumiu a presidência do Grupo Gerdau, que
atualmente ocupa a posição de
maior produtor de aços longos no
continente americano, com usinas
siderúrgicas distribuídas no Brasil,
Argentina, Canadá, Chile, Estados
Unidos e Uruguai.
Movido pela inquietação empresarial e estimulado por suas raízes germânicas,
o empresário, um crítico e apreciador de cervejas
aderiu ao sonho de fabricar uma cerveja de marca
própria, nos mesmos padrões das cervejas alemãs.
Com isso, mais do que um investidor na Cervejaria
DaDo Bier, Jorge Gerdau Johannpeter atuou como
um experiente conselheiro na viabilização e organização do negócio como um todo.

A ORIGEM
Durante a noite de Natal em 1992, Eduardo Bier
comentava com seu tio Jorge Gerdau Johannpeter sobre o posto de gasolina que administrava e o sucesso
da General Store, quando escutou de seu tio aquela
que seria a oportunidade de sua vida: De repente
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meu tio mencionou o sonho da família, quase uma
brincadeira que tínhamos por causa do sobrenome
Bier, de montar uma cervejaria e pergunta: “Quando
é que tu vais tocar o teu projeto da cervejaria?” E eu,
brincando respondi: “Ah, eu vou tocar quando tiver
dinheiro!”. Aí ele diz: “E se eu financiar?” E eu que
só vivia e pensava nisso gelei, desviei o assunto, mas
fiquei em transe.
Depois dessa conversa, Dado passou vários dias
imaginando se o que ele havia ouvido seria uma
piada ou uma proposta para se tornar sócio do
megaempresário. “Depois dos feriados de fim de ano,
no primeiro dia útil do ano seguinte eu fui procurá-lo,
fizemos uma reunião onde ele resgatou a história da
família Bier e me perguntou se eu topava continuar
essa história.”
Na Baviera do século XVI as famílias eram conhecidas pelos ofícios
que praticavam. Os sapateiros eram
os Schumacher, os alfaiates eram os
Schneider e os padeiros os Backer.
Nesta mesma época, um camponês que vivia nas proximidades de
Munique começou a fornecer para
as estalagens da região uma bebida
muito apreciada para os momentos
de prazer: a cerveja. A família se
juntou ao seu trabalho e a população
passou a chamá-los pelo que faziam.
Eram os Bier.
O primeiro movimento para
viabilizar essa história foi ir atrás de
um grande Mestre Cervejeiro: Alcir
Palandi, que topou o desafio. Antes
de se tornar sócio na DaDo Bier, Palandi tinha mais
de 20 anos de experiência em grandes cervejarias e
três anos de especialização no exterior. Com o seu conhecimento aprofundado em cervejas, Alcir tornou-se o mestre cervejeiro da DaDo Bier, tornando-se
responsável por realizar o sonho de produzir uma
cerveja de alta qualidade e de acordo com o Decreto de
Pureza, instituído em 1516, na Baviera, que permite
apenas a utilização de ingredientes naturais. Segundo
o decreto, a cerveja deve ser elaborada exclusivamente
com água, fermento, malte e lúpulo.
Com a equipe estabelecida e a questão fabril
equalizada com a entrada do Mestre Cervejeiro na
sociedade, a atenção voltou-se para a abordagem
mercadológica do novo negócio.
Após uma série de viagens para pesquisar na
Europa e nos Estados Unidos, Dado Bier identificou
colhendo os frutos da ousadia
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a oportunidade de desenvolver no Brasil um novo
conceito de negócio: as microcervejarias. A exemplo das microcervejarias tradicionais da Alemanha,
porém mesclando a tradição cervejeira alemã com o
profissionalismo americano em marketing e entretenimento. Desta forma, nascia em 1995 a primeira
microcervejaria do Brasil – a DaDo Bier.

A REALIZAÇAO DO SONHO
Com um projeto pioneiro de produção artesanal e
atendimento ao público, a cerveja era degustada na
própria fábrica da DaDo Bier. O investimento inicial
foi de R$ 1,2 milhão. Metade dos recursos foi aportada pelas empresas patrocinadoras e fornecedores que
buscaram associar suas marcas a este novo produto.
Uma das primeiras dificuldades enfrentadas pela
empresa foi o alto custo para importar da Alemanha
o equipamento para a produção da cerveja. Dado e
seus sócios decidiram inovar e fabricar todos os equipamentos no Brasil. Baseados na longa experiência
de Palandi em implantação de fábricas de cerveja,
a DaDo Bier projetou e desenvolveu, em conjunto
com uma pequena metalúrgica gaúcha, os tanques
e os demais equipamentos usados na fábrica.

PLANEJAMENTO DE VENDAS
A capacidade de produção de 10.000 litros por
mês foi planejada de acordo com o volume de vendas do estabelecimento que mais vendia cerveja na
cidade. “Naquela época, eu fui criticado por ser tão
otimista. Mas logo todos perceberam que nós, na
verdade, havíamos subestimado a
nossa capacidade de vendas.”
A primeira unidade DaDo Bier
virou rapidamente um tremendo
sucesso, filas se formavam para
entrar, atraindo mais de mil pessoas por noite. Depois de apenas 20
dias não havia mais cerveja para
ser vendida. Considerando-se que
levaria 30 dias para se produzir
mais cerveja, só restaram três opções
para a empresa: “Nós poderíamos
vender a cerveja antes do período
de maturação, conseqüentemente
com menor qualidade; comprar e
revender cerveja de outra compaCASE STUDIES
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nhia; ou fechar a casa por um tempo até investir na
expansão de produção da fábrica. Nos optamos pela
última. Por dois meses, fechamos a cervejaria nos
fins de semana, quando recebíamos o maior numero
de clientes. Para um jovem empresário como eu, foi
uma decisão muito difícil.”

A EXPANSÃO
Com o sub-dimensionamento das vendas de
cerveja e com o sucesso logo nos primeiros dias de
abertura, a empresa começou captar e armazenar
recursos para expandir a capacidade de produção.
O início avassalador logo é reconhecido pelo
mercado e chama a atenção do País. As múltiplas
propostas de replicação começam a fazer parte do dia
a dia da empresa. Embalado pelos estupendos resultados de Porto Alegre, o conceito pioneiro da DaDo
Bier é rapidamente assimilado. Em novembro de
1996, a segunda unidade da cervejaria foi inaugurada
em São Paulo e tornou-se a maior microcervejaria no
mundo com uma produção mensal de 100.000 litros.
O Investimento total de US$ 8 milhões foi dividido
entre sócios paulistas, fornecedores, patrocinadores e
a DaDo Bier detinha 20% do negócio e um contrato
de licenciamento de marca com poder de veto.
A microcervejaria de São Paulo também foi
enorme sucesso. A cada noite cerca de 2.500 clientes
bebiam cerveja, comiam pizza ou sushi, ou dançavam em um dos diferentes ambientes da casa. O
conceito de microcervejaria logo evoluiu para a idéia
de um complexo de gastronomia&entretenimento.
“O nosso diferencial era a cerveja artesanal, mas os
clientes também freqüentavam a casa pela música
e pelo restaurante. O sucesso se via
nas casas lotadas, no prestígio e na
criação de uma marca forte.”
Enquanto ampliava a capacidade de produção para 80.000
litros em Porto Alegre, a DaDo
Bier abriu a terceira unidade, no
Rio de Janeiro, em dezembro de
1998. A empresa evitou fazer uma
sociedade com empresários locais e
investiu um total de 5 milhões de
dólares na nova casa na Barra da
Tijuca com capacidade para 1.200
pessoas. A DaDo Bier Rio tinha a
capacidade de produção de 50 mil
litros de cerveja por mês. O sucesso
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na casa carioca se repetiu e desta maneira
a marca DaDo Bier atingiu um reconhecimento nacional, fator fundamental para
os planos de comercializar a cerveja
engarrafada e enlatada fora de seus
estabelecimentos.

O DIAGNÓSTICO:
Apesar do grande sucesso alcançado, a empresa começava a enfrentar problemas em São Paulo. A diferença
d e
interesses entre a DaDo Bier e os sócios paulistas
tornou-se evidente quando eram abordadas questões
de reinvestimento. Como investidores, os sócios de
São Paulo estavam interessados em extrair o máximo
de dividendos da unidade, enquanto a DaDo Bier
estava interessada em perpetuar o negócio.
Por sua vez, a unidade do Rio Janeiro enfrentava
problemas de violência urbana, exigindo da empresa
uma capacidade de gerenciamento de risco além da
praticada nas outras unidades. O processo do Rio de
Janeiro culminou quando a violência entre clientes
resultou em publicidade negativa para a DaDo Bier.
“Segurança é o nosso valor institucional “número 1”.Trabalhamos para prevenir qualquer situação
de risco – acidentes e incidentes, evitando a exposição
da casa, dos clientes, dos nossos funcionários e, por
conseqüência, da marca. A integridade física das
pessoas é nossa preocupação principal. Hoje penso
que subestimamos a violência carioca.”
O cenário gerado pelos problemas nas unidades de
SP e RJ, comparado ao comportamento da unidade
de Porto Alegre, gerou uma reflexão da origem e do
propósito da empresa:
• Do ponto de vista conceitual, a principal conclusão foi de que o sucesso do entretenimento havia
se destacado em relação ao negócio de origem: a
cerveja. O fato era que o entretenimento estava
maior que a cerveja.
• Quando avaliada a capacidade de gerenciamento,
foi verificado que, as multi-atividades que o conceito
inseria e, principalmente, atendimento a verdadeiras
multidões ao mesmo tempo, exigia uma complexa
estrutura de gestão e operação. Com esta série de
demandas, a gestão à distância tornava-se cada vez
mais frágil.
Nas microcervejarias DaDo Bier, inclusive nas
unidades do Rio de Janeiro e São Paulo, eram ofere-
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cidos sete produtos diferentes: a microcervejaria,
bar, restaurante, sushi, pizza, boate e música
ao vivo. A operação ficou complexa demais
para ser gerenciada a partir de Porto Alegre.
Com base neste aprendizado, decidiu-se
concentrar os esforços no Rio Grande
do Sul, lançando novos produtos em
Porto Alegre, a abertura de novas
unidades: Dado Garden Grill, Dado
Pub Moinhos de Vento e o Estação
Verão, em Torres, no litoral norte do
Rio Grande do Sul.
“Em abril de 2000 nós decidimos arrendar a operação do negócio do Rio de Janeiro para uma famosa
rede de restaurantes, e dez meses mais tarde a DaDo
Bier São Paulo foi fechada em função de que o grupo
de sócios, como não faziam parte do macroprojeto
da DaDo Bier, estavam interessados apenas no lucro
imediato, sem se preocupar com a marca.”

RECOMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA
E no final de 2002 veio a decisão do sócio-gerente
Alcir Palandi de se desligar da sociedade e das atividades de gestão para se focar exclusivamente na
pesquisa e desenvolvimento de novas bebidas.
“O Alcir tinha um projeto pessoal de vinhos e
sempre se identificou com todo o processo fabril de
cervejas e vinhos. O que ocorreu é que ele também
foi absorvido pelo negócio de entretenimento e nesta
reflexão conjunta, optou em contribuir exclusivamente na cerveja. Assim, o Alcir também fez um
retorno as origens e hoje em dia voltou a trabalhar
naquilo que ele mais gosta: a alquimia das cervejas.
Atualmente ele trabalha com foco e excelência no
desenvolvimento de nossas cervejas. O fato é que
mudamos a relação societária, mas ele continua
um grande parceiro na construção do nosso sonho.”
Com a saída de Palandi da sociedade e gestão do
negócio, Eduardo Bier e Jorge Gerdau Johannpeter concluíram que necessitavam reorganizar a
sua estrutura para dar continuidade ao desafio de
consolidar-se como cervejeiros.
Recompor o time foi a alternativa escolhida. A
busca por um novo parceiro para perseguir o sonho.

NOVO PARCEIRO
Engenheiro com especialização em marketing,
colhendo os frutos da ousadia
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Daniel Santoro veio dos quadros internos da empresa. Já havia trabalhado por cinco anos na empresa, inicialmente na área de marketing da DaDo
Bier de Porto Alegre. Ao longo do tempo passou
pela gerência de marketing, direção da unidade e,
por último, se dedicou ao lançamento da cerveja
DaDo Bier em embalagem long neck. Foi quando,
em 2002, se desligou da empresa para fazer uma
especialização no exterior. No momento da saída do
Alcir, Daniel estava em Berkeley, concluindo sua
especialização em Business Administration na Universidade da Califórnia, quando foi convidado para
associar-se à DaDo Bier. A escolha do Daniel fazia
sentido pela sua capacidade em gestão, mas principalmente por já conhecer o negócio e se relacionar
com todos os integrantes da equipe.
Ele estava nos Estados Unidos e fizemos um
convite para ele voltar como sócio e isso foi absolutamente decisivo para o sucesso da nova etapa da
nossa empresa.

ESTRATÉGIAS ADOTADAS
1. Adotar as melhores práticas de gestão

• Com a equipe completa, o desafio era organizar e
sistematizar todo o conhecimento adquirido ao longo
dos intensos oito anos da empresa. A opção foi aplicar
metodologias de gestão, consideradas internacionalmente como “best practices”.
• Adotou-se como base conceitual da gestão o
equilíbrio entre Liderança, Conhecimento e Metodologia e, na área de recursos humanos, a gestão
por competências THC (Técnicas, Conceituais e
Humanas).
• Com o auxílio de uma consultoria especializada,
a empresa elaborou uma nova cartilha filosófica
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contendo: Missão, Visão, Valores, Pilares do Sucesso,
Posicionamento e Medidores de Desempenho.
• Realizou-se o planejamento estratégico para cinco
anos, aplicando a metodologia do Balanced Scorecard
(BSC), organizando o mapa estratégico do negócio,
destacando a relação da Cerveja e locais de Gastronomia & Entretenimento, que foram denominados
PEX – Pontos de Experiência.
• A empresa aderiu ao PGQP – Programa Gaúcho de
Qualidade e Produtividade –, e com isto implantou
um programa de capacitação permanente em ferramentas da Qualidade Total. Hoje, 15% dos quadros
da empresa estão capacitados como Avaliadores do
PGQP.
• Adotou-se práticas de Responsabilidade Social
(implantação de um projeto social permanente) e
Gestão de Riscos (mapeamento e planos de contingência).

2. Alinhar todo o negócio para a cerveja

A partir da definição da missão, foram alinhados todos os recursos da empresa com o intuito de
implementá-la no menor espaço de tempo possível.
Foi quando se adotou a gestão por processos. O
principal resultado foi a divisão de atividades entre
os diretores da empresa.
Nesta divisão, os processos Sistemas de Gestão,
Administração e Operações ficaram a cargo do Daniel Santoro, enquanto Eduardo Bier passou a se
dedicar aos processos de Marketing e Cerveja.
O principal objetivo desta divisão foi desonerar
Eduardo Bier das atividades de rotina das operações
para focar as suas energias no desenvolvimento do
negócio e da marca de cerveja DaDo Bier.

3. Focar no mercado regional

Para contornar a gestão à distância nos PEX e
potencializar a força regional da marca
Dado Bier, definiu-se que a atuação da
empresa seria somente no Estado do Rio
Grande do Sul. Com isto, otimizaram-se os recursos, principalmente com a
equipe de profissionais que gerenciam
os processos críticos PEX, alcançando
resultados superiores aos que se obtinham
com a gestão de várias unidades em outros
estados brasileiros.
Porém, o ponto fundamental da
regionalização é a potencialidade da
marca no estado. Os resultados obtidos
nas vendas de cerveja long neck e lata
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foram sensivelmente superiores no Estado do Rio
Grande do Sul. Estes resultados confirmam uma
forte tendência global de regionalização de marcas.
O que reforça a oportunidade de a marca DaDo
Bier liderar e ampliar o mercado regional de cervejas
especiais, atualmente em franca expansão.

4. Construir uma marca de cerveja por
intermédio de Unidades de gastronomia e
entretenimento.

O que sempre foi feito de maneira intuitiva,
agora está planificado. A DaDo Bier compreendeu
o que chamava de “círculo virtuoso” da Cerveja
e PEX (Pontos de Experiência). Analisando a
dinâmica dos seus negócios ao longo do tempo,
eles puderam observar que, à medida que mais
clientes iam às casas e lhes era proporcionada uma
experiência real de satisfação, conseguia-se gerar
nos clientes uma excelente lembrança da marca
DaDo Bier.
“Essa lembrança de marca (recall) vale para
agregar valor ao negócio de cerveja. Começamos
a entender que os Pontos de Experiência (PEX)
deveriam existir para a marca de cerveja DaDo
Bier ser mais forte perante o consumidor.”
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O bom desempenho do PEX reflete-se diretamente
na opção de compra de cerveja pelo consumidor. Seja
num bar, loja de conveniência ou mesmo supermercado, o cliente associa a marca a uma boa experiência
num PEX. Essa associação a uma experiência real
faz aumentar as probabilidades de vendas da cerveja
DaDo Bier.
Ao mesmo tempo em que o cliente que consumir prazerosamente uma boa cerveja DaDo Bier
reforçará a sua lealdade à marca, provavelmente
nos prestigiará em algum de nossos PEX, em algum
momento. Esta é a essência da nossa estratégia.

RESULTADO
No ano em que completa dez anos, o Grupo
DaDo Bier contabiliza oito unidades PEX no Rio
Grande do Sul, atendendo a mais de 50 mil clientes/
mês. No mercado de cerveja, possui duas fábricas
com capacidade para produzir 100 mil litros/mês, e
ainda comercializa nas embalagens lata e long neck
aproximadamente 80.000 litros de cerveja por mês,
em bares, restaurantes e supermercados, principalmente no Sul do Brasil (ver tabela 1).

Eduardo Bier é presidente da Dado Bier.
colhendo os frutos da ousadia
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companhia vale do rio doce

D ivanil R omão

de

Macedo

Desenvolvendo pessoas
e criando valor

A unidade Carajás da Companhia Vale do Rio Doce
conquistou o Prêmio de Qualidade no Trabalho, categoria
Grande Empresa da Região Norte. Foram analisadas as
condições de trabalho na Vale levando em consideração
aspectos como gestão, educação, comunicação,
desenvolvimento, saúde, segurança, meio ambiente, lazer,
cultura e ações sociais. A verificação desses quesitos foi
feita em três fases: avaliação da empresa pelo próprio
trabalhador; auto-análise feita pela direção da empresa e
visita técnica realizada pelo Sesi à empresa participante.

GESTÃO

1. Conhecimento dos
objetivos e metas da empresa
Governança corporativa

O modelo de governança define claramente os
papéis e as responsabilidades do Conselho de Administração e da Diretoria-Executiva na formulação de
estratégias e na condução dos negócios da companhia. Ele está fundamentado nos princípios de clareza
de papéis, transparência e estabilidade, necessários
para posicionar a CVRD numa nítida trajetória de
crescimento e criação de valor.
O modelo de gestão da CVRD orienta toda a organização para objetivos de criação de valor, o que
significa otimizar recursos materiais, humanos e
financeiros para alcançar sempre melhores resultados
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mineração

para a companhia. Dessa forma será maximizado o
valor de mercado da empresa. Neste novo modelo, o
empregado é peça fundamental.
A estrutura organizacional da CVRD, bem como
a equipe de Diretores-Executivos, já estão definidas e
outros elementos importantes estão em desenvolvimento, com destaque para a avaliação dos principais
processos corporativos e do sistema de incentivos,
compatível com o praticado pelo mercado

Modelo de gestão

Um modelo de gestão consiste num conjunto de
elementos que definem a forma de atuação de uma
empresa: os valores, a estrutura organizacional, a
estratégia corporativa, os processos e sistemas gerenciais, as habilidades, a capacitação de pessoas e
o estilo gerencial.
O modelo adotado na CVRD foi criado para assegurar adequada integração e atuação coordenada
das diversas áreas de negócio da companhia. Ele
trata de forma integrada os elementos de estratégia
corporativa, estrutura organizacional, processos e
sistema gerenciais e gestão de pessoas.
Um dos principais elementos deste modelo é a
nova estrutura da Diretoria-Executiva, que define
claramente o papel das áreas de negócio e das áreas
corporativas no crescimento da
companhia.
As áreas de negócio são responsáveis pelo desenvolvimento e
pelos resultados obtidos dentro de
sua área de atuação, enquanto as
funções corporativas concentram
seu foco na captura de sinergias
entre as áreas, por meio da aplicação de práticas consistentes de
planejamento, gestão e controle
dos negócios.
Destaca-se a implementação
de métricas de valor, como suporte ao processo de planejamento
estratégico, que permite que as
metas e o desempenho da corporação possam ser
comunicados ao mercado de forma transparente e
dinâmica a cada ano.
Métricas de valor são os indicadores estabelecidos
para que o mercado possa perceber o desempenho de
uma empresa. A partir das métricas de valor definidas
para a CVRD, são estabelecidas as metas de cada
área e, conseqüentemente, as metas dos empregados.
A Companhia Vale do Rio Doce – Pará e
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Maranhão dentro do seu modelo de Governança
Corporativa reconhece a importância de que todos
seus empregados conheçam seus objetivos e metas,
oferecendo para tanto instrumentos que possibilitem
um canal aberto de comunicação para conciliar esta
relação. Alguns destes instrumentos utilizados são o
Programa de Gestão Participativa, o RH Itinerante
e o PN10.

RH Itinerante

É um projeto que há mais de dois anos esclarece
dúvidas e disponibiliza informações sistemáticas
dos produtos e serviços de RH, sobre Administração
de Pessoal, Benefícios, Acordo Coletivo, Relações
Trabalhistas, Treinamento e Desenvolvimento, por
meio de visitas periódicas aos postos de trabalho dos
empregados em São Luís, nas localidades ao longo
da Estrada de Ferro Carajás – EFC e Carajás.

Programa de Gestão Participativa

O programa foi criado para gerar e manter um
canal de comunicação permanente e eficaz entre a
empresa e seus empregados, coma a participação
das lideranças (gerentes e supervisores). Por meio
de encontros sistemáticos são discutidos resultados,
indicadores de desempenho, ações de melhoria e
programas de gestão de Recursos
Humanos. Além de proporcionar o
fortalecimento do espírito de equipe
e maior integração entre lideranças
e empregados, o formato do programa permite que o encontro seja:
• Participativo – garante a participação de todos os empregados;
• Auto-representativo – todos os
empregados têm a oportunidade de
apresentar seus problemas e sugestões, individual ou coletivamente;
• Colaborativo – todos os envolvidos podem participar buscando
prevenir e corrigir os problemas e
conflitos existentes;
• Bilateralidade – são tratados assuntos do interesse
do empregado e da empresa;
• Credibilidade – nenhum assunto deve ficar sem
resposta.

Profissional Nota 10

Profissional Nota 10 é um programa motivacional, de melhoria da produtividade das equipes, das
desenvolvendo pessoas e criando valor
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produtividades individuais e da melhoria de performance de equipamentos, consistindo na busca contínua de melhores resultados, pelo desenvolvimento
do trabalho em equipe.
Objetivos
• Melhorar a confiabilidade, produtividade, desempenho operacional e performance das equipes, das
pessoas e dos equipamentos, por meio da solução
de problemas;
• Definir uma sistemática de desdobramento do sistema de gestão atual até o nível de equipes (células
de operação) e pessoas, de forma a garantir que as
mesmas estarão gerenciando seu “negócio” e alcançando as metas propostas.

2. Forma de comunicação
das decisões da empresa.
Comunicação com o público interno

A qualidade dos relacionamentos que uma empresa mantém com seus diferentes públicos: funcionários e seus familiares, clientes, consumidores,
imprensa, governo, fornecedores, entre tantos outros
grupos, é um fator importante para o sucesso da
organização.
Ciente disso, a Companhia Vale do Rio Doce
possui um plano de comunicação para seus públicos
interno e externo, e veículos de comunicação por
meio dos quais comunica suas decisões.
Os processos são: Comunicação Interna e Assessoria de Imprensa.
A Comunicação Interna, especificamente, trabalha para que os empregados da Companhia sejam
mais felizes e satisfeitos, o que naturalmente cria um
ambiente de trabalho mais agradável e produtivo. Segundo o Guia das Maiores e Melhores, publicado na
revista Exame, o que mais vale para os empregados

das organizações é um sentimento de orgulho pela
empresa, credibilidade dos líderes, nível de informação sobre os rumos do negócio e tratamento justo.
Não há como um veículo de comunicação ser
global, que atenda a todos os públicos e interesses.
Por isso, na Companhia Vale do Rio Doce os meios
de comunicação interna são segmentados.
Alguns chegam mesmo a ser customizados, atendendo a um público específico, como é o caso do No
Turno, destinado aos empregados que trabalham em
revezamento de turno, na área operacional, e que
normalmente não tem acesso a computador. Ao
todo são seis veículos de comunicação (ver tabela 1).
O trabalho realizado pela Comunicação Interna
objetiva criar um ambiente interno no qual a informação, conhecimento e competência fluam livremente para que exista comprometimento pessoal e
autodesenvolvimento dos empregados.

Comunicação com o público externo

A comunicação com o público externo é realizada
pela Assessoria de Imprensa. Mais do que estabelecer contatos com os veículos de comunicação, a
Assessoria de Imprensa busca a construção de uma
interface permanente com rádios, redes de televisão,
jornais, sites e revistas de todo o país. Esse contato
estreito e permanente com a mídia proporciona benefícios mútuos: por um lado, facilita a divulgação
da atuação da empresa nas áreas social, ambiental e
produtiva, assim como permite à imprensa o acesso
às informações da empresa.
A fim de subsidiar sua atuação, existe a produção
diária de releases, distribuídos à mídia e análise de dados do clipping, reunindo as matérias publicadas nos
principais veículos que mencionam a Companhia
Vale do Rio Doce.
Como forma de facilitar a disseminação das decisões da empresa, a CVRD possui diversos veículos
de comunicação, a saber: Vale@Informar, BIS, No
Turno, Jornal Mural, Boletim Gerencial, o Portal da Vale (Intranet),
Jornal da Vale, bem como, correio
eletrônico e eventuais reuniões que
possam ocorrer ao surgirem pontos
relevantes para discussão.

Alô RH

O Alô RH foi criado em julho
de 2003 com o objetivo de centralizar o atendimento de Recursos
Humanos, além de padronizar
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procedimentos e rotinas de RH. Com base no e-dados e nos relatórios das gerências de RH de todas
as unidades, foi traçada a estratégia de funcionamento
e o padrão de atendimento aos usuários. A equipe
de atendentes recebeu treinamento intensivo sobre
a política de Recursos Humanos da Vale e sobre
a melhor forma de resolver as questões levantadas.
Além de utilizar um ramal para as ligações internas, o empregado e seus familiares têm à disposição
um número de telefone para discagem gratuita. O
atendimento do Alô RH é personalizado e funciona
das 9h às 18h nos dias úteis.

Vale@informar

É o primeiro veículo de comunicação do Projeto
Somos Vale. Consiste em um boletim eletrônico
diário que disponibiliza aos empregados via correio
eletrônico um “menu” de notícias do dia, com link
para acesso à base de dados criadas nos servidores. O
leitor também pode ler as notícias pelo Portal Vale.

Jornal Mural

Lançado em fevereiro de 2003, o Jornal Mural
está presente em pontos estratégicos e visa garantir
a unicidade e a agilidade da informação aonde quer
que se esteja. A atualização das notícias é feita semanalmente com informações corporativas e locais
direcionadas de acordo com os diversos editoriais.

No Turno

O No Turno foi lançado em janeiro de 2003. Atinge os empregados que trabalham em regime de turno
ou de viagem como maquinistas de trem, operadores
de caminhão, profissionais de manutenção, através
de notas curtas e objetivas repassadas na reunião de
segurança com o resumo das principais notícias do
dia. A divulgação é feita pelo operador de rádio no
sistema de comunicação ou pelo líder nas reuniões
com a equipe. As notícias aprofundadas podem ser
obtidas no vale@informar.

BIS

O processo do BIS – Boletim Interno Semanal
é muito interessante, diferenciado e simples. Os
empregados ligam para o ramal 100 e deixam registradas suas dúvidas, críticas, elogios e sugestões. As
mensagens são gravadas e as respostas, publicadas
semanalmente no BIS, com charges exclusivas que
tornam a leitura mais descontraída. O objetivo é
construir uma Vale cada vez mais transparente, por
meio de um espaço de comunicação aberto para os
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empregados.

Jornal da Vale

O Jornal da Vale, com 30 anos de existência, foi
pioneiro na comunicação empresarial feita no Brasil.
Sua função primordial é informar os empregados,
integrando os objetivos e metas da Companhia, a
segurança no trabalho, as ações operacionais e departamentais e o marketing social. A participação
dos empregados é contínua, passando pela edição, sugerindo pautas, opinando sobre as matérias, fazendo
críticas via e-mail, cartas ou telefone, chegando até ao
direcionamento da linha editorial. Ainda constituindo
o corpo deste veículo, temos também os Cadernos
Regionais cuja preocupação é transmitir informações
sobre a realidade regional de todos os estados em que
a Vale atua.

Portal Vale

É o moderno portal de comunicação e serviços
dos empregados da Vale que traz conteúdo atual e
informações detalhadas sobre negócios, processos e
projetos da empresa.

BG

O Boletim Gerencial (BG) consiste num informativo enviado por correio eletrônico aos gerentes.

3. Relacionamento
com a chefia imediata
A Companhia Vale do Rio Doce acredita que a
existência de um clima positivo de bem-estar e satisfação é fundamental para atuar de forma competitiva
e conquistar seu lugar no mercado. Nesse sentido,
empregadores e empregados precisam se ver como
parceiros a fim de que as metas individuais e corporativas sejam alcançadas e todos saiam beneficiados.
Desta forma, o trabalho rende mais e o sucesso da
empresa passa a ser o sucesso de cada um.
Buscando estar permanentemente presente nas
diversas áreas de atuação dos empregados, a CVRD
tem interesse em garantir um sistema de relações
trabalhistas que seja atuante e rápido na identificação
de conflitos e na solução dos mesmos. Esse modelo
tem como objetivo sistematizar as ações voltadas
para a Gestão das Relações Trabalhistas na Vale,
evidenciando riscos e falhas e propondo novas alternativas em função do bem estar de todos, bem como
tornando uniforme o tratamento das mesmas.
desenvolvendo pessoas e criando valor
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As relações no ambiente de trabalho e em todas as
instalações da CVRD devem se pautar pela atitude
positiva, urbanidade, cortesia e respeito mútuo, com
todos se empenhando para que predomine a transparência, foco no resultado, o espírito de equipe, o
profissionalismo, a lealdade e a confiança.
Entre as principais ações para garantir a convivência harmoniosa e produtiva com a chefia imediata, destacamos:

Relações sindicais

As entidades sindicais têm como
função primordial a regulamentação das relações trabalhistas entre
empregadores e empregados. Qualquer empresa ou empregado deve,
por força de lei, ser representado
pelo sindicato da sua categoria
econômica ou profissional, respectivamente.
As negociações da Vale com os
sindicatos que representam seus
empregados são conduzidas através
dos Acordos Coletivos de Trabalho e complementadas por negociações regionais, com a finalidade de
valorizar a diversidade de cada região onde a empresa
atua.

Código de Ética da CVRD

A Companhia Vale do Rio Doce tem os seus
negócios orientados por um conjunto de valores que
observam os mais elevados padrões éticos e morais.
A CVRD considera todos os seus administradores e
empregados responsáveis pela disseminação desses
valores, devendo, assim, conduzir os negócios da
Companhia.
A utilização dos padrões éticos e morais e a observação das normas legais em vigor, no exercício
das atividades empresariais da CVRD, garantem a
credibilidade da Companhia junto ao mercado de
capitais e aos mercados em que atua regularmente.
A imagem positiva da CVRD é um patrimônio de
seus acionistas, empregados e administradores, sendo
fruto direto do comportamento e do compromisso de
todos estes com os princípios estabelecidos em seu
Código de Ética.

SITEQ – Semana Interna do Trabalho em
Equipe

A Semana Interna do Trabalho em Equipe (SITEQ) é um evento realizado pela Companhia Vale
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do Rio Doce, desde 2001. Por meio de performances
teatrais, palestras, oficinas e outras atividades, a
CVRD estimula a desenvolver o trabalho em equipe
entre seus empregados, pois em grupo geralmente
produzimos resultados maravilhosos.
Fazendo uma alusão ao vôlei, o que aprendemos
é o seguinte: não adianta um jogador treinar sozinho, jogar demasiadamente bem individualmente e
fazer maravilhas na quadra, pois o que importa é o
rendimento do time, o trabalho em
equipe. Deve-se deixar em segundo
plano as metas pessoais, se isso não
for melhor para a equipe. Para que
o grupo obtenha êxito, as vaidades
pessoais devemos ser postas de lado.
Um deve dar “cobertura” ao outro,
sem críticas, mas com ação. A comunicação deve ser clara, rápida,
porque caso contrário a bola pode
cair, ou dois jogadores se colidirem
e se machucarem. Assim é na empresa, se a comunicação não ficar
clara, ou deixamos de fazer algo, ou
perdemos tempo ao fazê-lo em duplicidade.
A força da equipe geralmente produz resultados
maravilhosos, superando deficiências técnicas ou
mesmo um erro tático. Isso que se chama: “jogar
com o coração”. Esse espírito só acontece quando
o grupo é bem unido e os atletas querem dar o seu
melhor para os próprios companheiros. Nessas horas,
a superação acontece e o que vemos são verdadeiros
“shows de bola”.
Isso funciona não somente no esporte ou no
trabalho, mas em nossas vidas.

PN 10 – Profissional Nota 10

O PN10 - Profissional Nota Dez é a ferramenta
que possibilita a definição, acompanhamento e avaliação do desempenho individual na CVRD.
É um programa de melhoria contínua do desempenho dos empregados e das equipes, com foco em
metas e resultados baseados nas diretrizes estratégicas
da empresa.
Tem como objetivos:
• Melhorar a confiabilidade, produtividade, desempenho operacional e performance das equipes, das
pessoas e dos equipamentos, através da solução de
problemas;
• Definir uma sistemática de desdobramento do sistema de gestão atual até o nível de equipes (células
de operação) e pessoas, de forma a garantir que as
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mesmas estarão gerenciando seu “negócio” e alcançando as metas propostas.
O PN10 possibilita o desdobramento das diretrizes
estratégicas da empresa até o empregado.
A avaliação consiste em uma comparação entre
as metas definidas para os indicadores e os resultados
efetivamente obtidos pelo empregado e pela equipe.
O reconhecimento tem por objetivo motivar os
empregados e equipes na melhoria contínua dos
resultados.
Para fins de reconhecimento, o empregado é considerado “Nota Dez” se o resultado da avaliação for
igual a 500 pontos.

Gestão Participativa

O programa foi criado para gerar e manter um
canal de comunicação permanente e eficaz entre
a empresa e seus empregados, com a participação
das lideranças (gerentes e supervisores). Por meio
de encontros sistemáticos são discutidos resultados,
indicadores de desempenho, ações de melhoria e programas de gestão de Recursos Humanos. Além de
proporcionar o fortalecimento do espírito de equipe
e maior integração entre lideranças e empregados.

Gestão do Clima Organizacional

Com o objetivo de desenvolver ações para melhoria do clima organizacional e da produtividade,
a partir da percepção que os empregados têm da
empresa, a CVRD periodicamente aplica uma Pesquisa de Clima, para obter uma base de informações
objetivas dos aspectos que influem na satisfação dos
empregados.
A partir dos resultados da pesquisa são definidas
ações futuras para melhoria do clima organizacional
e conseqüentemente da produtividade da empresa.
A pesquisa é feita em parceria com a HAY do
Brasil. Os resultados são comparados com o mercado
e com base nestes, as gerências da CVRD desenvolvem planos de ações específicos. Para os fatores
diagnosticados como comuns em todas as áreas, há
um plano de ação único coordenado pela Gerência
de RH e Planejamento Estratégico/Estudos.

4. Relacionamento entre os
empregados (colegas de trabalho)
A CVRD estimula a prática de relacionamento
positivo entre seus empregados, por isso incentiva
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estas principais ações:
• Jogos Esportivos de Integração - com o objetivo de
promover a sinergia entre seus empregados;
• Café da Manhã - mensalmente é promovido para
celebrar os aniversariantes e/ou datas comemorativas;
• Happy Hour da Sexta - em periodicidades estabelecidas, após reuniões, são promovidos no Clube
Docenorte programações com música ao vivo;
• Grupo KUARUP - com o objetivo de preservar
a cultura paraense, empregados são envolvidos em
atividades de dança, teatro e música;

CCQ – Círculos de Controle da Qualidade

O Círculo de Controle de Qualidade é um programa para promoção das atividades de grupos voluntários e autônomos, com o objetivo de promover o
crescimento do ser humano, por meio do autodesenvolvimento e da auto-realização na participação da
solução de problemas atuais e potenciais e realização
de melhorias de forma contínua.
Busca, ainda, melhorar o relacionamento humano e a integração dos empregados, fortalecendo
o trabalho em equipe no desenvolvimento de habilidades dos empregados no uso de metodologias
e ferramentas da qualidade para otimização dos
processos, aumento da produtividade e melhoria das
condições de trabalho.

SAÚDE, SEGURANÇA
E MEIO AMBIENTE

5. Acompanhamento periódico
da saúde do empregado
Política de Segurança e Saúde da Companhia
Vale do Rio Doce é a execução de todas as atividades
de maneira segura e responsável, respeitando e preservando a saúde e a integridade física das pessoas
que atuam onde a empresa
opera.
Segurança e Saúde Ocupacional fazem parte dos
valores da Vale do Rio
Doce, são uma prioridade na gestão dos
nossos negócios e não
serão comprometidos
em função do lucro ou
produção. Tão importante
quanto produzir é evitar
desenvolvendo pessoas e criando valor
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as perdas decorrentes dos acidentes e doenças ocupacionais.
A implantação e utilização das ferramentas de
segurança e saúde e a manutenção de um clima
prevencionista em todas as áreas de atuação da Companhia Vale do Rio Doce são importantes atribuições
do corpo gerencial.
Os exames de saúde ocupacional garantidos pelas
Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde
Ocupacional são disponibilizados pela CVRD por
meio do Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional, cuja função é prevenir doenças e
promover a saúde do empregado. Dentre os exames
realizados, temos:
• Exames Admissionais – realizados antes de o empregado ser admitido e assumir suas atividades;
• Exames Demissionais – realizados até a data da
homologação da rescisão;
• Exames de Mudança de Função – realizados
quando há alteração de atividade, posto ou setor que
implique a exposição do trabalhador a risco diferente
do que estava exposto antes da mudança;
• Exames de Retorno ao Trabalho – realizados no
primeiro dia da volta ao trabalho de empregado
ausente por período igual ou superior a 30 dias, por
motivo de doença, acidente ou parto;
• Exames Periódicos – realizados anualmente com
diferencial de cobertura de avaliação bucal.

6. Realização de ações educativo-preventivas em saúde
(prevenção de acidentes e doenças do trabalho, uso de drogas, DST/Aids,
hipertensão, diabetes, etc.)
Segurança no Trabalho sempre foi uma das principais preocupações da CVRD. Partindo do princípio da prevenção de acidentes e incidentes, através
de medidas proativas com enfoque voltado para o
comportamento humano, a empresa não tem medido
esforços na busca contínua pela melhoria de seus
índices de qualidade em segurança. Como mostra
desta preocupação, a CVRD elegeu 2003/2004 como
o ano da Consolidação do Processo de Segurança.
A CVRD possui uma Política de Segurança e
Saúde Ocupacional que define e direciona todas as
suas ações junto aos seus empregados:
Temos como exemplo várias ações educativo-preventivas em saúde como:
CASE STUDIES
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• Fórum de segurança
• Campanha de Mãos e Dedos
• Inspeção da CIPA
• Ginástica laboral
• Simulado de emergência, incêndio em caminhão
com vítima com ferimentos leves
• Blitz de Trânsito

7. Atuação da equipe
de prevenção de doenças
e acidentes do trabalho
(CIPA, SESMET, responsável legal etc.)
A CVRD - Departamento de Ferrosos Norte
possui uma área especialmente estruturada para
atendimento das questões relativas à segurança no
trabalho, saúde ocupacional, qualidade de vida e
assistência social. Para tanto, a Vale desenvolve uma
infinidade de ações de prevenção e, principalmente
conscientização, quer para empregados CVRD,
quer contratadas, como se vê nos muitos eventos
realizados em Carajás. Para dar maior abrangência a
essas ações a CVRD estruturou o seu SESMT, o que
inclui três grandes órgãos responsáveis por manter os
altos níveis de segurança, existente hoje em Carajás:
1) CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes;
2) Comitês de Segurança;
3) Comissão de Segurança do Vale viver, programa
amplo com o objetivo de educar e conscientizar
empregados CVRD e terceiros.

POLÍTICA DE SEGURANÇA E SAÚDE
OCUPACIONAL
É Política de Segurança e Saúde da Companhia
Vale do Rio Doce a execução de todas as atividades
de maneira segura e responsável, respeitando e preservando a saúde e a integridade física das pessoas
que atuam onde operamos.
Segurança e Saúde Ocupacional fazem parte dos
valores da Companhia Vale do Rio Doce, são uma
prioridade na gestão dos nossos negócios e não serão
comprometidos em função do lucro ou produção.
A implantação e utilização das ferramentas de
segurança e saúde e a manutenção de um clima
prevencionista em todas as áreas de atuação da Com-
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panhia Vale do Rio Doce são importantes atribuições
do corpo gerencial.

Princípios

1. A CVRD valoriza a vida acima de tudo;
2. A CVRD adota um único sistema de gestão de
segurança e saúde para todas as suas operações;
3. A ESTRUTURA deste sistema de gestão deve
garantir permanente avaliação de seu desempenho,
por meio de ferramentas que permitam verificar o
cumprimento e adequação de atividades e o estabelecimento de ações para a correção de não conformidade e / ou deficiências observadas;
4. A CVRD exige dos seus prestadores de serviços o
cumprimento de sua Política de Segurança e Saúde,
seus princípios e a adoção de sistema de gerenciamento de segurança do trabalho e saúde que estabeleça
padrões elevados de saúde e segurança ocupacional
- a segurança e saúde dos empregados das contratadas
é tão importante quanto a dos empregados da CVRD;
5. A CVRD cumpre a Legislação de Segurança e
Saúde Ocupacional e não se limita a esta, quando
necessário;
6. A CVRD promove a educação, treinamento e
capacitação em segurança e saúde dos empregados
e demais pessoas envolvidas em suas operações;
7. Para a CVRD, incentivos e sanções são importantes para o bom funcionamento do sistema de
gestão, particularmente no que se refere a avaliação
de desempenho de todos os empregados, quanto aos
aspectos de gerenciamento de segurança e saúde
ocupacional.
A Vale, desdobrando as orientações de sua Política, implantou o Sistema de gestão de Segurança e
Saúde Ocupacional - SGSSO, no qual constam as
seguintes ferramentas:

IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
DE PERIGOS E DANOS

OBJETIVO: Definir critérios para a identificação
e caracterização dos riscos e danos, bem como a classificação dos riscos em relação à sua importância, a
fim de determinar aqueles que têm ou possam causar
danos sobre a saúde, segurança e patrimônio.

ANALISE PRELIMINAR DE TAREFA

OBJETIVO: Identificar os riscos de uma determinada tarefa e recomendar os meios de eliminá-los,
minimizá-Ios ou controlá-los; conscientizar os empregados da importância de se conhecer e neutralizar
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os riscos antes da realização das tarefas.

INSPEÇÃO DE SEGURANÇA E
SAÚDE OCUPACIONAL

OBJETIVO: Identificar, registrar e comunicar as
condições de riscos e propor ações para sua neutralização e/ou eliminação de forma a prevenir acidentes
e doenças ocupacionais.

PERMISSÃO PARA TRABALHOS
ESPECIAIS

OBJETIVO: Estabelecer procedimentos que devem ser obedecidos na realização de trabalhos especiais ou em condições especiais de forma a eliminar
e/ou controlar os riscos.

TRABALHOS EM ALTURAS

OBJETIVO: Padronizar as ações de SSO para
prevenir acidentes por quedas de nível diferente.

DIREITO DE
RECUSA

OBJETIVO: Assegurar aos empregados o direito
de recusa ao trabalho quando
identificar qualquer situação
de risco grave e iminente de
acidente.

PADRONIZAÇÃO DE
EXAMES MÉDICOS

OBJETIVO: Padronizar os
exames médicos ocupacionais
que deverão ser solicitados
pelo Médico do Trabalho na
Companhia Vale do Rio Doce,
visando a promoção da saúde,
prevenção das doenças e manutenção da Integridade física
e mental dos empregados.

DIÁLOGO DE SEGURANÇA E
SAÚDE OCUPACIONAL

OBJETIVO: Promover a integração e melhoria
da comunicação entre os empregados alertando sobre a necessidade de conhecer e corrigir os riscos no
trabalho e sobre a promoção da saúde e prevenção
de acidentes e doenças.

PLANO DE EMERGÊNCIA

OBJETIVO: Conhecer os riscos existentes na
empresa e estabelecer um procedimento eficaz para
desenvolvendo pessoas e criando valor

33

companhia vale do rio doce
controlar emergências que possam ocorrer dentro das
instalações da CVRD, de forma a evitar ou reduzir ao
mínimo o perigo potencial de lesões, mortes, danos
à propriedade, ao meio ambiente e a toda localidade.

AUDITORIA DE SEGURANÇA E
SAÚDE OCUPACIONAL

OBJETIVO: Padronizar a avaliação de desempenho das ações de segurança do trabalho e de saúde
ocupacional, da CVRD verificando a conformidade
das ações propostas com as disposições planejadas,
a implementação e a manutenção dos planos de
ação de 55O.

GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA
E SAÚDE OCUPACIONAL PARA
CONTRATADAS

OBJETIVO: Padronizar o sistema de gerenciamento de Segurança e Saúde Ocupacional para empresas contratadas e subcontratadas que executam
serviços para a CVRD, independente do tempo de
execução dos trabalhos contratados.

INDICADORES DE SEGURANÇA E
SAÚDE OCUPACIONAL

OBJETIVO: Informar a CVRD, suas diretorias
e gerências quanto ao desempenho em Segurança e
Saúde Ocupacional; demonstrar claramente o desenvolvimento da SSO nas diversas áreas da CVRD e
Contratadas; ter parâmetros estatísticos que permitam a avaliação junto a outras Empresas do mesmo
ramo e também de outros segmentos;
ter parâmetros para a avaliação do Sistema de
Gestão de SSO da CVRD.

8. Realização de ações
para educação e
preservação ambiental
(reciclagem, economia de água, energia,
matérias-primas, coleta seletiva de lixo,
controle de poluentes, reciclagem de
resíduos etc.)
Campanha de educação de Gestão de Resíduos

A campanha de educação é apenas um subprograma do programa de gestão de resíduos da empresa,
para tanto a empresa tem como princípio orientar,
esclarecer e criar nas pessoas há mudança de hábi-
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tos com o objetivo de alerta para a conscientização
ambiental.
Para um melhor entendimento dessa campanha
educacional foram criadas varias atividades como:
intervenção teatral nas áreas operacionais com arte
educadores, treinamento sobre coleta seletiva, distribuição de cartilhas falando sobre o tema, apresentação de vídeos, gincanas e outras atividades.

Semana de Meio Ambiente

A semana do Meio Ambiente é uma tradição
na Vale do Rio Doce. Constitui uma oportunidade
ímpar para incentivar os empregados e a comunidade a fazerem uma reflexão sobre suas práticas que
tenham interface com ambiente; e uma análise sobre
se estão, efetivamente, contribuindo para melhoria
da qualidade ambiental no âmbito da empresa e na
sociedade com um todo.

PROGRAMA DE
GESTÃO DE RESÍDUOS
Objetivos

Este programa estabelece as condições exigíveis
para a segregação, controle operacional, armazenamento temporário, movimentação e disposição final
dos resíduos sólidos gerados nos processos produtivos
e setores auxiliares, observando sua classificação
e caracterização pelas normas ABNT, de forma a
proteger a saúde pública e o meio ambiente.

Critérios Gerais

A Gestão de Resíduos na CVRD deve ser conduzida em conformidade com os requisitos da legislação
e das normas técnicas aplicáveis e em observância
às diretrizes e instruções corporativas. Deve ser implementada de forma sistêmica – visando assegurar
a minimização dos custos de implementação e a
maximização dos resultados.
Devem ser observados os seguintes critérios gerais:
1. Assegurar que os procedimentos adotados em
todas as unidades operacionais resultem em práticas
ambientalmente adequadas e seguras, de forma a não
caracterizar danos ao meio ambiente, à comunidade,
à saúde ocupacional e à segurança dos empregados
e contratados da empresa.
2. Implantar e manter Programa de Gestão de Resíduos em cada uma das unidades operacionais da
CVRD, em conformidade com os critérios e instruções constantes desta DDE.
3. Inventariar os resíduos gerados, com base nas Ins-
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truções Normativas e nas Resoluções do CONAMA,
como forma de fundamentar os programas de gestão
de resíduos de cada uma das unidades operacionais
da empresa.
4. Identificar alternativas de minimização da geração de resíduos, compatíveis com os requisitos
operacionais, incluindo-se os resíduos gerados por
serviços de terceiros realizados nas dependências
da empresa.
5. Assegurar que a contratação de serviços para
a reutilização e/ou o reprocessamento externos
de resíduos, incluindo-se os de transporte, sejam
realizados com empresas que atendam aos requisitos aplicáveis, fazendo constar dos contratos, cláusulas que salvaguardem a CVRD em
relação a atos que possam vir a ser praticados
pela contratada.

Treinamento operacional

O manuseio e a movimentação dos resíduos,
com raras exceções, são realizados
por pessoal não qualificado. Em
geral, essa atividade está ligada às áreas administrativas e
tanto os trabalhadores como
suas chefias normalmente
se expõem a riscos desnecessários, por desconhecimento
completo do assunto. Muitas
vezes, um resíduo não apresenta
efeito imediato e visível, comparável
com a intoxicação aguda ou a uma
queimadura. Porém, poderá acarretar,
com o decorrer do tempo, distúrbios irreversíveis no
organismo humano e mesmo danos genéticos aos
descendentes dos operários.
Os operários que manuseiam resíduos devem ser
informados dos riscos inerentes, serem treinados na
execução das tarefas de coleta, acondicionamento,
transporte e armazenamento para as quais foram
designados, bem como a utilização dos equipamentos
de transporte e de segurança.
Treinamento especial deve ser ministrado para
os procedimentos operacionais em caso de acidentes
ou derramamentos. Outro ponto de grande importância é subordinar essas tarefas a uma área técnica
da empresa.
A conscientização dos funcionários é fundamental e item prioritário no sucesso do Programa de Gestão de Resíduos, realizada por meio da elaboração e
implantação um plano de treinamento especializado.
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9. Condições do ambiente
de Trabalho
(ruído, temperatura, iluminação, substância químicas, etc.)
Para melhorar as condições de trabalho identificadas pela Ferramenta 1 (Identificação e classificação
de perigos e danos) do SGSSO, são desenvolvidos vários planos de ação e projetos nas áreas operacionais
tais como CCQ de segurança e o Projeto Revitalizar
da Usina de Carajás.

Identificação de perigos e danos e classificação de riscos

Define critérios para a identificação e caracterização dos riscos e danos, bem como a classificação
dos riscos em relação à sua importância, a fim de
determinar aqueles que têm ou possam causar danos sobre a saúde,
segurança e patrimônio.

Projeto Revitalizar

Este projeto consiste na implementação sistematizada de ações
estratégicas e operacionais de melhorias das instalações e dos procedimentos
de trabalho no âmbito do Departamento de
Ferrosos Norte – DIFN.
Objetivo: Desenvolver um ambiente de trabalho
seguro, produtivo e agradável nos diversos processos
administrativos e operacionais, gerando um maior
grau de motivação para o trabalho, bem como um
moral mais elevado para todos os empregados da
DIFN.
Abrangência: O projeto Revitalizar será implementado em etapas. A primeira etapa será a Usina
de Tratamento de Minério de Ferro de Carajás.
Público alvo: empregados, supervisores, gerentes
da CVRD e de empresas contratadas que atuam na
área da Usina.

EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

10. Oportunidades de
elevação da escolaridade
A CVRD participa dos gastos com educação dos
seus empregados, e respectivos dependentes, com o
objetivo de promover o crescimento profissional de
desenvolvendo pessoas e criando valor
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seus empregados e a elevação da escolaridade.
A CVRD reembolsa parcialmente as despesas
educacionais realizadas por seus empregados residentes, e respectivos dependentes, nos cursos de 1º,
2º e 3º graus. Serão reembolsadas as mensalidades e
taxas de matrícula (tabela 3).
A CVRD reembolsa parcialmente as despesas
educacionais realizadas por seus empregados residentes em Carajás, e respectivos dependentes, nos
cursos de 1º, 2º. Serão reembolsadas as mensalidades
e taxas de matrícula (tabela 4).
Além do reembolso educacional a CVRD desenvolve o Programa de Formação Profissional para
qualificar profissionais das regiões onde tem atuação.

PROGRAMA DE FORMAÇÃO
PROFISSIONAL
APRENDIZES CVRD
Premissas

A falta de disponibilidade de profissionais especializados no mercado para atender a demanda
crescente da CVRD, constitui-se um entrave para
a contratação de pessoal com habilidades e perfis
compatíveis com as características específicas das
áreas de negócio da empresa, quadro este agravado
em algumas regiões onde a CVRD está presente.

Justificativa

Considerando o planejamento estratégico das
Gerências Gerais no que se refere à necessidade
de preenchimento de vagas, o desenvolvimento do
referido programa faz parte da Valer - Universidade
Corporativa Vale e pretende capacitar profissionais
para criar um banco de profissionais qualificados
para atuarem em funções específicas nas referidas
gerências.
A qualificação destes profissionais possibilitará
a criação de ofertas para CVRD, além de gerar
oportunidades para a comunidade e intensificar a
atuação social da empresa nos diversos estados onde
a CVRD atua.

Objetivos

Geral: Qualificar profissionais para trabalharem
nas atividades das áreas de negócios da CVRD.
Específicos: Oferecer oportunidades profissionais
aos alunos formados pelo SENAI, CEFET e demais
Escolas Técnicas e escolas de ensino Médio a obterem
conhecimentos teóricos e práticos nas atividades das
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áreas de negócios da CVRD.

MBA Gestão Empreendedora CVRD

Iniciamos no último dia 15 de maio, a primeira
turma do MBA Gestão Empreendedora CVRD,
oferecido pela Valer – Universidade Corporativa
Vale, e ministrado pela Fundação Dom Cabral,
em parceria com INSEAD, Kellogg e University of
British Columbia.
Nessa turma, estão participando 40 empregados
dos diversos negócios e localidades onde a CVRD
atua.
O programa está alinhado com a estratégia e as
competências organizacionais e visa capacitar os
profissionais da Companhia para atuarem em uma
empresa comprometida com o desenvolvimento da
sua competitividade no mercado global.
Com uma carga horária total de 830 horas, sendo
370 presenciais e 460 a distância, dedicação e disciplina são fundamentais para os participantes, que
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deverão conciliar os estudos e seus compromissos
profissionais.
A próxima turma terá mais 40 empregados e já
está programada para iniciar em Outubro de 2004.

Pós-graduação em Gestão da Comunicação
Empresarial

Trinta empregados da DICI participarão da
pós-graduação lato sensu “Gestão da Comunicação
Empresarial”, alinhado ao modelo Valer de desenvolvimento de pessoas, que procura sempre disponibilizar aos empregados novas formas de aprender. Esse
curso foi desenvolvido numa parceria Valer, DICI
e PUC/MG - Virtual, especialmente para a CVRD.
Realizado a distância, com tutoria dos professores
da PUC-MG, esta é a primeira turma a realizar um
curso de especialização nesta modalidade. Estão previstos cinco momentos presenciais a serem realizados
no próprio campus da PUC-MG.
A participação dos empregados da CVRD será
fundamental para a avaliação de novas parcerias
com instituições de ensino nesse mesmo formato.
Os empregados da DICI, integrantes da primeira
turma do curso Gestão da Comunicação Empresarial, exibem o material da Valer.

Formatura MBA de suprimentos

Em 24 de março de 2004, no auditório da FIRJAN, no Rio de Janeiro, 26 empregados da Diretoria de Suprimentos, lotados em diversas regionais,
receberam o certificado de conclusão do MBA em
Gestão de Suprimentos.
A cerimônia de Formatura contou com a presença da Diretora Executiva de Recursos Humanos e
Serviços Corporativos, Carla Grasso, do Diretor de
Recursos Humanos, Marcus Roger, do Diretor de
Suprimentos, Almir Rezende, dos professores da USP
- Universidade de São Paulo e outros convidados.
O MBA, cujos objetivos eram a agregação de valor
para a CVRD através da capacitação e atualização
dos empregados de suprimentos para novas práticas
e desafios, teve 500 horas-aula de duração. Foi concebido pela USP de acordo com as necessidades da
Cia., que durante dois meses propiciou a formação
de um grupo de trabalho criado especialmente para
definir, juntamente com RH, o escopo do curso.

Programa de Formação Profissional de
Aprendizes

Este programa tem como objetivo estabelecer
um banco de candidatos qualificados cuja oferta
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profissional é pequena ou onde não existe formação
específica.
As premissas que regem o programa consistem
na realização de convênios com SENAI, CEFET ou
Escolas Especializadas, formação mínima necessária
no ensino médio e idade mínima de 18 anos.
O programa divide-se em duas etapas:
A primeira etapa possui duração de até seis meses,
o treinando recebe uma bolsa auxílio para custeio
de despesas básicas com transporte e alimentação
e possui vínculo com uma instituição de ensino
conveniada.
A segunda etapa também possui a duração de
até seis meses, o treinando adquire vínculo com a
CVRD por meio do cargo de aprendiz operacional.
Durante as duas fases, o aprendiz obtém conhecimentos teóricos e práticos sobre as áreas específicas
de atuação da Vale, como manutenção e operação de
usinas, minas, portos e ferrovias. Um acompanhamento sistemático também é realizado nas duas fases.
O processo de seleção é realizado por empresas
especializadas em recrutamento e seleção. Uma campanha com anúncios nos principais jornais, rádios
e outdoors das cidades selecionadas informará sobre
os locais de inscrição.
O programa já foi lançado no Maranhão e no
Pará. Algumas regiões de abrangência da Ferrovia
Centro Atlântica também já possuem. Em Minas
Gerais nas cidades de Itabira, Ipatinga, Uberaba
e Governador Valadares o lançamento esta sendo
preparado, assim como em Vitória /ES.

11. Pagamento de cursos ou
concessão de bolsas de estudo
A CVRD participa parcialmente no custeio das
despesas educacionais realizadas por seus empregados nos cursos de 1º, 2º e 3º Graus (reembolso de
23 cursos).
Para efeito de reembolso, somente serão considerados os cursos regulares, efetuados exclusivamente no
Brasil, reconhecidos pelo Sistema de Ensino através
do Ministério da Educação e do Desporto ou pelos
Órgãos de Educação Estaduais e Municipais.
Os valores a serem reembolsados pela CVRD serão aqueles resultantes da aplicação dos percentuais
mostrados na tabela 5.
Em 2004 temos nos cursos:
• Administração de empresas - 133 empregados
desenvolvendo pessoas e criando valor
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Tabela 5

Despesas educacionais realizadas por
empregados nos cursos de 1º, 2º e 3º Graus
(os valores a serem reembolsados pela CVRD serão aqueles
resultantes da aplicação dos percentuais abaixo)

Grau
1º grau
2º grau
3º grau

% Reembolso
95%
75%
60%

• Desenvolvimento software e gestão empresarial 46 empregados
Relação de curso de terceiro grau que a CVRD
reembolsa. O curso deverá estar alinhado com as
atividades desenvolvidas no âmbito da CVRD; os
cursos e respectivas áreas de interesse da empresa são:
• Administração de Empresas
• Comunicação Social;
• Contabilidade;
• Direito;
• Economia;
• Enfermagem;
• Engenharia Ambiental;
• Engenharia Civil;
• Engenharia de Computação
• Engenharia de Minas;
• Engenharia de Produção;
• Engenharia Elétrica;
• Engenharia Eletrônica;
• Engenharia Mecânica;
• Engenharia Metalúrgica;
• Química;
• Geologia;
• Informática;
• Matemática;
• Pedagogia;
• Psicologia;
• Química Industrial;
• Serviço Social

Trainee 2004

O programa de trainees da CVRD já se tornou
um dos mais disputados do mercado. Para o processo
seletivo de 2004, 18.000 candidatos de todo o país
se inscreveram. A seleção foi realizada nos meses de
novembro e dezembro de 2003, em várias etapas:
provas on line, dinâmicas de grupo, estudo de caso,
avaliação psicológica, provas presenciais, avaliação
de potencial e entrevistas individuais.
Para ser um trainee da Vale, o candidato deve
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possuir algumas competências como: trabalho em
equipe, espírito empreendedor, foco em resultado,
energia e garra para superar desafios e outras mais.
Participar de um programa de trainees é uma ótima
oportunidade para jovens recém formados entrarem
no mercado de trabalho.
Além da formação para os trainees, o programa
conta com um processo de acompanhamento e
gestão que compreende uma oficina com os coaches
para planejamento e orientação dos trainees apoiados
pelos núcleos de RH e um especialista em coaching.
A 2ª turma de trainees 2004 iniciou a formação
profissional em abril e contou mais uma vez com a
participação de vários diretores e gerentes ministrando
palestras sobre os negócios da CVRD. Nelson Silva,
Diretor Comercial de Logística, desenvolveu palestras sobre a Diretoria Executiva de Ferrosos, sobre
o pilar estratégico da Valer, atuação global e sobre
postura do profissional que a CVRD necessita para
alcançar resultados.
Ao todo 55 trainees participam do programa em
2004. Parabéns aos selecionados!

Curso on line de Negociação

Desde abril a Valer iniciou a disponibilização de
turmas do curso on line de Negociação. A demanda
para 2004 foi de aproximadamente 350 vagas. O
cronograma para o ano de 2005 está disponível na
Agenda do portal.
Se você tem este curso no seu PDE, verifique qual
a melhor opção para participar e acompanhe qual
será o período para inscrição desta turma.

Contabilidade Fiscal: sucesso no Projeto
Célula Integrada

Este foi o primeiro curso on line de capacitação
voltado para um dos projetos vinculados ao ELO:
Projeto Célula Integrada. Além dos 130 empregados
da CVRD, que tiveram o acompanhamento da
tutoria da FGV, participaram também os terceiros
que compõem as células.
Para atender a dispersão geográfica dos integrantes
das células, o curso foi realizado totalmente on line,
reforçando a modalidade de educação à distância, que
é uma nova forma de aprender que veio para ficar.
No caso dos participantes da CVRD, que realizaram a avaliação de aprendizagem, a média geral
foi de 7.97.
O curso foi avaliado como excelente pelo líder do
projeto, Marcos Pinto.
Parabéns aos tutores Pedro Galan e Paulo Mon-
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teiro, da FGV, e a todos os envolvidos pelo fechamento com chave de ouro.

fortalecendo as competências necessárias para viabilizar as estratégias do Grupo CVRD.

Pós-graduação em Gestão e Tecnologia da
Informação

Visão para 2010

Esse curso foi desenvolvido numa parceria Valer, DITI e IETEC, adaptado especialmente para a
CVRD, com carga horária de 182 horas, distribuídas
ao longo de 5 meses. A realização do curso será nas
dependências do IETEC, em Belo Horizonte.
O objetivo deste curso é proporcionar aos participantes habilidades e conhecimentos necessários
para atuarem no ambiente corporativo através das
técnicas de gestão da informação e da sua aplicação
inovadora, transformando os objetivos estratégicos
em soluções competitivas de negócios, focadas no
uso adequado dos processos, pessoas e tecnologias.

DESENVOLVIMENTO
DE SUPERVISORES
Programa Liderança Situacional

A VALER inicia o Programa de Desenvolvimento de Supervisores, com o objetivo de ampliar as
competências de liderança e promover o alinhamento
dos supervisores às definições estratégicas da CVRD,
permitindo o entendimento de seu papel na construção dos propósitos apontados na Visão CVRD 2010.
No módulo 1, o curso Liderança Situacional foi
desenvolvido em parceria com o Instituto Brimberg
e tem como objetivo desenvolver as competências de
Desenvolvimento de Equipes e Liderança de Pessoas.

A cultura de desenvolvimento de pessoas está
consolidada em toda a organização.
A Valer tem participação fundamental na transformação da CVRD numa das maiores empresas
globais nos mercados onde atua.

Objetivos Estratégicos

Os objetivos estratégicos da Valer representam os
propósitos no médio e longo prazos no contexto de
negócios da CVRD.
• Ser agente mobilizador e transformador.
• Integrar todas as ações de desenvolvimento da
CVRD, formando comunidades de aprendizagem
e criando condições para que o conhecimento seja
compartilhado.
• Avaliar, formar, desenvolver e reter os recursos
humanos.
• Criar condições para a educação contínua:
• Promover o estado de prontidão para a aprendizagem e o autodesenvolvimento.
• Oferecer opções de aprendizagem permanente.
• Garantir condições e recursos para a realização
das ações.
• Alcançar todo o universo de pessoas envolvidas com
a cadeia de valor da CVRD: empregados, contratados, clientes, fornecedores, parceiros e comunidades.
• Identificar e priorizar conhecimentos estratégicos
para os quais devam ser desenvolvidas ações específicas.

Pilares Estratégicos

12. Incentivo para
desenvolvimento de novas
competências para o crescimento
pessoal e profissional
Na Companhia Vale do Rio Doce, o crescimento
e desenvolvimento do profissional acontece através
da Valer - Universidade Corporativa Vale
Descrevemos abaixo os principais conceitos para
que se possa compreender a dimensão da Valer.

Missão e Visão
Missão

São quatro os pilares estratégicos da Valer, eles
representam as competências empresariais que sustentam a imagem da CVRD frente a seus clientes e
acionistas, e que constituem o diferencial competitivo
da empresa no mercado.
Determinam o conjunto de competências que
fazem parte da avaliação e do plano de desenvolvimento dos empregados.

EXCELÊNCIA EM GESTÃO

Condução dos negócios com base nas diretrizes
estratégicas e no modelo de governança corporativa,
com destaque para o respeito aos acionistas, transparência e estabilidade empresarial.

Potencializar ações e atitudes de desenvolvimento,
desenvolvendo pessoas e criando valor

39

companhia vale do rio doce

ATUAÇÃO GLOBAL

Visão e orientação para atuar no mercado global,
combinando ativos de classe mundial, reconhecida
competência, competitividade em produtos e serviços nas diversas áreas de negócio e oportunidades de
crescimento.

CAPACIDADE EMPREENDEDORA

Identificação e antecipação das tendências de mercado e necessidades dos clientes atuais e potenciais,
com estímulo a inovação e capacidade de realização.

RESPONSABILIDADE SOCIAL
E AMBIENTAL

Comprometimento com o conceito de desenvolvimento sustentável e correto posicionamento da
empresa frente às comunidades próximas das áreas
de atuação e na recuperação e proteção do meio
ambiente.

Premissas

Este conjunto de premissas serve como base para
todas as ações realizadas pela Valer. Definem o modelo e o funcionamento do processo.
• Vínculo da estratégia de desenvolvimento de pessoas
com a estratégia de negócio.
• Foco no conhecimento estratégico para a organização.
• Preparação para o presente e para o futuro - elegibilidade para oportunidades de carreira.
• Formação e desenvolvimento de lideranças. Incentivo ao auto-desenvolvimento.
• Excelência nas ofertas de desenvolvimento.
• Uso de diferentes metodologias e mídias.
• Ofertas de desenvolvimento adequadas às necessidades identificadas nas avaliações de competências
e em sintonia com a dinâmica empresarial.
• Líderes envolvidos com a missão educadora, introduzindo a prática de coaching.
• Uso de modelos de tutoria e instrutoria internas,
envolvendo empregados e gestores.
• Compartilhamento constante das melhores práticas.

Premissas

Este conjunto de premissas serve como base para
todas as ações realizadas pela Valer. Definem o modelo e o funcionamento do processo.
• Vínculo da estratégia de desenvolvimento de pessoas
com a estratégia de negócio.
• Foco no conhecimento estratégico para a organização.
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• Preparação para o presente e para o futuro - elegibilidade para oportunidades de carreira.
• Formação e desenvolvimento de lideranças. Incentivo ao autodesenvolvimento.
• Excelência nas ofertas de desenvolvimento.
• Uso de diferentes metodologias e mídias.
• Ofertas de desenvolvimento adequadas às necessidades identificadas nas avaliações de competências
e em sintonia com a dinâmica empresarial.
• Líderes envolvidos com a missão educadora, introduzindo a prática de coaching.
• Uso de modelos de tutoria e instrutoria internas,
envolvendo empregados e gestores.
• Compartilhamento constante das melhores práticas.

Vale Saber

• Cultura e Valores CVRD: Viajando pela Vale
• Programas sobre as áreas de Negócio: Mineração,
Logística, Energia, Alumínio e suas derivações)
• Segurança
• Meio Ambiente
• Qualidade
• Informática
Foco adicional em:
• Ações on the job
• Ações de autodesenvolvimento
• Sugestões de livro, vídeo, cd, dvd, site ...
• Desenvolvimento de carreira

Modalidades de Desenvolvimento

O processo de desenvolvimento de a Valer acontece de diversas formas. Todas as ações oferecidas
visam desenvolver as competências selecionadas no
PDE - Plano de Desenvolvimento do Empregado.
Listamos, a seguir, algumas modalidades utilizadas pela Valer:
• Cursos presenciais abertos
• Cursos presenciais in company
• Workshops, congressos e seminários
• Cursos on-line (e-learning)
• Cursos utilizando mídias alternativas: videoconferência, materiais impressos etc.
• Atividades (visitas técnicas, rotações...)
• Ações on the job
• Comunidades de aprendizagem
• Dicas e referências (livro, vídeo, cd, dvd, site)

Gestão de Competência

O Modelo de Competências adotado pela Valer
foi estruturado a partir do direcionamento estratégico
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da Companhia.
A partir do mapeamento das competências organizacionais e técnicas da
CVRD, é possível definir um plano de
desenvolvimento para todos os empregados, o PDE.
Para o grupo de cargos administrativo
e operacional, o PDE é construído com
base nas competências necessárias para a sua
função. Para o grupo de cargos de supervisão,
nível superior e gerenciais, o PDE é construído
a partir de uma avaliação que reflete um conjunto
de competências organizacionais e técnicas.
Em ambos os casos é possível identificar e planejar as atividades de desenvolvimento e educação
adequadas.
Mas afinal, o que é competência?
É um conjunto de atributos ligados à personalidade, conhecimentos, habilidades, valores, experiências e que, articulados, mostram o âmbito possível
do desempenho. Competências são avaliadas pelo
histórico de experiências e realizações.

As competências na Vale

As competências na Vale estão assim divididas:

Competências Organizacionais

Conjunto de competências que sustentam o modelo de desenvolvimento profissional e a estratégia
de educação corporativa da CVRD, e estão assim
divididas:
• Competência essencial - conhecimentos, habilidades e comportamentos que precisam ser adquiridos
e desenvolvidos por todos os empregados, no âmbito
individual, para que a CVRD tenha sucesso em seus
objetivos estratégicos.
• Competência gerencial - conhecimentos, habilidades e comportamentos requeridos para o exercício
da liderança. Garantem o foco estratégico da organização.
• Competência de supervisão - conhecimentos, habilidades e comportamentos requeridos para o exercício da liderança no nível operacional. Garantem o
alinhamento entre as operações e o foco estratégico
da organização.

Competências Técnicas

Conjunto de conhecimentos e habilidades requeridas por cada segmento ou área de atuação da empresa. São inerentes a cada função ou perfil profissional,
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e estão assim divididas:
• Competências Técnicas
Específicas - Conhecimentos
e habilidades requeridas por
cada segmento ou área de
especialização da empresa. São
inerentes a cada função ou perfil
profissional. Estão subdivididas em
grupos de conhecimentos assim categorizados: Visão do negócio, Planejamento e
Controle, Processos e Procedimentos.
• Competências Técnicas Básicas - Conhecimentos e habilidades requeridas e imprescindíveis na
atuação de todos os empregados em sua atividade
na empresa. São eles: Segurança, Cultura e Valores Organizacionais, Meio Ambiente, Qualidade e
Informática.

BANCO DE OPORTUNIDADES
Objetivo

Ampliar as possibilidades de aproveitamento
interno, através de um sistema informatizado, que
permita aos empregados registrarem suas expectativas e aspirações de rotação e crescimento, além de
divulgar as vagas dos processos seletivos internos,
tornando-os mais ágeis e econômicos.

Premissas

• Valorizar as pessoas favorecendo seu crescimento
profissional e pessoal.
• Facilitar a realização dos projetos de vida dos empregados.
• Pessoas realizadas trabalham com maior dedicação,
são mais produtivas, geram um melhor retorno sobre
os investimentos e apresentam um diferencial nos
negócios.

Resultados Esperados

• Aumentar a satisfação dos empregados, melhorar
o clima organizacional e, conseqüentemente, reduzir
o número de demissões espontâneas.
• Ampliar as oportunidades de rotação dos empregados.
• Reduzir o índice de turn over.
• Agilizar o processo de recrutamento interno.
• Desenvolver banco de dados, mapeando oportunidades e movimentações.
• Ser benchmarking para programas de mobilidade
interna.
desenvolvendo pessoas e criando valor
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PROGRAMA TRAINEE
Objetivo do Programa
Por que realizar
o Programa Trainee?

O programa objetiva a formação de uma geração
de talentos, jovens, recém-graduados com potencial
para atuar de forma estratégica nas diversas áreas de
negócio da CVRD.
Devido ao seu caráter estratégico de formação, e
a existência de um projeto baseado em necessidades
reais da CVRD, a ser desenvolvido com o suporte
e tutoria de um dos seus executivos, e que estará
vigente durante o período de 11 meses, o programa
de treinamento dará um destaque especial à prática
da Gestão de Projetos.
Espera-se que, ao final do programa, os profissionais tenham adquirido, de forma planejada e sistematizada, conhecimentos sobre a empresa, visão de
negócios, gerenciamento de projetos e desenvolvido
competências técnicas e humanas.

Vale Viver é o programa de Qualidade de Vida
dos empregados da Vale do Rio Doce, criado com o
objetivo de integrar os empregados e seus familiares
com a Vale, melhorar o ambiente de trabalho e
promover a conscientização de todos para uma vida
mais saudável.
Para oferecer uma vida melhor aos empregados
da Vale e suas famílias, o Vale Viver possui cinco
pilares, isto é, cinco áreas de ação:

LAZER E CULTURA

• Saúde: Para aumentar a consciência sobre a importância dos cuidados com a saúde, o Vale Viver já
desenvolveu diversas ações como Ginástica Laboral,
Vacinação contra gripe, Semana da Saúde, Shiatsu,
convênio com academias e outras ações.
• Segurança: Para tratar da segurança do indivíduo
e do grupo, foram desenvolvidas ações objetivando
manter os padrões internacionais de Segurança e
aprender a evitar acidentes e doenças no trabalho e
em casa.
• Cultura: As atividades desenvolvidas pelo pilar
Cultura têm o objetivo de aproximar a empresa e a
família dos empregados, por meio de eventos esportivos, culturais, comemorativos e de recreação.
• Comunicação: Para dar mais qualidade ao relacionamento entre o empregado e a empresa, torna-se
necessário aprimorar o conhecimento dos empregados em relação a sua vida profissional, divulgar as
políticas da Companhia, as oportunidades de carreira
e as chances de crescimento.
• Ambiente: A empresa, a casa, a natureza. Cuidar de
todos os nossos ambientes é cuidar de nós mesmos,
fazendo a vida melhor.

13. Ginástica ou
exercícios físicos durante
a jornada de trabalho

15. Realização de
eventos socioculturais

Premissas do Programa

• Atuação em um projeto específico, baseado em
necessidades reais da CVRD
• Suporte e tutoria de executivo da empresa no
desenvolvimento do projeto (duração de 11 meses)
• Capacitação dos Trainees em condução estratégica
de projetos
• Proporcionar ao trainee visão integrada sobre os
negócios da CVRD, desenvolvendo profissionais
multifuncionais

O Programa de Ginástica Laboral é uma ação do
Projeto Vale Viver e tem por finalidade viabilizar a
prática de atividades físicas orientadas por profissionais da área de Educação Física. A Ginástica Laboral
ocorre em três dias alternados durante a semana, em
um intervalo de dez minutos do horário de trabalho,
momento em que são repassadas técnicas de alongamento e exercícios adequados à função exercida
pelo empregado.
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14. Realização de
atividades esportivas

Outra estratégia de relacionamento com seus
públicos interno e externo é o processo de eventos,
elaborados para atender aos objetivos da Organização.
Por meio deles, a empresa divulga e implementa seus
projetos sociais e culturais.
O Projeto Escola que Vale é um exemplo bem
sucedido de evento, direcionado ao público externo.
Consciente da importância da educação pública para
o desenvolvimento do país, a Fundação Vale do Rio
Doce, braço social da Companhia Vale do Rio Doce,
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buscou o estabelecimento de uma iniciativa que pudesse ampliar, de forma significativa, as dimensões
de atuação do ensino público.
O Projeto Círio 2003 é outra iniciativa da empresa, um marco no histórico de participação da
Companhia Vale do Rio Doce no Círio de Nazaré,
uma das maiores festas religiosas do mundo, sendo o
maior evento cultural/popular do Pará, local onde se
concentra a maior parte das atividades de produção
de minério da Empresa.
O Círio de Nossa Senhora de Nazaré é realizado
desde 1793, todo segundo domingo do mês de outubro, em Belém e reúne cerca de dois milhões de
pessoas, vindas de todas as partes do Estado, do Brasil
e também do exterior. Em 2003, por iniciativa do
departamento de marketing da diretoria da Festa de
Nazaré, responsável pela sua organização e realização, foi introduzida à festa a figura
do patrocinador oficial.
Conhecendo a importância do
Círio para o paraense, a Companhia Vale do Rio Doce criou o
projeto “Círio 2003”, composto
por um mix de ações de comunicação e relacionamento tão abrangente que englobou todos os seus
públicos (formadores de opinião,
comunidade eclesiástica, empregados Vale e de empresas do grupo, comunidade em geral – aqui
representada por promesseiros e
seguidores do Círio e imprensa).
Entretanto, levando em consideração que a CVRD está no
Pará há 35 anos e, mais que isso,
que uma grande parte do corpo
de empregados da Vale é formada por paraenses, a
empresa sentiu necessidade em desenvolver ações
direcionadas exclusivamente, para o público interno,
com o objetivo de levar o espírito do Círio e toda a
sua emoção para dentro da Companhia.
No papel de patrocinador oficial do Círio, a Vale
teve como contrapartida, entre outras coisas, o direito
de ter sob sua guarda, por um determinado período,
a réplica da imagem de Nossa Senhora de Nazaré,
a mesma utilizada na procissão do Círio e em todas
as romarias em Belém.
Nesse contexto, a melhor maneira de envolver
efetivamente o público interno e repercutir o projeto para além das fronteiras da capital paraense, foi
promover uma peregrinação da imagem de Nossa
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Senhora de Nazaré, símbolo maior da fé paraense,
pelas unidades da empresa, localizadas em outros
municípios do Estado. Um fator importante que
contribuiu para o sucesso dessa ação foi o fato de
que há 10 anos, a imagem não peregrinava pelo
Sudeste do Pará.
A partir daí foi criado um roteiro para levar a
réplica da imagem às áreas operacionais da CVRD
e empresas do grupo, nos municípios de Barcarena,
Marabá e Parauapebas. O roteiro foi pensado com o
intuito de recriar a procissão de Belém, em formato
menor, porém com a mesma intensidade, para os
empregados Vale e para as comunidades dos municípios por onde passou.
Existem também os eventos internos, excelente
meio de comunicação que aproxima a empresa dos
empregados, ao propiciar a interação direta entre
o público interno e a empresa.
Nesse âmbito, pode auxiliar na
difusão de programas corporativos da empresa, suas atividades,
objetivos, políticas, elevando inclusive a moral dos funcionários.
Eles são realizados ao longo
do ano, com enfoques diferentes: Segurança, Meio Ambiente,
Qualidade de Vida, Produção, etc.
Outro evento marcante realizado anualmente pela Vale é a
festa de confraternização de final
de ano, exclusivamente para os
seus empregados, com o objetivo
principal de estabelecer a união e
estimular a amizade entre todos
os que participam dela. A festa
de confraternização está inserida
no calendário de eventos da empresa, e já se transformou em uma tradição dentro da Companhia,
muito aguardada e apreciada pelos empregados, de
todas as unidades.
A cada ano, a área de comunicação da Companhia é responsável em escolher um tema para
a festa, a partir do qual é pensada toda a estrutura
do evento, desde a decoração, bufê, organização e,
principalmente, a mensagem que a empresa deve
repassar para os empregados.
Em 2003, para escolher o tema, foi levado em
consideração o momento que a Vale vive hoje, como
uma empresa de atuação global que está presente
em diversos países (Estados Unidos, Peru, Chile,
Argentina, Bélgica, França, Noruega, China, Japão,
desenvolvendo pessoas e criando valor
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Bahrain e no Gabão) e, ao concentrar sua atuação
nas áreas de mineração, logística e energia, abre a
cada dia, novas frentes de desenvolvimento, trilhando
por caminhos cada vez mais promissores.
É a Vale do Brasil gerando oportunidades em todo
o mundo. Foi pensando nesse conceito, que mescla
uma grande diversidade de culturas e costumes, que
a Vale escolheu para 2003, o tema “A Vale no Brasil
e no Mundo”. A idéia era mostrar que a do Rio Doce
é uma empresa globalizada, e que também deseja
crescer fora do Brasil, para consolidar sua posição
no mercado mundial.
No Pará, o público que participa da festa de confraternização é formado por mais de seis mil pessoas,
entre empregados, familiares, estagiários autoridades
locais e convidados.
E a área de Comunicação tem que montar uma
estrutura organizacional rigorosa para adaptar os
padrões corporativos à região, onde são realizadas
festas em quatro áreas de atuação da Companhia: na
capital, Belém; nos municípios de Marabá, Canaã
dos Carajás e no Núcleo Urbano de Carajás, onde
são reunidos cinco mil e quinhentos convidados.
O resultado é sempre emocionante, com a participação maciça dos empregados e seus familiares, que
juntos mostram o clima de entendimento e respeito
que existe na grande família CVRD.

PROJETO FALA SÉRIO
Apresentação

A CVRD através do PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA - VALE VIVER desenvolve
continuamente ações e projetos que contribuem para
estimular a busca por uma maior qualidade de vida
por parte dos seus empregados e familiares.
Alinhada a este princípio, a VALE procura sempre, uma maior interação Família-Empresa, investindo na satisfação do empregado e seus dependentes.
A empresa acredita ainda, que essa interação pode
se intensificar a partir do momento em que contribuí
para que os dependentes de empregados, adolescentes,
façam uma reflexão sobre valores, modo de vida,
expectativas em relação ao futuro e relacionamento
interpessoal e familiar. A Vale acredita que através
do incentivo ao auto conhecimento possa estar contribuindo para a melhoria das relações entre pais e
filhos, como também orientando estes jovens quanto
aos caminhos que levam ao sucesso nas relações
humanas e a construção de uma sociedade mais
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justa e feliz.
Neste sentido, propõe-se a realização de um Encontro de Adolescentes, com o nome de “Fala Sério!”
numa alusão ao jargão um personagem televisivo,
adolescente, que reflete em muito os costumes, o
linguajar, e o seu comportamento, como também
na busca de um dialogo franco e maduro.
Dada a relevância dos temas a serem abordados,
a concepção e condução do Encontro ficaram sob
responsabilidade de um grupo de profissionais de Recursos Humanos formado por uma assistente social
com formação em terapia familiar, um psicólogo e
uma psicopedagoga com formação em dinâmica
de grupo.

Objetivo

Facilitar a construção de uma visão ampliada
sobre o seu mundo e que o ajude a fazer suas escolhas de vida.
• Propiciar um espaço para reflexão sobre: valores,
modo de vida, auto-estima, drogas, sexualidade,
violência, qualidade de vida e relacionamento interpessoal e familiar.
• Solidificar a imagem da CVRD junto às famílias de
seus empregados como uma empresa que contribui
para a busca de uma maior qualidade de vida.
• Permitir a interação entre grupos de dependentes
de empregados.
• Contribuir para a construção de relações sociais
cada vez mais sólidas e para o crescimento da nossa
sociedade.

PROJETO EU E MINHA PROFISSÃO
A CVRD desenvolve continuamente ações e
projetos que contribuem para o desenvolvimento
sócio-econômico das regiões onde atua, assumindo
com afinco uma importante responsabilidade social.
Alinhada a este princípio, a VALE procura
sempre, uma maior interação Família-Empresa,
investindo na satisfação do empregado.
A empresa acredita ainda, que essa interação
pode se intensificar com a participação dos filhos
dos empregados que pretendem ingressar em uma
Universidade, por meio do incentivo à construção de
uma visão de futuro, em particular no que se refere
às suas escolhas profissionais.
Neste sentido, propõe-se a realização de um Seminário com a participação de profissionais das diversas
áreas, no intuito de despertar o interesse dos jovens
sobre as profissões, bem como ajudá-los a identificar
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aquelas com as quais possuam afinidades.

Objetivos

Facilitar a construção de uma visão ampliada,
que o ajude a fazer suas escolhas profissionais;
Propiciar um espaço para reflexão, que ajude o
estudante na orientação da sua realidade e futuro.
Despertar o interesse pela busca do autoconhecimento e auto-estima, o que o ajudará a conhecer
melhor seu perfil, aptidões e proporcionará escolhas
mais acertadas.
Solidificar a imagem da CVRD junto às famílias
e à comunidade;
Contribuir para a construção de relações sociais
cada vez mais sólidas e para o crescimento da nossa
sociedade.

16. Oportunidades de
lazer nos intervalos
da jornada de trabalho
A prática de atividades esportivas nos intervalos
da jornada de trabalho é uma das ações do Projeto
Vale Viver, que contempla vários eventos envolvendo os empregados.
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volta de 98.000 vidas. A AMS tem cobertura médica,
hospitalar, odontológica e de farmácia.
Foi desenvolvido e é gerenciado pela CVRD e
administrado pelo PASA.

Por que autogestão?

• Mais fácil de adequar o plano às necessidades específicas dos empregados;
• As situações especiais são analisadas pela equipe de
RH da empresa e pela equipe normativa da AMS;
• Critérios rígidos na escolha dos profissionais credenciados (qualidade garantida);
• Melhores condições de custo para a empresa e para
os empregados que participam nos custos.

Principais características

• Credibilidade junto ao mercado por não se tratar de
atividade comercial e de fins lucrativos;
• Uma vantagem para o empregado é a utilização
do sistema de pós-pagamento, só gerando cobrança
após a utilização;
• Custos finais compatíveis com outros planos de
mercado, com uma cobertura superior as demais
modalidades de prestação de serviço;
• Permite o tratamento de doenças crônicas, congênitas e preexistentes, sem carência;

VALE VIVER - PROGRAMA DE
QUALIDADE DE VIDA DA CVRD

Diferenciais

OBJETIVO: Ouvir nossos empregados falarem
espontaneamente “É bom trabalhar na Vale”. As
ações e atividades implementadas visam despertar o
sentimento de orgulho e fazer do empregado um parceiro constante. O programa Vale Viver é planejado
com foco no indivíduo e na organização, no sentido
de informar, educar, motivar e encorajar mudanças
comportamentais.

Plano com alto padrão para todos empregados,
com hospitais e laboratórios de excelente qualidade;
Todos os empregados têm direito a internação em
apartamento, sem limite de diárias e com acompanhante, sem limite de idade;
Sistema eletrônico de autorização prévia para
todos os procedimentos da AMS (NETLIFE)
Anualmente, a área normativa da CVRD compara a AMS com outros planos oferecidos por empresas
do mercado de grande porte.

AÇÕES SOCIAIS

Pesquisa Hay 2003

17. Benefícios
sociais oferecidos
(Assistência médica e odontológica, auxilio creche, cesta básica, previdência privada)
A AMS é o plano de saúde de autogestão da
Companhia Vale do Rio Doce e da maioria das
empresas do grupo (27 empresas) beneficiando por

• 5% das empresas pesquisadas oferecem livre escolha
para todos os empregados;
• 11% das empresas oferecem plano com ampla
cobertura para todos os empregados;
• 10% das empresas oferecem plano odontológico
com ampla cobertura.

Autorização Eletrônica

A Vale do Rio Doce foi pioneira no sistema de
autorização eletrônica para todos os procedimentos.
Antes da implantação, todos credenciados foram
desenvolvendo pessoas e criando valor
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dos. Entretanto, como em
todo processo de mudança, é natural que
aconteça resistência.
Muitos credenciados
ainda estão se adaptando
a nova rotina, o que pode
causar demoras pontuais no
atendimento.
O sistema já foi implantado inicialmente em MG e no ES, funcionando
normalmente.

Credenciamento

• A AMS possui em torno de 4.000 credenciados,
distribuídos em 12 estados, totalizando 135 localidades atendidas pela rede credenciada.
• No credenciamento é feita uma avaliação que
leva em conta aspectos técnicos de qualidade do
profissional/instituição além da necessidade que vai
variar de acordo com o número de beneficiários em
uma região.
• Modalidade de pós-pagamento com co-participação
nos serviços utilizados, que varia de acordo com o
regime e o procedimento realizado.
• Desconto na folha de pagamento, limitado a 10%
do salário base do empregado.

Internação

• O usuário procura a instituição de sua escolha com
o pedido de internação para solicitação de autorização. Esta será fornecida diretamente ao credenciado.
• O pedido para realização da cirurgia deve conter o
código da cirurgia e o número de dias previsto para
a internação.
• Os procedimentos que necessitam de perícia prévia
serão autorizados pelo PASA.
• Cabe esclarecer que nas internações de emergência,
todos os credenciados estão orientados a primeiramente atender o usuário e depois regularizar a
situação com a NetLife.

Tratamentos odontológicos

• Para os tratamentos odontológicos que necessitam
de auditoria, o beneficiário deverá comparecer ao
escritório do PASA para obter a guia da auditoria.
• De posse da guia (ATO) o beneficiário deverá se
dirigir ao auditor que analisará e autorizará o procedimento.
• Ao final do tratamento o beneficiário terá 8 dias
para realizar a auditoria final. Caso ele não realize a
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auditoria neste período, o tratamento será descontado
integralmente dele.
• A auditoria tem como objetivo resguardar o empregado
da qualidade dos tratamentos realizados.

Novas coberturas

• Fotos ou slides
• Inlay / Onlay em cerômero
• Enxerto ósseo
• Ionômero de vidro
• Faceta de resina
• Aplicação
• Radiografia (Modelo Zocalado)
• Implante dentário

Farmácia

• Existe uma lista de medicamentos cobertos (uso
contínuo e doenças graves).
• O usuário deve se encaminhar a uma farmácia da
rede credenciada de posse da receita médica, do cartão
AMS e de um documento de identidade. A cópia da
receita ficará retida na farmácia.
• Os medicamentos que não estão na listagem podem
ser enviados ao PASA para análise da cobertura.

Livre Escolha

• Para receber o reembolso o empregado deve entregar
a cópia do recibo (apresentando juntamente com o
original) no PASA. O verso da cópia deverá conter
nome, matrícula e ramal). Caso o atendimento seja
feito por Pessoa Jurídica, o reembolso só é efetuado
mediante apresentação de Nota Fiscal.
• Nos casos de tratamento psicológico, psiquiátricos,
de dependência química, aluguel ou compra de cadeiras de rodas, camas especiais, muletas é necessária
autorização prévia do PASA.
• O pedido de reembolso deverá ser solicitado até 180
dias da data de realização dentro do mesmo ano fiscal
• Para solicitar reembolso especial para portador de
necessidades especiais, o empregado deve se dirigir
ao PASA com laudos que comprovem a patologia
do dependente

Coberturas Diferenciadas

• Internações clínicas e cirúrgicas sem limite de
internação
• Todos os Transplantes
• Dependência química
• Hospitais credenciados de alto padrão no mercado
• Internação com acomodação padrão em apartamento, com acompanhante
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Coberturas adicionais

• Fonoaudiologia no credenciamento é limitado a 70
sessões e na livre escolha o reembolso é limitado a
R$ 384 por semestre por beneficiário;
• Armação de óculos e lentes corretivas, reembolso
limitado a R$144 por ano cada;
• Materiais ortopédicos e aparelhos de surdez;
• Tratamento psicoterápico em regime ambulatorial
com limite de reembolso de R$ 600 ou R$ 1.200 na
internação por semestre;
• Transplante de órgãos
• Fisioterapia domiciliar
• Tratamento para dependência química; Cirurgia
plástica reparadora;
• Reembolso de despesas com dependente portador de
necessidades especiais de 70% limitado a R$ 720,00
por mês;
• Reembolso sem limite para assistência médica e
hospitalar.
• Prótese Odontológica (Inclusive Metalocerâmica,
Porcelana e Laminado de Porcelana).
• Ortodontia (sem limite de idade)
• Implante odontológico pelo regime de credenciamento
• Medicamentos especiais, a CVRD adquire o através do Núcleo de RH Local com participação do
empregado de 40%.
• Tratamentos de dependência química. Os empregados devem ser encaminhados pela Medicina do
Trabalho da CVRD

Reembolso Creche

É o valor estabelecido pela CVRD para reembolsar as despesas relativas à mensalidade e à matrícula/
taxa de inscrição, pagas pela empregada à creche
onde estiver matriculado o dependente.
Será concedido à empregada a partir do mês em
que a mesma reassumir as funções na empresa, até
o 72º mês de vida do dependente. O reembolso será
concedido somente a empregadas e empregados viúvos, divorciados ou separados que tenham a guarda
do filho por decisão judicial.
O reembolso será concedido da forma descrita
na tabela 6.

Material escolar / Uniforme

A CVRD concede no início do ano letivo, aos
empregados ou dependentes, cadastrados na AMS,
que estiverem cursando o 1º ou 2º grau, uma quantia
em dinheiro (em folha de pagamento) para aquisição
de material escolar/uniforme.

Jan.Fev./2005

No ano de 2001 o valor concedido foi de R$120,00
por beneficiário matriculado no 1º ou 2º graus. São
considerados como dependentes: filho, enteado, menor sob guarda, e o cônjuge ou companheiro.

Auxílio Funeral

Em caso de falecimento do empregado ou do seu
dependente inscrito na Assistência Médica Supletiva
- AMS, a CVRD concede auxílio-funeral, considerando-se como valor do benefício o salário de tabela
do empregado. Está garantido como valor mínimo
do benefício o equivalente à R$ 758,00 (setecentos
e cinqüenta e oito reais).

Transporte

O benefício é concedido de duas maneiras: Transporte coletivo Vale-transporte

Transporte Coletivo

A CVRD mantém nas áreas operacionais ônibus
que fazem os principais trajetos das localidades nos
horários de entrada e saída. Esses ônibus são gratuitos
para os empregados.

Vale-transporte

O vale-transporte é oferecido aos empregados
lotados no Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília.
O valor do vale depende do meio de transporte (ônibus/metrô/trem) a ser utilizado pelo empregado. O
desconto é de no máximo 4% do salário base. Para
receber o benefício, o empregado deve procurar a área
de Administração de Pessoal e preencher o formulário
de solicitação de vale-transporte, informando o meio
de transporte a ser utilizado e o trajeto.

Seguro de Vida em Grupo

A participação da CVRD no custo desse benefício
é de 50% do valor do prêmio. Prêmio é a contribuição mensal para a seguradora. O valor pago pelo
empregado mensalmente é de 0,259% do salário
(descontado diretamente em folha), sendo pago pela
empresa o mesmo valor.
Coberturas do seguro: Morte Natural, Morte
acidental, Invalidez permanente por acidente, Inclusão automática de cônjuge, Inclusão automática de
filhos, Adiantamento de Indenização.

Tratamento Fora de Domicílio - TFD

A Vale viabiliza o atendimento fora de domicílio,
para os casos de emergência, aos seus empregados,
bem como os respectivos dependentes.
desenvolvendo pessoas e criando valor
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Transporte para estudantes universitários em Parauapebas

A Vale fornece transporte gratuito para aos seus
empregados, bem como os respectivos dependentes,
que estejam cursando universidade em Parauapebas.

Passagem de Férias

A Vale fornece passagem rodoviária/fluvial de
ida e volta até o local de base familiar de seus empregados, bem como os respectivos dependentes, por
ocasião de suas férias anuais.

Pagamento de horas-extras

A Vale efetua o pagamento de horas-extras aos
seus empregados da seguinte forma: 50% para as
duas primeiras horas; 110% para as trabalhadas a
partir da terceira, e 120% para todas aquelas efetuadas
em feriados.

VALIA

A Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade
Social – VALIA é uma Entidade Fechada de Previdência Complementar, instituída pela CVRD em
12/03/1973.

Objetivo

Oferecer e administrar um plano de previdência
adequado à política de Recursos Humanos e à disponibilidade financeira da empresas.

Missão

Administra plano de Previdência Complementar, proporcionando segurança às patrocinadoras e
participantes através de gestão eficaz e transparente
de recursos, com atendimento de
qualidade.

PLANO VALE MAIS
Quem pode participar do
plano:

• Todos os empregados da Patrocinadora.
• Dirigentes da Patrocinadora sem
vínculo empregatício.

Desde que:

• Não esteja em gozo de Auxílio-Doença ou Aposentadoria por Invalidez pela Previdência Pública;
CASE STUDIES
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• Não seja assistido da VALIA pelo Plano VALE
MAIS.

Beneficiário do plano:

• Aposentadoria Normal;
• Aposentadoria Antecipada;
• Aposentadoria por Invalidez
• Pensão por Morte;
• Benefício Diferido por Desligamento (“vesting”);
• Abono Anual (13º)
• Resgate

PASA – PLANO DE ASSISTÊNCIA
À SAÚDE DOS APOSENTADOS DA
CVRD
Plano de Assistência à Saúde dos Aposentados da
CVRD, que nasceu do Acordo Coletivo de Trabalho
de 1990, com o objetivo de prestar assistência médica
e hospitalar aos aposentados do Grupo CVRD, seus
dependentes e agregados.
Criado em outubro de 1991 por um grupo de
trabalho constituído por representantes da CVRD,
Sindicatos e Aposvale.

Quem pode participar do plano:

• Empregado em atividade na CVRD e nas Empresas
do sistema CVRD
• Aposentado
• Pensionista
• Ex-empregado, conforme previsto no Regulamento
Básico

mineração

Quem pode ser dependente:

• Cônjuge ou companheira (o)
• Filho (a) ou enteado (a) menor de 21 anos ou com
idade a partir de 21 anos até 24 anos se cursando
nível superior.

Quem pode ser agregado:

• o pai, a mãe, o sogro e a sogra;
• o pai e a mãe do companheiro (a);
• o filho (a), o enteado (a) maior de 21 anos ou 24
anos;
• o neto (a), o irmão (a);
• o menor sob tutela ou guarda do associado;
• o cônjuge ou companheiro (a) do associado que não
puder se beneficiar da AMS da CVRD.

18. Engajamento da empresa
em campanhas sociais
A Companhia Vale do Rio Doce, por intermédio
da Fundação Vale do Rio Doce, implementa projetos
ligados às áreas de Educação e Desenvolvimento
Social nas comunidades onde a Vale realiza suas
atividades, com o objetivo de promover o aprimoramento social dessas comunidades.
A Fundação atua em parceria com o poder público, entidades da sociedade civil, empresas privadas
e lideranças comunitárias, objetivando encontrar soluções eficientes para as demandas sociais. Conheça
alguns projetos:

Vale Alfabetizar

O projeto Vale Alfabetizar é o apoio da Fundação
Vale do Rio Doce ao programa Brasil alfabetizado,
do Ministério da Educação.
O Vale Alfabetizar objetiva trabalhar para erradicar o analfabetismo nos municípios dos estados
do Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará
e Sergipe, onde a Vale tem operação, e beneficiará,
durante quatro anos, cerca de 120 mil pessoas.

Educação nos Trilhos

Educação nos Trilhos é um projeto de educação
à distância, que transforma as estações e os vagões
do trem de passageiros da Estrada de Ferro Carajás
– EFC em ambientes “vivos” e totalmente aproveitados pelos usuários e pelas comunidades locais. Na
“Estação Conhecimento”, primeira fase do projeto
lançada em 2000, os usuários das estações ferroviárias de São Luís, Açailândia, Santa Inês, no Mara-
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nhão, e Marabá e Parauapebas, no Pará, participam
de diversas atividades educativas.
Duas horas antes da passagem do trem, mobilizadores do projeto realizam oficinas pedagógicas e
palestras voltadas para temas ligados à cidadania, ao
estímulo à leitura e à escrita, à inclusão do jovem
no mercado de trabalho, às relações familiares e ao
empreendedorismo, e exibem programas do Canal
Futura voltados para as necessidades de cada comunidade.
A segunda fase do projeto, o “Teletrem”, é realizada nos trens de passageiros da EFC. Equipado
com monitores de TV e vídeo, o “Teletrem” leva aos
viajantes uma programação educativa especialmente
desenvolvida para o projeto. Os temas abordados são
escolhidos com base em pesquisa realizada junto aos
usuários do trem.
São programas que falam de saúde, serviços,
formação profissional e cidadania, levando conhecimento a comunidades desprovidas de informação.
Para aproximar o público do projeto, são produzidos programas exclusivos veiculados no Canal Futura, como o “Dica que Vale”, que funciona também
como importante elemento para conscientização e
abordagem de temas associados ao trem e à viagem.

Desenvolvimento Econômico
e Social de Serra Pelada

Iniciado em janeiro de 2002, o Programa de
Desenvolvimento Econômico e Social em Serra Pelada é uma ação de responsabilidade social da Vale,
vinculada a investimentos industriais na usina de
pelotização em São Luís, financiados pelo BNDES.
A premissa do programa é estabelecer as condições para que aconteça o desenvolvimento do
povoado de Serra Pelada, localizada no município de
Curionópolis, no Pará, com a modificação das condições de educação e saúde da população, o incentivo
à produção, às atividades promotoras de trabalho e
geradoras de renda.
Para isso, o programa oferece projeto de educação,
de saúde, de assistência agrícola que beneficia cerca
de 5 mil pessoas.
A avaliação das condições de Saúde de toda a
população, com 1.318 atendimentos, 98% solucionados na hora:
• Evento Psiquiatria, com 336 consultas realizadas;
• Evento Hanseníase, com 152 atendimentos, 49%
da população doente;
• Projeto Mercúrio, para avaliação das condições de
contaminação da população local;
desenvolvendo pessoas e criando valor
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• Atendimentos: Clínica Geral, Pediatria, Dermatologia, Ginecologia, Infectologia, Ortopedia, Clínica
Cirúrgica;
• Fornecimento de medicamentos.
Os grupos de CCQ Social da GAMIN trabalham
para uma melhor sinergia, onde a união dos voluntários faz a diferença dentro das comunidades carentes.
Foi nesse objetivo que o grupo Etalogia da Gerência de Área de Infra-Estrutura de Mina (GAMIN)
juntamente com o grupo Intocáveis da Gerência de
Área de Manutenção de Equipamentos de Carregamento e Perfuração (GAMUN) implantaram um
parquinho de diversão, beneficiando 1.100 Crianças
da Comunidade de Serra Pelada no Município de
Curionópolis – PA.
Os grupos Verde Vida e Geração da GAMIN juntamente com o grupo Star da GANON, implantam
também um parquinho de diversão, só que dessa
vez a beneficiada foi a Comunidade do Bairro Jardim
Panorama no Município de Curionópolis. “Segundo
Maurílio Secretário de Obras, o parque beneficiará
2.500 Crianças”.

19. Ações educativas
para a formação da
cidadania dos trabalhadores
(direitos do consumidor, educação para o
trânsito e para a vida familiar, palestras,
etc.)
A Companhia Vale do Rio Doce desenvolve uma
série de ações educativas para a formação da cidadania dos trabalhadores. Entre essas iniciativas, cita-se
a Campanha Permanente de Trânsito, realizada em
Parauapebas desde o ano passado.

Abertura da campanha de
Segurança no Trânsito

A campanha conta com a parceria das Polícias
Rodoviária Estadual e Federal, IBAMA, e tem como
o foco a vida. Através de atividades educativas e
lúdicas, como Diálogo de Segurança e Saúde Ocupacional coletivo, gincanas e palestras, membros
da segurança do trabalho, agentes da Segurança
Patrimonial e Empresarial e facilitadores, realizam
um forte corpo a corpo nas áreas para conscientizar
as pessoas sobre a importância das regras de trânsito
para garantir a segurança dos empregados.
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Um dos principais enfoques da ação é a mudança
de comportamento, que exige o comprometimento e
responsabilidade de todos.
Outro público trabalhado de forma especial são
os estudantes, motoristas de táxi, vans e ônibus.
A empresa também realiza freqüentemente eventos como a III SITEQ – Semana do Trabalho em
Equipe, realizada de 12 a 16/07. A ação é voltada para
empregados da CVRD e de empresas contratadas,
e trabalha conceitos como lealdade, humildade, honestidade, humanidade, harmonia e humor, através
de show de humor, exposição de trabalhos, gincanas
e palestras com profissionais de destaque nacional,
como Leila Navarro, especialista em comportamento
humano, que se apresentou em Carajás e Canaã no
dia 16/07.
A frase “Juntos somos mais do que sozinhos” foi
citada ano passado pelo palestrante Daniel Godrim,
durante a Semana do Trabalho em Equipe (SITEQ)
e expressa o principal conceito do evento – o trabalho
em equipe rende mais e dá melhores resultados, na
empresa e na vida pessoal.
A Campanha de Controle de Incêndios Florestais,
realizada neste mês de julho, em parceria com o
IBAMA, é outra iniciativa que busca conscientizar
o público interno e externo sobre o problema das
queimadas. A linha criativa da campanha busca
ensinar formas de prevenir os incêndios florestais,
assim como divulga o Disque Incêndios – ramal que
aciona equipe do Corpo de Bombeiros e IBAMA em
casos de incêndios.

20. Estímulo à participação
dos empregados em ações
sociais como voluntários
A CVRD estimula à participação dos empregados
em ações sociais como voluntários através dos grupos
de CCQ social. São voluntários de empregados da
CVRD e empresas contratadas que se unem para
melhoram os processos da empresa e a qualidade de
vida das comunidades carentes, gerando um impacto
operacional e social bastante considerável.
Grupo de CCQ STATUS (GEMIN) - Reforma
da Creche Monteiro Lobato - Cidade de Parauapebas - PA.
O grupo visitou diversas instituições carentes na
cidade de Parauapebas e a Creche Monteiro Lobato
foi a escolhida, por estar com riscos constantes de
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Grupo de CCQ Status (GEMIN) – Construção de casa para família carente - Cidade de Parauapebas - PA.

Paralelo ao trabalho citado acima, o grupo desenvolveu um novo trabalho.
Todo dia ao ir para Parauapebas para trabalhar
na creche, o grupo percebia no caminho uma casa
feita basicamente com lonas e pedaços de papelão.
O grupo resolveu investigar e lá encontraram uma
família vinda de Minas Gerais, composta pelo pai,
a mãe com problemas mentais e 05 crianças, sendo
uma delas recém-nascida. Esta família vivia de restos
catados no lixão.
A surpresa e a comoção foram tantas que o grupo,
através de coletas feitas com seus companheiros de
serviço, construiu uma casa em melhor condição
para abrigar esta família, em um terreno doado pela
Prefeitura Municipal solicitado pelos integrantes do
grupo de CCQ.

acidentes devido a precárias condições.
Eles se reuniam depois do trabalho e nos finais
de semana para discutirem as prioridades da creche,
pois teriam que atacar apenas uma delas devido ao
tempo que era curto. O envolvimento com o trabalho e com as próprias crianças foi tão grande que o
grupo resolveu deixar toda a creche com risco zero
de acidentes, por isso os pontos trabalhados foram:
Mais Segurança - A antiga estrutura da caixa
d’água, feita de madeira, estava apodrecendo devido
a ação do tempo, podendo causar acidentes em crianças e funcionários. A nova estrutura foi toda confeccionada com materiais metálicos reaproveitáveis.
Não existia local adequado para o armazenamento dos botijões de gás de cozinha que estavam
expostos ao tempo, aumentando as condições de
riscos de acidentes, além de não haver extintores de
incêndio no local. Foi feito um local adequado para
o alojamento dos botijões com cadeado para evitar
que as crianças tenham acesso.
Mais Conforto - A área de serviço estava em
condições precárias para manuseio e funcionamento.
Não existia pia para lavagem de utensílios que era
feita em uma caixa plástica em cima de um pedaço
de madeira e a cobertura da área era de papelão e
plástico. A área foi toda reformada, foi instalada uma
pia de aço inox com drenagem de água, o telhado
foi todo reformado e instalado piso antiderrapante.

Grupos de CCQ Status e Água Viva (GEMIN) – Projeto CECAP - Cidade de Parauapebas - PA.

Este projeto tem como objetivo garantir à adolescentes de 12 a 17 anos de idade em risco pessoal e
social, através de atividades sócio-educativas com o
objetivo de viabilizar condições de participação na
comunidade.
Deste grupo, participam crianças órfãs, abandonadas nas ruas e potenciais juvenis, muitas delas encaminhadas pelo Juizado da Infância e Adolescência.
Os grupos atuaram de maneira a melhorar a
qualidade de vida dos adolescentes, ampliando o
espaço, através de construção de um galpão para
aulas de danças, teatros e artesanatos, fazendo também o tratamento e monitoramento para melhorar
as condições da água no local.

Grupo de CCQ Água Viva (GEMIN) - Tratamento de água na Creche Amor e Carinho - Cidade de Parauapebas - PA.

Quando faltava água da rede pública, 125 crianças da creche ficavam sem água ou usavam água
sem tratamento.
Sensibilizados com estas condições precárias e
preocupados principalmente com a saúde das crianças, o grupo decidiu melhorar a qualidade da água
através da filtragem e cloração por difusão.
O primeiro processo foi a cloração por difusão
da água, onde um filtro contendo 360Kg de Hidesenvolvendo pessoas e criando valor
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poclorito e 840Kg de areia lavada foi
inserido no interior do poço a uma
profundidade de um metro abaixo
no nível da água, o grupo faz o
monitoramento do teor de cloro
de dois em dois dias . O outro
foi o sistema de filtragem da água,
onde foi usado um tubo de PVC de
quatro polegadas, areia lavada, carvão
ativado e brita. A água ao ter passado
por esses dois processos, está pronta para
o consumo humano. Esses dois sistemas são
indicados para fazermos em qualquer residência que
não possuem sistema de tratamento de água.

Grupo de CCQ Geração (GEMIN) – Construção de duas quadras poliesportivas Cidade de Curionópolis - PA.

Tudo começou quando o grupo ao fazer uma
visita a cidade de Curionópolis que fica a 50 Km
das instalações da CVRD, verificaram a grande
necessidade do esporte e laser das crianças e adolescentes desta, pois através de ações cidadã, o grupo
fez uma reunião com os representantes de entidades
e dos bairros da cidade e se colocaram a disposição
a melhorias da cultura esporte/laser dessas pessoas.
Segundo depoimento de Elias Santos Vasconcelos,
líder desse grupo, as crianças e adolescente quando
passam a maior parte do seu dia sem praticar nenhuma atividade, com certeza terão todas as oportunidades possíveis de se marginalizar. O esporte, além
de proporcionar uma qualidade de vida, contribuirá
também para uma formação de adolescentes com
culturas.
Todo esse trabalho só foi possível por meio da
força de vontade desses cidadãos que, apesar de sol,
chuva e dificuldades, não se desmotivaram no cumprimento de suas metas e objetivos. Duas quadras
foram feitas dentro de um período de 30 dias, a população e entidades fizeram questão de homenagear
o grupo de CCQ, cravando uma placa nas quadras
com os dizeres Quadras Poliesportivas CCQ.

Grupo de CCQ Criatividade (GEMIN) –
Confecção de cadeiras de rodas - Cidade
de Parauapebas - PA.

O drama de portar algum tipo de deficiência
física, que aflige parte da nossa população, com
freqüência sensibiliza a todos nós. Foi observando
um senhor que ficava na porta das lojas em Parauapebas, se arrastando na calçada, que este grupo
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resolveu confeccionar cadeiras de
rodas reaproveitando materiais
como bicicletas sucateadas, rodas
de carrinhos de supermercado e
cadeiras de escritório.
“A satisfação é muito grande em
poder dar um pouco de dignidade a pessoas que não têm condições de ao menos
parar de se arrastar pelas ruas de uma cidade,
atendendo também os valores éticos da empresa, os
5H - Humor, Humildade, Humanidade Harmonia e
Honestidade.” (Genilson José da Silva - Componente
do Grupo de CCQ Criatividade).
O trabalho do grupo não parou aí, pois atualmente já foram feitas outras cadeiras para doação.

Grupo de CCQ Avalon (GEMIN) 2003 –
Construção Geral da quadra poliesportiva da Creche Dona Rosa - Cidade de
Parauapebas - PA.

Em visita a creche Dona Rosa na Cidade de Parauapebas, o grupo de CCQ identificou uma série
de problemas que poderia ser resolvido através do
CCQ Social, e o mais prioritário foi a construção da
quadra poliesportiva, pois as crianças e funcionários
há muito tempo não praticavam nenhuma atividade
física, pois não havia um local adequado para a
prática dessas atividades.

Grupos de CCQ Social GAMIN (GEMIN)
- 2003 – Construção do muro do Projeto
Fazendo um Amanhã Melhor - Cidade de
Parauapebas - PA.

Esse trabalho está sendo realizado graças ao apoio
dos grupos de CCQ Social da CVRD que juntos
estão doando mão de obra voluntária para o levante
das paredes.

Grupo de CCQ Água Viva (GEMIN) - 2003
- Tratamento de água na Escola Jean
Peajet - Cidade de Parauapebas - PA.

A escola usa a água do poço como opção nos
casos de falta da rede pública. Hoje são 800 crianças
beneficiadas entre a rede Municipal e Estadual.
O grupo recebeu um ofício da escola e ficou
sensibilizado com as precárias condições da água, e
preocupado principalmente com a saúde das crianças, o grupo decidiu melhorar a qualidade da água
através da cloração por difusão.
O processo foi a cloração por difusão da água,
onde um filtro contendo 360 g de Hipoclorito e 840
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g de areia lavada foi inserido no interior do poço a
uma profundidade de um metro abaixo no nível da
água, o grupo faz o monitoramento do teor de cloro
de cinco em cinco dias.

Grupo de CCQ Engajando (GEMIN) - 2003
- Reestruturação da biblioteca da Escola
Monteiro Lobato de Parauapebas - PA.

O grupo de CCQ Social Engajando, fizeram a
reestruturação da biblioteca e sala de aulas da Escola Monteiro Lobato. Isso só foi possível graças a
disponibilização de livros, computado e impressora
doadas por funcionários da CVRD e empresas amigas da CVRD.

Grupo de CCQ Energia (GEMIN) - 2003 Criação de opções de laser para os idosos
do Centro de convivência de Parauapebas
- PA.

O grupo de CCQ Energia destina parte de seu
tempo de laser em compartilhar com os idosos outras
opções de laser como: Ginástica laboral, torneio de
dama e dominó.

Grupo de CCQ Metamorfose (GEMIN) 2003 - Melhoria da Qualidade de Ensino
da Escola Monteiro Lobato de Parauapebas - PA.

O grupo de CCQ Metamorfose fez uma campanha junto às empresas amigas da CVRD, como
Geosol e Gemcom, e conseguiram a doação de uma
antena parabólica, três televisores e um vídeo cassete.
Com isso deram melhores condições educacionais
para os alunos da Escola Monteiro Lobato.

Grupos

CCQ Social da turma A terraplanagem GAMIN (GEMIN) - 2004
– Campanha solidária de arrecadação de
alimentos e doados às famílias do Bairro
Caitanópolis de Parauapebas - PA.
de

Grupo de CCQ Montana (GETAN) - 2001
– Recuperação do Painel Sinalizador da
APAE - Cidade de Parauapebas - PA.

Esse trabalho foi realizado para recuperar o
equipamento utilizado no tratamento das crianças
especiais com problemas de visão.

Grupo de CCQ GOL (GETAN) - 2001 –
Recuperação e automatização do grupo
gerador de energia do Hospital Munici-
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Parauapebas - Cidade de Parauape- PA.

pal de
bas

O grupo, ao tomar conhecimento da situação em
que se encontrava o gerador do Hospital Municipal,
começou a estudar várias alternativas de solução do
problema que era bastante grave. Se a energia da
cidade faltasse no momento de uma cirurgia, dependendo do caso, poderia ser fatal para o paciente,
pois o gerador não funcionava na maioria das vezes
por estar bastante sucateado. E para ligar teria que
ser feito um arranjo imediato, utilizando um pedaço
de madeira para segurar o botão acionador, que na
maioria das vezes não ajudava muito.
Preocupados com a situação os integrantes do
grupo GOL, fizeram a recuperação total e instalaram
um sistema de acionamento instantâneo no caso da
falta de energia, não necessitando mais ser ligado
manualmente.
Toda a comunidade, juntamente com a Prefeita,
agradeceu o trabalho desenvolvido pelo grupo que
trouxe muita alegria e mais segurança para a comunidade de Parauapebas.

Grupo de CCQ GAP (GETAN) - 2002 –
Montagem da Biblioteca no Grupo Escolar da APA (Área de Proteção Ambiental) - Parauapebas - PA.

Foi montada uma biblioteca no Grupo Escolar
da APA com material arrecadado na comunidade de
Parauapebas e Carajás, reaproveitamento de armários disponibilizados pela gerência de peneiramento
e processo da CVRD.

Grupo de CCQ GOL (GETAN) - 2003 –
Instalação Elétrica Interna no Clube de
Mães - Cidade de Parauapebas - PA.

O grupo GOL instalou internamente toda a rede
elétrica do Clube de Mães da cidade de Parauapebas,
que depende da ajuda comunitária para desenvolver
os trabalhos em sua comunidade.

Grupos de CCQ Titãs e Forte (GETAN) 2003 – Construção e montagem de um galpão
de alvenaria de 300 m2 na sede do Clube de
Mães - Cidade de Parauapebas - PA.

Os grupos resolveram juntar suas forças para
conseguir, por meio de doações, construir um galpão
de alvenaria no Clube de Mães, que não tinham um
local adequado para realizar os trabalhos educacionais com as crianças e adultos, além dos outros
trabalhos de auxilio a comunidade.
desenvolvendo pessoas e criando valor
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Grupos de CCQ DDD (GETAN) - 2003 – Curso de Eletricidade Predial Básica no Projeto FAM - Cidade de Parauapebas - PA.

O projeto FAM - Fazendo um Amanhã Melhor,
desenvolve trabalhos com meninos e meninas de
ruas, fazendo com que eles passem a se interessarem
por uma profissão, e ocupem o tempo com atividades
profissionalizantes, danças de capoeira, trabalhos
artesanais, cursos, etc. O grupo resolveu preparar
um curso de eletricidade predial básica, com doação
do material didático, visando preparar esses alunos
a enfrentarem o mercado de trabalho com mais um
conhecimento. Além de também trazer os alunos
do curso para conhecerem as instalações da CVRD,
através de uma visita técnica na área de elétrica.

CONCLUSÃO - TRABALHOS SOCIAIS
A Vale, juntamente com seus empregados, se
preocupa com a qualidade de vida das comunidades carentes de uma maneira geral e em especial
aquelas na qual ela está inserida.
Através do próprio empregado nasceu o CCQ SOCIAL, que tem como objetivo, solucionar problemas referentes às comunidades carentes.
Os maiores beneficiados são as comunidades e os
próprios empregados, pois eles vêem o seu trabalho
refletido em forma de sorriso no rosto de crianças
e pessoas carentes e, como eles mesmos dizem não
há prêmio maior em saber que você é capaz de
fazer algo para o próximo.

Divanil Romão de Macedo é Analista da Qualidade da CVRD.
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O sucesso de um

programa de fidelidade
Prestes a completar dez anos, o Programa Smiles
de milhagem e fidelidade de clientes da Varig Brasil
precisava reformular alguns pontos para atender às novas
necessidades do mercado da aviação que, ao longo desse
tempo, tornou-se mais competitivo e com público mais
criterioso e exigente. Diante de tal cenário, percebeuse a importância de aumentar a satisfação dos usuários,
o número de passageiros e, conseqüentemente, a
lucratividade do programa.

C

om a aproximação das comemorações pela
primeira década do Smiles, a Varig Brasil
identificou uma oportunidade de potencializá-lo e estabelecer novos objetivos para enfatizar suas vantagens em relação às opções oferecidas
por outras companhias aéreas. A estratégia traçada
previu investimentos principalmente em quatro
frentes: relacionamento com os clientes, parcerias,
novas tecnologias e comunicação.
O processo de reformulação do programa começou com o lançamento de um pacote de benefícios,
a fim de suprir as expectativas dos clientes Smiles.
Esse pacote incluiu a Promoção de Revalidação das
Milhas, que possibilitou ao participante a renovação
de suas milhas por mais um ano mediante o pagamento de uma taxa.
Ainda como parte das ações comemorativas pelos 10 anos do Smiles, foram criadas as promoções
1.000 Milhas e o Bilhete Smiles One Way. A primeira
assegura o crédito de, no mínimo, 1.000 milhas para
o sucesso de um programa de fidelidade
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todos

os clientes Smiles
que embarcarem
em vôos Varig até 31
de dezembro de 2004.
Assim, uma viagem entre São Paulo/Curitiba, que
corresponde a 214 milhas, passa
a valer 1.000 milhas cada trecho.
Já o Bilhete Smiles One Way garante
a emissão de um bilhete de ida ou volta
na classe econômica de qualquer vôo nacional da Varig, a partir do acúmulo de apenas 10
mil milhas. (Devido ao sucesso, essa ação acabou
incorporada de forma definitiva ao programa).
Em outra frente, montou-se um plano para atrair
novos parceiros e expandir as fronteiras de atuação
da Varig, inclusive com o ingresso em ramos ainda
não explorados como o imobiliário e o carnavalesco.
Uma nova opção, o SIM (Smiles Incentive Miles), foi
oferecida a empresas para que elas utilizassem as
milhas da Varig em promoções e programas de incentivo, aumentando suas vendas, e, por outro lado,
contribuindo para a ampliação do Smiles.
Além de abrir espaço para novos negócios, a
Varig continuou investindo na divulgação de ações
feitas com antigos parceiros, como Santander, Unibanco, Petrobras, American Express, Embratel,
Avis, Hertz, Netflores, Gradiente Celular Travel,
Tropical Hotels, Hilton, Hotéis Marriot, Atlantica
Hotels, Caesar Park, Caesar Business e tantos outros.
Sempre na vanguarda tecnológica, a companhia
se propôs a incluir nas ações pelos dez anos do Smiles
um diferencial também em relação a esse aspecto.
E que diferencial: a Varig acrescentou à sua frota
o Boeing 777, considerado o mais moderno avião
comercial do mundo.
Com mais uma visão de oportunidade, a comunicação do Smiles passou a ser feita via internet,
atingindo diretamente o público-alvo da companhia,
facilitando o processo de inscrição no programa e
ampliando os canais de relacionamento com os
clientes por meio do site www.smiles.com.br. Os
internautas passaram a receber também uma newsletter virtual. O Smiles no Ar! informa sobre parceiros
e principais benefícios do programa e ainda oferece
promoções, novidades para os participantes e links
para outros sites.
Do ponto de vista social, o Smiles se atualizou e
expandiu o seu papel de estímulo à cidadania com
o lançamento do DoAr Saúde, Smiles pela Vida. A
ação permite que os participantes doem parte de suas
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milhas para beneficiar pessoas carentes que necessitam de tratamento médico ou cirúrgico e residem em
locais distantes dos grandes centros de tratamento.
Todas as medidas tomadas ajudaram a Varig
Brasil a revitalizar o Smiles, garantindo diferenciais
diante da concorrência e reforçando sua imagem
como “O Programa de Fidelidade do Século XXI”
no segmento de aviação. Hoje, o Smiles conta com
4,9 milhões de participantes e 3,1 milhões de prêmios
distribuídos. É, entre os concorrentes nacionais, o que
mais premia clientes.

Sumário de Resultados
• Revitalização do programa - As ações modernizaram a imagem do Smiles e reavivaram entre os
participantes o interesse em acumular, renovar e
trocar as milhas.
• Reforço dos canais de comunicação - Só o novo
site Smiles registrou 410 mil acessos, com 237.479
unique visitors e 9,78 milhões de pageviews em julho
de 2004.
• Redução de custos e contribuição ambiental - O
uso mais expressivo da comunicação online permitiu
uma significativa diminuição no envio de extratos
impressos. A redução do consumo de papel possibilitou economia anual de R$ 3,28 milhões. O extrato
eletrônico também corresponde à postura ecológica
e socialmente correta da companhia, uma vez que
contribui para a preservação do meio ambiente.
• Novos parceiros - As ações e o posicionamento
da Varig de sair em busca de mais parceiros para o
programa geraram resultados inclusive em segmentos ainda não explorados como o ramo imobiliário e
o carnavalesco, de onde nasceram acordos, respectivamente, com a Imobiliária Fernandez Mera e a
empresa Central do Carnaval. Em áreas já exploradas, também foram firmadas parcerias com marcas
como Samsung, Fast Shop, SKY, American Express
Travelers Cheques, jornal O Globo, Editora Abril e
restaurante Bassi.
• Interatividade e retorno para os parceiros do
Smiles - Alguns exemplos comprovam o retorno:
em dois meses, o empreendimento Bosque São
Francisco, da Fernandez Mera, obteve 91 unidades
vendidas, das quais 27, ou 29,1%, através do mailing
Varig Smiles. Já em relação aos monitores Sam
sung, de um total de 134 unidades vendidas em um
mês, 67 foram via comunicação Varig Smiles – o
correspondente a 50% das vendas.
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• Incremento na lucratividade do programa e da
Varig – A receita advinda das parcerias que o Smiles
estabeleceu com empresas que compram milhas do
programa e repassam aos seus clientes, quando da
venda de seus produtos, e das ações de promoção
e incentivo do Smiles, cresceu 18% entre agosto de
2003 e agosto de 2004. Sinal do aumento no número
de parceiros, da maior demanda de milhas por parte
dos clientes e de uma comunicação mais efetiva entre
todas as pontas do negócio. Dentre os acordos que
merecem destaque, está um com o Unicard, cartão
do Unibanco. Caracterizado como o maior negócio
já realizado nesse segmento na América Latina, ele
movimentará US$ 15 milhões durante seu período
de vigência – em princípio, de três anos. A parceria
prevê ações de relacionamento, atendimento diferenciado e serviços exclusivos aos clientes das duas
empresas, abrangendo todos os seus pontos-de-venda.
• Retorno para a imagem da companhia – A
compra do Boeing 777 contribuiu para reforçar a
imagem da Varig como empresa pioneira, em busca permanente de qualidade e da melhor tecnologia
para atender seus passageiros. O DoAr comprovou
mais uma vez o compromisso social da companhia
e beneficiou quatro instituições de caridade.

A empresa
Criada no dia 7 de maio de 1927, com o nome de
Viação Rio Grandense, a Varig Brasil é a primeira e maior companhia aérea do país. Do primeiro
avião, o hidroavião Atlântico, com capacidade para
nove passageiros e velocidade de 180 km/horários,
ao Boeing 777, considerado o mais moderno avião
comercial do mundo, a Varig conduziu e conduz a
história da aviação brasileira.
Resultado da concretização de um sonho e da
determinação e disciplina do seu fundador, Otto Ernst
Meyer, que sempre soube reconhecer a importância
das parcerias e da confiança em seus colaboradores. Filosofia que o fez perceber no seu primeiro
funcionário, Ruben Martin Berta, o potencial que
o tornaria, anos depois, seu sucessor na presidência
da empresa.
Nestes 77 anos de existência, a Varig transportou
241 milhões de passageiros, voou mais de 8 milhões
de horas, realizou 2,6 milhões de vôos com aeronaves que deram o correspondente a cerca de 132 mil
voltas ao redor da Terra. E a partir do seu ingresso
na Star Alliance, a maior aliança de companhias
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aéreas do mundo, a empresa passou a oferecer ainda
mais facilidades a seus passageiros, que agora podem
alcançar com rapidez e conforto qualquer ponto do
globo terrestre.
Toda essa experiência faz da Varig hoje um dos
símbolos brasileiros mais respeitados no Exterior e
garante que ela atue com maestria única no setor
de aviação, investindo e aprimorando benefícios e
programas, como o Smiles, que visam a satisfação
e a preferência dos clientes.
Hoje a Varig Brasil tem 17.705 funcionários. No
Brasil, a companhia serve a 110 cidades. A empresa
atua também no exterior, tendo pessoal próprio em
27 destinos de 18 países de quatro continentes. O
perfil da clientela com que opera está no público
executivo – classes A e B.

Oportunidades vislumbradas
Criado em junho de 1994, pela Varig Brasil, o
Smiles teve aceitação imediata por parte do público.
Na época, viajar de avião exigia um custo muito
alto e fazer parte de um programa de milhagem e
fidelidade servia como um grande incentivo.
Mas com o passar do tempo e as mudanças
sócio-econômicas – estabilização da moeda, melhoria do poder aquisitivo, redução dos juros para
pagamentos parcelados, promoções e profissionalização
dos programas de fidelidade
pelo mercado – o acúmulo de pontos para troca de
passagens deixou de ser um
grande diferencial. A lei da
oferta e da procura foi posta
em prática e ter um programa de fidelidade passou a não
ser mais critério decisivo de
escolha entre uma ou outra
companhia aérea.
A Varig percebeu, então,
que se tornava necessário
sair na frente e adequar o
Smiles aos desafios desse novo cenário, identificando
oportunidades, agregando valores e estabelecendo
estratégias de atuação mais arrojadas para o programa. A comemoração de seus dez anos representava
a oportunidade ideal de ajustá-lo ao dinamismo do
século XXI e diferenciá-lo dos concorrentes.
O incremento das parcerias e a ampliação dos
o sucesso de um programa de fidelidade
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segmentos de produtos e serviços que possibilitassem
o uso do cartão Smiles seriam fundamentais dentro
desse contexto. Novas promoções também deveriam
ser oferecidas a fim de incentivar a ativação do programa e tornar essa atitude mais habitual.
Mas estudos identificaram também a necessidade
de agir em relação àqueles usuários que, por um motivo ou outro, corriam risco de ter suas milhas expiradas. Na aproximação com esse público, muito bem
se encaixariam, mais uma vez, ações promocionais
para evitar o problema. Para anunciar as novidades,
seria preciso estreitar a comunicação entre a Varig
e seus clientes. A internet passou a ser vislumbrada
como o meio ideal, direto e de custo acessível, para
realizar tal tarefa.
Diante de tamanha movimentação em torno do
Smiles, decidiu-se aproveitar a oportunidade para
reforçar a imagem da Varig como uma companhia
aérea à frente do seu tempo, moderna e compromissada com as causas de uma sociedade mais justa e
solidária.

Objetivos estabelecidos
A partir da análise do mercado e do próprio
Programa Smiles, a Varig decidiu fortificar quatro
esferas de atuação: relacionamento com os clientes,
parcerias, novas tecnologias e comunicação.
Conhecimento do público do Smiles, a companhia já tinha. O crescimento do número de seus participantes sempre foi acompanhado criteriosamente e o
perfil de cada grupo, identificado por categoria/cartão, país,
estado, cidade, região, perfil de
consumo, faixa etária, sexo,
localidade mais visitada, localidade de origem, entre outros
dados. Assim, pôde ser definido
com facilidade um objetivo
específico em termos de relacionamento com os clientes:
investir em promoções para
manter a fidelidade dos que
já faziam parte do programa
e atrair outros participantes.
O passo seguinte seria aumentar o portfólio de
empresas parceiras. Afinal, quanto maior o número
de marcas ligadas ao Smiles, tanto maior o número
de benefícios oferecidos aos clientes, maior o acúCASE STUDIES
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mulo de milhagem por parte deles, mais satisfação
e resultados. Para expandir a área, era importante
incentivar a utilização dos serviços da cadeia de viagem já vinculada ao programa (como locadoras de
carros, hotéis, seguro, cartões internacionais e postos
de gasolina), além de inovar e capitalizar parceiros
em segmentos ainda não explorados.
Na área de tecnologia, definiu-se que os investimentos constantes tinham que ser ainda mais
incrementados, com a aquisição de uma aeronave
que sintetizasse a preocupação da Varig com segurança, qualidade, eficiência de serviço e conforto.
Isso garantiria o reforço de sua imagem como uma
companhia moderna e responsável. O comprometimento social do Smiles deveria ser ampliado, com a
criação de uma ação na área.
Para finalizar os objetivos, seria preciso produzir
o eco da revitalização do Smiles entre o público das
classes A/B, o público que voa Varig. A comunicação, então, teria de ser ainda mais eficaz. Explorar
as alternativas da internet, que fala diretamente a
esse target e tem perfil futurista, era a opção natural
nesse sentido.

Implementação
Objetivos traçados, a responsabilidade agora
estava em implementar as estratégias. No que se
refere ao relacionamento com os clientes, foi criado
um pacote de vantagens. Entre essas, as promoções
1.000 Milhas e Bilhete Smiles One Way.
A 1.000 Milhas foi lançada em abril de 2003 e
prorrogada até o fim deste ano em comemoração pelo
aniversário do programa. Ela garante ao participante
o acúmulo de, no mínimo, 1.000 milhas por trecho
ao voar Varig - fora da promoção, o crédito mínimo
é de 500 milhas. Em outras palavras, isso faz com
que uma distância curta passe a valer muito mais.
Um trecho São Paulo/ Curitiba, por exemplo, que
corresponde a 214 milhas, com a promoção passa a
valer 1.000 milhas. Assim, com apenas cinco via
gens de ida e volta, o cliente ganha um Bilhete Smiles
One Way em classe econômica para qualquer trecho
dentro do Brasil.
Já a promoção Bilhete Smiles One Way, que com
apenas 10 mil milhas possibilita a emissão desse
bilhete de ida ou volta em classe econômica dentro
do Brasil, acabou por ser incorporada ao programa,
tornando-se prêmio definitivo.
Complementando a reformulação e o incentivo
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do Smiles, a Varig desenvolveu em 2003 a Promoção
de Revalidação das Milhas, que esclareceu aos participantes o risco de terem suas milhas expiradas. Avisados, eles tiveram a oportunidade de revalidá-las por
mais um ano, mediante o pagamento de uma taxa.
Neste ano, as milhas que iriam expirar em dezembro
de 2004 vão ser automaticamente prorrogadas para
os meses de março, abril e maio de 2005. Aqui, é
bom lembrar que apenas no Smiles, independente de
promoções, as milhas valem até quatro anos – três
anos mais o ano em que elas foram conquistadas.
Outra ação de incentivo aos clientes foi uma
oferta especial para agilizar o upgrade do cartão. A
promoção, lançada ainda durante os preparativos
da comemoração do aniversário do programa, foi
direcionada aos participantes com cartões Prata,
Ouro e Diamante.
Além de não efetuar o downgrade dos clientes
que não cumpriram suas metas para se manterem
no nível (Prata, Ouro ou Diamante), requalificando automaticamente seus cartões no ano passado e
neste ano, a Varig disponibilizou a seguinte oferta:
entre abril e setembro de 2003, voando a metade
das milhas/trechos necessários, esses participantes
Smiles podiam conquistar o upgrade de cartão para
a categoria imediatamente superior.
Atuando em todas as áreas, a Gerência Smiles
saiu em busca de novas parcerias para o programa.
A meta estipulada foi a de ganhar parceiros em
segmentos já trabalhados e também naqueles ainda
não explorados, inovando mais uma vez em relação
à concorrência, abrindo mercados e oferecendo novas
vantagens aos participantes. Um novo programa, o
SIM (Smiles Incentive Miles), foi criado para atrair
empresas, disponibilizando milhas para a formulação
de promoções e programas de incentivo de vendas.
Enquanto isso, a equipe de Tecnologia e Operações fazia todos os testes para a aquisição do Boeing
777, identificado como o produto que melhor representa os valores da Varig.
Todas as ações foram divulgadas por meio de
uma comunicação centrada na internet. Assim, a
empresa abriu mais um ponto de contato através do
site www.smiles.com.br. Nele, é possível acessar informações de contas Smiles, acompanhar promoções
e formação de parcerias e ainda atualizar cadastros.
Numa atitude proativa, o programa previu aproximação ainda maior com os participantes por meio
de uma newsletter virtual, a Smiles no Ar! pela qual o
cliente Smiles recebe informações sobre promoções e
novidades do programa. A bordo, o passageiro conta
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com a leitura da tradicional revista Ícaro, em que,
na seção Mundo Varig, o Smiles divulga informações
de interesse dos participantes do programa. (A Ícaro
tem média de 835.456 leitores por mês).
A maioria dos 400 mil extratos mensais enviados
deixou de ser impressa e passou a ser virtual, otimizando as informações para os clientes e mantendo-os atentos quanto à sua participação no programa.
Este veículo de comunicação foi planejado de forma
a oferecer aos parceiros Smiles uma oportunidade
de mídia através de banners e mensagens de texto –
pelos quais os participantes podem ser comunicados
de benefícios, serviços e promoções diferenciadas. O
plano de comunicação também inclui e-mail para
aniversariantes e e-mail marketing.
Uma equipe jovem, dinâmica e motivada passou
a representar a Central de Atendimento do programa,
sempre pronta a apresentar o produto e a fornecer
informações. Composta por 400 funcionários, 190
Posições de Atendimento (PAs), a central atende a
uma média de 12 mil ligações por dia, com equipamentos de alta tecnologia com Integração Computer
Telephone Integration (CTI)* e Unidade Remota
Audível (URA).
Identificada a importância de devolver para a
sociedade benefícios que atingissem os menos favorecidos, a Varig criou o DoAr Saúde, Smiles pela Vida.
Como o próprio nome sugere, o programa permite
que os participantes doem parte de suas milhas para
beneficiar pessoas sem condições de pagar passagens
e com necessidade de viajar para fazer cirurgias ou
tratar de doenças.

Resultados
As ações implementadas pela Varig Brasil para
modernizar o Smiles, aproveitando a comemoração
pelos 10 anos do programa, imediatamente geraram
resultados. Entre eles, a revalidação das milhas por
parte dos clientes, aumento de parcerias, crescimento
de adesões e fortalecimento da imagem da empresa
como uma organização pioneira, sempre em busca
da melhor relação custo/benefício para seus parceiros
e clientes.
Em constante expansão, o Programa de Fidelidade Smiles é hoje o mais amplo do Brasil e da
América Latina, com 4,9 milhões de participantes
(agosto/2004). Só para se ter idéia de sua evolução,
cinco anos atrás, eram apenas 1,8 milhão de clientes.
O Smiles também é o programa nacional que mais
o sucesso de um programa de fidelidade
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premia seus usuários, com 3,1 milhões de prêmios
já distribuídos.
Por intermédio da Varig, o programa é o único
brasileiro do gênero a integrar a Star Alliance, o
que possibilita ao cliente ser reconhecido em todo
o mundo. Participante Smiles é participante Star,
acumula milhas ao voar com 15 empresas aéreas
e pode trocar estas por viagens para mais de 755
destinos em 132 países.
Com a integração à Star Alliance os clientes de
todo o mundo também são beneficiados com promoções exclusivas. Exemplo foi uma ação realizada em
fevereiro deste ano com o público residente no Reino
Unido e intitulada Member Get Member. De acordo
com a promoção, os novos clientes Star trazidos da
concorrência pelos já clientes seriam integrados imediatamente ao programa com status Silver (Prata) ou
Gold (Ouro), dependendo do cartão que possuíssem
em outras companhias aéreas. Eles teriam direito
a um pacote de vantagens, como acesso à sala vip
e prioridade no check-in. Isso sem falar em outras
promoções que incluíam bonificação de milhas se
os participantes utilizassem rotas de companhias da
Alliance em determinado período.
De volta às ações de revitalização do Smiles, elas
levaram à captação de novos parceiros pela Varig,
inclusive em setores ainda não explorados, como o
imobiliário e o carnavalesco. Entre as parcerias estabelecidas em 2004 estão nomes como Imobiliária
Fernandez Mera, Central do Carnaval, Samsung
e Fast Shop (eletroeletrônicos), SKY (TV por assinatura), American Express Travelers Cheques
(financeiro), jornal O Globo, Editora Abril e restaurante Bassi.
Tais empresas compram milhas oferecidas pela
Varig a fim de usá-las em promoções e programas de
estímulo de vendas junto a seus clientes. Esses novos
negócios e as ações promocionais e de incentivo do
Smiles representaram crescimento de 18% na receita
da companhia em agosto de 2004 (em relação ao
mesmo mês do ano passado).
Um acordo recente que merece destaque é o firmado com o Unicard, cartão do Unibanco. O negócio
é o maior já realizado nesse segmento na América
Latina e movimentará 15 milhões de dólares durante
os três anos em que estará em vigor. O acordo inclui
ações de relacionamento, atendimento diferenciado
e serviços exclusivos aos clientes das duas empresas
em todos os seus pontos-de-venda.
“Compartilhar o negócio com a Varig é uma oportunidade única de ter sucesso, reconhecimento e rentaCASE STUDIES
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bilidade, proporcionados pelo excelente posicionamento
da marca, por sua representatividade no mercado
aéreo brasileiro e internacional e pelo pioneirismo de
proporcionar um programa de fidelidade inovador,
criativo até no nome - Smiles descarta adjetivos para
descrevê-lo”, afirma Luciana Melo, da Equipe Co-branded Unicard.
As demais marcas que se vincularam ao Smiles
também têm bons motivos para comemorar. A
Imobiliária Fernandez Mera, por exemplo, obteve em
dois meses um total de 91 unidades vendidas com o
empreendimento Bosque São Francisco. Destas, 27,
ou 29,1%, foram feitas por meio do mailing Varig
Smiles. Quanto aos monitores Samsung, foram
vendidos um total de 134 unidades em apenas um
mês, dentre as quais 67, ou 50%, via comunicação
Varig Smiles.
“A parceria que firmamos com o Smiles está sendo
de grande valia para a nossa empresa, pois além de
agregar duas marcas líderes em seus mercados, abriu
um novo canal de comercialização de nossos produtos
para um público altamente qualificado. Esperamos
continuar juntos fazendo excelentes negócios”, afirma o
diretor comercial de Produtos Digitais da Samsung
Eletrônica, Wladimir Benegas.
Outros depoimentos de parceiros também revalidam a importância do programa:
“A parceria com o Programa Smiles foi uma ótima
surpresa para a Editora Abril. Os resultados das ações
em conjunto superaram todas as nossas expectativas.
As milhas têm alto valor agregado para os clientes,
proporcionando ótimos retornos em todas as ações que
temos feito. Além disso, o Smiles não tem clientes, tem
parceiros, e é assim que somos tratados. Buscamos
juntos o sucesso de ambas as empresas.” Paola Ricardi
– gerente de Captação de Novas Assinaturas.
“É com grande prazer que consolidamos nossa
parceria com o programa Smiles da Varig por meio
do projeto Economize até 50% em Final de Semana
Prolongado 5 Estrelas. A equipe Smiles demonstrou, em
todos os momentos, extrema disposição em desenvolver
uma iniciativa ganha-ganha levando em conta o compromisso de oferecer ao cliente Smiles um benefício que
pudesse agregar valor a este público.” Raquel Ferrari
- Coordenadora de Vendas, Hotéis Marriott Brasil.
De fato, o principal objetivo da Varig com todas
essas ações – a satisfação do cliente – também foi
alcançado. Os incrementos de parcerias geraram
novas vantagens para os participantes Smiles. No
ramo carnavalesco, por exemplo, foi feito um acordo
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com a empresa Central do Carnaval,
que possibilitará aos foliões Smiles
utilizar milhas na hora de comprar
abadás para carnaval da Bahia de
2005. Outro exemplo é o contrato firmado com os organizadores do Grande
Prêmio Brasil de Fórmula Um que,
pelo segundo ano consecutivo, viabiliza
a compra de ingressos com milhas.
Os participantes ainda foram favorecidos
pela série de promoções criadas especialmente para
as comemorações dos dez anos do Smiles. Os números refletem que muitos souberam aproveitar a
chance. Em 2003, 27.429 clientes revalidaram suas
milhas, que seriam perdidas, caso não tivesse sido
planejada a Promoção de Revalidação das Milhas por
mais um ano.
A ação que permitiu aos clientes Prata, Ouro e
Diamante o upgrade – voando a metade das milhas/
trechos necessários, entre abril e setembro de 2003 –
obteve retorno de 5,56%, ou de 8.340 participantes
dos 150.846 que foram acionados por mala direta.
O número foi considerado positivo, visto que a promoção era inédita.
Com a criação do site Smiles, o programa ampliou o relacionamento com parceiros e clientes,
registrando 410 mil acessos, 237.479 unique visitors
e 9,78 milhões de pageviews no mês de julho de 2004.
Para se ter uma idéia da progressão em que cresce o
número de acessos, basta dizer que, em junho, eles
eram 344 mil, com 203.333 unique visitors e 7,02
milhões de pageviews.
O reforço da comunicação virtual permitiu
ainda o envio de extratos online, e a diminuição do
número de extratos impressos, que antes atingiam
mensalmente cerca de 400 mil participantes do programa. Isso garantiu redução de custos de R$ 273
mil mensais para a Varig, o que, por ano, representa
uma economia de R$ 3,28 milhões. Hoje, 300 mil
extratos são virtuais. Os cortes no consumo de papel
por conta disso correspondem também à política da
empresa de atuar de forma efetiva na recuperação e
preservação do meio ambiente.
Os resultados do DoAr, projeto de responsabilidade social da Varig, superaram todas as expectativas
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e contribuíram para um país melhor, graças à adesão em peso dos
passageiros. Já foram doadas 14 milhões de milhas que beneficiaram pessoas necessitadas por meio das seguintes
instituições: CACC - Casa de Apoio à Criança
com Câncer Durval Paiva (Natal/ RN), Hospital
de Anomalias Craniofaciais da USP - Centrinho
(Bauru/SP), HC - Hospital das Clínicas (São Paulo/
SP) e Instituto Dante Pazzanese (São Paulo/SP).
Os próprios usuários dos cartões Smiles também
aprovaram essa ação e outras motivadas pelos 10
anos do programa, como demonstram alguns depoimentos:
“Acho o Smiles realmente ótimo. Para mim, toda a
concepção do Smiles é perfeita. Também acho iniciativas
como o DoAr, do qual tive oportunidade de participar,
ótimas.” Guilherme Magalhães, cliente Smiles Ouro.
“Ser cliente Diamante Smiles me traz muita economia. Acumulo milhas principalmente por meio do uso
do cartão de crédito American Express e muitas vezes as
utilizo para fazer upgrades em viagens internacionais.
Acho que o site Smiles trouxe grandes melhorias para
o sistema de registro das viagens e facilitou o acompanhamento do extrato, que agora pode ser visto online.
Gostei muito da iniciativa de criação do DoAr, um
programa construtivo, do qual pretendo participar no
Natal desde ano, doando parte das minhas milhas para
quem precisa.” Alexander Ellwanger - cliente Smiles
Diamante há sete anos.
Ao mesmo tempo em que reforçou a imagem
social e ecologicamente responsável, correspondente
à sua filosofia, a Varig reafirmou suas constantes
preocupações com a segurança dos vôos e disposição
em buscar o que há de mais moderno no mercado a
fim de satisfazer os clientes. Isso, por meio da compra do Boeing 777. Considerado o mais atualizado
dos modelos de sua categoria, o avião somou-se à
frota da companhia, reconhecida como uma das
mais eficientes do mundo. A Varig, mais uma vez,
firmou-se na vanguarda tecnológica oferecendo aos
seus passageiros a oportunidade de voar numa aeronave que pode ser classificada da mesma forma que
o Programa de Fidelidade Smiles – como o melhor
produto do seu segmento.

Faustino Albano Pereira Júnior é diretor de Marketing da Varig
Brasil.
o sucesso de um programa de fidelidade
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Vitória é a palavra que pode definir a Rede de Idiomas
CNA. Desde sua fundação, em outubro de 1973, até
agora, a Rede vem obtendo a cada ano um crescimento
importante em seu mercado de atuação, sempre trazendo
novidades para o setor. Entre os diversos cases de sucesso
que a Rede acumula em sua trajetória, destaca-se o Curso
Kids, uma série com quatro kits de livros. Lançado no
final de 2002 e tendo seu quarto título editado no final
de 2004, este pode ser considerado um marco nos cursos
voltados ao público infantil.

C

om este novo curso, direcionado às crianças de 8 a 10 anos, o CNA leva o Inglês
aos pequenos alunos, utilizando-se de games, cartoons, brincadeiras, além de jogos de
computador. Desta maneira, o Inglês chega ao cotidiano dos baixinhos de maneira natural e alegre,
sem causar estresse no aprendizado.
Neste ponto, reside a diferença deste curso em
relação ao que se encontra no mercado: seu material
didático e sua pedagogia são apresentados através de
uma “turminha” de crianças comuns, mas também
monstrinhos que se encaixam perfeitamente no universo infantil, conduzindo os alunos por situações
comuns do dia-a-dia, mas com a necessária dose de
fantasia, e ensinando inglês como se tudo fosse uma
brincadeira ou um jogo divertido.
Em um segmento em que os livros importados
são regra (e a oferta de cursos reduzida), o material
didático do Kids, Série Kids’ Team, é inteiramente produzido pelo próprio CNA, no Brasil, e tem
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apresentação impecável – com impressão de alta
qualidade (a série recebeu o principal prêmio da categoria “livros didáticos”, no XII Prêmio Excelência
Gráfica “Fernando Pini”, concedido pela Associação
Brasileira das Indústrias Gráficas), repletos de ilustrações e cores, típicos de histórias em quadrinhos e
desenhos animados.
Além disso, jogos de tabuleiro, de cartas e de recortar, palavras cruzadas e “ligue os pontos”, imagens
para colorir, dominó e outras atrações compõem a
“mochila” dos alunos.
É difícil não se identificar com os personagens
criados pela Vice-Presidente do CNA, Ana Cuder,
autora de todos os livros e materiais de apoio dos
cursos da Rede. A oriental Keiko, o afrodescendente
Ben, os ocidentais Emily, Vicky, Lupe e Pat - todos
representam perfeitamente as crianças de qualquer
cidade brasileira. Existem também os monstrinhos
Nerd e Maggie, que agradam em cheio ao fantástico
imaginário infantil.
“O cerne da nossa metodologia é o ensino de situações cotidianas. Nós ensinamos a criança a pedir
para abrir a porta com educação, de uma maneira
formal, mas não deixamos de ensinar, também, o
modo mais informal e comum com os quais as
pessoas se comunicam em inglês, no dia-a-dia”,
explica Ana Cuder.
Para ela, em vez de fazer a velha redação “Como
foram minhas férias...”, as crianças querem escrever
cartas para o fã-clube do Brad Pitt e trocar cartas
com fãs de Harry Potter em todo o mundo. Isso se
aplica também ao CD de áudio, no qual as cantigas
folclóricas de sempre dão lugar para modernas músicas em ritmo de Hip Hop, Rock e Pop.
Ainda de acordo com a autora, o Kids não interfere no curso do ensino fundamental. Ao contrário. A
coleção dialoga com outras disciplinas, trazendo elementos, por exemplo, da Geografia e da Matemática.
O curso traz também a marca registrada da
metodologia CNA: há muito movimento para os
estudantes, tanto em sala de aula quanto nas dependências da escola. Esse é um aspecto que diferencia
o CNA - pesquisas da escola revelam que, graças
ao formato baseado em interatividade constante, os
alunos tornam-se mais sociáveis e o Kids’ Team
ajuda a criança a desenvolver suas habilidades comunicativas.
“Nós temos histórico aqui de alunos que não
tinham amigos e passaram a fazê-los; de alunos
tímidos que deixaram de ser tímidos; de muitos
estudantes que instituíram o CNA como ponto de
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encontro de suas turmas”, afirma Ana Cuder. Por
essa razão, segundo ela, o curso representa a essência
da filosofia da rede, que busca oferecer um “ensino
pensado para a vida”.
“O posicionamento da marca
CNA reflete exatamente isso: estamos ‘derrubando’ as paredes das
nossas salas de aula e mostrando
esse ambiente que existe no CNA
e que não é conhecido do público”,
afirma. O CNA oferece o curso
Kids em todas as suas 372 unidades espalhadas pelo país.
O curso tem quatro estágios
(quatro semestres em módulos
regulares), com carga horária
semanal de duas horas. Antes do
Kids, o CNA já tinha cursos para
crianças, mas não possuía material próprio, utilizando os de outras editoras.
Com o lançamento deste novo método, exclusivamente desenvolvido para as crianças que estudam no
CNA o crescimento das vendas foi impressionante.
Passados apenas um ano e meio desde a adoção dos
novos livros, já se percebeu um aumento de 100% na
venda dos mesmos, representando 4,03% das vendas
da editora CNA.

PROMOÇÃO DE RELANÇAMENTO
SORTEIA 25 VIAGENS COM
ACOMPANHANTE PARA A DISNEY
Embora, à primeira vista, o curso Kids do CNA
ainda represente uma fatia menor em seu mix de produtos, conforme indicado acima, a Rede acredita no
potencial deste público e está investindo pesado para
divulgar o CNA não só como um curso de idiomas
para jovens e adultos, mas também para crianças.
“Ainda não somos conhecidos como escola para
crianças”, afirma a vice-presidente da Rede, Ana
Cuder, “mas isso irá mudar a partir de 2005, com o
lançamento de uma campanha publicitária exclusiva para o Kids”. Prova da certeza de sucesso que
o CNA tem a respeito deste produto é que esta é a
primeira vez em que há investimento maciço em
um produto, e não apenas na marca, como um todo.
“Além da campanha de captação do primeiro
semestre de 2005, teremos filme publicitário para
TV e todo um mix de comunicação voltada especificamente para o Kids”, afirma a executiva.
apostando no mercado infantil
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A campanha é incrementada por uma grande
promoção, na qual o CNA irá sortear 25 viagens
para a Disney, com direito a acompanhante entre
os jovens e crianças que se matricularem nos cursos
Kids e Teens em todo país até março de 2005.
A promoção “CNA na Disney” acontece no
ato da matrícula do curso infantil, quando o aluno
recebe um cupom e automaticamente já está concorrendo. Segundo Ana Cuder, “a idéia é oferecer às
crianças um grande presente - realizar o sonho de ir
ao mundo encantado de Walt Disney e ter contato
com a cultura de um país de língua inglesa, o que
sem dúvida nenhuma é importante para o processo
de aprendizado”.
A campanha publicitária, aprovada em conjunto
com os franqueados de todo o país, começará a ser
veiculada nos principais meios de comunicação do
país em janeiro de 2005. O filme
“Irado” promete mostrar às crianças e jovens que é perfeitamente
possível aprender inglês de maneira
divertida, sem o estresse dos métodos
tradicionais. “O filme retrata muito
bem a realidade em sala de aula, no
CNA: a brincadeira e o aprendizado
andam sempre juntos. O público
irá se identificar”, acredita Nicadan
Galvão, gerente de marketing.
Além do filme para TV, outras
peças fazem parte do mix publicitários, tais como outdoor, flyer,
camisetas, adesivos, banners, entre
outras, além de materiais decorativos para as escolas (adesivos de parede e móbiles). A
campanha foi realizada pela agência EugenioDDB.

KIDS POR ANA CUDER –
VICE-PRESIDENTE DA REDE
CNA E AUTORA DOS MATERIAIS
DIDÁTICOS
Os cursos do CNA sempre foram muito conhecidos entre os adolescentes e os adultos. Mas, desde
o momento que escrevi o primeiro livro para a rede,
tinha como objetivo criar um curso Kids dentro de
nossas escolas. Agora vejo meu sonho realizado.
Fácil não foi. Primeiro, tive que mudar os livros
didáticos dos cursos normais, para depois poder me
dedicar às crianças. O método tinha que ser modificado, pois os livros importados não acompanhavam
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o dia-a-dia dos brasileiros.
Então, em 1999, escrevi meu o primeiro livro
CNA 100% nacional, para um público de 11 a 13
anos. De lá para cá, mudamos toda a literatura da
rede, o que só nos trouxe alegrias, já que a receptividade, tanto por parte dos alunos, quanto por parte
dos professores, foi a melhor possível.
Para lançar o Kids, fiz uma minuciosa pesquisa
de mercado. Descobri vários métodos lentos, que
não seguiam o ritmo dos pequenos aprendizes. Meu
filho também foi uma grande inspiração. Com ele,
aprendi a conhecer as necessidades do público infantil e detectar os defeitos das técnicas que já estavam
disponíveis no mercado.
Percebi que a coisa tinha que ser lúdica, que as
crianças tinham que aprender da forma mais natural possível, usando de recursos do cotidiano, como
desenhos, músicas, brincadeiras e
muitas, muitas imagens... Porque
o visual é o maior apelo para este
público.
O primeiro livro Kids, lançado
em 2002, foi o mais demorado. Levei
cerca de quatro meses para finalizá-lo. De lá para cá, venho tendo uma
média de dois meses para escrever
cada um e, o mais recente, o quarto
da série, me tomou 20 dias.
Agora, vamos lançar o curso
completo, que é composto por quatro kits (livro, caderno de atividades e
CD). Tenho certeza que a aceitação
por parte de pais e alunos será a
melhor possível.
Apesar de terem uma lógica, os materiais independem uns dos outros, o que significa que a criança
pode entrar em qualquer um dos níveis (de acordo
com seu conhecimento), sem nenhum prejuízo de
acompanhamento.
Sem dúvida, tive que aprender a ser criança novamente, ao escrever estes livros. Tinha que entrar
no mundo deles, para poder criar alguma coisa que
realmente lhes prendesse a atenção. Escrever para
crianças nada tem a ver com escrever para adultos.
São perfis completamente diferentes e aprendi muito
com isso.
Com o lançamento do curso completo agora no
fim de 2004, penso que algumas unidades irão dobrar o número de alunos Kids em 2005. O curso é
democrático, ou seja, “cabe no bolso” do brasileiro e,
ao mesmo tempo, consegue ter excelente qualidade e
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ser divertido. Os pais irão se encantar de ver seus
baixinhos falando uma segunda língua.
O que eu posso dizer é que criei
todo este material para levar a alegria
de brincar em inglês para todas as
crianças. Pouco a pouco, vejo meu
desejo sendo realizado.
(Ana Maria Cristina Cuder, 48 anos, um filho de
08, é formada em Língua Inglesa pela PUC e começou
sua carreira como professora de Inglês e Literatura em
1975. Em 1981 começou a atuar como Coordenadora
Pedagógica no CNA Liberdade (1ª escola CNA) e em
1985 escreveu seu primeiro livro para a rede o CNA.
É autora também de outros livros de outras editoras
(inclusive internacionais).

CRIANÇA APRENDE
COM MAIS FACILIDADE?
Segundo Ana Cuder, “quanto mais cedo aprendemos um segundo idioma, menos barreiras encontramos para o aprendizado. O adulto pode apresentar
uma dificuldade maior porque já tem o aprendizado
da língua-mãe como referencial. A criança não tem
este referencial e aprende com mais facilidade, da
mesma forma como está desenvolvendo seu uso do
próprio idioma. Criança, por exemplo, aprende a
falar sem sotaque e de forma mais duradoura. Além
disso, pode aprender várias línguas ao mesmo tempo,
sem que uma interfira com a outra, algo impossível
para adultos”.
Ana lembra que um estudo recente, publicado
pela revista “Nature”, a mais prestigiada publicação de ciências do mundo, mostra que aprender
um segundo idioma tem sobre o cérebro o mesmo
tipo de efeito que fazer musculação exerce sobre os
músculos.
“Eu sempre soube, por estudos anteriores, que o
ensino de idiomas afetava positivamente o cérebro
das pessoas, principalmente das crianças, que estão
mais abertas aos processos de aprendizado. Mas
sempre tive contato com pesquisas pedagógicas. Esta
é a primeira vez que a neurociência corrobora o que
nós, pedagogos, já sabíamos”, afirma Ana Cuder.
Após analisar imagens de exames cerebrais de
pessoas que falam pelo menos dois idiomas com
fluência, cientistas britânicos convenceram-se de
que o aprendizado de idiomas exercita o cérebro. Eles
descobriram que pessoas que falam duas línguas têm
mais matéria cinzenta na região do cérebro associada
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à linguagem.
O estudo mostra também
que quanto mais cedo as
pessoas aprendem o segundo idioma, maior o aumento da massa
cerebral. Segundo o coordenador do estudo,
Andrea Mechelli, neurocientista da University College London, o cérebro das crianças teria ganhos
mais significativos porque seria estimulado numa
fase em que ainda está em desenvolvimento e passa
por mudanças estruturais. “O trabalho pedagógico
tem muito sentimento, intuição e sensibilidade envolvidos, mas não podemos descartar os aspectos
científicos do trabalho”, afirma a autora.

KIDS - A PALAVRA DO
FRANQUEADO
“As franquias de Campos dos Goytacazes (RJ)
foram as primeiras a trabalhar com os níveis infantis
desde a abertura. Já no primeiro semestre de 1992, trabalhamos com crianças de 1ª a 4ª séries. Naquela ocasião,
fazíamos divulgação em escolas que tinham estes níveis.
“Combinávamos com a direção a realização deste
trabalho em horários de recreio ou 10 a 15 minutos de
aula demonstrativa, quando brincávamos com os alunos na sala de aula ou no pátio, fazíamos o cadastro e
sorteávamos brindes.
“Quando a escola ficava próxima à unidade, os próprios professores vinham ao CNA trazendo suas turmas
cumprindo um horário pré-estabelecido às sextas-feiras
e desenvolvíamos o mesmo tipo de trabalho oferecendo
pipocas e sucos na saída.
“Para este semestre vamos trabalhar aproveitando
a comemoração da independência. Cada uma das unidades escolheu uma das escolas piloto, fez contato com
o coordenador e vamos fazer um concurso de desenho
sobre a data. O primeiro colocado receberá uma bolsa de
integral para este semestre e os demais que concorrerem
terão descontos.
Estratégias como estas nos renderam até agora 75
alunos de Kids no CNA Ouvidor e 35 no CNA Baronesa.
Temos certeza que vamos ampliar e muito estes números, pois o método é excelente e as crianças adoram”.
Célia Braga
diretora das unidades Campos/Baronesa
e Campos/Ouvidor no Rio de Janeiro.
“Eu sempre dei prioridade ao público infantil. Primeiro, porque eu gosto muito de crianças e segundo, porapostando no mercado infantil
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rede cna
que eles são alunos que têm um potencial muito
grande a ser explorado. Fazemos algumas ações externas, como distribuição
de material pedagógico nas portas das
escolas e também oferecemos regularmente aulas demonstrativas especialmente para esse público. Entretanto, o
que mais atrai as crianças são as instalações da escola.
Quando as mães nos procuram interessadas no curso,
mostramos nosso laboratório de multimídia, biblioteca
e videoteca que têm uma grande variedade de material
para essa faixa etária.
“Sempre colocamos a criança no computador para
demonstrar os softwares que são materiais para estudo
e também para diversão. A sala de aula está decorada
para eles e ainda estamos em fase de mais melhorias,
sempre buscando mais idéias para aumentar o número
de “kids” em nossa escola. Tudo isso atrai este público
e faz com que o curso Kids seja um sucesso em nossa
unidade”.
Rosiris B.Braga
Diretora da unidade
CNA Itaquera – São Paulo

KIDS - A PALAVRA DOS PAIS
“Estou muito satisfeito com o curso, porque percebo
que meu filho está aprendendo.”
Braz Almeida Neves
Pai de Vinícius Almeida Neves
“Estou feliz, porque minha filha está se sentindo
motivada e contente com o curso de inglês.”
Eronides de S. Vicentin
Mãe de Paola Mangueira Vicentin
“Estou contente com o curso porque percebo que
meu filho está motivado a ir à escola e não vê a hora de
chegar o dia da aula.”
Eliseth Ferreira
Mãe de Renato Ferreira Valenzuela

UMA HISTÓRIA QUE JÁ COMPLETA
30 ANOS DE EXISTÊNCIA
Já se passaram 30 anos desde a fundação do
CNA (Cultural Norte-Americano) e Luiz Gama,
presidente da empresa, relembra o começo do empreendimento que fundou em 1973 e, que a partir
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de então, somente cresceu. Naquele
início de década de 70, ele era
representante de uma editora de
livros didáticos.
Um dos vendedores sob sua liderança,
empenhado em fechar negócio, inadvertidamente
prometeu a uma cliente um pacote de aulas de Inglês
gratuitas se ela comprasse uma coleção de livros.
Ele se viu na obrigação de cumprir a promessa,
mas transformou-a numa ferramenta de venda:
contratou uma professora que, passou a dar as aulas
prometidas. Em seis meses, Gama tinha uma escola
de Inglês – o CNA – com 2.400 alunos.
Da capital gaúcha, Gama levou a fórmula para
Curitiba (PR), depois para Campinas (SP), até desembarcar em São Paulo. Nesta época, o empresário
conheceu e contratou como diretora pedagógica, a
professora Ana Cuder, que implantou os cursos e
escreveu, com exclusividade, todos os livros didáticos
do CNA a partir da metodologia comunicativa, com
ênfase na conversação.
A trajetória se mostrou vitoriosa. O CNA vem
abrindo 30 franquias em média por ano. A partir
deste ano até 2005, o objetivo da rede é inaugurar
50 unidades anuais, somando daqui a dois anos 500
escolas com 500 alunos matriculados por semestre
– ou seja, 500 mil alunos por ano.

“DNA do CNA”
No CNA não há dúvida de que o sucesso verificado até agora e os resultados esperados para o futuro
têm um mesmo fio condutor, o chamado “DNA do
CNA”: a metodologia desenvolvida por Ana Cuder,
aplicada em todas as escolas da rede. No CNA, comunicação livre, atividades extra-classe e vivências
do dia-a-dia, fazem das escolas CNA “um point”,
como gostam de dizer os alunos.
A metodologia comunicativa incentiva crianças,
jovens e adultos a aprender o idioma com a mesma
facilidade com que aprenderam o português, levando
em conta a interação constante com o ambiente e
a cultura a sua volta. Os livros do CNA levam a
assinatura de uma brasileira – a própria Ana Cuder
– e são inteiramente produzidos no Brasil.

RESULTADOS IMEDIATOS
Esses aspectos, segundo revelou pesquisa feita

ensino

junto a alunos e pais, levam à percepção de que
no CNA o ensino é pensado para que seja usado
na vida cotidiana dos estudantes. Com base nesse
conceito, A Rede pôde, ao longo dos últimos dois
anos, comemorar excelentes resultados: a marca
teve um crescimento de Top of Mind de 66%, um
crescimento de brand awareness de 68%, totalizando
um aumento de 66% de share of mind no mercado
de ensino de idiomas.
O CNA também foge do padrão na escolha dos
franqueados – a rede busca pessoas com perfil empreendedor,
que não fiquem limitadas ao
modelo central e tenham mobilidade e desenvoltura para realizar
ações locais, de acordo com as
demandas de cada região.
Outro diferencial é o aperfeiçoamento constante, através de
treinamentos, workshops e palestras. Além dos treinamentos obrigatórios, os franqueados também
têm acesso ao PEG - Programa
de Excelência Empresarial, que
funciona como um “MBA interno” do CNA. No programa são
oferecidos conceitos de gestão,
marketing, negociação, recursos
humanos e outros.
Não por acaso, a rede registra a marca de 60%,
dentre as novas unidades, inauguradas por franqueados que já pertencem à Rede, ou seja, eles enxergam
nas escolas um negócio seguro e rentável – adjetivos
próprios a uma empresa que chega aos 30 anos com
a disposição de crescer mais.
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EXPANSÃO PELO BRASIL
Neste momento, o CNA está buscando parceiros
nas regiões Sul e Sudeste, com ênfase no interior de
São Paulo (região de Campinas), Curitiba, Vitória,
Grande Belo Horizonte, interior do Paraná e de Santa
Catarina. O próximo passo será o Nordeste (Salvador
e Recife) e o Centro-Oeste (Campo Grande).
“Estamos realizando um trabalho proativo da rede,
apresentando o CNA como um excelente negócio na área
de educação. Assim, quando uma
nova franquia é aberta, ela passa a
contar com grande colaboração dos
consultores da rede, para que sua
estrutura seja sólida e bem administrada. Para isso, são organizados
treinamentos pedagógicos, administrativos, financeiros e de marketing,
além da coordenação na montagem
da unidade”, diz Márcia Cuder, Gerente de Expansão da Rede.
O franqueado CNA conta com
uma metodologia comunicativa e
material didático exclusivo para o
ensino do Inglês e do Espanhol,
produzido para atender às necessidades do estudante brasileiro. As
unidades possuem cybercafé e área
de convivência (Interactive Learning
Center), laboratório de multimídia e professores especialmente treinados para garantir o aprendizado através de
uma abordagem lúdica e interativa. Tudo isso garante
a satisfação do franqueado e o retorno do investimento.
Sem dúvida alguma, 2005 será um ano de grandes
conquistas para o CNA.

Margarete de Moraes é jornalista e coordenadora de Comunicação
da Rede CNA.
apostando no mercado infantil
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PAMPILI

S ilvano P ereira

de

Souza

Transformando em realidade
os sonhos de meninas

A Pampili, empresa voltada para o segmento infantil
feminino, é uma das maiores empresas do país no setor.
Atendendo crianças de 0 a 12 anos, a Pampili conta com
3.000 colaboradores que criam linhas coloridas, práticas
e confortáveis e mantêm a empresa como uma das mais
queridas pela garotada. Referência no mercado calçadista,
a Pampili é uma empresa que direciona seus esforços em
entender o universo infantil feminino. Tudo que envolve
moda, estilo e bem-estar de suas consumidoras é estudado
e analisado para oferecer exatamente o que as meninas
procuram.

P

resente em quase 20 mil pontos de venda, a
Pampili possui vinte e cinco linhas de produtos e produz anualmente seis milhões de
pares de calçados. Com 22 células de fabricação trabalhando a todo vapor, a empresa tem
capacidade para produzir 40 mil pares de calçados
por dia. A Pampili utiliza a mais alta tecnologia
para produzir internamente seus solados e toda a
matéria-prima empregada é testada e aprovada por
seu laboratório.
Além do mercado interno, a empresa exporta hoje
para cerca de 40 países, deixando muito mais bonitos
os pés das meninas da América do Norte, Central e
Sul, Europa, África, Oriente Médio e Oceania.
A Pampili possui unidades industriais especializadas em trabalhos artesanais, o que possibilita
personalizar a marca em qualquer parte do mundo.
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Histórico
Em 1987, na cidade de Birigüi - conhecida como
Capital Sul-Americana do Calçado Infantil -, nasceu a Pampili. Fundada por Maria Aparecida e
José Roberto Colli, a empresa produzia 50 pares de
sandálias anatômicas por dia e contava com apenas
seis colaboradores.
O êxito de seus produtos possibilitou investir em
novos modelos e, um ano após sua fundação, a Pampili começou a fabricar seus primeiros sapatinhos
para festa. Foi um sucesso absoluto e direcionou
a empresa para o segmento que a fez conhecida
nacionalmente.
Em 1993 a empresa já era líder nacional em
Calçados de Festas Infantis Femininos e até hoje
é referência quando se pensa em modelos bonitos,
coloridos e confortáveis para meninas de 0 a 12 anos.
Hoje a empresa investe constantemente em modernização de equipamentos, treinamento e qualificação de seus colaboradores.
A Pampili é reconhecida por atender às exigências
do mercado através de modelos criativos, bonitos e
que respeitam o bem-estar e a saúde de suas jovens
consumidoras.

Missão da empresa
Ser a inspiração presente no mundo da menina.
Transformando sonhos e fantasias em alegria, bem-estar, beleza e estilo. Participando de cada passo de
sua vida, fazendo a diferença no seu futuro.

Valores e Princípios
• Comprometimento
• Respeito
• Confiança
• Amor
• Humildade
• Conhecimento

Mensagem do presidente
Na busca constante pela produção dos melhores
calçados infantis femininos e se superar em qualidade
e atendimento ao cliente, a Pampili está sempre em
processo de renovação.
A empresa, que é hoje uma das maiores do setor no
Brasil, vem aprimorando cada vez mais seu modo de
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refletir sobre o compromisso com o cliente e voltando as
atenções para a ligação entre equilíbrio pessoal, empenho
e transparência nos resultados.
Uma empresa plena é
aquela capaz de acompanhar
as exigências do mercado por
meio do comprometimento
de sua equipe, estabelecendo
vínculos e proporcionando
diferentes meios para a realização de um trabalho eficiente
e muito bem estruturado.
Por Intermédio de um
novo modelo gestor, a Pampili
centra seus esforços em tornar-se uma empresa altamente
capacitada para alcançar seu
mais importante objetivo: as
meninas. Tal modelo faz parte
de uma nova etapa em seu desenvolvimento, onde as
idéias, e não os ganhos, é que direcionam o trabalho,
assegurando a qualidade e fidelizando os clientes.
Sempre inventando moda.
José Roberto Colli
Diretor Presidente

Títulos e prêmios
Os prêmios e certificações da Pampili refletem
a preocupação da empresa em oferecer sempre o
melhor produto através de práticas responsáveis e
de um forte compromisso social:
• Destaque Grupo Planeta Pé Calçados (Curitiba)
• Fornecedor VIP Paquetá Calçados (Porto Alegre)
• Selo Abrinq - Empresa Amiga da Criança- Fundação Abrinq - 1999
• Reconhecimento por responsabilidade social - Sesi
de Birigüi - Birigüi (SP)
• Selo Instituto Pró-Criança de Birigüi
• POPAI Brasil 2002 - Mobile Junino - Material
promocional premiado
• POPAI Brasil 2003 - Mobile Junino - Material
promocional premiado

Projetos sociais
A Pampili mantém canais de atendimento que
foram criados especialmente para oferecer ajuda
TRANSFORMANDO EM REALIDADE OS SONHOS De MENINAS
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pampili
profissional às questões pessoais, familiares e
sociais de seus colaboradores.
Orientações, informações e encaminhamento
são disponibilizados por meio dos programas
oferecidos pela empresa para garantir as
melhores condições de vida e de trabalho, o que resulta em reconhecimento e
valorização do colaborador.
O Projeto Social Pampili atua nas
seguintes frentes:
• Atendimento individualizado
• Atendimento familiar
• Encaminhamentos
• Visita social
• Grupo de reflexão
• Coral
• Mensagens motivacionais

O case
A Pampili conseguiu abreviar o ciclo da sua força
vendas, que antes era de quatro dias, para questão
de minutos. Para tanto a empresa implantou para
os seus mais de 100 vendedores o Projeto Pocket,
solução composta por iPAQs 1910 da HP e comercializados pela paulistana MGI, e o software de
automação de força de vendas da Acácia Consultoria.
“Um ano depois de implementado o sistema, já estamos colhendo benefícios diretos como velocidade no
atendimento ao cliente, operacionalização das vendas
em tempo real e geração de informações de gestão para
o vendedor. Além, é claro, da atualização tecnológica
e do canal de comunicação direto que criamos com
equipe de vendas” afirma Silvano Pereira de Souza,
gerente administrativo e financeiro, da Pampili.
Atualmente são mais de 100 vendedores treinados
e munidos com iPAQs 1910, da HP, em diversos
pontos do país. Até o final de 2004, a empresa planeja adotar a mesma estratégia para a sua área de
exportação.

A primeira fase do projeto teve início
em 2003, com o treinamento dos vendedores. A solução funciona da seguinte
maneira: a central recebe os pedidos
de compras provenientes dos pockets
dos vendedores a qualquer momento
do dia. Os pedidos são descarregados
no sistema de retaguarda Dual-GCom
que, imediatamente, exporta as informações para
o sistema de gestão empresarial da Pampili. O Mega-ERP, por sua vez, disponibiliza o pedido para o setor
de planejamento da produção.
Em tempo real o vendedor, na outra ponta, já
recebe em seu iPAQ as mensagens relativas as
alterações de políticas de preços, estoque de produtos disponíveis entre outros dados pertinentes à
operação. Extensa gama de dados já está registrada
no equipamento à disposição do cliente, como seu
histórico financeiro e de compras dos últimos dois
anos, produtos e linhas, tabela de preços, controle de
pedidos enviados, estoques, agenda de visitas entre
outras informações.
“Com o sistema atual, temos um contato direto
com o vendedor, o que possibilita ajustes em tempo
real para atender determinada demanda ou necessidade do cliente. Antes, o ciclo chegava a 96 horas
para comunicar toda a rede através de telefones e e-mails. Hoje, tudo é feito em, no máximo, 24 horas”,
explica Souza.
Por trabalhar em segmento altamente competitivo onde qualidade, design e eficiência são requisitos
básicos e de total importância, a tecnologia sempre
foi grande aliada da Pampili. A empresa é usuária de
ERP há seis anos e utiliza sistema CAD no desenho
de seus projetos de calçados.
A tecnologia de ponta também está presente nos
processos de bordado, injeção e administração. A
empresa tem cerca de 100 estações de trabalho funcionando em plataformas multi-ambientes UNIX,
Linux e Windows com bancos de Dados Progress,
Oracle e SQL Server.

Silvano Pereira de Souza é gerente administrativo e financeiro
da Pampili.
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E dison Wohlers

Foco na segurança,

saúde e meio ambiente
Após dois anos de trabalho para reduzir ao máximo os
riscos ambientais e aumentar a qualidade de vida de
seus colaboradores, a fábrica da Wyeth, em Itapevi (SP),
acaba de conquistar duas importantes certificações: ISO
14001:1996 (Sistema de Gestão Ambiental) e OHSAS
18001:1999 (Sistema de Gestão de Segurança e Saúde
Ocupacional). As certificações contribuem para ampliar
as exportações da filial brasileira que, na Corporação,
passa a ser a primeira da América e a quarta entre as 37
unidades fabris a obter as certificações de forma integrada
simultaneamente.

R

esultados de uma estruturação da área de
Meio Ambiente e Segurança do Trabalho,
iniciada na instalação da planta, em 1999,
as certificações refletem o nível de cons
cientização de todos os colaboradores sobre a importância da preservação do meio ambiente e da
proteção à saúde.
As certificações fazem parte do objetivo da unidade de Itapevi de se posicionar como um centro
de exportação, ampliando a abrangência de suas
operações no mercado internacional. Atualmente, a
unidade é responsável pela exportação de produtos
para quase a totalidade dos paises da América Latina.
A conquista das certificações pela fábrica de Itapevi,
de forma integrada, representa um importante passo
para a realização das aspirações do Technical Operations & Product Supply (TO& PS) corporativo
FOCO NA SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE
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wyeth brasil
e local, bem como o
reconhecimento aos
esforços da liderança
local em conformidade com
os padrões internacionais para alcançar a excelência operacional.
“Nosso compromisso é continuar promovendo
um ambiente de trabalho mais seguro e saudável
para nossos colaboradores e contribuir para a melhoria de qualidade de vida de nossa comunidade,
reforçando a fábrica de Itapevi como uma operação
de classe mundial”, disse Joaquín Barreto, Diretor
Regional de Operações da Wyeth-Itapevi.
Em 17 de dezembro, a unidade da Wyeth em
Itapevi realizou um evento com a presença de todos
os colaboradores para oficializar a conquista. Na
oportunidade, os certificados foram entregues diretamente das mãos de Carlos Bueno, presidente da
Lloyd’s Brasil, empresa que realizou as auditorias.
Na solenidade, estavam presentes o presidente
da Câmara Municipal de Itapevi, vereador Valter
Cardoso; o secretário municipal do Meio Ambiente
e Desenvolvimento Urbano, Carlos Habe; o vereador
Hermógenez José Sant’Ana, e o advogado Roberto
Barbosa Rodrigues, presidente do Rotary Club de
Itapevi.
Participaram também Alan Moran, assistente
da presidência global de EHS (Meio Ambiente e
Segurança no Trabalho) da Wyeth, Joaquín Barreto, diretor regional de Operações, Edison Wohlers,
gerente de Meio Ambiente e Segurança do Trabalho,
Júlia D’urzo, diretora de Recursos Humanos, Mario
Páscoa, diretor de Desenvolvimento de Negócios, e
Claudius Maranhão, diretor-assistente.
Na ocasião, o secretário do Meio Ambiente, Carlos
Habe, afirmou em discurso que a prefeitura do município de Itapevi se sente parceira da Wyeth nessa
conquista e que acompanha o desenvolvimento da
fábrica desde sua instalação na cidade, no ano de
1999.

Principais Projetos
– Unidade de Itapevi
Segurança do Trabalho

A companhia investiu 150 mil dólares em Saúde
e Segurança do Trabalho em 2003. Grande parte dos
recursos foi aplicada na melhoria das condições de
trabalho na unidade de Itapevi, como:
• Proteção de máquinas
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• Adequação de plataformas e áreas de circulação
• Revisão da Sinalização de Segurança – instalação
de 2 mil placas, pinturas, identificações e outras
comunicações visuais, com o intuito de alertar sobre
orientações gerais e os riscos específicos de máquinas
e equipamentos;
• Levantamento e plano de melhoria da ergonomia
de máquinas e equipamentos
• Management Safety Walk – inspeção programada
de áreas por gestores acompanhados de profissionais
de segurança;
• Safety Talk – diálogos de segurança realizados
durante as reuniões de células;
• Job Safety Analysis – observação detalhada de
atividades para detectar possíveis situações de risco.
• Campanhas Educativas
• Exames periódicos, além dos que a legislação estabelece, visando monitorar a saúde dos colaboradores
como um todo.
Não ocorreram acidentes de trabalho fatais com
colaboradores da Wyeth nem foram registradas lesões
incapacitantes ou acidentes com perda de parte do
corpo durante o ano de 2003.

Meio Ambiente

• Reformulação da área de estocagem de resíduos
• Melhoria nos procedimentos para descarte e registro
de resíduos
• Programa de reciclagem de materiais
• Programas de redução no consumo de recursos
naturais (água e energia)

Saúde

• Campanhas Educativas
• Exames periódicos, além dos que a legislação estabelece, visando monitorar a saúde dos colaboradores
como um todo
• Ginástica Laboral: A Wyeth conta com uma equipe
de quatro fisioterapeutas que realizam exercícios de
ginástica laboral com todos os funcionários três vezes
por semana. A empresa investe R$ 3.900 por mês
no programa, que conta com a participação de 280
colaboradores. A ginástica laboral acontece na unidade industrial de Itapevi e foi implantada em 2002.

Sobre a Wyeth
A Wyeth é uma indústria farmacêutica de origem
norte americana que está presente em 145 países e fi-

farmacêutica

gura entre as maiores empresas mundiais do mercado
farmacêutico. Possui 37 fábricas distribuídas em 17
países e centros de pesquisa nos Estados Unidos, no
Canadá, na Inglaterra e na França, com ramificações
em diversas outras regiões do mundo.
A companhia é também uma das principais
empresas do mundo na área farmacêutica voltada
para pesquisa e produtos para a saúde. É líder na
elaboração, desenvolvimento, fabricação e comercialização de produtos farmacêuticos, vacinas,
produtos biotecnológicos e medicamentos de venda
livre. Nos Estados Unidos conta com um Instituto
de pesquisas situado em Collegeville, na Pensilvânia,
dedicado exclusivamente à Saúde da Mulher, o que
colaborou para a obtenção do título de líder mundial
em medicamentos para a saúde feminina. A Wyeth
caracteriza-se por sua forte atuação junto à classe
médica: seus representantes visitam 35 mil médicos
mensalmente em todo o País.
No Brasil, a Wyeth assume uma aposição de
destaque em pesquisa clínica, em conjunto com as
principais universidades brasileiras, investindo no
desenvolvimento de novos fármacos. Os produtos
direcionados à saúde da mulher são responsáveis
por mais da metade das vendas da empresa no país.
Além de atender o mercado interno, sua produção
também é exportada para a quase totalidade dos países da América Latina. A empresa conta com 724
colaboradores no país, somando-se as áreas administrativas e de
produção. No mundo o número
chega a 52 mil colaboradores.
A empresa estruturou-se
no Brasil em duas unidades
operacionais para produção e
comercialização de produtos
farmacêuticos de prescrição e
de venda livre, respectivamente,
a Wyeth Pharmaceuticals e a
Wyeth Consumer. A empresa
conta ainda com duas unidades
no Brasil: a administrativa na
cidade de São Paulo e a industrial
em Itapevi (SP). A fábrica da
Wyeth é um centro de excelência para a produção
global de medicamentos, com uma área de 26 mil
metros quadrados de construção distribuídos em
uma área total de 120 mil metros quadrados. Hoje,
o trabalho da unidade industrial está voltado para
a nacionalização de produtos importados e para a
ampliação das exportações.
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A Wyeth comercializa no Brasil 30 medicamentos, que se desdobram em 43 apresentações.
Em 2003, o investimento mundial em pesquisa e
desenvolvimento da Wyeth foi de aproximadamente
US$ 2,1 bilhões.

Histórico

A chegada da Wyeth ao Brasil aconteceu em 24 de
maio de 1949, por meio de uma associação do Instituto Medicamenta Fontoura com o seu fornecedor de
penicilina, a americana Wyeth Internacional. Com o
nome de Indústrias Farmacêuticas Fontoura-Wyeth,
a empresa criou a primeira fábrica de penicilina da
América do Sul, em São Bernardo do Campo (SP).
Com o aperfeiçoamento dos métodos de produção
e a introdução de novas preparações de penicilina
em formas injetáveis e para uso oral, as Indústrias
Farmacêuticas Fontoura-Wyeth chagaram à liderança nacional na produção e comercialização de
antibióticos. A companhia farmacêutica também
introduziu no mercado brasileiro vários produtos de
destaque nas áreas de saúde feminina, neurociências,
infectologia e vacinas.
Em 1988, a Wyeth Internacional adquiriu a participação societária da família Foutoura e a razão social da empresa foi alterada para Laboratórios Wyeth
Ltda. Em 1992, com a inclusão nos EUA da divisão
Whitehall Ltda de medicamentos de venda livre, o
nome da companhia foi modificado novamente para Laboratórios
Wyeth-Whitehall Ltda.
Em 1990, a empresa comprou
a Syntex do Brasil e , em 1994,
ocorreu a aquisição mundial da
American Cyanamid, companhia
de forte participação no setor
agropecuário e no mercado norte-americano de vitaminas. Em
decorrência dessas aquisições e
fusões, a Wyeth alcançou a liderança nacional em medicamentos
dedicados à saúde feminina no
ano de 1999. Instituiu também
suas linhas de produtos hospitalares e vacinas.

Balanço Social

Em dezembro de 2004, a Wyeth Brasil publicou
pela primeira vez seu Balanço Social, no qual lista
que seus investimentos sociais externos beneficiaram
mais de 42 mil pessoas. Auditado pela Trevisan AuFOCO NA SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE
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ditores Independentes, o trabalho seguiu as diretrizes
do modelo sugerido pelo Instituto Ethos, referência
no segmento de Responsabilidade Social no Brasil.
Segundo José Roberto Sanchez, presidente da
Wyeth Pharmaceuticals no Brasil, a Wyeth vê a atividade empresarial muito além dos seus produtos. “É
preciso acelerar o progresso de nosso país e a igualdade de oportunidades, por isso não menos importante
para nós é retribuirmos o que a sociedade nos dá,
atendendo ao chamado de atenuar as desigualdades,
preencher as carências, criar oportunidades de desenvolvimento sustentável e preservar o meio ambiente”,
conclui Sanchez. O material, que será distribuído aos
funcionários e principais públicos-alvos da empresa,
como autoridades, classe médica e formadores de
opinião, destaca os seguintes pontos:

Público Interno

• Uma das principais atenções da Wyeth é a saúde
dos seus 724 funcionários. Em 2005, a companhia
deve divulgar um levantamento sobre o perfil da
saúde dos colaboradores. Em 2004, pela primeira
vez, aconteceu uma pesquisa sobre o clima organizacional.
• A companhia investiu US$ 150 mil em saúde e
segurança do trabalho em 2003, sendo que a maior
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parte desse recurso foi investida na
melhoria das condições de trabalho
na unidade de Itapevi, onde fica a
fábrica da Wyeth no Brasil.
• Em 2003, a Wyeth registrou
um total de 19.560 horas de treinamentos nas duas divisões da
empresa e nas áreas de suporte,
o que representa 28,4 horas por
empregado/ano.
• A empresa reduziu em 60% a carência de conhecimento em informática graças a um treinamento
oferecido pelo Departamento de
Informática
• Em 2003 a Wyeth inaugurou
área de lazer em Itapevi. O investimento foi de R$ 700 mil.
• A empresa promove campanhas
internas de vacinação contra a
gripe. Em 2003 foram beneficiados
175 funcionários.
• Em 2003, 60 colaboradores foram
beneficiados com o reembolso da
vacinação dos dependentes, o investimento foi de R$ 10.597.
• A empresa oferece o Lanche do Estudante, uma
refeição para os funcionários que estudam à noite,
estendido para os funcionários que desejam receber
o benefício.

Comunidade

As ações da Wyeth em relação à comunidade são
direcionadas para as áreas de saúde e meio-ambiente.
Em 2003, os investimentos sociais externos beneficiaram mais de 42 mil pessoas. Confira abaixo as
associações, entidades e ações beneficiadas:
• Gruparj – Grupo de Pacientes Artríticos do Rio
de Janeiro
• Campanha de Doação de Órgãos- Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO)
• Mening – Instituto de Prevenção à Meningite
• Jogo pela Vida da Santa Casa de Misericórdia de
Porto Alegre
• Dia da Cidadania
• Jovens Patrulheiros
• Dia do Meio Ambiente
• Feira do Artesanato
• Campanha do Agasalho
• Natal Solidário do Grupo de Apoio ao Adolescente
e à Criança com Câncer (GRAAC)

farmacêutica

Gerenciamento de resíduos

Por ser uma indústria farmacêutica, a empresa
precisa seguir regras específicas sobre a destinação
dos resíduos. Além disso, há uma grande preocupação com produtos vencidos ou obsoletos (aqueles que
por algum motivo foram rejeitados), que também
devem seguir uma destinação adequada. A Wyeth
ainda conta com um programa corporativo que
envolve a utilização de embalagens com o mínimo
de impacto possível.
A empresa também promove ações de conscientização entre seus funcionários, buscando:
• Reduzir a geração de resíduos
• Reutilizar os materiais ao máximo
• Reciclar os materiais sem utilidade
• Repensar os hábitos de consumo e descarte

Reciclagem
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parâmetros estabelecidos por lei.

Poluição do ar

Em 2003, ocorreu uma redução de 95% na
utilização de gases CFCs em relação a 2002. Isso
foi possível graças à substituição de bebedouros e
equipamentos que utilizam o CFC por máquinas
com o chamado CFC ecológico.

Legislação ambiental

Em 2001, a Wyeth implantou um programa de
conformidade legal. A partir de então, a empresa
passou a cumprir totalmente a legislação ambiental
aplicável e não registrou nenhuma notificação ou
autuação de órgão ambientais.

Saúde e Tecnologia

• No Brasil, a empresa desenvolveu 11 estudos clíni-

A Wyeth possui uma central de
resíduos internos, onde os produtos
são armazenados para serem levados para a reciclagem. O material
a ser reciclado é doado para uma
empresa, que fica responsável pela
retirada do mesmo e pela picotagem das caixas (embalagens). Por
exigência do setor farmacêutico,
todo o material deve ser descaracterizado e nenhum produto reciclado
pode ser vendido se possuir o logotipo da Wyeth.
Cerca de 60% do material
das embalagens são separados e
encaminhados para reciclagem.
Em 2003, houve um aumento de
aproximadamente 100% na quantidade de resíduos reciclados em
relação a 2002, com manutenção
da média mensal de quantidade de
resíduos, o que resultou em uma
redução significativa da quantidade de resíduos enviada para aterros
sanitários.

Efluentes

Todos os efluentes produzidos pela Wyeth são tratados e
monitorados mensalmente. Em
2003, o monitoramento mensal
da qualidade dos efluentes apresentou 100% de atendimento dos
FOCO NA SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE
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cos dos quais cinco eram novas investigações
• As pesquisas brasileiras envolvem as Fases II, III e
IV da pesquisa clínica e são desenvolvidas localmente
com ou sem cooperação internacional. Cerca de 40
centros de pesquisa como faculdades de medicina e
universidades, participaram dos estudos desenvolvidos em 2003

Cursos de Informática

Os treinamentos em informática feitos pela Wyeth
atendem a todos os funcionários, que recebem os
avisos sobre os cursos disponíveis por meio da Intranet da empresa. As aulas acontecem na unidade
de Itapevi. Os funcionários são liberados, durante o
expediente, para participar dos cursos.
A empresa também conta com uma equipe
formada por especialistas que realizam cursos internos de uso de ferramentas e softwares. Com esta
iniciativa, o departamento conseguiu reduzir em
60% a carência de conhecimento sobre programas,
que era uma das principais causas de solicitação
de atendimento pelo Departamento de Informática.

Educação e Treinamento

A empresa trata o desenvolvimento de seus colaboradores sob dois aspectos. O primeiro é do ponto
de vista técnico, onde a Wyeth investe junto aos
colaboradores no sentido de mantê-los atualizados
para o desenvolvimento ou aprimoramento de suas
atividades. Nesse sentido, sempre que é necessário
o gestor indica e solicita a inscrição do funcionário
em um programa de estudos, ou indicação para um
job rotation, treinamento na própria atividade, ou
supervisão direta no dia-a-dia. O segundo aspecto é

o do ponto de vista de gestão ou liderança, onde os
funcionários participaram de eventos corporativos
que vão ao encontro das estratégias da organização.
Os programas sistemáticos de capacitação estão
diretamente ligados ao próprio aprimoramento das
atividades do cargo e resultam da discussão dos processos de Avaliação de Desempenho e Competências.
Normalmente, são cursos específicos de uma área ou
atividade, totalmente pagos pela empresa.
Em 2003, a Wyeth registrou um total de 19.560
horas treinadas nas duas divisões da empresa (Wyeth
Pharmaceuticals e Wyeth Consumer Healthcare) e
nas áreas de suporte, o que representa 28,4 horas/
empregado/ano.

Produtos e Processos importantes desenvolvidos pela Wyeth no mundo

• O comprimido e a prensa rotatória para sua fabricação
• A primeira cápsula de gelatina solúvel
• A fórmula para lactantes baseada na composição
do leite materno
• O primeiro estrogênio oral ativo PREMARIN®
(estrogênios conjugados)
• As penicilinas e seus derivados para uso por via oral
• O primeiro agente para prevenção e controle das
convulsões epiléticas
• A forma de administração da vacina que levou à
erradicação mundial da varíola
• A fabricação por síntese dos componentes das
pílulas anticoncepcionais
• O primeiro antidepressivo da nova classe dos
Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina e
Noradrenalina (ISRSN)

Edison Wohlers é gerente de Meio Ambiente e Segurança do Trabalho da Wyeth Brasil
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