EDITORIAL

A

economia mundial vem passando por sobressaltos, vindos da locomotiva que é a economia norte-americana. Longe de desestimular o manager de uma grande organização, a conjuntura só o estimula a se antecipar a uma eventual turbulência e já garantir
novos mercados.
Um bom exemplo de tal disposição está no Personal Case desta edição, onde apresentamos o depoimento do novo presidente da Xerox do Brasil, Hervé Tessler. Este
advogado francês de 44 anos desembarcou há alguns meses no Brasil e não esconde o
entusiasmo de estar à frente das operações em um mercado continental.
Desafios também não faltaram aos gestores da Light quando assumiram, em agosto
de 2006, o comando da companhia. Mas os primeiros frutos da nova estratégia já
foram colhidos no primeiro semestre de 2007, como mostramos no primeiro dos cases
deste número.
O grupo Gerdau, maior produtor de aços planos das Américas, vem administrando em
nível mundial investimentos de bilhões de dólares. E, como pode ser visto nesta edição,
considerando importantes ações sociais – um tema que sempre tem espaço cativo em
Case Studies.
Outro gigante mundial com case nesta edição é a Alstom, um player global nos mercados de equipamentos e serviços para geração de energia e transporte ferroviário
que ampliou sua contribuição à infra-estrutura do país e, também, ao desenvolvimento de comunidades onde está presente.
A International Paper, por exemplo, vem implantando com sucesso no Brasil o Plano de
Transformação Global adotado em meados de 2005, ao mesmo tempo em que lançou
um dos mais inovadores projetos de cunho educativo e ambiental já vistos no país, o
“Guardiães da Biosfera”.
Também nesta edição mostramos a trajetória de expansão da Walt-Mart no mercado
brasileiro, acompanhada pelo crescimento em iniciativas sociais.
E o case da Ramos Transportes mostra o foco permanente em Pesquisa & Desenvolvimento e em qualidade de um grupo que, aos 70 anos de atividades, é um dos maiores
do mercado de logística no Brasil.
Para fechar a edição, saboreie mais os Cases & Causos de Marketing de nosso colunista Décio Clemente.
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Hervé Tessler

Presidente da Xerox do Brasil

‘‘As pessoas é que vêm
fazendo a diferença’’
O francês Hervé Tessler, que desde fevereiro passou a comandar as
operações da Xerox no Brasil, costuma dizer que toda grande empresa
é resultado da combinação do melhor software, representado pelas
pessoas, suas condutas e lideranças, e do melhor hardware, que são os
processos de negócio.
“O fato mais importante para o sucesso de qualquer organização
é selecionar, desenvolver e promover pessoas-chave”, assegura. “O
comportamento das pessoas vem fazendo a diferença, e não tenho a
menor dúvida de que nossos times na Xerox do Brasil são incrivelmente
ricos em talentos”, completa.
Este advogado de 44 anos, participante de maratonas, aceitou com
indisfarçável entusiasmo o desafio de conduzir os negócios da Xerox em
um mercado continental como o Brasil. “Estou impressionado com o
povo brasileiro, sua energia, os sorrisos que estampam em seus rostos,
a atitude positiva, disposição colaborativa, cordialidade e espírito
competitivo.”
Em busca dos fundamentos
“Sou masters degree em Direito pela Université Panthéon-Assas Paris, França. Decidi pelo Direito porque
pensei ser a formação mais abrangente, com fortes
ligações com o passado, a História, mas também porque
vejo no Direito os fundamentos de qualquer atividade
de negócio em qualquer lugar do mundo. À medida
que o mundo vem se tornando mais e mais global, é
óbvio que a lei e os contratos desempenharão sempre
o principal papel no mundo dos negócios. Um dos meus
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irmãos mais velhos é advogado e também influenciou
na minha escolha.”
A primeira missão
“Ingressei na Xerox Paris, em 1987, como representante
de vendas. Na época, fui influenciado por meu irmão mais
velho que trabalhava na Xerox no final da década de 70. Eu
tinha então 24 anos. Naquela época, a França era uma das
maiores operações da Xerox na Europa. Desde então, ocupei diversas funções estratégicas em vendas e marketing
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na subsidiária francesa, incluindo as operações de vendas
para todo o sul da França; Fui designado para a diretoria da
empresa na França como vice-presidente para o mercado
gráfico, em 2000, e posteriormente, vice-presidente para
toda a divisão de impressão em alto volume na França,
incluindo as operações comerciais e marketing. Em 2004,
acumulando com minha função na França, respondia por
uma linha estratégica de produtos coloridos para a Europa
ocidental.”
As culturas
“Em 2005 fui nomeado vice-presidente e general manager
da CIT, organização geográfica composta pela Europa Central, Leste Europeu, Israel e Turquia. Exercia esta função
baseado em Londres, para onde fui transferido com minha
família. E um dos meus maiores desafios já cumpridos
aconteceu nesta época. Foi um desafio fantástico e uma
extraordinária experiência descobrir tamanha pluralidade
de culturas e povos. E em paralelo, pela mudança com
minha família, da França para o Reino Unido. No que se
refere à liderança, é preciso manter expectativas ao mesmo nível em cada país, manter-se ligado ao mercado e aos
clientes, e ao mesmo tempo, levando em consideração as
diferenças culturais e de comportamento. Mesmo entre
países da Comunidade Européia, a cultura é diferente.
Poloneses não reagem da mesma forma que os húngaros
ou tchecos. Uma das maiores lições que aprendi é que as
pessoas fazem sempre a diferença nos negócios, escolher
e desenvolver as pessoas certas é o fator número um de
sucesso em uma grande organização operacional.”
O Brasil
“Em fevereiro deste ano assumi a presidência da Xerox
Brasil, uma das principais operações entre os 120 países
das Américas do Sul e Latina, Eurásia, Índia, Oriente Médio,
África, Europa Central e Leste Europeu que compõem a
organização denominada DMO (Developing Markets Operations). Também me mudei para o Rio com minha família
simultaneamente. Além do desafio de chegar de outro país
e ter que enfrentar uma necessária adaptação cultural e de
idioma, também preciso entender uma cultura diferente, e
um ambiente de negócios muito particular. Nossa marca é
muito forte no Brasil, onde a Xerox já investe há 42 anos.
Meu objetivo é nivelar o conhecimento sobre nossa marca
e desenvolver nossas pessoas para assegurar que estejamos
entregando a melhor tecnologia, soluções e serviços aos
nossos clientes. Também tenho como missão manter e
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reforçar o excepcional trabalho desenvolvido pela empresa
em atividades sociais nas últimas décadas.”
O país da cor
“Já em meus primeiros dias no país, ainda em fevereiro,
percebi que este é o país da cor. A cor está em todos os
lugares. E a Xerox é a empresa da cor, líder mundial do
mercado de impressão digital em cores, investindo 6%
de seu faturamento de US$ 16 bilhões em pesquisa e desenvolvimento, a maior parte na ciência da cor e imagens
digitais. Um dos nossos maiores desafios é arregimentar e
dar suporte a nossos clientes brasileiros em sua transição
para produtos em cores, soluções e serviços. Baseado nas
minhas experiências anteriores nas Europas Leste, Oeste e
Central, posso dizer que é óbvio que a competição econômica deve crescer no Brasil levando ao aumento da busca por
fortes vantagens competitivas e diferenciação.
Neste sentido, a cor e a
comunicação personalizada estão no cerne de
qualquer estratégia de
segmentação. A cor é frequentemente a peça que
falta para toda empresa
que esteja preocupada
com a fidelização de seus
clientes e apresentação
de novos produtos. E
para as indústrias financeira ou de telecomunicações, por exemplo , fidelidade
e compra de produtos é o que há de mais importante. A
Xerox é especialista nestes assuntos. Investiremos muito
destes tópicos, em comunicação, na capacitação das pessoas, e também em tecnologia cor, soluções e serviços.
Resumindo, estamos falando de valor agregado para o
país como uma empresa cidadã, estamos falando de trazer
mais produtividade e vantagens competitivas para nossos
clientes, estamos falando de lucratividade e crescimento
sustentado para a Xerox.”

“Acredito que as
pessoas e suas

condutas têm o

poder de fazer a
diferença”

O fator humano
“Acredito fortemente que a maior parte do sucesso vem
das pessoas. Penso que toda grande empresa é resultado
de um sistema perfeito - juntando o melhor software ao
melhor hardware. Na nossa atividade, o hardware são os
processos de negocio. O software são as pessoas, suas
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condutas, e suas lideranças. A Xerox é uma empresa extremamente organizada, com um forte legado em termos
de eficiência organizacional e de processos. A Xerox foi
uma das primeiras empresas a empregar ferramentas de
qualidade na década de 80, e estamos fazendo agora da
metodologia Lean Six Sigma nossa forma de trabalhar para
aprimorar ainda mais a eficiência de nossos processos para
trazer mais produtividade aos nossos clientes. Mudanças
organizacionais e de infra-estrutura são constantes no atual
mundo dos negócios, especialmente para as empresas de
TI. Eu acredito que com uma organização fraca e processos
fracos, se você tem as pessoas certas, talentosas, motivadas
e nas funções corretas, você ainda consegue desempenhar
bem suas atividades. O contrário não é verdade. Os melhores processos e organização, com as pessoas erradas, não
leva a nada. O comportamento das pessoas vem fazendo
a diferença, e não tenho a menor dúvida de que nossos
times aqui na Xerox do Brasil são incrivelmente ricos em
talentos.”
A escolha certa
“Acredito que o fator mais importante para o sucesso de
qualquer organização é selecionar, desenvolver e promover pessoas-chave. Dar a eles a função correta dentro da
empresa. Os líderes devem gastar pelo menos 50% de seu
tempo lidando com assuntos que estejam relacionados às
pessoas. Jim Collins, em seu livro “Good to Great” avalia
os fatores mais freqüentes para o sucesso de um CEO.
Todos os grandes líderes demonstram duas grandes características, humildade e determinação. Eles consideram que
a escolha das pessoas certas tem mais a ver com caráter
e capacidades inatas do que conhecimento específico ou
competências. Eu vivenciei isto muitas vezes, em muitos
cargos diferentes, na Xerox. E quando você quer focar
nesta parte “software” da empresa, as pessoas, é preciso
criar o que gosto de chamar de ambiente operacional de
alta performance, que se refere à conduta e à capacidade
de liderança das pessoas. Criar este ambiente as pessoas
precisam basicamente de uma atitude e uma conduta
alinhada a seis princípios básicos: expectativas elevadas;
senso de realidade; foco externo; velocidade; orientação de
equipe; e conhecimento. Um outro aspecto fundamental da
liderança é fazer com que as pessoas assumam responsabilidades quando as coisas estão indo errado. Citando Winston
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Churchill: “O preço da grandeza é a responsabilidade”.
Uma vez que as pessoas estejam gerenciando seus times
de acordo com estes princípios, estamos no caminho certo
para o sucesso.”
Influências
“Tenho aprendido com a vivência e a partir da experiência e do legado singular da Xerox no desenvolvimento
gerencial e de lideranças. Aprendi muito com Jim Collins
em seu livro “Good to Great”. Aprendi com Sun Tzu e
sua “Arte da Guerra”. Aprendi não apenas pela leitura
de autores de gestão, mas também e até mesmo livros de
ficção científica (de que sou fã) e literatura geral. Também
aprendo gestão com muitos consultores internacionais e
especialistas de diferentes cursos nos últimos 20 anos.
Aprendo também todos os dias com minha família, minha
esposa, meus filhos, parentes e amigos. Também aprendo
muito pela prática de esporte. Quando se corre uma maratona você pode aprender muito sobre si mesmo. E nos
últimos sete anos, tenho sido influenciado em muito por
nossa líder, Anne Mulcahy, nossa CEO, um extraordinário
exemplo de humildade, determinação, orientação a pessoas
e aos clientes. Não existe fórmula precisa partindo de um
autor em especial... São aprendizados diferentes vindos
de diferentes autores. Citando JF Kennedy: Liderança e
aprendizado são indispensáveis um ao outro. E por fim, li
também alguns livros sobre o Brasil. Um que do tipo que
está sempre em minha cabeceira foi presente de minhas
filhas. É do Stefan Zweig, famoso autor austríaco do século
XX. Ele veio ao Brasil durante a Segunda Guerra Mndial e
se apaixonou pelo país. Seu livro é Brasil o país do futuro.
Uma descrição fantástica do país.”
O futuro
“Adoro o futuro, olhar para frente e seguir adiante é minha
natureza. Talvez seja por isso que sou tão apaixonado pela
ficção científica. Vejo os passos seguintes como um momento tão positivo e excitante quanto os anteriores. Mas
muito honestamente, no curto e médio prazo, tenho me
concentrado em fazer da Xerox no Brasil uma empresa ainda melhor para nossos clientes e nossas pessoas. E também
em fazer desta experiência a melhor possível para minha
família. Já me arriscaria a dizer sem sombra de dúvidas
que o rio é mesmo “a cidade maravilhosa!”
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Ronnie Vaz Moreira

Uma transformação

no caminho certo

Em agosto de 2006 a Rio Minas Energia (RME) assumiu o
controle da Light S.A. Foi adotado um Plano de Transformação
com 14 projetos, desmembrados em aproximadamente 150
iniciativas. Um ano depois os resultados do novo modelo
gerencial já são mais do que visíveis, como se pode ver a partir
do desempenho da companhia no primeiro semestre de 2007.

A

Light S.A. é uma holding, que controla integralmente subsidiárias que participam em três
segmentos de negócio: distribuição de energia,
geração de energia e comercialização/serviços
de energia. De forma a aumentar a transparência de
seus resultados e possibilitar uma melhor avaliação
por parte dos investidores, a Light passa, a partir
deste trimestre, a explicar seu resultado de forma
segmentada.

A evolução do
Plano de Transformação
O Plano de Transformação, iniciado com a
entrada da RME em agosto de 2006, tem como
objetivo aumentar a eficiência da companhia no
relacionamento com clientes, na gestão eficiente de
custos, na busca por melhores resultados e na sustentabilidade dos negócios. Dentro desse plano foram
feitos 14 projetos de transformação, desmembrados
em aproximadamente 150 iniciativas.
Dos projetos finalizados e em andamento, podemos destacar:
• P1 “Cliente – conhecer para melhor servir”: amCASE STUDIES
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energia elétrica

Gráfico 1

Ações do Plano de Transformação
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pliação do atendimento nas agências virtuais; redução do custo das tarifas bancárias; redução no prazo
de novas ligações; e ações de incentivo a pagamento
em débito automático.
• P2 “Vendendo mais e melhor”: conquista de mais
de 30 clientes pela Light Esco, entre venda de energia
e serviços de eficiência energética.
• P3 “Recebimento 100%”: implantada, em junho,
nova régua de cobrança; e aumento do percentual
de negativação de clientes inadimplentes.
• P4 “Sem “gatos”: aumento do percentual de
acertividade das inspeções, passando de 17% para
27%, e movimento de primarização das equipes de
inspeção.
• P5 “Eficiência em processos”: redução de 156 veículos na frota (16% do total) e leilão dos mesmos.

Set.Out/2007

• P7 “Fornecedores alinhados”: renegociação de mais
de 70% do volume financeiro contratado, buscando
aumentar a qualidade no suprimento além de redução nos custos.
• P9 “Revisão da estrutura do capital”: conversão
de 90% das debêntures detidas pelo BNDES da 4ª
emissão, com redução equivalente de R$ 713 milhões
na dívida bruta da companhia. Obtenção de rating de
investment grade (brA-), concedido pela S&P.
• P12 “Um ótimo lugar para se trabalhar”: finalização do processo de Acordo Coletivo de 2007/ 2008;
e treinamento de 100% dos gestores no Programa de
Liderança e de 100% dos empregados no Programa
de Engajamento; publicação da Política de Segurança do Trabalho, com realização de campanha
de sensibilização dos empregados; e evolução do
programa “face a face”, que visa estimular a transparência e a interação entre gestores e equipes, com
conseqüente resgate da confiança dos empregados
em suas lideranças.

O DESEMPENHO OPERACIONAL
Distribuição
Mercado Cativo

O consumo de energia faturada totalizou 4.661
GWh no segundo trimestre de 2007, representando
um aumento de 3,3% se comparado ao mesmo período do ano anterior.
O crescimento no consumo de energia elétrica dos
clientes cativos deveu-se ao aumento da demanda das
classes residencial e comercial, de 6,8% e 4,9% no
trimestre, respectivamente, explicado principalmente
pela temperatura média 1,3ºC maior neste trimestre.
Na classe industrial, a queda de 7% no volume de
Gráfico 2
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Gráfico 3

Mercado Livre - GWh - 2º Trimestre
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Perdas de Energia Elétrica

As perdas totais de energia (média móvel dos
últimos 12 meses) aumentaram de 6.232 GWh em
março de 2007 para 6.457 GWh em junho de 2007,
representando um aumento de 0,5 p.p. na carga própria e de 0,3 p.p. na carga fio. O resultado negativo
de junho é reflexo da reorientação do foco das ações
de perdas, que deixaram de ser pontuais, passando a
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Gráfico 4

Evolução das perdas - 12 meses
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O faturamento pelo uso da rede (Tusd), corresponde a 1.985 GWh neste trimestre, dos quais 67%
por transporte para os clientes do mercado livre, e
o restante para concessionárias que fazem fronteira
com a área de concessão da Light. O aumento de
16% na energia transportada para clientes livres
decorre da migração de 12 clientes para o mercado
livre entre os períodos.
Em 2007 o volume de uso da rede totalizou 3.939
GWh, com um crescimento de 27% no volume
consumido pelos clientes do mercado livre e 5% no
volume transportado a outras concessionárias, em
comparação ao mesmo período de 2006.

6.251

Uso da Rede

uma visão de longo prazo, com efeito de crescimento
das perdas durante esse período de ajuste. O objetivo
dessa reorientação é a retomada da tendência de queda
nas perdas, porém de maneira sustentável, através
do investimento em novas tecnologias de prevenção,
de medição, e de rede, além da mudança estrutural
pela qual passou a área de inteligência de perdas da
empresa. Na reunião do Conselho de Administração
de 27 de julho foi aprovado investimento suplementar
de R$ 30 milhões para o segundo semestre de 2007,
antecipando parte do programa previsto para 2008.

5.974

energia distribuída representa a migração de 12 clientes para o mercado livre entre os períodos, sendo que
dois deles migraram durante o segundo trimestre de
2007, que em conjunto representavam um consumo
médio de aproximadamente 25 GWh/mês.
A energia faturada ao mercado cativo em 2007
foi de 9.563 GWh, 1,2% acima do volume faturado
no mesmo período de 2006.

jun/06

dez/06

mar/07

jun/07

Perdas 12 M - GWh

Inadimplência

Perdas C PE 12 M %

Perdas C FIO 12 M %

Dando prosseguimento às iniciativas do plano
de combate à inadimplência iniciado em outubro
de 2006, em 2007 a companhia continua obtendo
importantes avanços nessa direção. A taxa de arrecadação da companhia no trimestre apresentou
melhoria significativa, passando de 99% para 103%
do faturamento, como resultado da melhora no
recebimento da energia faturada, assim como dos
parcelamentos de energia em débito negociados com
grandes clientes e poder público. A média móvel de
arrecadação também apresenta melhora significativa,
conforme gráfico ao lado.
A provisão para clientes inadimplentes em
junho de 2007 (média dos últimos seis meses de
faturamento) foi de 3,8%. Esta taxa representa uma
redução de 0,6 p.p. em relação ao mesmo período de
2006, mesmo considerando a reversão de provisão
realizada no segundo trimestre, que gerou um impacto positivo de R$ 35,6 milhões naquele trimestre,
posteriormente cancelada no balanço de abertura de
julho de 2006. Se desconsiderarmos o efeito dessas
reversões, percebemos uma melhora ainda maior no
perfil de arrecadação noprimeiro semestre de 2007
em relação ao 1S06, com uma redução de 2,0 p.p.

energia elétrica

na taxa de provisão sobre o faturamento bruto do
mercado cativo e uma melhora de R$ 60 milhões
em relação à PDD do 1S06, indicando a evolução
do perfil de recebimento da companhia.
Em abril deste ano foi fechado mais um importante acordo, este com a Supervia, para recuperação
do saldo devedor e regularização dos pagamentos
correntes. O acordo definiu o parcelamento da dívida
de R$ 169,8 milhões, em 168 parcelas mensais, corrigidas pelo IGP-M condicionado à manutenção dos
pagamentos em dia das faturas de energia correntes.
a Companhia mantém a provisão atrelada ao débito
negociado com a Supervia.

Set.Out/2007

Qualidade Operacional

Os indicadores de qualidade no fornecimento de
energia (DEC e FEC) continuaram apresentando
melhora quando comparados com igual período do
ano anterior.
Gráfico 6

DEC e FEC (média móvel 12 meses)
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Tabela 1

Taxa de arrecadação
1T06

R$ MM
Faturamento
Arrecadação
Taxa de Arrecadação

2T06
1.970
1.957
99,4%

2T07
2.029
2.100
103,5%

98%
97%
96%
95%
94%
93%
92%
Mar Abr Mai Jun
2006

Jul

Ago Set

4T06

1T07

2T07

FEC

Geração

Taxa de arrecadação - média móvel 12 meses

Fev

3T06
DEC

Gráfico 5
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Tabela 2

Provisão para cliente inadimplentes
PDD

1 S06
173,7

1 S07
148,8

Variação
24,9

Reversão
Total

35,6
209,3

148,8

35,6
60,5

O montante total de energia vendida (ambientes
de contratação regulada e livre) no segundo trimestre de 2007 foi de 1.117 GWh, sendo 1,0% maior
que o segundo trimestre de 2006, com 1.106 GWh,
basicamente em razão do aumento da venda para
clientes livres, compensando a pequena redução de
volume no ambiente de contratação regulada.
No Mercado de Curto Prazo da CCEE (spot), as
vendas foram de 95 GWh, 137,5% acima do verificado no mesmo período de 2006 (40 GWh). Tal
resultado é fruto da elevação nos níveis de geração
hidráulica do sistema interligado, aumentando a
energia alocada e por conseqüência a disponibilidade de energia para vendas no spot.
O volume de energia global vendida neste trimestre aumentou em 5,7% em relação ao segundo
trimestre de 2006, totalizando 1.212 GWh. No
primeiro semestre de 2007este volume montou a
2.470 GWh, também 4,1% superior ao volume
vendido no 1S06, conforme Tabela 3.
Tabela 3

Desempenho da Light Energia (GWh)
Venda no Ambiente de Contratação Regulada

2 T07
1.019

2 T06
1.053

%
-3,3%

1 S07
2.093

1 S06
2.151

%
-2,7%

Venda no Ambiente de Contratação Livre
Vendas no Spots (CCEE)
Total

98
95
1.212

53
40
1.146

83,4%
137,5
5,7%

152
225
2.470

81
141
2.373

87,8%
59,5%
4,1%
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Comercialização

A subsidiária integral Light Esco Ltda. é uma empresa integradora de soluções energéticas e atua em parceria
com o cliente para encontrar as melhores alternativas
para aquisição e otimização do uso de energia. Sua atividade está subdividida em dois segmentos de atuação:
(1) comercialização de energia no mercado livre e no
mercado de fontes energéticas alternativas/incentivadas;
e (2) prestação de serviços de infra-estrutura.
Na comercialização de energia, a Light Esco
atua como: negociador de energia (trader), corretor
(broker), consultor e como representante de clientes
e geradores nas negociações de compra e venda de
energia. A atividade de venda de energia foi iniciada
em 2007, tendo sido negociada até o momento a
venda de 28 MWmédios, correspondendo a 87 GWh,
dos quais 44 GWh foram comercializados no 2T07,
com uma carteira de 8 clientes.
A atividade de prestação de serviços, iniciada em
2001 com a operação do “District Cooling” (Central de
Refrigeração Distrital) do Rio Office Park (prédio comercial no Rio de Janeiro), também apresentou evolução,
aumentando seu portfólio de clientes através de novos
serviços, tais como eficiência energética, modernização
de centrais de água gelada, monitoramento de energia on
line, e correção de fator de potência. Novas parcerias estão
em fase de consolidação, o que permitirá ampliar ainda
mais as ofertas de serviços, como por exemplo o fornecimento de energia para eventos através de geradores.

não-recorrente da reversão parcial de provisão em face
da decadência do direito à cobrança de tributos1, com
impacto de redução de R$ 163 milhões nas deduções
da receita bruta, a receita líquida teria sido de R$ 1.257
milhões, 10,7% acima da realizada no segundo trimestre de 2006. A receita líquida acumulada noprimeiro
semestre de 2007 soma R$ 2.746 milhões, 11,2% maior
que a receita do mesmo período do exercício anterior.

Distribuição

A receita líquida no 2º trimestre foi de R$ 1.361,4
milhões, representando um acréscimo de 25,3% em
relação ao mesmo período de 2006. Se desconsiderarmos o efeito da reversão da provisão no valor de
R$ 163 milhões, a receita líquida teria sido de R$ 1.198,5
milhões, 10,3% maior em relação ao mesmo período
de 2006. Esse aumento foi gerado principalmente pelo
crescimento do consumo faturado no mercado cativo,
e também pelo aumento no volume de energia transportada para clientes livres e concessionárias. A receita
líquida da distribuição acumulada no primeiro semestre
de 2007 montou a R$ 2.637,6 milhões.
Gráfico 7
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A Receita Operacional Bruta nosegundo trimestre de
2007atingiu R$ 2.066,6 milhões, 9,8% acima da receita
auferida no segundo trimestre de 2006. Até junho de 2007 a
receita bruta monta a R$ 4.249,0 milhões, 5,2% superior ao
mesmo período do exercício anterior, conforme Tabela 4.
A Receita Operacional Líquida do trimestre foi de
R$ 1.419,8 milhões, 25,0% superior ao resultado do
segundo trimestre de 2006. Se desconsiderarmos o efeito

Comercial
34%
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Geração

A receita líquida no segundo trimestre de 2007foi
de R$ 67,6 milhões, representando um acréscimo de
14,8% em relação ao mesmo período de 2006.
Tabela 4

Resultado consolidado
Receita Bruta (R$ MM)
Distribuição

2 T07
1.999,0

2 T06
1.828,3

Var. %
9,3%

1 S07
4.120,1

1 S06
3.930,1

Var.%
4,8%

Geração
Comercialização
Outros e Eliminações
Total

75,5
7,7
(15,6)
2.066,6

63,5
1,3
(11,2)
1.882,0

18,8%
495,9%
39,2%
9,8%

146,7
14,9
(32,7)
4.249,0

128,4
2,0
(23,2)
4.037,1

14,2%
662,0%
40,7%
5,2%
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Faz tempo que o Sistema Usiminas acredita
no Brasil. E mais uma vez mostra isso, com
EGO

8,4 bilhões de motivos.

O Sistema Usiminas, líder no mercado brasileiro de
aços planos, anuncia um grande investimento que vai
gerar empregos e desenvolvimento. E que mostra o
seu compromisso com o Brasil.
Até 2015 serão aplicados US$ 8,4 bilhões no maior
Plano de Desenvolvimento da siderurgia brasileira, que
irá aumentar em 5 milhões de toneladas a capacidade
de produção do Sistema Usiminas. Isso significa
atualização tecnológica, melhoria na qualidade do aço
e do mix de produtos.
Com esse investimento de peso, fruto de uma
trajetória vitoriosa, o Sistema Usiminas consolida ainda
mais a sua liderança no mercado nacional. E reforça a
sua presença estratégica no cenário internacional.

Sistema Usiminas.
Há tempos crescendo para o Brasil crescer.
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Tabela 5

Despesas operacionais (R$ MM)
Distribuição

2 T07
(1.021,3)

2 T06
(1.050,5)

Var. %
-2,8%

1 S07
(2.076,2)

1 S06
(2.155,4)

Var.%
-3,7%

Geração
Comercialização
Outros e eliminações
Total

(31,2)
(5,6)
14,6
(1.043,5)

(37,6)
(0,7)
9,4
(1.079,3)

-16,9%
651,6%
55,0%
-3,3%

(62,4)
(10,9)
29,3
(2.120,2)

(67,1)
(1,4)
18,7
(2.205,2)

-7,1%
692,0%
56,1%
-3,9%

A receita líquida de energia vendida (Ambiente de
Contratação Regulada e Contratação Livre) foi de R$
62,3 milhões, 9,7% superior a do 2T06, em virtude do
reajuste ocorrido nos preços dos contratos regulados
(indexados pelo IPCA, de acordo com a data do reajuste
tarifário da distribuidora) e também pelos bons preços
do mercado de contratação livre, além do efeito do aumento de 1% no volume vendido entre os períodos.
No Mercado de Curto Prazo da CCEE (Spot) o faturamento no segundo trimestre de 2007 foi de R$ 3,4 milhões,
240% superior ao segundo trimestre de 2006. Tal resultado é
fruto do aumento de 137,5% do volume de energia vendida
no mercado spot, aliado a um aumento no preço médio
praticado no mercado spot de cerca de 47%, que teve preço
médio de R$ 68,8/MWh no segundo trimestre de 2007.
A receita líquida de geração doprimeiro semestre de
2007 somou R$ 129 milhões, 8,6% superior à receita do
mesmo período de 2006, como resultado do aumento
de 39,5% na receita das vendas spot no período e de
7,0% na receita das vendas contratadas.

em 2007, que representaram 75% da receita líquida do
trimestre. A receita de prestação de serviços aumentou
42% entre os períodos, indicando também a evolução
das atividades da Light Esco nesse segmento.

Comercialização

Distribuição

A Receita Líquida no segundo trimestre de 2007 foi
de R$ 6,3 milhões, representando acréscimo de 425%
em relação ao mesmo período de 2006. Esse aumento
é efeito do início das operações de revenda de energia

CUSTOS E DESPESAS
Custos e Despesas
Operacionais Consolidadas

No segundo trimestre de 2007, os custos e despesas
operacionais (custos e despesas gerenciáveis e não-gerenciáveis) tiveram uma redução de 3,3% em relação ao
segundo trimestre de 2006. Estes custos representam 83%
da receita líquida (sem considerar o efeito não-recorrente
da reversão parcial de provisão em face da decadência
do direito à cobrança de tributos1), 2 pontos percentuais
acima dos 81% da receita líquida no primeiro trimestre
de 2007. No acumulado do ano, a redução dos custos
foi de R$ 85,0 milhões, ou seja, as despesas operacionais
foram 3,9% menores que as realizadas no 1S06.
No segundo trimestre de 2007a Light SESA
teve uma queda em suas despesas de 2,8%, em
conseqüência da redução de 4,0% nos custos nãogerenciáveis, conforme na Tabela 6.
Tabela 6

Distribuição
Custos e Despesas (R$ MM)
Custos e Despesas Não-Gerenciáveis

2 T07
(710,5)

2 T06
(739,9)

(%)
-4,0%

1 S07
(1.487,5)

1 S06
(1.533,2)

Var.%
-3,0%

Energia Comprada (Inclui CVA e Encargos)
Outros (Custos Obrigatórios)
Custos e Despesas Gerenciáveis
Pessoal
Material
Serviço de Terceiros
Provisões
Depreciação
Outros
Custos Totais

(706,8)
(3,7)
(310,8)
(69,7)
(3,1)
(64,5)
(92,3)
(72,4)
(8,6)
(1.021,3)

(737,0)
(2,9)
(310,6)
(63,2)
(4,0)
(55,3)
(99,5)
(73,6)
(14,9)
(1.050,5)

-4,1%
26,3%
0,1%
10,4%
-22,6%
16,7%
-7,2%
-1,6%
-42,3%
-2,8%

(1.480,2)
(7,4)
(588,7)
(128,3)
(7,4)
(113,5)
(176,4)
(144,2)
(18,8)
(2.076,2)

(1.527,7)
(5,5)
(622,3)
(113,3)
(8,2)
(107,9)
(221,7)
(144,9)
(26,4)
(2.155,4)

-3,1%
34,7%
-5,4%
13,3%
-8,9%
5,2%
-20,4%
-0,5%
-28,8%
-3,7%
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Custos e Despesas
Não-Gerenciáveis
No 2º trimestre de 2007, os custos com energia
comprada, incluindo CVA, foram de R$ 706,8 milhões, representando uma redução de 4,1% em relação
ao mesmo período de 2006.
Gráfico 8

Energia comprada - R$ MM (2º Trimestre)
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2.828,8 GWh de energia, dos quais 39,7% de fonte
hidrelétrica e 60,3% de termelétrica. Os produtos adquiridos foram (1) Produto H-30: contratos de 30 anos
de fornecimento de energia hidrelétrica com início de
suprimento em 2010 e; (2) Produto T-15: contratos de
15 anos de fornecimento de energia termelétrica com
início de suprimento em 2010. Em 28/06 também
foi realizado o quinto leilão de ajuste de energia para
2007, do qual a Light SESA não participou por já
estar totalmente contratada para o ano de 2007.
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A energia comprada excluindo o efeito da CVA
no segundo trimestre de 2007 totalizou R$ 702,1
milhões, 8,3% acima do valor realizado no mesmo
período de 2006. Este aumento é justificado pelo
reajuste nos contratos de compra ocorrido em paralelo com o reajuste tarifário em novembro de 2006,
fazendo com que o custo médio de compra de energia no segundo trimestre de 2007fosse de R$ 95,1
/MWh, comparado com R$ 91,6 /MWh do segundo
trimestre de 2006.
A amortização de CVA no segundo trimestre de 2007
foi de R$ 4,7 milhões, o que representa uma redução
de R$ 84,5 milhões em relação a CVA amortizada no
mesmo período de 2006, mais do que compensando o aumento no valor da energia comprada. Com isso, os custos
não-gerenciáveis do trimestre foram 4,0% menores.
A composição de energia comprada no período foi:
R$ 201,6 milhões provenientes da UTE Norte Fluminense; R$ 183,7 milhões de leilões de 2005 e 2006; R$
192,4 milhões de Itaipu; e R$ 124,6 milhões de outros.
No semestre foram gastos R$ 1.487,5 milhões em
despesas não-gerenciáveis 3,0% a menos que o valor
despendido em 2006, principalmente pela redução
na amortização de CVA, que passou de R$ 98,0
milhões no primeiro semestre de 2006para R$ 29,4
milhões noprimeiro semestre de 2007.
No dia 18 de junho de 2007 a Light participou
do primeiro leilão de fontes alternativas, adquirindo

Os custos e despesas gerenciáveis da companhia,
representadas pelos custos e despesas com Pessoal, Material, Serviços de Terceiros, Provisões e Outros (excluindo
depreciação e amortização), foram de R$ 238,4 milhões no
segundo trimestre de 2007, em linha com o mesmo período
de 2006, apesar dos custos não-recorrentes deste trimestre.
A despesa com pessoal aumentou 10,4% na comparação entre o segundo trimestre de 2006 e segundo
trimestre de 2007, passando de R$ 63,2 milhões nosegundo trimestre de 2006para R$ 69,7 milhões neste
trimestre, como efeito não-recorrente de processos de
demissão realizados no período, sobretudo relativos ao
programa de desligamento de empregados em situação
de aposentadoria e ao processo de terceirização da
operação logística, com impacto de R$ 6,6 milhões
neste trimestre. Expurgando o efeito dos desligamentos
mencionados, a despesa com pessoal teria ficado em
linha com a realizada no segundo trimestre de 2006.
Em junho de 2007 foi fechado o Acordo Coletivo
de Trabalho, válido entre o período de maio de 2007
a abril de 2008, onde foram negociados, pela 1ª vez
na Light, os termos de ajuste salarial e de participação nos lucros (PLR) de forma conjunta. Esse
novo conceito de remuneração está em consonância
com um dos valores da companhia, o de “foco nos
resultados”, onde todos os empregados serão beneficiados com o melhor desempenho da companhia.
Os salários foram reajustados em 3,44%, de acordo
com o INPC, e o ganho real de remuneração se dará
a partir do resultado do EBITDA e da participação
dos empregados nesse resultado.
Os custos e despesas com materiais, serviços de
terceiros e outros foram de R$ 76,3 milhões no segundo
trimestre de 2007, apresentando acréscimo de 2,7% em
relação ao mesmo período de 2006, explicado fundamentalmente pelo aumento de 16,7% em serviços de
terceiros, refletindo custos ambientais não-recorrentes
no valor de R$ 3,2 milhões, R$ 1,6 milhão de combate
Uma transformação no caminho certo
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Tabela 7

Custos operacionais (R$ MM)
Geração

2 T07

2 T06

%

1 S07

1 S06

%

Pessoal

6,7

6,8

-1,5%

12,2

11,6

4,8%

Material e Serviços de Terceiros

3,3

4,0

-18,7%

6,6

7,0

-6,2%

Energia Comprada

10,2

10,0

2,2%

20,3

19,8

2,5%

Depreciação

6,4

6,3

1,0%

12,8

12,7

0,2%

Outras (inclui provisões)

4,7

10,5

-55,1%

10,6

16,0

-33,9%

31,2

37,6

-16,9

62,4

67,1

-7,1%

Total

às perdas anteriormente alocado em Capex. Se expurgado o efeito destes custos, as despesas teriam sido 4%
menores em relação ao segundo trimestre de 2006.
As provisões (PDD, Provisão para Contingências e
Outras), apresentaram uma redução de 7,2% em relação
ao segundo trimestre de 2006. No segundo trimestre de
2006 as provisões foram afetadas negativamente por uma
provisão de perda de RTE, no valor de R$ 55,7 milhões,
que foram parcialmente compensadas por uma reversão de PDD que afetou positivamente o resultado em
35,5 milhões, posteriormente cancelada no balanço de
abertura de julho de 2006. No primeiro semestre de 2007,
desconsiderando o efeito da reversão de provisão efetuada
no segundo trimestre de 2006 (R$ 35,5 milhões), teríamos
uma melhora de R$ 60 milhões em relação às provisões de
PDD do primeiro semestre de 2006, indicando a evolução
do perfil de recebimento da companhia.
No 1º semestre de 2007 os custos operacionais
gerenciáveis totalizaram R$ 588,7 milhões, 5,4%
menores que o resultado do mesmo período de 2006,
onde pode ser destacada, mais uma vez, a forte redução do nível de inadimplência.

Geração

Os custos da Light Energia foram de R$ 31,2

milhões neste trimestre, compostos por: energia
comprada (33%), pessoal (21%), materiais e serviços
de terceiros (11%), outros e depreciação (35%). Neste
trimestre houve uma redução de 16,9% nos custos da
geração, principalmente em razão do efeito não-recorrente de provisão no valor de R$ 6 milhões realizada
no segundo trimestre de 2006, decorrente de ação
judicial de autoria do município de Barra do Piraí.
No primeiro semestre de 2007 os custos da Geração
totalizaram R$ 62,4 milhões, 7,1% inferior ao mesmo
período de 2006, sendo aquele resultado fortemente
impactado pela provisão citada na Tabela 7.

Comercialização

Com o início da atividade de revenda de energia
e considerando o custo correspondente de compra
do volume de energia vendida (R$ 4,4 milhões), os
custos da Comercialização totalizaram R$ 5,6 milhões
neste trimestre. Desconsiderando o efeito da compra
de energia, o aumento dos custos teria sido de 56,2%,
devido principalmente ao aumento de 91% nos custos de pessoal, em razão do aumento do escopo de
atuação.
O custo acumulado no primeiro semestre de 2007 foi
de R$ 10,9 milhões, 692% acima do montado no primeiro
Tabela 8

Custo operacionais (R$ MM)
Comercialização

2 T07

2 T06

%

1 S07

1 S06

%

Pessoal

0,6

0,3

90,8%

0,9

0,5

95,4%

Material e Serviços de Terceiros

0,3

0,3

15,3%

0,6

0,4

38,3%

Energia Comprada

4,4

-

8,8

-

Depreciação

0,2

0,2

33,8%

0,4

0,4

14,7%

Outras (inclui provisões)

0,1

0,0

153,6%

0,1

0,1

30,6%

Total

5,6

0,7

651,6%

10,9

1,4

692,0%
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semestre de 2006. Esse aumento foi mais uma vez devido
ao início das atividades de venda de energia em 2007,
que corresponde a 81% de suas despesas operacionais
noprimeiro semestre de 2007 (ver Tabela 8).

EBITDA
Consolidado

O EBITDA consolidado do segundo trimestre
de 2007 apresentou um aumento significativo
de 233,9% em relação ao segundo trimestre de
2006, em sua maior parte devido ao impacto
não-recorrente de R$ 163,0 milhões da reversão
parcial de provisão em face da decadência do
direito à cobrança de tributo1. Desconsiderando
o efeito não-recorrente desta reversão, o EBITDA
teria sido de R$ 292,4 milhões, ainda assim
114,4% superior ao 2T06. Esse aumento pode ser

Set.Out/2007

justificado pelo incremento de receita em razão do
crescimento de mercado, e pela redução nas provisões, principalmente relativas à inadimplência. A
margem EBITDA alcançou 32,1% no trimestre,
e 23,3% sem considerar o efeito da reversão de
provisão (ver Tabela 9).
O EBITDA acumulado consolidado em 2007
atingiu R$ 784 milhões, com margem de 28,5%, o
que representa um crescimento de 85% em relação
ao primeiro semestre de 2006. O EBITDA Caixa
soma R$ 969 milhões no mesmo período, com uma
margem de 35% (Ver Gráficos 9 e 10) .

Distribuição

O EBITDA da Light SESA no segundo trimestre
de 2007 atingiu um valor de R$ 413 milhões, em
comparação aos R$ 110 milhões registrados no segundo trimestre de 2006. Desconsiderando o efeito
Tabela 9

EBITIDA consolidado (R$ MM)
2 T07

2 T06

Var. (%)

1 S07

1 S06

Var.%

Distribuição S/ reversão

249,7

109,9

127,2%

542,6

362,0

49,9%

Reversão de COFINS

163,0

-

163,0

-

Distribuição c/ reversão

412,6

109,9

275,5%

705,6

362,0

94,9%

Geração

42,7

27,7

54,5%

79,7

64,7

23,2%

Comercialização

0,9

0,6

69,4%

1,6

0,7

129,6%

Outros e eliminações

(0,9)

(1,7)

-45,9%

(3,4)

(4,5)

-23,5%

Subtotal s/ reversão

292,4

136,4

114,4%

620,5

423,0

46,7%

Total c/ reversão

455,4

136,4

233,9%

783,5

423,0

85,2%

Margem EBITIDA (%)

32,1%

12,0%

-

28,5%

17,1%

-
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Gráfico 10

EBITIDA por atividade* (1S07)
Comercialização
0,3%

Geração
12,7%

Distribuição
87,1%

trimestre de 2007 totalizou R$ 42,7, milhões em
comparação aos R$ 27,7 milhões registrados no
segundo trimestre de 2006. Esse aumento de 54,5%
foi impactado pela ocorrência de provisões nãorecorrentes de R$ 6 milhões no 2T06, somando-se
a isso o aumento na receita líquida no valor de R$
8,7 milhões no segundo trimestre de 2007, 14,8%
superior ao mesmo período de 2006. A margem
EBITDA do trimestre foi de 63,2%, 16,3 p.p. superior à do segundo trimestre de 2006.
Em 2007 o EBITDA da geração totalizou R$
80 milhões, 23% acima do realizado no primeiro
semestre de 2006. A margem no acumulado de
2007 foi de 61,6%.

Comercialização

* Não consolidado e sem efeito da reversão

não-recorrente da reversão parcial de provisão em
face da decadência do direito à cobrança de tributo1,
de R$ 163 milhões, o EBITDA da distribuidora no
segundo trimestre de 2007 teria sido de R$ 250 milhões,
apresentando aumento de 127,2% em comparação ao
mesmo período em 2006. Esse crescimento é resultado
conjunto do aumento da receita líquida no valor de R$
93 milhões e da redução de R$ 29 milhões nos custos
não-gerenciáveis, em razão da menor amortização de
CVA em 2007. A margem EBITDA do trimestre foi
de 30,3% e de 20,8%, se desconsiderado o citado efeito
não-recorrente da reversão parcial de provisão1.
O EBITDA Caixa, medido no mesmo períodos alcançou R$ 342,9 milhões, 33,9% acima do realizado no
ano anterior. O menor crescimento do EBITDA Caixa
é conseqüência do menor volume de RTE amortizado,
outros ativos regulatórios, e de variação monetária, que
neste trimestre totalizou R$ 93,3 milhões contra R$ 145,9
milhões em segundo trimestre de 2006. A margem do
EBITDA Caixa foi de 29,0% neste trimestre.
O EBITDA acumulado da distribuição em
2007 cresceu 95% em relação ao primeiro trimestre
de 2006, atingindo R$ 706 milhões no primeiro
trimestre de 2007, com uma margem de 26,8%. O
EBITDA Caixa soma R$ 729 milhões no mesmo
período, com uma margem de 26,5%.

Geração

O EBITDA da Light Energia no segundo
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A Light Esco apresentou um EBITDA equivalente a R$ 0,9 milhão no segundo trimestre de
2007 em comparação ao R$ 0,6 milhão registrado
no segundo trimestre de 2006. O aumento de 69,4%
foi resultado principalmente do acréscimo na receita
líquida no valor de R$ 5,1 milhões ocorrida neste
trimestre, por conta do início das atividades de revenda de energia, possibilitando uma maior geração de
caixa, mais que compensando o aumento nas despesas operacionais no montante de R$ 4,9 milhões.
A margem EBITDA do trimestre foi de 15,0%, 33,7
pontos percentuais inferior à do segundo trimestre
de 2006. Essa queda na margem é esperada, tendo
em vista a agregação de um serviço de maior volume
financeiro, porém de margem menor.
Em 2007 o EBITDA da comercialização totalizou R$ 1,6 milhão, 130% acima do realizado no
primeiro semestre de 2006, também pelo início
das atividades de revenda de energia. A margem
no acumulado de 2007 foi de 13,5%.

Resultado Financeiro Consolidado

O resultado financeiro do trimestre foi positivo
em R$ 68,6 milhões, contra um valor negativo de
R$ 67,6 milhões no mesmo período do exercício
anterior. O resultado desse trimestre foi causado
principalmente pelo efeito não-recorrente da reversão parcial de provisões em face da decadência do
direito à cobrança de tributos1, com impacto de R$
132,5 milhões. Essa reversão representa 44,8% do
total provisionado para esta causa. Se desconsiderarmos o efeito dessa reversão, o resultado financeiro
teria sido negativo em R$ 63,9 milhões, refletindo
o custo médio da dívida da empresa. A conversão
de 654.541 debêntures da 4ª Emissão pelo BNDES,

energia elétrica

Set.Out/2007

Tabela 10

Resultado Financeiro - R$ MM
Juros

2 T07
(66,8)

2 T06
(96,2)

(%)
30,6%

1 S07
(161,21)

1 S06
(198,44)

%
18,8%

Variação Monetária e Cambial
Resultado Swap
Outras Receitas Financeiras
Outras Despesas Financeiras
Brasilight
Subtotal
Reversão Provisão de PIS/COFINS
Total

31,5
(32,5)
57,7
(36,7)
(17,1)
(63,9)
132,5
68,6

0,4
(8,1)
94,3
(45,7)
(12,3)
(67,6)
(67,6)

6.952,0%
-299,4%
-38,9%
19,8%
-39,1%
5,5%

44,52
(47,33)
118,23
(71,88)
(37,66)
(155,3)
132,5
(22,9)

78,42
(36,16)
195,33
(70,92)
(30,54)
(62,3)
(62,3)

-43,2%
-30,9%
-39,5%
-1,3%
-23,3%
-149,3%

em 16 de maio, correspondentes a 90% do total de
debêntures detidas pelo banco, teve um impacto
positivo recorrente de R$ 8,8 milhões nas despesas
de juros da companhia neste trimestre.

Lucro Líquido
A Light registrou lucro líquido recorde de R$ 633
milhões neste trimestre, frente a um prejuízo líquido
de R$ 8 milhões registrado no mesmo período de
2006. Tal resultado foi efeito principalmente das
reversões parciais de provisões em face da decadência
do direito à cobrança de tributos nos valores de R$
163,0 e 132,5 milhões, sendo o valor líquido de R$
195,1 milhões, após o desconto de R$ 100,4 milhões
dos efeitos de IR/CS. Além disso, acrescenta-se o reconhecimento dos créditos fiscais diferidos acumulados
no valor de R$ 327,7 milhões, após longo período de
prejuízos contábeis e fiscais, a empresa acumulou 3
(três) anos de histórico de lucros tributáveis (fiscal).
Com isto, cumpre todas as exigências da instrução

201,5%

63,3%

CVM nº371/02 e volta a reconhecer créditos fiscais
diferidos sobre provisões, comumente chamados por
especialistas tributários de “diferenças temporárias”.
Desconsiderando esses efeitos, o lucro líquido do
trimestre teria sido de R$ 110,6 milhões.
O lucro líquido acumulado no primeiro semestre de 2007 monta a R$ 728 milhões, 682% acima
do lucro de R$ 93 milhões registrados no primeiro
semestre de 2006 (ver Gráfico 11).

Investimentos
Foram investidos R$ 64 milhões no segundo
trimestre de 2007 em aquisições de imobilizado e
em benfeitorias. Na distribuição, destacam-se os
investimentos em novas ligações, no montante de
R$ 22 milhões e nas ações de combate a perdas
com CAPEX de R$ 13 milhões. Em administração,
o destaque foi o investimento no aprimoramento do
Sistema SAP-CCS de cerca de R$ 4 milhões, enquanto a redução no investimento realizado em relação
Gráfico 11

Lucro Líquido - 2º Tri 2007 - R$ Milhões
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light
ao segundo trimestre de 2006 se deu principalmente
pela implantação do sistema SAP-CCS naquele
período, consumindo investimentos da ordem de
R$ 6,3 milhões.
Gráfico 12
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Geração

Comercialização

Novos Projetos em Geração
A Light está em fase de estudo de novos projetos
de geração de energia hidráulica, visando ao fortalecimento de suas atividades no segmento de geração,
em consonância com sua estratégia de crescimento
para os próximos anos. Dos projetos podemos destacar três:
• PCH Paracambi: projeto de pequena central hidrelétrica com 25MW de capacidade instalada e garantia
física de 21MW médios, localizada no Rio Ribeirão
das Lajes, no município de Paracambi/RJ, a jusante
do Complexo de Lajes. A autorização para o projeto
foi concedida pela Aneel em 2001, e atualmente
o projeto encontra-se em processo de obtenção da
Licença Ambiental de Instalação. A data estimada
para entrada em operação é em 2010, com prazo de
construção de 24 meses, e custo estimado da ordem
de R$ 100 milhões;
• PCH Lajes: projeto de pequena central hidrelétrica com cerca de 18MW de capacidade instalada
e garantia física em fase de definição. A PCH fica
localizada no Complexo de Lajes, usando a estrutura
da Usina Fontes Velha, atualmente desativada. O
projeto encontra-se em fase final de elaboração do
Projeto Básico. A data estimada para entrada em
operação é em 2010, e custo estimado da ordem de
R$ 28 milhões; e
• UHE Itaocara: usina hidrelétrica com 195MW
de capacidade instalada e energia assegurada de
CASE STUDIES
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110MW médios, localizada no Rio Paraíba do
Sul, em Itaocara/RJ, próximo à área de concessão
da Light. O Contrato de Concessão, entre a Aneel
e a Light Sinergias, atual Itaocara Energia, foi
assinado em 2001. A data estimada para entrada
em operação é em 2012, com prazo de construção
de 36 meses, e o custo estimado da ordem de R$
600 milhões.

Governança Corporativa
e Mercado de Capitais
O capital social da Light S.A. é composto por
196.252.220.632 ações ordinárias, sem valor nominal. O grupo controlador, Rio Minas Energia (RME),
detém 54,2% do capital social, estando o restante no
mercado.
As ações são listadas no Novo Mercado da Bovespa, desde julho de 2005, concedendo direitos especiais
aos acionistas minoritários, dentro das melhores
práticas de governança corporativa, e primando
pelos princípios de transparência e equidade, pilares
importantes para o relacionamento com o mercado
de capitais.
Com o objetivo de aumentar a transparência e
comparabilidade da cotação de ações, foi deliberada, na
reunião do Conselho de 22 de junho de 2007, a submissão à Assembléia-Geral Extraordinária de Acionistas
da proposta de grupamento de ações, na proporção
de 1.000 (mil) ações para 1 (uma) ação, conforme
Fato Relevante publicado na data. A Assembléia de
Acionistas deverá ser convocada em breve.
Na mesma reunião, foi também aprovada a
expansão das atividades do Comitê de Governança
Corporativa, que a partir de tal data passou a se
chamar Comitê de Governança Corporativa e Sutentabilidade, assim como o Manual de Governança
Corporativa. O Manual de Governança versa sobre
as atribuições do Conselho de Administração, de
seus comitês de apoio, da diretoria e das relações
entre esses órgãos, com o objetivo de criação de valor
para a companhia e seus acionistas. O Manual de
Governança pode ser acessado na íntegra no site da
companhia, na seção de Relações com Investidores/
Sustentabilidade.
No trimestre, as ações da Light, negociadas na
Bovespa, tiveram uma valorização de 25,7%, frente
a uma valorização de 26,7% do índice de energia
elétrica (IEE) e de 18,7% da Bovespa. No ano de
2007 as ações da Light apresentam valorização de
33,9%, superior aos 27,0% apresentados pelo IEE e

energia elétrica

22,3% do Ibovespa. O volume médio diário negociado
neste trimestre, de R$ 8,4 milhões, foi 9,8% menor
que o negociado no trimestre anterior, porém 119%
acima do volume negociado no segundo trimestre
de 2006.
O Gráfico 13 apresenta a evolução da ação da
Light desde a assunção do controle pela RME, em
10 de agosto de 2006.

Eventos Recentes
Em 5 de julho foi anunciado o resultado do prêmio
Iasc (Índice Aneel de Satisfação do Consumidor),
onde a Light foi posicionada como a segunda melhor
distribuidora de energia da Região Sudeste, e também
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foi a segunda empresa que mais evoluiu na avaliação
dos clientes entre um ano e outro. Esses resultados
da empresa são os melhores registrados nos últimos
cinco anos, de acordo com a missão da companhia
de excelência nos serviços prestados, aplicando recursos em novos e mais modernos equipamentos,
uso de tecnologias de ponta para atender melhor o
consumidor e investindo no constante treinamento
do nosso pessoal.
E em 11 de julho a Light obteve rating de investment
grade atribuído pela agência de avaliação de riscos
Standard & Poor’s (S&P). O rating local “A” – indica a
solidez financeira da companhia, refletindo o empenho
do novo grupo de controle em melhorar a performance
operacional e revisar sua estrutura de capital.
Gráfico 13

Evolução da ação da Light desde a assunção do controle pela RME, em 10 de agosto de 2006

Ronnie Vaz Moreira é vice-presidente de Finanças e Relações com
Investidores da Light.
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Gerdau

Isabel Reis / Paulo Ratinecas

Expansão mundial

e apoio à cidadania
A Gerdau sempre consolidou sua participação comunitária se
apresentando não apenas como uma geradora de empregos
e de recursos públicos, pelo recolhimento de impostos. A
empresa também está consolidada como geradora de ações de
cidadania nas regiões onde está presente.

E

ste case ressalta a intensa atuação social construída
através de uma produtiva parceria entre a empresa e seus colaboradores. Um belo encontro, que
vem permitindo que o público interno da Gerdau
seja reconhecido não apenas como um time de ótimos
profissionais, mas também de excelentes cidadãos.

O Grupo Gerdau
Consolidar ativos, ultrapassar fronteiras, transformar o mundo. Foi com esses princípios que o
Grupo Gerdau se tornou o 14º maior produtor de
aço do planeta, com unidades na América do Sul,
na América do Norte, na Europa e na Ásia.
Os produtos Gerdau estão cada vez mais presentes
no dia-a-dia das pessoas. Na cidade, em estruturas
de pontes, viadutos, rodovias, hidroelétricas, prédios e
residências. Nas fábricas e indústrias, em máquinas
agrícolas, em estruturas metálicas, em peças para o
setor automotivo e em redes de transmissão de energia e telefonia. No campo, a fabricação de arames e
acessórios para cercas. Para onde você olhar, tem a
força da Gerdau.
A filosofia da Gerdau é antecipar-se às necessidaCASE STUDIES
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siderurgia

des do mercado, apresentando produtos e serviços que
agreguem valor aos negócios de nossos clientes.
O desenvolvimento de uma empresa está relacionado com a evolução da comunidade.
Essa é a visão de responsabilidade social do Grupo
Gerdau. E foi com base nessa visão que o Grupo
construiu e consolidou uma cultura empresarial
totalmente fundamentada em valores éticos e no
respeito às pessoas e ao meio ambiente.

Perfil
O Grupo Gerdau é um dos agentes do processo
de consolidação da siderurgia no mundo. Ocupa
a posição de 14º maior produtor de aço do mundo e é líder no segmento de aços
longos nas Américas. Possui 234
unidades industriais e comerciais,
além de cinco joint ventures e
duas empresas coligadas, o que
faz com que esteja presente no
Brasil, na Argentina, no Chile,
na Colômbia, no Peru, no Uruguai, no México, na República
Dominicana, na Venezuela, nos
Estados Unidos, no Canadá, na
Espanha e na Índia. Possui capacidade instalada
de 20,2 milhões de toneladas por ano e fornece
aço para os setores da construção civil, indústria
e agropecuária.
O Grupo investe continuamente na capacitação
de quase 35 mil profissionais e no desenvolvimento
das comunidades onde está inserido, apoiando, em
conjunto com colaboradores voluntários e em parceria com agentes da sociedade, mais de 800 projetos
sociais.
Cumpre importante papel de preservação do meio
ambiente, ao reciclar anualmente 10,4 milhões de
toneladas de sucata ferrosa, transformando materiais
obsoletos para a sociedade em novos produtos. Hoje
é um dos maiores recicladores do mundo.
As ações de suas empresas estão presentes nas
bolsas de valores de São Paulo, Nova York, Toronto
e Madri, somando uma média diária de negociações
de US$ 60 milhões. O Grupo Gerdau possui mais
de 113 mil acionistas.
Ao longo dos anos, o Grupo tem rompido limites
e barreiras. É uma atuação sem fronteiras, que alinha
processos e operações globais na busca da eficiência
e do crescimento com rentabilidade, sempre comprometido com o desenvolvimento sustentável.
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Um pouco de história
O Grupo Gerdau nasceu da visão empresarial
e da capacidade de trabalho de Johannes Heinrich
Kaspar Gerdau – ou João Gerdau –, emigrante alemão que saiu do Porto de Hamburgo rumo ao Rio
Grande do Sul no ano de 1869 na busca de novos
empreendimentos.
Movido pelo seu espírito empreendedor, chegou
ao porto de Rio Grande e com apenas 20 anos de
idade, instalou-se na Colônia de Santo Ângelo (atual
cidade de Agudo) e investe no comércio, transporte
e loteamento de terras. Transfere-se para a cidade
de Cachoeira do Sul, em 1884, onde funda uma
importante casa comercial.
Sempre buscando novas oportunidades, João Gerdau muda-se com
sua esposa, Alvine Gerdau, e seus
três filhos, Hugo, Walter e Bertha,
para Porto Alegre e lança-se no ramo
industrial adquirindo a Fábrica de
Pregos Pontas de Paris, em 1901.
Assim nasciam as bases do 14º
maior grupo siderúrgico do mundo. Dos pregos aos vergalhões, a
Gerdau vem participando do desenvolvimento da economia brasileira há mais de um
século. Sua presença, hoje, é internacional, com 40
unidades siderúrgicas instaladas em treze países. Com
seus produtos oferece soluções para um mundo em
transformação, lidando, há 106 anos, com o aço e a
sua evolução ao longo dos tempos.

O Grupo Gerdau
é um dos agentes
do processo de
consolidação da
siderurgia no
mundo

Visão estratégica
O Grupo busca consolidar-se como player importante no segmento da siderurgia, em aços longos
e em aços especiais.
Desde a década de 1980, tem colocado seu foco no
processo de internacionalização, ampliando as operações nas Américas do Sul, do Norte e, recentemente,
na Europa e Ásia. A política de crescimento está
norteada para a ampliação de ativos que gerem valor
e retornos significativos aos acionistas e que propiciem ao Grupo avançar na trajetória de expansão,
sempre comprometido com os níveis de segurança
financeira que caracterizam sua atuação.
Frente ao mercado, conseguiu estabelecer um
patamar diferenciado de desempenho em suas usinas,
pela proximidade com a matéria-prima, critérios de
logística e práticas de gestão alinhadas às melhores
Expansão mundial e apoio à cidadania
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gerdau
do mundo. Na base desse desempenho está a eficiência das
equipes, as quais têm contribuído, de forma decisiva, para a
expansão do negócio e para que
o Grupo Gerdau continue, nos próximos anos, obtendo crescentes posições de mercado no mundo.

• Pessoas comprometidas e realizadas
• Qualidade em tudo o
que faz
• Empreendedorismo responsável
• Integridade
• Crescimento e rentabilidade

Grupo Gerdau –
fatos e números – 2006

Instituto Gerdau

• 106 anos de existência;
• Maior produtor de aços longos nas Américas;
• Em 2006, reciclou 10,4 milhões de toneladas de
sucata ferrosa, sendo um dos maiores recicladores
do mundo;
• Mercado de capitais: 113 mil acionistas;
• Faturamento total: R$ 27,5 bilhões;
• Receita líquida das operações no Brasil: R$ 10,7
bilhões;
• Lucro líquido total: R$ 3,5 bilhões;
• Produção de aço: 15,6 milhões de toneladas;
• Investimentos globais previstos entre 2007 e 2009:
US$ 4 bilhões (US$ 2,4 bilhões no Brasil);
• Quase 35 mil colaboradores (aproximadamente,
18 mil no Brasil);
• Mais de 800 projetos sociais apoiados em 2006
beneficiando 13,2 milhões de pessoas;
• Investimentos em responsabilidade social somaram
R$ 51 milhões;
• Cerca de 3,7 mil colaboradores participam de
atividades de voluntariado em todas as unidades do
mundo.

Missão
O Grupo Gerdau é uma empresa com foco em
siderurgia, que busca satisfazer as necessidades dos
clientes e criar valor para os acionistas, comprometida com a realização das pessoas e com o desenvolvimento sustentado da sociedade.

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

Valores
• Cliente satisfeito
• Segurança total no ambiente de trabalho
CASE STUDIES
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Por meio da mobilização dos seus diversos públicos, o Grupo Gerdau amplia a abrangência dos
projetos sociais que apóia e contribui para a busca
por soluções perante os desafios globais.
O Grupo Gerdau acredita que o envolvimento
da sociedade é fundamental para o desenvolvimento
de soluções inteligentes perante os desafios globais.
Também tem a convicção de que apenas a transferência de recursos não é suficiente para transformar
realidades.
Por isso, busca ampliar a abrangência dos projetos
sociais que apóia por meio da mobilização de seus
colaboradores, clientes, fornecedores, comunidades,
poder público e instituições sociais. O Grupo Gerdau
também transfere para as lideranças dos seus projetos
sociais o que tem de melhor: as práticas de gestão
que o ajudaram a ser um dos maiores produtores de
aço do mundo.
As políticas e as diretrizes de responsabilidade
social são coordenadas pelo Instituto Gerdau, que
também colabora com todas as áreas de negócios
para identificar oportunidades de desenvolvimento
de projetos de sustentabilidade. Em 2006, o Grupo
destinou R$ 51,6 milhões para 817 iniciativas que
beneficiaram cerca de 13,2 milhões de pessoas.
Em menos de dois anos de atuação, o Instituto
Gerdau obteve conquistas importantes: sistematizou
o repasse de verbas para as comunidades, traçando
parâmetros e critérios claros para isso; integrou as
experiências desenvolvidas pelas diversas unidades;
uniu os colaboradores voluntários em torno de projetos comuns; criou canais de comunicação e ferramentas para interagir com os diversos públicos envolvidos nas ações; e promoveu o compartilhamento
e a disseminação de experiências bem-sucedidas.
Atualmente, o Instituto coordena iniciativas no
Brasil e, a partir de 2007, passará a atuar na Argentina, no Chile, na Colômbia e no Uruguai. Em
2008, nos Estados Unidos, no Canadá, na Espanha,
no México e no Peru.
No Brasil, uma das formas do Instituto Gerdau

siderurgia

estimular clientes, fornecedores, parceiros e comunidade a desenvolver iniciativas sociais é por meio
do Fundo Pró-Infância dos Profissionais Gerdau.
O projeto informa e sensibiliza a sociedade para
a importância da destinação de parte do Imposto
de Renda devido a instituições sociais focadas no
atendimento de crianças e adolescentes. Em 2006,
foram realizadas 61 palestras de mobilização, que
incentivaram a adoção do programa por importantes
entidades brasileiras, como a Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo (Fiesp).
Desde o seu lançamento, o Fundo Pró-Infância
dos Profissionais Gerdau já destinou mais de R$ 16,5
milhões – recursos do Grupo Gerdau e dos colaboradores – para 202 projetos sociais, beneficiando 28,3
mil crianças e adolescentes.

Instituto Gerdau – 2006
O Instituto Gerdau, responsável pelas ações de
responsabilidade e investimento social do Grupo
Gerdau, encerrou 2006 com mais de 500 projetos
sociais implantados no Brasil, beneficiando 11,7
milhões de pessoas. O investimento anual somou R$
49 milhões destinados a ações na área de educação e
mobilização solidária. São mais de 1,7 mil entidades
sociais atendidas no país e uma equipe de 2,4 mil
funcionários que são voluntários em projetos apoiados pelo Grupo no país. Além do Brasil, a Gerdau
também desenvolve projetos sociais em outros oito
países em que está presente: Canadá, EUA, Espanha,
Colômbia, Peru, Chile, Argentina e Uruguai. Em
números globais, o grupo apoiou, no ano passado,
817 projetos, beneficiando 13,2 milhões de pessoas.

Missão

Propor políticas e diretrizes de responsabilidade
social para o Grupo Gerdau, promovendo e apoiando ações sociais empreendedoras, diretamente ou
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através de comitês nas unidades, que contribuam de
forma eficaz para a melhoria da qualidade de vida
das comunidades, objetivando o desenvolvimento
sustentável.

Visão

Ser referência na prática de responsabilidade social que gere desenvolvimento comunitário de forma
sustentável.
“O Instituto Gerdau está empenhado em estimular e
fazer crescer o movimento do voluntariado organizado,
para realizar mais ações sociais, de forma intensa, solidária e bem administrada, a favor das instituições e das
comunidades carentes próximas às nossas unidades.”
Klaus Gerdau Johannpeter
Presidente do Conselho do Instituto Gerdau

“O fortalecimento e o crescimento do Terceiro
Setor, principalmente através do trabalho voluntário,
é a peça-chave que poderá nos levar a um processo
de melhor equilíbrio e desenvolvimento.”
Jorge Gerdau Johannpeter

Desafios
A visão do voluntariado como uma estratégia
na formação de lideranças voltadas aos projetos de
cidadania é ainda uma novidade no Brasil. Mas participar no desenvolvimento social da nação possui
tal dimensão para a Gerdau que, mesmo com as
várias realizações feitas no decorrer de sua história,
percebeu a premência de instigar, ainda mais, o seu
envolvimento comunitário. O estímulo às ações com
apoio dos colaboradores – prática usual no Grupo
– motivou a criação de uma rede dinâmica, para
oportunizar o auxílio a programas sociais e educacionais tão necessários ao país.
O Grupo Gerdau foca seus esforços para se
Tabela 1

Evolução das ações de Responsabilidade Social da Gerdau no Brasil
Grupo Gerdau - Brasil

2003

2004

2005

2006

Número de projetos

100

119

414

592

7,6 milhões

6,4 milhões

7,3 milhões

11,8 milhões

-

101

604

1741

21 milhões

35 milhões

41 milhões

49 milhões

-

651

1.438

2.400

Número de pessoas beneficiadas
Número de entidades
Valor total investido (em R$)
Número de voluntários no Brasil
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manter na liderança de seus mercados e segmentos
de atuação. Um posicionamento que oportuniza
o reconhecimento pela inovação e pela alta qualidade. Uma capacitação indispensável para o seu
crescimento, bem como o das comunidades ao seu
entorno. A postura é oriunda da cultura empresarial
disseminada por seu fundador, em que conceitos
visionários de transformação, além de reafirmarem
um perfil vencedor, merecem ser difundidos. Para
fortalecer essas crenças, era essencial ir além dos muros e interagir com a realidade social existente. Mas,
para solidificar esse compromisso, era imprescindível
a conivência de seus colaboradores.
Portanto, para integrar seu público interno nesse
foco, era preciso:
• consolidar e institucionalizar políticas e diretrizes
de responsabilidade social e os
seus programas
sociais;
• ativar o crescimento e o reconhecimento da
responsabilidade
social e do trabalho voluntário
entre os colaboradores;
• continuar a direcionar as ações de responsabilidade
social do Grupo Gerdau no sentido de contribuir para
o desenvolvimento da sociedade.

Em comemoração
ao primeiro ano de
atividade do Instituto
Gerdau, criou, em 2006,
o Programa Voluntário
Gerdau (PVG)

O Grupo Gerdau desejava implementar um
programa de voluntariado, despertando os colaboradores para a relevância de beneficiar o próximo e
auxilia-lo no desenvolvimento de suas comunidades.
Centenas desses profissionais já estavam engajados
em múltiplas ações de voluntariado, espalhadas
pelas diferentes regiões do Brasil, onde a Gerdau
está presente. O desejo da Empresa era consolidar
este processo e ainda ampliar o número de adesões.
Sua determinação era implementar um programa
organizado de voluntariado.
O desafio era motivar a participação do público
interno, incitar o envolvimento e implantar um processo de comunicação contagiante e eficiente. Uma
forma do capital humano do Grupo aderir, entender
e compartilhar efetivamente de ações que venham
favorecer o capital social brasileiro.
Assim nascia o Programa Voluntário Gerdau. O
Programa vinha para confirmar que a sistematizaCASE STUDIES
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ção e o fortalecimento do voluntariado ampliaria a
confiança de todos no futuro do país. Ou seja, uma
plataforma de esperança começava a ser construída.
Em bases sólidas.

Ações
Programa Voluntário Gerdau

A Responsabilidade Social das empresas e o seu envolvimento em iniciativas sociais, através da criação e
da promoção de ações de voluntariado, é um indicador
de desenvolvimento nas sociedades modernas.
Por acreditar nesses valores, o Grupo Gerdau,
em comemoração ao primeiro ano de atividade do
Instituto Gerdau, criou, em 8 de março de 2006, o
Programa Voluntário Gerdau (PVG).
A idéia era sensibilizar o seu quadro funcional no
Brasil, reconhecendo o trabalho voluntário em prol
do desenvolvimento sustentado das comunidades.
A metodologia de capacitação foi advinda da ONG
Parceiros Voluntários, parceira do Programa.
Desde o seu início, o Programa já vinha comemorando o envolvimento de mais de 1,4 mil colaboradores em atividades voluntárias em organizações
sociais da comunidades em torno das unidades do
Grupo.
O objetivo estabelecido foi aumentar em 30% esse
contingente inicial. Ou seja, até o final de 2006, a
meta era que 10% de todos os profissionais do Grupo,
no país, viessem a exercer alguma atividade voluntária. Esse percentual representava um contingente
de cerca de 2 mil pessoas.
Para isso a Gerdau incrementou a disseminação
dos valores do voluntariado organizado e oportunizou
para que seus colaboradores atuassem nas diferentes
ações sociais oferecidas.
Assim, o Grupo criou o Programa Voluntário
Gerdau. A primeira ação foi a capacitação de 85
colaboradores como coordenadores do Programa,
em todas as suas unidades no Brasil. A responsabilidade desse grupo é sensibilizar os colaboradores da
respectiva Unidade para o voluntariado organizado,
bem como identificar oportunidades de atividades
voluntárias em sua comunidade, divulgar para os
colaboradores da unidade e encaminhar aqueles que
tenham interesse em participar.

Focos de atuação

• organizações sociais;
• instituições de ensino;
• comunidade.

siderurgia

Capacitação em
trabalho voluntário

Em parceria com os
Parceiros Voluntários, o
Instituto Gerdau capacitou 470 colaboradores dos 22 Comitês. Cem desses
profissionais formam a Coordenação do Voluntário
Gerdau e integram o Comitê do Instituto em suas
unidades.

Objetivo

O Programa Voluntário Gerdau objetiva sensibilizar, capacitar e reconhecer o trabalho voluntário
de seu público interno. Tem como fundamento fomentar uma cultura de solidariedade e de crescimento
dos indivíduos alicerçada na atitude voluntária, cujas
ações decorrentes possam contribuir para o desenvolvimento sustentável das comunidades.

Princípios

• pessoas como base do desenvolvimento sustentável
das comunidades;
• transferência de conhecimento como base da contribuição para o trabalho voluntário;
• solidariedade como atitude;
• trabalho voluntário como exercício da cidadania.

Diretrizes gerais

• cada Comitê do Instituto Gerdau (CIG) é responsável pela implementação e gestão de seu Programa
de Trabalho Voluntário, flexibilizando-o dentro de
sua realidade, de acordo com seus projetos sociais,
bem como com seu pessoal disponível.
• os coordenadores do Programa Voluntário Gerdau
devem integrar o Comitê do Instituto Gerdau respectivo, sendo responsáveis pelo planejamento e pela
implementação das ações necessárias à condução
do Programa.
• cada projeto de voluntariado definido também deve
ter um coordenador, que deve constituir seu Time
de Voluntários.
• nenhum voluntário participante do Programa
recebe benefícios ou vantagens profissionais, assim
como não há qualquer prejuízo para os que não
participam.
• a utilização de recursos materiais e financeiros da
empresa nas ações dos projetos de voluntariado, depende de avaliação e decisão do Comitê do Instituto
Gerdau respectivo.
• será permitida a utilização de horas normais de
trabalho para realização de atividades voluntárias,

Set.Out/2007

a critério do CIG, em conjunto com sua respectiva
Unidade.

Trabalho voluntário a ser realizado:

• atuar em atividades recreativas e lúdicas (esporte,
dança, música, teatro, leitura, etc.);
• apoiar treinamentos para geração de renda (ensinar
corte/costura, bordado, renda, marcenaria, mecânica,
etc.);
• auxiliar em campanhas de arrecadação de agasalhos, alimentos, brinquedos, livros, material escolar,
móveis, equipamentos, etc.;
• capacitar a entidade para adesão ao Fundo PróInfância;
• executar melhoria nas instalações físicas da entidade
(limpeza, pintura, recuperação de paredes, telhados,
reformas em geral, jardinagem);
• palestras sobre profissões;
• transferir conhecimento em metodologia de qualidade total;
• aplicar conhecimentos profissionais nas organizações.

Voluntariado organizado
Características

• crítico e propositivo, com vistas à transformação
social;
• inserido no processo de produção do conhecimento;
• meio pedagógico de mudança de mentalidade e
atitude;
• torna as pessoas beneficiadas protagonistas do
processo, despertando a consciência cidadã;
• projeto Coletivo e não como pura opção individual;
• processo de avaliação e planejamento de suas ações
e iniciativas.
Fundamento
• o voluntariado forma pessoas para a solidariedade
com as outras pessoas, com a natureza, com o ambiente e com as gerações futuras. Nessa perspectiva, é
entendido como a determinação firme e perseverante
pelo bem comum.

Consolidando a consciência
social entre seus colaboradores
Por sua competência tecnológica, capacidade
criadora, recursos e liderança, o Grupo Gerdau
Expansão mundial e apoio à cidadania
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almeja ser um agente de melhoria social e de mobilização das pessoas. Com ações específicas nas suas
comunidades-alvo, estabeleceu, como um dos focos
de atuação, o programa de voluntariado.
Com o objetivo de oferecer ao público interno a
possibilidade de exercer sua cidadania por meio do
trabalho voluntário, desenvolveu um Programa de
Voluntariado Corporativo.
O engajamento no voluntariado busca reforçar
a criação de um ambiente de trabalho em equipe, o
aprendizado contínuo e a importância da inclusão
como facilitadora do desenvolvimento e do bem-estar
coletivo. O voluntário como ator social e agente de
transformação, que presta serviços não remunerados
em benefício da comunidade, doando seu tempo
e conhecimentos, realiza um trabalho gerado pela
energia de seu impulso solidário.
A Gerdau faz campanhas internas para divulgar
o Programa Voluntariado Gerdau e também para receber novos integrantes. Os inscritos são capacitados
pela Coordenação do PVG para
desenvolver plenamente o trabalho
voluntário, inclusive no horário
de expediente. Aos voluntários
veteranos são oferecidas atividades
de aperfeiçoamento e reciclagem
de conhecimentos, além de informações sobre a relevância de seu
trabalho na sociedade, confirmando a importância da formação e a
mais-valia social. Por outro lado, é feito um reconhecimento público a todos os que contribuem para
uma cidadania mais ativa. E, além disso, estreitam
a sua relação com a comunidade, reconhecendo as
iniciativas inovadoras e bem-sucedidas, apoiando
projetos de interesse público e incentivando o voluntariado empresarial.

– com o foco em educação e mobilização solidária.
Para tanto, precisava divulgar o novo Programa,
fomentando a cultura do voluntariado organizado e
bem administrado, possibilitando reconhecimento à
atuação dos participantes. Era necessário disseminar,
de forma ampla e impactante, o Programa Voluntário Gerdau.
2006 era o ano do futebol. Acontecia a Copa do
Mundo na Alemanha. O Brasil inteiro estava atento
às vitórias resultantes desse campeonato mundial. A
Gerdau vislumbrou nesse fato uma oportunidade
para mobilizar, disseminar, envolver o seu time de
colaboradores no Programa Voluntário Gerdau.
Assim, lançou, em abril de 2006, a Copa Voluntário Gerdau. A intenção primordial era polarizar as
pessoas para os objetivos do Programa e, com isso,
obter uma adesão bastante representativa. A Copa,
por favorecer uma maior atratividade ao Programa,
se tornou um eficiente canal para divulgar seus
princípios, diretrizes e objetivos. Tanto que o seu
lançamento contagiou a todo o público interno com a forte campanha
de comunicação.
A Copa Voluntário Gerdau
foi elaborada com a formatação
de uma gincana. Entretanto, sem
envolver a disputa inerente a este
formato. Portanto, os colaboradores
deveriam se agrupar em equipes
para realizar as tarefas predeterminadas. As incumbências solicitadas visavam auxiliar
às instituições sociais das comunidades. A gincana
contou com 7 tarefas, fazendo um paralelo aos 7
jogos que o Brasil disputaria na Alemanha, caso
chegasse ao final do torneio. A diferença era que,
na Copa da Gerdau, todos ganhariam: voluntários e
entidades beneficiadas.

“Queremos estimular cada vez mais o voluntariado
organizado, doando tempo, recursos, talentos e nossos
conhecimentos às comunidades carentes.”
Klaus Gerdau Johannpeter
Presidente do Conselho do Instituto Gerdau.

Objetivo da Copa Voluntário Gerdau

COPA VOLUNTÁRIO GERDAU:
mobilização, envolvimento
e comprometimento

Regulamento da Copa Voluntário Gerdau
Artigo 1º. O que é a Copa Voluntário
Gerdau?

A Copa Voluntário
Gerdau foi
elaborada com a
formatação de uma
gincana

Ao lançar o Programa Voluntário Gerdau, a
Empresa desejava estimular o engajamento de seu
quadro funcional nas iniciativas sociais apoiadas
CASE STUDIES
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Despertar o interesse dos colaboradores em
realizar uma atividade voluntária, beneficiando o
próximo e contribuindo para o desenvolvimento de
suas comunidades.

Trata-se de uma gincana social, uma iniciativa
do Instituto Gerdau, em que os participantes devem
formar equipes para realizar as tarefas que irão beneficiar organizações sociais de suas comunidades. O

siderurgia
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objetivo é disseminar a cultura
do trabalho voluntário em toda a empresa e
reconhecer a ação dos colaboradores.

Gerdau será em data e local a serem informados
posteriormente. A Copa tem início dia 17/4/2006,
quando serão divulgadas as tarefas para as equipes.
Sua duração é de 7 semanas.

Artigo 2º. Público-alvo

Artigo 8º. Dos casos omissos

Artigo 3º. Participação

Disseminando conceitos
através de práticas

A Copa Voluntário Gerdau é dirigida a todos os
colaboradores, incluindo estagiários e prestadores de
serviço do Grupo Gerdau.
As equipes deverão ter de 10 a 40 componentes,
podendo ser eles colaboradores, estagiários e prestadores de serviço. Elas terão também que eleger um
nome e um capitão, o responsável pelo contato com
o Comitê do Instituto Gerdau da Unidade.

Artigo 4º. Inscrições

As inscrições devem ser feitas junto ao Comitê do
Instituto Gerdau da sua Unidade, a partir de uma
relação com o nome, número pessoal, e-mail e ramal
dos componentes da equipe. O responsável pelo RH
da Unidade dos inscritos informa sobre o Comitê do
Instituto Gerdau local. Após a inscrição, cada um
dos participantes deve cadastrar-se no site do Voluntário Gerdau, localizado no link de Responsabilidade
Social, na Gerdau Net.

Artigo 5º. OSCs e escolas beneficiadas

As Organizações de Sociedade Civil (OSCs) e as
escolas beneficiadas pelas equipes a partir das tarefas
da Copa Voluntário Gerdau serão selecionadas pelo
Comitê do Instituto Gerdau e direcionadas para as
equipes. Essas instituições, obrigatoriamente, devem
fazer parte da comunidade onde a Unidade está
instalada.

Artigo 6º. Premiação
das equipes vencedoras

As equipes que concluírem todas as tarefas serão consideradas vencedoras. Os componentes das
equipes vencedoras receberão medalhas como reconhecimento ao seu trabalho e, o mais importante, o
carinho das pessoas beneficiadas.

Artigo 7º. Das datas e horários

As inscrições para a Copa Voluntário Gerdau,
com início em 8/3/2006, deverão ser concluídas até
o dia 24/3/2006 junto ao Comitê do Instituto Gerdau
de cada Unidade.
A divulgação dos resultados da Copa Voluntário

Os casos considerados omissos neste Regulamento
serão submetidos ao Comitê Organizador da Copa
Voluntário Gerdau.

A Copa teve o intuito de incrementar as atividades voluntárias nas ações sociais já realizadas pela
empresa. Os projetos e as organizações beneficiadas
estão dentro do foco de investimento social da Gerdau
– Educação e Mobilização Solidária. Educação, por
ser um tema muito amplo, foi dividida em cinco
subfocos. Eram eles: Qualidade na Educação, Educação para o Empreendedorismo e Competitividade, Educação de Qualidade para o Terceiro Setor,
Educação Ambiental e Educação pela Cultura e
Esporte. A escolha da Educação como principal foco
de atuação é decorrente da crença de que o desenvolvimento do Brasil está totalmente atrelado a uma
melhoria deste segmento. O investimento em uma
educação de melhor qualidade, hoje, oportunizará, no
futuro, profissionais mais capacitados. E a Mobilização Solidária é um tema que precisa receber mais
atenção no Brasil, devido à desigualdade social e à
urgência nas carências de uma parcela significativa
da população.
Cada tarefa tinha o prazo de uma semana para
sua realização. Os temas abordados foram: Meio
Ambiente, Segurança, Mobilização Solidária, Geração de Renda e ainda tarefas conceituais sobre o
tema voluntariado.

Número de participantes

• 6.000 colaboradores
• 250 equipes
• 95 unidades espalhadas pelo Brasil

Lançamento em grande estilo
O lançamento da Copa Voluntário Gerdau contou com um solene ícone. Um grande personagem
do futebol brasileiro foi especialmente convocado.
Dunga, o capitão do Tetra – na ocasião ainda não
era o técnico da Seleção –, foi âncora do clip de
Expansão mundial e apoio à cidadania
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lançamento da campanha. Esse brilhante esportista,
personagem carismático no cenário nacional e com
importante envolvimento em projetos sociais, foi o escolhido para conclamar a todos a entrarem em campo e a mostrarem seu talento para a cidadania.
Para enfatizar a linha criativa, foi concebida uma
marca específica para a Copa. Um logo, semelhante
aos emblemas utilizados pela Seleção Brasileira de
Futebol, permeava a campanha e se destacava nos
diferentes canais de comunicação internos: cartazes,
pop ups na intranet, folders, displays de mesa, banners,
flyers, camisetas para as equipes.
Um hot site, também especialmente criado, trazia
todas as informações sobre a Copa.
A divulgação iniciou no mês de fevereiro de 2006,
através de teasers. O lançamento
ocorreu no dia 8 de março. E o
mês de março inteiro foi dedicado
às inscrições. A Copa Voluntário
Gerdau começou em abril e se
prolongou até o fim de maio.
Em junho, foram divulgados os
resultados.

As equipes se reuniram para assistir ao DVD e,
ao final, compor o seu hino, utilizando os conceitos
apresentados no vídeo. Após a gravação do hino,
esse tinha que ser entregue ao Comitê do Instituto
Gerdau da Unidade.
A sugestão também era que as equipes compartilhassem seus hinos com os demais colegas, a partir
de uma apresentação realizada no refeitório ou em
outro local da Unidade. Uma atividade opcional.
Para realizá-la, era preciso fazer um contato com o
Comitê do Instituto Gerdau da Unidade, para agendar
data, hora e local da apresentação.

Tarefa 2: Brasil x Austrália –
Educação Ambiental

As equipes realizaram atividades relacionadas à Campanha de Meio Ambiente 2006
do Grupo Gerdau, até então,
e recentemente, divulgada em
toda a empresa.
Deveriam ser realizadas
ações relacionadas ao tema.
Alguns exemplos:
• Implementar uma ou mais
ações, como economia de energia elétrica e água,
tratamento e reciclagem de lixo ou, ainda, cultivo
de árvores e jardins em uma entidade ou escola da
comunidade. Essas realizações poderiam ser através
de palestras, representações do tema através de peças
de teatro, música, cartilhas ou outra forma criativa
que a equipe quisesse utilizar. O Comitê do Instituto
Gerdau organizou a participação das equipes em
relação às escolas e às entidades, sem prejuízo de
suas atividades.
• Um mutirão de limpeza em uma rua ou praça
da cidade.
• Um mutirão para cuidar do paisagismo de uma
rua ou praça da cidade, cortando a grama, plantando
árvores, flores, etc.
• Contatos para a aproximação de cooperativas de
reciclagem (se houvesse na cidade) com condomínios habitacionais, restaurantes, escolas, entidades
ou empresas.

As tarefas
eram enviadas
semanalmente para
os coordenadores do
PVG das unidades

Espírito voluntário,
a energia alimentando a
solidariedade
As tarefas eram enviadas semanalmente para os
coordenadores do PVG das unidades, que tratavam
de encaminhá-las para os capitães das equipes participantes. Paralelamente, elas ficavam publicadas
no hot site da Copa, junto com fotos, depoimento,
resultados e regulamento da ação. Para incrementar
a divulgação, foram disponibilizados folders, cartazes
e banners para as Unidades.

Tarefa 1: Brasil x Croácia –
Hino da Equipe

Essa tarefa teve como objetivos buscar um
maior entrosamento entre os componentes da
equipe e reforçar conceitos sobre o trabalho voluntário. Conhecer o significado do voluntariado e os
princípios que norteiam o Programa mostrava ser
da maior importância, para que todos pudessem
exercer, da melhor forma possível, o voluntariado
organizado. O capitão de cada uma das equipes
recebeu, do Comitê do Instituto Gerdau de sua
Unidade, um vídeo sobre a Copa Voluntário
Gerdau. O vídeo continha conceitos sobre o tema
Voluntariado.
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A orientação para a tarefa foi: “Deixe o tema da
Sustentabilidade no Meio Ambiente orientar as idéias
da sua equipe!” Sua realização deveria ser documentada com fotos, vídeo, depoimentos ou qualquer outro
tipo de registro e entregue para o Comitê do Instituto
Gerdau da Unidade.

siderurgia

Tarefa 3: Brasil x Japão – Segurança

Segurança é um valor do Grupo Gerdau e tem
sido uma das principais ênfases nos últimos anos.
A empresa é responsável por propiciar os meios e
os recursos adequados para que todas as atividades
sejam executadas com segurança. Cada colaborador
tem a responsabilidade de zelar por sua segurança e
pela segurança de seus colegas.
O mesmo engajamento, para a integridade dos
indivíduos, deve estar presente na comunidade.
Certamente, com a experiência e com a dedicação a
esse tema a empresa, além de auxiliar a comunidade,
ressaltava a importância e o significado da segurança
dos indivíduos.
Cada equipe elaborou uma listagem com dicas
sobre segurança e apresentou para grupos de alunos, professores, diretores de escola, dirigentes de
organizações sociais, seus familiares, empresas da
comunidade (fornecedores, prestadores de serviço e
clientes), igrejas, associações comunitárias, clubes
ou qualquer outro público que também pudesse
utilizar esses conceitos de segurança em seus ambientes e relacionamentos. Técnicas lúdicas, como
teatro, música e poesia, podiam ajudar a transmitir
a mensagem.
A empresa tem a convicção de que a disseminação dos conceitos de Segurança Total contribui para
uma significativa melhora na qualidade de vida das
suas comunidades, prestando um importante serviço
de utilidade pública e de respeito ao próximo.
As equipes procuraram dicas de Segurança na
Seção Segurança na intranet (Gerdau Net). Lá estavam disponibilizadas as publicações do Sistema de
Segurança Total Família.
Mais uma vez, as equipes deveriam documentar
a apresentação dos conceitos sobre Segurança, com
fotos, vídeo, depoimentos ou qualquer outro tipo de
registro, e encaminhar para o Comitê do Instituto
Gerdau.

Tarefa 4: Brasil x República Checa –
Mobilização Solidária

Para o Instituto Gerdau, Mobilização Solidária
consiste em promover ações sociais que atendam às
necessidades pontuais das comunidades, mobilizando
os colaboradores e os demais agentes da sociedade.
Dentre as ações sociais previstas nesse foco, estão as campanhas de arrecadação que têm
por princípio a solidariedade.
Todos podem contribuir, de
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alguma maneira, para melhorar a qualidade de vida
do próximo.
Nessa tarefa as equipes deveriam realizar uma
campanha de arrecadação. Essa poderia ser de alimentos, agasalhos, calçados, brinquedos, livros, material escolar, material de higiene pessoal ou qualquer
outro item que seja de interesse de uma organização
social ou escola da comunidade.
O material arrecadado deveria ser entregue em
uma instituição escolhida pela equipe, juntamente
com o Comitê do Instituto Gerdau.
Quanto mais a equipe arrecadasse, mais a instituição iria ganhar!
As equipes deveriam documentar a arrecadação
e a entrega com fotos, vídeo, depoimentos ou qualquer outro tipo de registro e levar para o Comitê do
Instituto Gerdau.

Tarefa 5: Brasil x França –
Bola da Copa do Mundo

O Brasil é conhecido, no mundo inteiro, como o
país do futebol. Uma personalidade que simboliza
brilhantemente o futebol brasileiro é o jogador Dunga
– capitão da Seleção quando da conquista do tetracampeonato da Copa do Mundo de 1994.
Dunga também é reconhecido por sua dedicação
ao trabalho voluntário – o craque da Seleção foi nomeado embaixador das Aldeias Infantis SOS Brasil.
A ONG atende a mais de 46 mil crianças carentes
em 452 Aldeias espalhadas por 132 países. Portanto,
além de ser um ás no futebol, Dunga é um craque
da cidadania.
O capitão do Tetra autografou, voluntariamente,
268 bolas de futebol, uma para cada equipe participante. As equipes utilizaram a bola para arrecadar
fundos para uma organização social – escolhida
conjuntamente com o Comitê do Instituto Gerdau
da Unidade.
Na tarefa, as equipes deveriam se mobilizar realizando uma rifa, leilão, jogo beneficente ou qualquer
outra atividade que gerasse renda, a partir da bola
autografada.
A equipe deveria documentar a realização da tarefa com fotos, vídeo, depoimentos ou qualquer outro
tipo de registro e entregar para o Comitê do Instituto
Gerdau da sua Unidade. As equipes deveriam combinar com as organizações
beneficiadas uma visita
posterior para conhecerem
as melhorias implantadas
com a verba doada.
Expansão mundial e apoio à cidadania
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Tarefa 6: Brasil x Espanha –
Integração com Geração de Renda

Na penúltima tarefa da Copa, foi relembrado o
conceito de que o mais importante não é dar o peixe,
mas sim ensinar a pescar.
Nessa tarefa, a equipe apoiou uma organização
social na realização de um evento que promovesse alguma atividade de geração
de renda. Poderia ser uma
quermesse, um brechó,
uma feira de pães e bolos,
uma feira de artesanato,
tapeçaria, crochê ou qualquer outra atividade que
pudesse gerar renda para
a organização.
A definição do tema do
evento e da atividade ficou
a cargo da imaginação da equipe. Cada equipe tinha
até R$ 300,00 (trezentos reais) para sua realização.
A verba deveria ser retirada com o Comitê do Instituto Gerdau da Unidade (a prestação de contas seria
com a apresentação das notas fiscais e o registro
fotográfico).
Essa tarefa deveria ser registrada com foto. Ainda nessa data, as equipes deveriam entregar algum
registro do cumprimento da tarefa para o Comitê do
Instituto Gerdau da Unidade.

A cada novo
desafio, maior era
o aprendizado, a
vivência, a chance
de aprimorar o
espírito solidário

Tarefa 7: Brasil x Alemanha –
Álbum da Copa

Esse foi o último passo de uma jornada voluntária
iniciada no dia 17 de abril. Nessa caminhada, todas
as equipes realizaram ótimos trabalhos, com uma
excelente contribuição para as comunidades onde a
Gerdau está instalada.
Para finalizar, foi solicitado que todas as equipes
elaborassem o seu Álbum da Copa, ou seja, um relatório com fotos, vídeos, documentos, depoimentos,
ou qualquer outro tipo de registro, de todas as tarefas
realizadas.
Esse álbum foi entregue para o Comitê do Instituto Gerdau da sua Unidade, juntamente com a
Tarefa 6.

A cidadania vivenciada
pelos colaboradores
As tarefas foram sendo realizadas. A cada novo
desafio, maior era o aprendizado, a vivência, a chance
de aprimorar o espírito solidário. Era o investimento
CASE STUDIES
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social sendo exercido em sua plenitude.
A coordenação, abrangendo a totalidade dos
trabalhos da Copa Voluntário Gerdau, envolveu
cerca de 250 pessoas, entre colaboradores do Instituto Gerdau, membros dos Comitês do Instituto
Gerdau e coordenadores do PVG das unidades
participantes da ação. A elaboração do regulamento
e das tarefas foi centralizada no Instituto Gerdau;
já a divulgação e o acompanhamento ficaram a
cargo dos voluntários que participam dos Comitês
do Instituto Gerdau das unidades. O investimento
contemplando desde a elaboração das tarefas, peças
gráficas até a divulgação foi de aproximadamente
R$ 440.000,00.
Para exprimir o reconhecimento pelo esforço
efetuado, foi concedido um certificado a cada participante. As equipes que concluíram as atividades
integralmente, ou seja, venceram todas as tarefas da
Copa, foram contempladas com medalhas. Durante
o evento de confraternização, realizado nos Comitês
do Instituto Gerdau de cada Unidade, foram entregues os certificados e as medalhas, agradecendo e,
simultaneamente, criando um efeito multiplicador
nos presentes.
As pessoas foram encorajadas a se transformarem
em protagonistas de uma sociedade mais justa. A
ação ressaltou o potencial de transformação que essas
atitudes representam para o crescimento interior do
próprio indivíduo. Isso porque a prática da cidadania
favorece a todos, tanto quem recebe quanto quem
a realiza.

Resultados
A iniciativa se mostrou vitoriosa. De tal forma
que, ao final de 2006, o Programa Voluntário Gerdau
no Brasil já contava com a participação de 2.400
colaboradores. Todos se dispondo a transportar
suas habilidades e eficiência profissional para apoiar
os programas, planos e causas que priorizem esse
tema. Um crescimento de 68% sobre o número de
voluntários existentes ao final de 2005.
Um sucesso surpreendente.
Todas as ações da Copa Voluntário Gerdau ocorreram nas comunidades onde estão as 91 unidades
do Grupo Gerdau, em 76 cidades de 21 estados
brasileiros. As atividades transcorreram em creches,
escolas, ONGs, igrejas, praças públicas, entre outras.
No total, 6.096 colaboradores participaram das 268
equipes que se empenharam em ações direcionadas
e trabalhadas de forma sistêmica.
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A gente sempre distribui algo a mais:
respeito ao meio ambiente.

O gás natural da Comgás é amigo do meio ambiente.
É também mais seguro: vem canalizado e se dispersa facilmente no ar.
08000 110 197 • www.comgas.com.br
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COPA VOLUNTÁRIO GERDAU
• 6.096 participantes, o que representa 33% do Quadro de Lotação do Grupo Gerdau no Brasil.
• 268 equipes divididas em 91 Unidades (64 filiais
da Comercial Gerdau, 18 unidades Siderúrgicas e
Fábricas, 8 unidades da Armafer e 1 Florestal).
• 205 colaboradores trabalhando na Coordenação
da Copa nas 91 unidades.
• 472 organizações sociais atingidas em 76 cidades,
beneficiando um total de 130.470 pessoas.

Resultados 2006 do
Programa Voluntário Gerdau
• 5.506h de capacitação no Programa, com 373
colaboradores capacitados em módulos de 8h e 97
capacitados para coordenação do PVG, com módulos
de 32h;
• 2.400 voluntários cadastrados;
• 211 oportunidades de trabalho voluntário disponíveis;
• 137 entidades parceiras atuantes.
A coesão dos
colaboradores na
causa social demonstrou o poder
de mobilização desse
público. Além disso,
confirmou estarem plenamente preparados para
disseminar os conceitos do Programa e aplicá-los
em suas atividades. Mas o melhor de tudo foi poder
perceber a capacidade para desenvolver as comunidades onde o Instituto Gerdau atua, aproximando a
Empresa e as pessoas, suas famílias e comunidades
que a circundam.
A força de grandes campanhas de motivação, para
sensibilizar o quadro funcional, mostrou sua eficácia. A
Empresa tem ciência de que muitos dos participantes da
Copa, que se tratou apenas de uma atividade pontual,
não prosseguirão realizando um trabalho voluntário.
Mas, ao mesmo tempo, também sabe que uma atitude
voluntária foi despertada, pois o exemplo irradiou e,
agora, muitos outros já incorporaram o tema e prestam,
sistematicamente, um trabalho voluntário.

Empresa valida ações de cidadania
Sete provas, oito semanas, 6.096 colaboradores do
Grupo Gerdau envolvidos com atividades voluntáCASE STUDIES
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rias, 130.470 pessoas beneficiadas e um total de 472
instituições atendidas em todo o Brasil. Esses foram
os resultados da Copa Voluntário Gerdau.
A iniciativa do Instituto Gerdau mobilizou muitos na organização das tarefas e promoveu uma
grande interação entre a empresa e as comunidades.
O trabalho dos craques voluntários foi exemplar.
Cheios de empenho, eles se dedicaram a transformar
a realidade social de suas comunidades, trabalhando
diretamente na melhoria da qualidade de vida de
milhares de cidadãos.
Com o término da atividade, o Instituto Gerdau
reforça a importância do Programa Voluntário
Gerdau, que orienta a prática do trabalho voluntário
organizado na empresa.
Um sucesso que pode ser confirmado assistindo
aos melhores momentos da Copa Voluntário Gerdau
e aos resultados das tarefas no hot site da iniciativa,
disponível para acesso na intranet por todos os colaboradores do Grupo.
A empresa já investia em importantes ações
sociais e culturais, mas o envolvimento direto e
voluntário de seu público interno foi decisivo para
estreitar ainda mais os seus laços com a sociedade,
obtendo importante reconhecimento e uma visão
ampliada de sua função social.
O Grupo Gerdau e seus colaboradores se envolveram efetivamente com a comunidade. Exerceram
o verdadeiro papel de uma empresa cidadã, quando
prestaram uma expressiva contribuição social com
suas realizações.
A satisfação de estar ajudando para o aprimoramento
do ambiente social foi desfrutada entre os colaboradores
e a Empresa. A evolução do desempenho profissional
dos voluntários envolvidos também foi significativa,
visto que o voluntariado aumenta a satisfação pessoal
e auxilia no desenvolvimento de competências e habilidades pessoais, que reflete nas atividades diárias destes
colaboradores. As ações foram tão significativas que cada
realização despertava, nos participantes, o desejo de vestir
literalmente a camisa do Voluntário Gerdau.

Um Brasil educando
para a cidadania
Para a construção de uma nação mais solidária e
ética, é preciso conclamar a todos para a implantação
de ações solidárias, oportunizando, assim, um Brasil
maior. Se mais pessoas optarem pelo voluntariado, a
chance de um mundo mais humano ficará ampliada. Um dos grandes desafios é mostrar que, com a

siderurgia

solidariedade, é possível transformar o sonho de uma
vida digna e melhor numa realidade que inclua toda
a gente brasileira.
O Programa Voluntário Gerdau vem enfatizando
o comprometimento com a prática da cidadania e
incentivando os colaboradores de diferentes áreas a
usarem sua capacidade intelectual para se unirem
em atitudes voltadas para auxiliar suas comunidades.
A ação vem oportunizando que soluções criativas
surjam em benefício da sociedade e contribuam para
a existência de uma vida melhor. Para muitos.

Anexos
Comentários dos participantes
da Copa Voluntário Gerdau
Equipe Esquadrão Solidário –
Gerdau São José dos Campos

“A CVG passou muito rápido, mas foi um sucesso para todos nós. Fizemos pessoas se sentirem
felizes e ficamos mais felizes ainda. Aprendemos que
ser solidário não é doar aquilo que está nos sobrando,
mas sim compartilharmos o que temos, seja nosso
tempo, nosso alimento, nosso agasalho, ou mesmo
a nossa força. Um abraço para todas as equipes da
CVG.”

Equipe Super Ação – Gerdau Açominas

”A Copa Voluntário fez com que inúmeras
pessoas, sem distinção de sexo, credo ou idade, se
envolvessem num só objetivo: solidariedade. Muitos
viam o mundo de uma forma isolada, e com este
trabalho, puderam ver que com um pouco de dedicação, união e amor torna-se fácil ajudar ao próximo.
Foram inúmeras as pessoas, famílias e entidades que
foram contempladas, porém fomos nós, Voluntários,
que mais ganhamos, pois aprendemos a ser mais
humanos.”

Equipe Corrente do Bem –
Gerdau Divinópolis

”A Copa Voluntário Gerdau foi uma oportunidade que tivemos até agora para refletirmos no nosso
dia-a-dia o quanto é gratificante e importante poder
estar dedicando um pouco de nós em prol das pessoas
necessitadas da nossa comunidade.”

Equipe Ação e Cidadania –
Gerdau Açominas

”A Copa Voluntário chegou ao fim, todas as
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equipes participaram de forma expressiva, marcamos vários gols de solidariedade e o resultado final
foi surpreendente. Nós da equipe Ação e Cidadania
gostaríamos de deixar a seguinte mensagem que
representa o nosso resultado final:
APRENDA a amar a todos indistintamente, para
conseguir encontrar a luz que tanto anseia;
PROCURE não distinguir o sábio do ignorante,
o rico do pobre, quando se trata de ajudar;
SAIBA levar aos tristes a consolação, aos que
lutam o incentivo da compreensão e do carinho;
a quanta gente você pode ajudar com sua palavra,
incentivar com um pensamento!
AME A TODOS, INDISTINTAMENTE!
AJUDAR FAZ BEM À ALMA E AO CORAÇÃO.”

Equipe Ação – Gerdau Açonorte

“A Copa Voluntário chegou ao seu fim?
A Copa sim, mas o nosso espírito de voluntariado
jamais pode acabar.
Espero que, após a Copa, continuemos ajudando
àqueles que precisam e que cada dia tenhamos a certeza
de que fizemos uma boa ação.
Um abraço a todos!!!!”

Equipe Porto Solidário –
Gerdau Açominas

“A Copa Voluntário chegou ao final... Na verdade,
é o início de um trabalho que não tem fim, pelo contrário,
se multiplica a cada dia.
A equipe Porto Solidário agradece à Gerdau por essa
iniciativa extraordinária que se propagou com tanta
responsabilidade.
É muito bom descobrir que podemos fazer muito
pelo próximo e que para nós custa tão pouco. Valeu a
pena!!!!!!!”

Equipe Super Ação – Gerdau Açominas

“Chegamos ao final desta Copa com a certeza de
dever cumprido. Foi muito bom passar um mês podendo
ajudar várias pessoas de formas diferentes. Parabéns à
Gerdau pela idéia, e espero que tenhamos muitas Copas
como esta aí pela frente!! Solidariedade sempre!!!!”

Coordenadores do Comitê do Instituto
Gerdau – Gerdau Guaíra

“Gostaríamos de manifestar toda a nossa gratidão
por estarmos à frente de um projeto tão emocionante
como é a Copa Voluntário Gerdau. Através dela,
proporcionamos aos participantes a oportunidade de
Expansão mundial e apoio à cidadania
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conhecer um pouco mais das instituições que nós já
mantemos um vínculo e, também, abrimos as portas
para que os colaboradores pudessem expor suas idéias
e trazer novas experiências.
Foram várias as tarefas distribuídas às equipes, nas
quais os participantes puderam, além de levar ajuda
material às entidades, dar um pouco de carinho para
aqueles que estão esquecidos. Puderam também levar
uma coisa que não tem preço: o CONHECIMENTO. E
dizemos mais: se nessas atividades aplicadas por nossos

colaboradores, seja sobre segurança, meio ambiente ou
cidadania, nós conseguimos atingir ou colocar na cabeça
de 10% dos beneficiados a verdadeira importância de,
por exemplo, preservar para ter, ou também, do conhecer para reciclar, posso dizer tranqüilamente, que
nosso objetivo foi alcançado e que estamos no caminho
certo rumo À busca pela auto-sustentabilidade das comunidades aos arredores das unidades, e que o Grupo
Gerdau, como sempre, está fazendo a sua parte em
busca da igualdade para todos.”

Isabel Reis é Coordenadora do Programa Voluntário Gerdau;
Paulo Ratinecas é Sócio-Diretor da MaxiMarket Gestão do
Reconhecimento
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Alstom

Márcia Coelho

Contribuição na
infra-estrutura e no social
Presente em 70 países e empregando 69.000 pessoas, a
Alstom, cujas atividades principais se concentram nas áreas de
Geração de Energia e Transporte Ferroviário, fabrica os trens
mais rápidos e os metrôs automatizados que oferecem a maior
capacidade do mundo. Fornece também, usinas integradas
turnkey e serviços associados para diferentes fontes de energia,
entre as quais, a hidreletricidade, o gás e o carvão. O grupo está
presente no Brasil há 50 anos, onde se destaca também nas
ações de responsabilidade social corporativa, como o Projeto
Motivar.

O

grupo Alstom vem contribuindo para o
desenvolvimento da infra-estrutura do país,
tendo participado, com produtos e serviços,
da quase totalidade dos grandes projetos
hidrelétricos como Itaipu, Tucuruí, São Simão
e, mais recentemente, Foz do Chapecó e Estreito,
e termelétricos, como TermoBahia, TermoRio
e Piratininga, além de importante presença no
mercado industrial na área de sistemas de controle
ambiental.
No setor ferroviário, sua contribuição se faz presente com produtos e serviços na grande maioria
das operadoras de passageiros, tais como o Metrô
São Paulo, Metrô do Rio de Janeiro, Metrô de
Brasília e, nos últimos cinco anos, implementando
soluções tecnológicas de ponta nas operadoras de
transporte de carga como a MRS e a CVRD.
Com uma implantação industrial das mais
importantes, a Alstom Brasil tornou-se, também,
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uma plataforma de exportação, produzindo equipamentos e sistemas para grandes projetos na
área de energia como as usinas de Três Gargantas
(China), La Vueltosa (Venezuela), Ralco (Chile)
entre outros, e para os Metrôs de Buenos Aires
(Argentina), de Santiago (Chile), Nova York (Estados Unidos).
Outro foco da Alstom é o mercado de operação,
manutenção e reformas em usinas. Responsável
por mais de 70% dos projetos no país, a companhia
é lider nesse segmento, com contratos que incluem
atividades na Petrobras, Companhia Vale do Rio
Doce e Tractebel.
A missão da empresa é, portanto, a de contribuir com o desenvolvimento do país, nas áreas
da geração de energia, controle ambiental e transporte ferroviário propondo e ofertando soluções
completas nessas áreas que reúnam o sucesso do
desenvolvimento econômico, o progresso social e
o respeito ao meio ambiente.
O grupo registrou em nível mundial, no exercício fiscal 2006/2007 (entre 1º de abril e 31 de
dezembro de 2006), um faturamento da ordem de
14,2 bilhões de Euros, um crescimento de 14% em
relação ao ano anterior.
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No Brasil a Alstom conta com uma equipe de
3.400 funcionários e uma carteira de pedidos para
o exercício de 2006/2007 (01 de abril de 2006 a 31
de março 2007) de R$ 2,4 bilhões. O faturamento
da empresa nesse exercício foi da ordem de R$ 1,19
bilhão e os contratos assinados atingiram a marca
de R$ 1,67 bilhão.

PRINCIPAIS CONTRATOS EXISTENTES
Mercado Interno
Hidro

• Itaipu II – Usina Hidrelétrica 1.400 MW
- Pacote Eletromecânico
• Tucuruí II – Usina Hidrelétrica 4.200 MW
- Pacote Eletromecânico
• Estreito – 6 X 184 MW
- Renovação
• Foz do Chapecó HPP (usinas hidrelétricas) – 868
MW
- Projeto hidro desenvolvido pela CPFL (ProdutoFigura 1

Atividades da Alstom no Brasil

TAUBATÉ (SP)
Power

BRASÍLIA
Transport

SÃO PAULO (SP)
Transport & Power

Contribuição na infra-estrutura e no social

39

Alstom
Tabela 1

Energia elétrica no Brasil
Tipo

Plantas

Capacidade
instalada (MW)

%

251

1.240

1%

Nuclear

2

2.007

2%

Térmicas

825

19.596

21%

Grandes
hidrelétricas

144

68.337

76%

1.405

91.299

Mini hidrelétricas

Total

Industrial

• Albrás/Linha 3 & 4 – Sistemas de Controle
Ambiental
- Sistema de alimentação de Alumínio, filtros
Abart, sistema de dutos, ventiladores, motores, canos,
construção, autorização e início
- Valor Estimado: 27 MEUR

Térmico

• CSA – Usina de Energia Térmica– 490 MW
• Jorge Lacerda – “Dedusting System” Tabela 2

As 10 maiores na geração de energia
Nº

Empresa

1º

Chesf

••

10.628

2º

Furnas

••

9.656

3º

Cesp

•

7.455

4º

Eletronorte

••

7.224

5º

Tractebel

••

6.503

6º

Itaipu

•

6.300

7º

Cemig

••

6.089

8º

Copel-Ger

••

4.539

9º

AES Tietê

•

2.651

10º

Duke

•

2.299
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O contrato foi assinado em maio de 2003 com
financiamento do BNDES, assinado em âmbito
brasileiro e venezuelano.

Usina Hidrelétrica de Machu Pichu
(Peru) – 80 MW (EGEMSA)

Serviço da Usina e fornecimento de uma nova
unidade Pelton.

Usina Hidrelétrica de Changuinola, ex
Gavilan (Panamá) – 160 MW (AES)

ra brasileira Independente de Energia) e por Furnas/
Eletrobrás, empresas estatais. A ALSTOM deve
fornecer o pacote eletromecânico

• Térmica • Hidrelétrica

Mercado Externo
La Vueltosa (Venezuela) –
Usina hidrelétrica (514 MW)

Capacidade
instalada (MW)

Pacote E&M completo em Consórcio com empresas civis e de engenharia.

MERCADO - GERAÇÃO DE ENERGIA
Capacidade Instalada: 91 GW (incluindo
sistemas isolados)

A capacidade instalada no Brasil baseia-se em
hidrelétricas (77% da capacidade instalada, com 90%
da energia produzida). A usina hidrelétrica de Itaipu,
com 12,600-MW, (incluindo a parte Paraguaia) é
a maior do Brasil.
Metade da capacidade instalada e a maioria das
linhas de transmissão são controladas pelo governo,
sendo a Eletrobrás (CGTEE, Chesf, Eletronorte, Eletronuclear, Eletrosul e Furnas) a maior atuante.
Cerca de 65% das empresas de distribuição do
país e mas apenas quatro empresas de geração pertencentes ao governo foram privatizadas.
O novo modelo proposto pelo governo Lula
combina planejamento federal obrigatório com
investimentos mistos no que se refere à geração de
energia (baseado, em grande escala, na participação
da Eletrobrás como investidora exclusiva ou como
investidora minoritária - até 49%).
A disponibilidade de gás é, atualmente, o principal
problema, devido à dependência do abastecimento pela
Bolívia, onde as atividades de exploração, produção e
transporte foram nacionalizadas em maio de 2006, com
usinas ocupadas pelo exército. Espera-se que o abastecimento de gás se normalize apenas depois de 2010 com os
novos terminais LNG e a produção da Bacia de Santos
(no litoral da Região sudeste) estiver em atividade.

Demanda de energia
Devido à capacidade hidrelétrica elevada, deve-se

equipamentos

considerar uma reserva de segurança (10%). Assim, riscos de fornecimento de energia podem aumentar a partir
de 2010, dependendo do crescimento do consumo.
Possível falta de energia, ausência de investimentos importantes no setor hidro e problemas com o
gás abriram um espaço importante para usinas de
energia movidas a carvão na matriz brasileira.
Outro fator-chave a ser destacado é o enfoque do
governo federal sobre projetos de estruturação, projetos
hidro muito extensos com forte poder simbólico (cenário
populista) como o do Rio Madeira (Jirau e Santo Antônio),
com 6.450 MW, e o do Belo Monte, com 3.300 MW.
Verifica-se também no Brasil a importância do
mercado industrial para equilibrar o mercado de
energia, que muda muito. Caldeiras e sistemas de
controle ambiental concentram-se quase totalmente
nesses mercados, como Polpa & Papel, Alumínio,
Petróleo e Gás, Ferro & Aço.
Entre os principais projetos de operação, manutenção e reformas que a Alstom participa, destaca-se
o trabalho de suporte de operação e manutenção
na terméletrica Leonel Brizola (Petrobras), além
vários contratos na área de serviços e montagem de
equipamentos de controle de poluição, tais como na
usina de Jorge Lacerda (Tractebel) e na Companhia
Vale do Rio Doce (CVRD). A empresa conta ainda
com contratos de modernização de geradores para as
plantas da Tractebel e Aracruz.
Atualmente, o mercado de serviços para usinas
no Brasil está estimado em R$ 260 milhões. Porém,
trata-se de um mercado muito volátil, especialmente
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nos dias de hoje, já que as plantas térmicas ainda
não operam a plena carga por conta do bom estoque
hidráulico. Do mercado acessível, a Alstom, portanto,
é responsável por quase 70% dos projetos no país.

TRANSPORTE
Principais contratos existentes
Transporte de passageiros,
Estado de São Paulo

• CMSP L4 (Metrô São Paulo)
Escopo: Sistemas de energia e auxiliares.
• COFESBRA da CPTM
Escopo: Consórcio com a CAF e a Bombardier
para a concepção, produção e testes de 12 trens (48
carros) para a linha C.
• CMSP (Metrô São Paulo) L2
Escopo: Consórcio com a Siemens para a concepção, construção e execução da extensão da L2 no
trecho Ana Rosa–Imigrantes. Abrange três novas
estações de metrô com fonte de alimentação, sinalização e sistemas auxiliares.
• CPTM
Escopo: Renovação de 266 motores de tração.

Transporte de passageiros
em outros estados brasileiros

• Metrô de Brasília (MDF) - Manutenção
Gráfico 1
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Gráfico 2
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Transporte de carga

• MRS Logística – SIACO
Escopo: Consórcio entre a ALSTOM & EADS
para o projeto, fabricação, instalação e execução do
sistema de sinalização (campo e 400 equipamentos
de bordo) e dois CCOs (Centros de Controle Operacional)
• Companhia Vale do Rio Doce (CVRD)
Escopo: Projeto, fabricação, instalação e execução de dois novos Centros de Controle Operacional
que deverão ser empregados na EFVM (Estrada de
Ferro Vitória Minas) e na FCA (Ferrovia Centro
Atlântica); 280 equipamentos de bordo e sistema de
identificação de vagões.

Escopo: Consórcio Asltom, IESA e TCBR – Alstom é responsável pela manutenção completa de
Sinalização, Centro de Controle, Telecomunicações,
Ventilação, Via Permanente, Material Rodante e
suporte no gerenciamento da operação.

• Companhia Vale do Rio Doce
Escopo: Projeto, fabricação e execução do novo
sistema de sinalização para a EFC (Estrada de Ferro
Carajás) com tecnologia CBTC (Controle de Trens
Baseado em Comunicações).

• Metrô de Recife (METROREC)
Escopo: Sinalização para a linha 2 e outras linhas

• Companhia Vale do Rio Doce
Escopo: Projeto, fabricação e execução de 179
equipamentos de bordo para a frota da EFC.

• Rio Trilhos , Rio de Janeiro
Escopo: Sinalização e Centro de Controle

• MRS Logística – Reforma – TLS Escopo: Reforma de oito locomotivas SD-38.

• Rio Trilhos, Rio de Janeiro – Metrô do Rio
Escopo: Sinalização da Linha 2

Mercado

• Central, Rio de Janeiro
Escopo: Renovação de 16 trens elétricos

O mercado brasileiro tem uma forte presença
no setor de transporte de passageiros, cujos fundos
são principalmente públicos. Trata-se do mercado
Gráfico 3
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mais atendido na América Latina, com cerca de
200 milhões de euros por ano (Material Rodante,
Sinalização e Telecomunicação).
Recentemente, estão sendo feitos investimentos
nas ferrovias para o transporte de carga, que foram
privatizadas há dez anos.

a Alstom está inserida. A primeira escola adotada
pelo Projeto Motivar é a Escola Estadual Deputado Augusto do Amaral, que possui cerca de 1.200
alunos carentes, cursando o ensino fundamental e
médio, que vivem, em sua maioria, nas seis favelas
da região do Jaguaré, São Paulo.

Mercado de Transporte de Passageiros

Como surgiu o projeto?

O Transporte de Passageiros (Sistema de Metrô e
Linhas Municipais) é controlado por empresas estatais (com exceção do Rio de Janeiro, onde o sistema
de operações é privado).
São Paulo ocupa a terceira posição mundial,
com 20 milhões de habitantes nos municípios da
área metropolitana e suburbana. Em Santiago do
Chile, existem apenas 4 linhas de metrô (4 milhões
de habitantes). A alta concentração de
pessoas provavelmente fará com que
sejam necessárias extensões, novas
linhas e aquisições de novos trens, em
um futuro próximo.
A intensa demanda de fundos,
necessários para a ampliação da
rede, impulsionará o governo a introduzir novos e criativos sistemas de
financiamento, combinando fundos
públicos e privados (PPPs); sendo a
L4 do Metrô São Paulo a primeira experiência a ser
realizada.

A idéia de criar um projeto de responsabilidade
social surgiu após a distribuição dos alimentos arrecadados durante a gincana de integração realizada na
festa de confraternização do setor Power, em 2005,
na qual uma grande quantia de livros, brinquedos e
alimentos foram doados às famílias moradoras da favela Jaguaré e diferentes instituições em Taubaté.
Após a distribuição, houve uma profunda reflexão de todos os envolvidos sobre os
resultados reais de um trabalho filantrópico (doações). A conclusão foi a
de que trabalhos filantrópicos sempre
serão necessários, mas nunca serão o
suficiente para mudar a situação das
pessoas ou entidades apoiadas.
Era preciso criar um trabalho de
responsabilidade social que, além de
considerar as necessidade imediatas,
ajudasse a desenvolver a sustentabilidade (a longo prazo) de pessoas e comunidades.
Baseado na observação de que o maior capital da
empresa é o capital intelectual, o Projeto Motivar surgiu para resgatar os valores sociais, apoiando alunos
e professores na descoberta de oportunidades.

A Alstom vem
participando do
desenvolvimento
da infraestrutura no
Brasil

Mercado de Transporte de Carga

O mercado ferroviário no Brasil tem mudado desde
1996 com o processo de privatização e, atualmente,
toda a malha ferroviária é dedicada principalmente
ao transporte de carga. As ferrovias foram concedidas em péssimas condições para as concessionárias,
sendo necessários grandes investimentos para a reabilitação da infra-estrutura para que houvesse auxílio
frente à maior intensidade do tráfego de cargas. A
maioria desses investimentos tem sido destinada à
renovação dos trilhos e ao material rodante. Não há
linhas eletrificadas. Mais recentemente os operadores
começaram a investir em sistemas e sinalização.

Ação Social – O Projeto Motivar

Por que “Motivar”?

O nome do projeto foi escolhido porque muitos
dos jovens e adolescentes da escola estavam desmotivados com a falta de perspectivas para o futuro. Por
essa razão, o programa visa incentivar os alunos de
comunidades pobres a continuar estudando, através
da melhoria das dependências da escola e, em uma
segunda etapa, do desenvolvimento de professores e
alunos em questões sociais e profissionais.

O que deve ser feito?
O Projeto Motivar
contempla duas etapas

O Projeto Motivar tem como objetivo implementar um programa de responsabilidade social e de
voluntariado que auxiliará na promoção e no desenvolvimento socioeducacional de crianças, jovens
e adolescentes, moradores das comunidades em que

1ª Etapa – Manutenção da estrutura da escola:
• Inclusão digital;
• Aproveitamento de áreas abandonadas;
• Implantação de um programa de coleta seletiva;
• Capacitação dos professores;
Contribuição na infra-estrutura e no social
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• Doação de materiais escolares (livros didáticos e
paradidáticos);

Organização e estruturação do local

2ª Etapa - Apoio a alunos e professores:
• Auxílio aos alunos com dificuldades nos estudos;
• Motivação de professores e demais funcionários;
• Desenvolvimento de valores sociais.

A realização
Mais de 330 pessoas, entre colaboradores da Alstom, alunos da Escola Estadual Augusto Amaral,
localizada no bairro do Jaguaré, em São Paulo, fizeram um mutirão em março para reformar e pintar
todo o prédio da instituição escolar.
A escola Augusto Amaral possui cerca de mil
alunos, oriundos das favelas do entorno, e, há mais
de um ano, recebe ajuda efetiva da multinacional.
O trabalho conta ainda com o envolvimento efetivo
de cerca de 40 professores.
A empresa já investiu mais de R$ 60 mil em melhorias na escola, que foram destinados à compra de
materiais escolares, como carteiras, livros e lousas, e
a reformas estruturais no sistema hidráulico e elétrico da instituição. A companhia também reformou
todo o laboratório de informática, com aquisição de
computadores e equipamentos de última geração.
O próximo passo é investir em formação profissional tanto de alunos quanto de professores, com a
realização de workshops e palestras, além de trabalhar questões pessoais de auto-estima, apoio psicológico e educação sexual. As mudanças na escola
vão, portanto, muito além de questões estruturais.
Hoje, a noção de cidadania é bem mais presente na
vida dos alunos e da comunidade local. Não há mais
pixações nem vandalismo no prédio da escola.

Opiniões de quem já participa
“Ser voluntário é exercer cidadania, é dar esperança
aos menos favorecidos e fazer com que eles acreditem

que ainda há solução, que juntos muita coisa pode ser
feita, que basta ter força de vontade e acreditar! Está
na hora de refletirmos a atual situação... violência,
descontrole do meio ambiente e descaso geral do nosso
país... O que cada um de nós pode fazer para melhorar?
Muitas vezes, o que as pessoas precisam é só um bom
exemplo e, com apenas um gesto, podemos salvar várias
crianças, que no futuro serão adultos mais conscientes
e mais humanos.”
Flavia Ferrazzini, voluntária
“As pessoas que fazem um trabalho voluntário estão
interessadas em ver o sorriso de uma criança quando
vê sua escola limpa, na satisfação de um adolescente
quando descobre as maravilhas da internet, na motivação dos professores quando vêem que alguém mais
se interessa pelo seu trabalho, na alegria de um adulto
que descobre como “domar um mouse”. A recompensa
é, depois de muito trabalho, ver um sorriso ou ouvir
um “muito obrigado”.
Gustavo Arantes, voluntário
“Ser voluntário é doar sua energia, é exercer sua
cidadania e solidariedade, é ajudar, é compartilhar
alegrias e aliviar sofrimentos. Por isso, acredito que o
Projeto Motivar é uma ótima oportunidade para cada
um fazer a sua parte.”
Juliano Takamiya, voluntário

Reconhecimento
Em 2007 a Alstom recebeu prêmio Top Social
da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing
do Brasil (ADVB) pelo Projeto Motivar.
Dentre as 187 empresas premiadas, 35 foram
escolhidas dentre elas a Alstom. O evento teve participações de grandes empresas como AES Eletropaulo Tietê, Banco Panamericano, Banco Bradesco
e Petrobras, entre outras.
O prêmio significa o reconhecimento do esforço e da
atuação desprendida de todos os colaboradores da empresa.
É também mais uma fonte de inspiração para que continuemos a investir e ampliar as ações sociais na Alstom.

Márcia Coelho é gerente de comunicação do Setor Power da Alstom
Brasil
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International Paper

Antonio Gimenez

Uma ação em

defesa da biosfera
A degradação da natureza em todo o globo – desde a
estratosfera até seus mais íntimos ecossistemas – antes
manifesta como preocupação no discurso estridente de
grupos ambientalistas e em acordos e documentos até
certo ponto tímidos de organismos multilaterais – agora
chega como verdade científica assumida aos quatro cantos,
por países, acadêmicos, comunidades e instituições.
Com alguns dos seus resultados já em curso, como o
aquecimento global e as mudanças climáticas, sabe-se, o
esgotamento dos recursos do planeta é uma possibilidade
real para as gerações atuais e futuras.

E

vitar esses desdobramentos ou diminuir seus impactos depende das ações que se praticar agora e
para a frente, numa corrida contra o tempo e a
favor da vida futura. A educação como formadora
de seres humanos melhores e indutora do progresso das
sociedades é a solução para a maior parte dos problemas do mundo e, nesse caso, não é diferente. Está nos
processos educativos a terra fértil que permitirá florescer
nas consciências de amanhã a idéia de um planeta
preservado e, portanto, generoso, capaz de garantir a
vida plena na sua superfície.
Em 2005, a fabricante de papel e celulose International Paper do Brasil partiu desse princípio e deu início a
um projeto de educação ambiental auspicioso, dirigido
justamente àqueles que podem sofrer com os efeitos dos
problemas ambientais futuros, mas que podem desde
já mudar o curso dessa história, os meninos e meninas
que dão seus primeiros passos na escola e começam
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a despertar para o fato de que a beleza do planeta em
que vivem não pode ser ameaçada por nada. Ninguém
melhor do que eles para ser os “Guardiões da Biosfera”,
nome do projeto da International Paper.

da companhia os papéis para imprimir e escrever e as
embalagens.

O grupo International Paper

No Brasil, a empresa iniciou suas atividades em
1960, com a aquisição do controle acionário da Panamericana Têxtil. Logo começou a procura do local
mais adequado para a construção de uma fábrica, que
deveria atender aos fatores de demanda econômica,
facilidade de mão-de-obra, suprimento de matéria-prima, água e transporte, inclusive ferroviário. Decidiu-se
assim pela cidade paulista de Mogi Guaçu.
A companhia expandiu seus
negócios para outras regiões do país.
Em 1988, iniciou um grande projeto
florestal na região de Três Lagoas
(MS). No ano de 1996 adquiriu
o controle acionário da Amapá
Florestal e Celulose S/A (Amcel),
no estado do Amapá, produtora de
cavacos de pinus e eucalipto para o
mercado externo e, em 1998, passou
a controlar a Vinson Indústria de
Papel Arapoti Ltda, única empresa
do Hemisfério Sul a produzir papel
revestido de baixa gramatura para
suprir o mercado gráfico nacional
e internacional.
Em junho de 2000, a International Paper Co. adquiriu a Champion International Corp. Por este motivo,
em outubro do mesmo ano, ocorreu a mudança da
razão social da Champion Papel e Celulose Ltda para
International Paper do Brasil Ltda.
O cumprimento ao Plano de Transformação Global, no Brasil, resultou na venda da Vinson Indústria
de Papel Arapoti Ltda (única empresa do Hemisfério
Sul a produzir papel revestido de baixa gramatura para
suprir o mercado gráfico nacional e internacional) e da
Vinson Empreendimentos Agrícolas Ltda (administradora da base florestal e uma serraria), no Paraná,
para a Stora Enso Oyj, em agosto de 2006. No mesmo
ano, em dezembro, a Marubeni Corporation e Nippon
Paper Industries Co. Ltd. adquiriram a Amapá Florestal e Celulose S/A (Amcel), no Amapá, produtora
de cavacos de pinus e eucalipto e de biomassa para o
mercado externo.
Também em cumprimento ao Plano de Transformação, a fábrica de celulose e papel e a base florestal,
localizados em Luiz Antônio e municípios vizinhos no
Estado de São Paulo, passaram a fazer parte do portfólio

A International Paper no Brasil (IP Brasil) é o
braço nacional da International Paper (IP), empresa
constituída em 1898 que, com as absorções da Union
Camp (1999) e da Champion International (2000),
tornou-se uma das gigantes mundiais do setor de celulose e papel.
Empresa global, a IP é fabricante de papel e embalagens, e
tem seus mercados primários mais
importantes e suas unidades de
produção localizados nos Estados
Unidos, Europa, América Latina
e Ásia.
Com faturamento anual superior a US$ 22 bilhões em 2006 e
quadro de aproximadamente 54 mil
funcionários diretos, a IP está presente em 20 países dos continentes
americano, europeu e asiático, exportando para mais de 120 nações.
A sede mundial da empresa é em
Memphis, no Estado de Tennessee, EUA.
A IP ocupa o 82º lugar entre as empresas da Fortune
500. A companhia também foi considerada em 2007 a
empresa nº 1 no setor de produtos florestais pelo quinto
ano consecutivo, de acordo com a lista das “Empresas
Mais Admiradas” da revista Fortune. Suas ações são
negociadas nas Bolsas de Valores de Nova Iorque, Suíça
e de Amsterdã.
Nos EUA, a IP opera 18 fábricas de celulose, papel
e embalagens, 94 de conversão e de embalagens e cinco
instalações fabris de produtos de madeira. As operações
na Europa, Ásia e América Latina incluem oito fábricas
de celulose, papel e embalagens, além de 44 instalações
fabris de conversão e embalagens.
Além disso, a IP distribui produtos para impressão,
embalagem, artes gráficas, manutenção e produtos
industriais, especialmente por meio das suas mais de
250 filiais de distribuição localizadas, sobretudo, nos
EUA.
Em julho de 2005, a IP anunciou o seu Plano de
Transformação Global. O plano, que tem como meta
transformá-la em uma empresa mais forte, mais focada
e mais global, estabelece como plataformas de negócios

A International Paper no Brasil

No Brasil, a
empresa iniciou
suas atividades
em 1960, com
a aquisição do
controle acionário
da Panamericana
Têxtil
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de negócios da International Paper em 1º de fevereiro de
2007. A unidade de Luiz Antônio fortalece ainda mais
o negócio da International Paper no Brasil e permite à
empresa atender à crescente demanda por papel para
imprimir e escrever na América Latina.
A IP Brasil fechou o ano de 2006 com um faturamento de US$ 501 milhões e produção de 431 mil
toneladas de papéis não revestidos.

O PROJETO
“Os Guardiões da Biosfera” é um projeto de cunho
educativo e ambiental da International Paper, com
apoio do governo federal por meio da Lei Rouanet,
representado por um desenho digital de 20 minutos
(animação em 3-D), em formato DVD, produzido
inteiramente no Brasil – o Episódio Mata Atlântica –, um
livreto didático/de atividades e
um folheto explicativo, além de
oito desenhos de 30 segundos a
1 minuto sobre curiosidades da
fauna e flora brasileiras.
O kit, lançado em agosto de
2006, tendo o precioso bioma da
Mata Atlântica como tema, foi
distribuído para 36 mil escolas
brasileiras, das quais 22 mil públicas e 14 mil privadas de todas
as regiões do país. Outros 4 mil kits foram entregues ao
Ministério da Cultura para serem enviados a bibliotecas
de todo o país. Com isso, nada menos do que 8 milhões
de pessoas estão tendo acesso ao projeto, direcionado a
alunos da 1ª à 4ª série do Ensino Fundamental, que
podem aprender sobre as características do meio ambiente brasileiro e sobre como preservá-lo.
O canal TV Escola está veiculando o desenho em
sua programação, fazendo com que ele chegue a estabelecimentos de ensino em várias localidades do Brasil.
E todo o conteúdo do projeto – incluindo os desenhos
para download – está na internet, no site: www.guardioesdabiosfera.com.br
Ainda como parte da iniciativa foi promovido o
Concurso de Desenho do Projeto Os Guardiões da
Biosfera, dirigido aos alunos, oferecendo ao vencedor,
ao seu professor e à escola em que estuda um microcomputador e uma impressora a cada um. A escola
também recebeu 80 caixas de papel Chamequinho,
marca da International Paper destinada ao segmento
escolar. O desenho Os Guardiões da Biosfera é um
primor de sensibilidade e cuidado no trato da educação

Em 2006 a
empresa lançou
o projeto
educativo e
ambiental
“Os Guardiões
da Biosfera”
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para a promoção da consciência ecológica, resultado
da destreza de artistas brasileiros e educadores que levaram para a animação do Episódio Mata Atlântica
personagens encantadores que podem ser cada uma
das crianças que assistem ao desenho – um brasileiro
de qualquer parte do país, de qualquer origem. Ali, os
personagens são os Guardiões da Biosfera, empenhados
em conhecer e proteger a riquíssima reserva florestal
que originalmente cobria todo o litoral brasileiro; do
lado de fora da tela, os meninos e meninas são tocados
pela riqueza do desenho e motivados a participar da
cruzada maior da preservação da natureza. Resultado:
saem das salas de aula como reais guardiões da biosfera,
conscientes de seu papel na luta pela preservação do
meio ambiente.
Alê, Bia, Isa e Rafa são os quatro garotos que promovem essa passagem. Eles abrem o “Livro Ecológico”
e com isso são puxados para o interior de suas páginas.
Para sair, um pajé – o primeiro dos Guardiões da Biosfera que vão encontrar – dá a ele a missão de encontrar
amuletos relativos aos biomas brasileiros, entre eles a
Mata Atlântica. Para isso, eles terão de prestar atenção
em todo o conhecimento que a natureza irá transmitir.
Solenemente o pajé batiza os garotos como Guardiões
dos Biomas e os lança na jornada. “Utilizar bem os
conhecimentos em benefício da floresta é a chave para
cumprir a missão”, avisa o simpático índio. É a senha
para que sejam explicados ao longo do desenho aspectos
fundamentais para o funcionamento da natureza, como
os mangues e as araucárias, entre outros. As paisagens
ricamente reproduzidas no desenho, as muitas cores que
saltam da natureza para a tela, a preocupação com os
detalhes na animação, a graça dos personagens e um
roteiro que informa, ensina e diverte compõem uma
obra de atratividade imediata para o público a que se
destina e cumpre a função para a qual foi concebida.
Na elaboração do livro didático e de atividades foi-se
além: a peça é um avanço no atendimento à orientação
da legislação brasileira que pede uma abordagem da
Educação Ambiental que permeie todas as disciplinas
do ensino formal. Assim, o livreto propõe o envolvimento dos professores e multiplica por muitas vezes
as possibilidades de exploração do conteúdo. A Mata
Atlântica é explicada em todos os seus detalhes científicos e históricos; a Gincana do Lixo ensina reciclagem e
pede o uso de matemática; ensina-se a fazer um terrário;
são propostas atividades artísticas (desenho, colagem);
contam-se a lenda da Grália Azul e a origem do papel;
a atividade de Estudo de Meio Ambiente se dedica à
ciência, ao mesmo tempo que a língua portuguesa.
Permeia todas as atividades. E o livro traz ainda tabelas

papel

Set.Out/2007

das espécies da
fauna e flora da
Mata Atlântica,
espécies em extinção, referências bibliográficas e sites para pesquisa.
Uma tabela funciona como um guia aos professores,
informando quais atividades podem ser aproveitadas
em quais disciplinas. São atividades para muitas aulas
e muito aprendizado.

ao Dia da Árvore, hoje em sua 32ª
edição);
• Projeto Educação para o Trabalho
- (que visa à formação e capacitação
técnica de jovens provenientes de famílias de baixa
renda de Mogi Guaçu);
• Projeto Pirralho - (idealizado pelo Tribunal de Justiça
do Amapá em 1997, que tem a IP como parceira desde
1998 e atende 430 jovens).

OBJETIVOS

Essas ações beneficiam, principalmente, as populações (crianças, jovens e adultos) de comunidades onde
a IP mantém unidades de negócios.
A International Paper desenvolve ainda ações de
proteção da biodiversidade, atua em conformidade – e
vai além – com a legislação ambiental e outros requisitos; desenvolve trabalho contínuo de otimização de
recursos; e se compromete a melhorar continuamente
a produtividade de suas florestas com a adoção de práticas econômica e ambientalmente responsáveis. Além
disso, a IP investe em pesquisas de ponta na área do
meio ambiente, contribuindo com a recomposição de
matas ciliares, doações de árvores nativas e recuperação
de nascentes de água e áreas degradadas.
Em sua fábrica de Mogi Guaçu a International
Paper está investindo nada menos do que US$ 110
milhões em três projetos fundamentais de adequação
e modernização ambiental, chamados em conjunto
de Projeto de Otimização. Trata-se de um dos maiores
investimentos da empresa em todo o mundo, unicamente visando a melhorar a relação da fábrica com o
meio ambiente.

A International Paper investiu R$ 1 milhão no
projeto Os Guardiões da Biosfera como mais uma de
suas iniciativas de responsabilidade socioambiental cujo
objetivo é promover a consciência ecológica e colaborar
na formação de cidadãos socialmente responsáveis e
multiplicadores dos conceitos de respeito à natureza,
que contribuirão para a melhoria da qualidade de vida
das populações.
Com isso, a empresa também espera atribuir mais
valor à sua linha de papéis para escrever Chamequinho,
usada majoritariamente por estudantes. O manejo responsável da natureza aliado à preservação é da essência
das atividades da International Paper e que fizeram dela
uma empresa global de papel não revestido, tendo no
Brasil uma das bases mais importantes de produção
e de matéria-prima. A companhia tem como política
irrevogável a não-utilização de madeiras provenientes
de áreas florestais ameaçadas. Atividades e programas
de educação ambiental, preservação da natureza e recuperação de áreas naturais são, portanto, uma extensão
dos negócios da International Paper.
Os programas da IP realizados junto às comunidades
em que atua, junto aos funcionários e aos governos
buscam beneficiar a população nas áreas de saúde,
educação e meio ambiente, como no caso do Projeto
Os Guardiões da Biosfera. Desde 2003 os investimentos
da IP em projetos socioambientais já somam R$ 22
milhões. Só em 2006 foram investidos R$ 4,1 milhões.
Em 2007, o Episódio Pantanal, o segundo do projeto
Os Guardiões da Biosfera, recebeu investimentos de
aproximadamente R$ 1 milhão.
Estão em curso, por exemplo, os seguintes projetos
da International Paper:
• Programa de Educação e Conscientização Ambiental-Peca - (8.491 crianças atendidas, entre estudantes
e filhos de funcionários);
• Curso de Capacitação de Professores em Educação
Ambiental;
• Concurso de Redação - (sempre em comemoração

DESENVOLVIMENTO
O Projeto Os Guardiões da Biosfera, como se vê,
é resultado de uma profunda visão – e prática – do
conceito de responsabilidade socioambiental da International Paper e, dessa forma, surgiu naturalmente
das permanentes discussões realizadas no âmbito da
empresa sobre qual seria o próximo passo a ser dado
nessa direção. Novamente a educação ambiental surgiu
como objetivo da iniciativa, mas dessa vez a International Paper queria algo maior, que abrangesse o país
inteiro e chegasse aos olhos e mentes do maior número
possível de crianças e professores.
Em 2005, a International Paper focou os seus
investimentos em saúde, educação e meio ambiente.
Para estruturar seus projetos, solicitou a diversas empresas de marketing cultural um projeto que atendesse
a essa premissa e que tivesse grande abrangência. A
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International Paper
idéia vencedora, da Enjoy Arts, foi justamente aquela
que propôs um tema passível de muitas e variadas
abordagens, “o homem e a biosfera”, incentivado pela
Unesco. O Episódio Mata Atlântica é o primeiro de
uma série que deve ter pelo menos cinco, cada qual
abordando um bioma brasileiro – via um formato de
grande atratividade para as crianças, o desenho animado. Veiculado em DVD, seria o caminho também para
que a distribuição cobrisse todo o país.
A International Paper constatou que os professores
gostariam de receber um pacote completo – o DVD
acompanhado de materiais didáticos que pudessem
estender o tema na sala de aula e em atividades lúdicas
e multidisciplinares. O passo seguinte foi encontrar
realizadores competentes que dessem forma ao projeto.
A produtora Magma Cultural, chamada a produzir o
desenho pela International Paper, reuniu alguns dos
melhores criadores e artistas de animação em 3-D
para conceber a história e dar vida aos personagens e
às vibrantes paisagens da Mata Atlântica.
Nisso, o Projeto Os Guardiões da Biosfera também
representou um marco no segmento de animação do
país, já que a criação, produção e pós-produção ficaram
a cargo de profissionais brasileiros.
Eles tiveram um universo rico para trabalhar. A
International Paper começou esse projeto pela Mata
Atlântica por se tratar de uma jóia natural importante
para todo o mundo. Preservá-la é um imperativo. É um
bioma complexo e riquíssimo, com diferentes ecossistemas, que abriga mais de 20 mil espécies de plantas,
das quais 8 mil não existem em nenhuma outra região
do planeta. Abrigando 1,6 milhão de espécies animais,
é um espaço vital não somente para a fauna e flora
como para os próprios seres humanos. Além de um verdadeiro santuário biológico, ela abriga um patrimônio
histórico, cultural e social, que faz
parte da vida dos povos que lá se
fixaram e fazem uso de seus recursos naturais como matéria-prima
(caso das comunidades indígenas,
caiçaras e quilombolas). E, ainda,
garante o abastecimento de água
de moradores, controla o clima,
assegura a fertilidade do solo e protege escarpas e encostas da serra
nas regiões onde vive a maioria
da população brasileira.
Como não poderia ser diferente,
dada a magnitude de um projeto
como esse – de caráter educativo,
cultural e ecológico – o governo

federal cedeu apoio, via Ministério da Cultura, por meio
de incentivos da Lei Rouanet. Os Guardiões da Biosfera
acabou se tornando o projeto de maior abrangência já
realizado com incentivos da Lei Rouanet. Mais de 50
profissionais foram mobilizados para desenvolver o
projeto, entre educadores, ambientalistas, especialistas
em animação e som.
O desenho teve a consultoria ambiental de Maura
Campanilli e a educadora Andréa Bossi foi consultora
pedagógica para a concepção da animação e do material de apoio.
Da atuação dessa equipe surgiu um argumento que
manteve o equilíbrio entre a história que seria contada
e os conceitos e mensagens de educação ambiental que
deveriam ser transmitidos ao longo do desenho. Para a
International Paper e a equipe envolvida, o propósito
do projeto não podia deixar de ser científico. Por essa
razão, no desenho são dadas informações preciosas,
como, por exemplo, a função dos mangues na Mata
Atlântica, sem que isso prejudique a compreensão
pelas crianças ou disperse seu interesse. O material de
apoio ao professor também serve a esse mesmo caráter
científico do projeto.
Tais preocupações exigiram empenho. Somente
a produção do desenho animado de 20 minutos demandou seis meses. Toda a modelagem e criação dos
personagens foi feita separadamente, ou seja, cada
criança, cada bicho ou árvore foi criado individualmente, o que também exigiu pesquisa da equipe de
animadores e a ajuda de especialistas para irem fundo
no conhecimento sobre, por exemplo, os movimentos
de determinado animal. Acrescentam-se a isso efeitos,
sombras e articulações dos personagens. Esse trabalho
se estendeu igualmente às oito histórias de 30 segundos
a um minuto que acompanham o DVD.
O livreto de atividades foi criado em três meses com base em
consultoria ambiental e pedagógica. Para a elaboração desse material foi levada em consideração a
possibilidade de trabalhar os temas
propostos em diferentes disciplinas
escolares ao mesmo tempo, prevendo-se um maior envolvimento
e uma melhor absorção por parte
dos alunos. Assim, o conteúdo
proposto leva a um natural entendimento sobre a importância do
conhecimento, do meio ambiente,
das riquezas naturais brasileiras e,
o mais importante, à conscienti-
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zação e promoção de
ações com o intuito
de preservar os biomas, caso da Mata
Atlântica.
O kit ficou composto então do DVD, do livreto
didático, de um folheto explicativo e de uma carta de
apresentação do projeto e da International Paper, assinada pelo diretor de Marketing da empresa, Antonio
Gimenez, e endereçada aos diretores das escolas selecionadas. As escolas contempladas foram escolhidas
com base nos dados do Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas (Inep). Por meio dessas informações a
International Paper efetuou filtros, tais como escolas
com ensino de 1ª a 4ª séries que tinham TV e DVD
(como no caso das públicas, que já contam com
esses recursos para terem acesso ao TV Escola), por
exemplo. Como resultado, foram levantadas cerca
de 14 mil escolas públicas, às quais, depois, foram
somados mais 8 mil estabelecimentos e 14 mil escolas
privadas de todo o Brasil. O Ministério da Cultura
ainda recebeu mais 4 mil kits para serem distribuídos
a bibliotecas de todo o Brasil. A International Paper
também desenvolveu o site do projeto pelo qual as
escolas podem fazer o download do desenho, das animações, tirar dúvidas sobre o projeto e inscrever-se
para o concurso cultural.
Em agosto de 2006, parte da missão começou
a ser cumprida: dezenas de milhares de kits de Os
Guardiões da Biosfera começaram a chegar aos seus
destinatários.

RESULTADOS
Não poderia ser mais adequado: o país continental
dono das maiores reservas ecológicas do mundo, mas
responsável também por padrões educacionais distantes do ideal, foi invadido por uma onda de kits de
Os Guardiões da Biosfera, um movimento saudável
de educação para o meio ambiente e para a formação
de futuras gerações socialmente responsáveis.
A International Paper estima que o projeto Os
Guardiões da Biosfera atingiu pelo menos 8 milhões
de crianças em todo o Brasil – da 1ª à 4ª série – a
partir de sua distribuição gratuita para 36 mil escolas,
sem incluir os downloads. A veiculação do desenho
pelo Canal TV Escola também multiplicou a abrangência do projeto, que chegou a todas as localidades
do país, de forma democrática e universal.
O Concurso de Desenho do Projeto Os Guardiões da Biosfera recebeu nada menos que 55 mil
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inscrições de todo o Brasil e, como
anunciado, o estudante vencedor,
sua professora e a escola receberam cada qual um microcomputador e uma impressora. A escola
também recebeu 80 caixas de papel Chamequinho.
No lançamento, a International Paper ampliou o
alcance do projeto ao convocar a imprensa de todo
o país para conhecê-lo. Alguns dos maiores e mais
importantes veículos da imprensa nacional – entre
jornais e revistas das principais cidades brasileiras
– publicaram matérias generosas sobre Os Guardiões
da Biosfera, o que deu grande visibilidade ao projeto
e alavancou o interesse de escolas pelo kit.
Por conta da repercussão, diversos sites, além
do site oficial do Projeto Os Guardiões da Biosfera,
espontaneamente passaram a oferecer o desenho e o
material de apoio para download. O desenho também
foi exibido pela Rede Mundial.
A International Paper recebeu várias mensagens
espontâneas – e sempre sensíveis – de professores,
diretores e educadores parabenizando a empresa pela
iniciativa. Muitos deles pedem sua inclusão ou da
escola como destinatárias das ações de responsabilidade social da companhia.
Os Guardiões da Biosfera também estabeleceu um
momento importante de reconhecimento e avanço
do segmento de animação em 3-D no Brasil, já que
todas as etapas – desde a criação até a pós-produção – foram realizadas inteiramente no país com
profissionais brasileiros e equipamento de ponta.
Naturalmente, a Mata Atlântica, o meio ambiente e
a biosfera saem ganhando como um todo com projetos como esse. Aliado às iniciativas de recuperação
em andamento, é justamente graças ao trabalho de
intensa conscientização e educação ambiental que
o desmatamento na Mata Atlântica tem diminuído,
paulatinamente, seu ritmo, e o desenho é mais um
frente de trabalho nessa cruzada. Iniciativas como Os
Guardiões da Biosfera, claro, não são suficientes para
a sua salvação, porém as ações em curso apontam
uma direção às novas gerações. A IP se orgulha por
se somar a estas ações e sabe estar contribuindo com
conscientização sobre a importância de se preservar
o meio ambiente. Isso está para sempre em sua missão e Os Guardiões da Biosfera estão levando essa
mensagem para o futuro.
Agora, é a vez do bioma que concentra o maior número de espécies de todo o mundo receber a proteção dos
Guardiões. O Episódio Pantanal já está sendo distribuído. Os funcionários da IP também manifestam orgulho
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International Paper
por fazer parte de uma empresa que se preocupa com
o meio ambiente e promove conscientização acerca da
importância da preservação, apoiando projetos com
esse objetivo. O envolvimento das lideranças e demais
funcionários também pode ser evidenciado quando
da realização do último Programa de Treinamento de
Conscientização Ambiental, que teve 100% de todo
quadro de funcionários presentes.
Do ponto de vista externo, uma enquete foi conduzida pela International Paper para que as escolas dessem
nota (de 1 a 5) para aspectos do projeto.
A consulta teve resposta de 1.038 escolas, como
segue:
• Avaliação do conteúdo da animação - 84% deram
nota 5
• Aplicabilidade – 81% - nota 5
• Praticidade – 81% - nota 5
• Inovação – 81% - nota 5

OPINIÕES
Algumas opiniões recebidas da diretoria e professores
das escolas
“Acho um ato pioneiro da International Paper. Ações
como essa agregam valor inigualável para nossas escolas
e crianças.”
“Muito inovadora essa iniciativa!”
“É importante que as empresas se envolvam mais com a
comunidade e apliquem projetos de responsabilidade social
para melhorar nossa sociedade.”
“Acredito que qualquer iniciativa para conscientizar
nossos alunos sobre a preservação do nosso planeta é muito
bem-vinda, pois eles serão os responsáveis, no futuro, pela
perpetuação e preservação do meio ambiente.”
“Sem dúvida, é uma iniciativa muito importante para
as escolas públicas que possuem poucos recursos para
abordar este tema.”
“Como a International Paper é uma indústria que
utiliza recursos naturais, patrocinando esse tipo de projeto
ela mostra a importância da natureza e da preservação,
além de mostrar que está preocupada em conservar sua
matéria-prima.”
“É um incentivo a mais, tanto para os professores
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quanto para os alunos, pois através desse projeto adquirem-se maior conhecimento e informação sobre o meio
ambiente e as reservas da biosfera.”
“Ótimo. Precisamos de mais idéias e projetos como este.
Integração com novos conhecimentos de uma forma lúdica
e divertida para o aluno.”
“Este projeto vem enriquecer o trabalho pedagógico
desenvolvido pela escola. Maior conhecimento para o aluno
e aulas mais diversificadas.”
“É mais uma empresa que auxilia na educação básica
do nosso país, que tem muita carência.”
“Todo e qualquer projeto que venha a instrumentalizar
melhor o professor no seu trabalho de formar cidadãos
merece aplausos.”
“Excelente, pois permite desenvolver no aluno um sentimento permanente de preservação do meio ambiente e a
educar os estudantes a serem guardiões reais do universo.”
“Só assim teremos uma qualidade de vida melhor e
nossos alunos poderão ter uma visão diferente diante das
contradições em que vivemos.”
“É uma iniciativa que outras empresas deveriam ter
para incentivar nossas crianças a respeitar e preservar a
natureza e saber como usufruir, de forma consciente, dos
recursos que ela nos proporciona.”
“O projeto é interessante, pois desperta no aluno a
consciência sobre a conservação do meio ambiente. Juntos,
teremos vontade, determinação e rapidamente mudaremos
nosso mundo para melhor!”
“Minha opinião é que deveriam existir várias iniciativas
como essa para pensarmos em manter a vida no nosso
planeta futuramente. É de extrema importância, pois o
Brasil precisa de projetos que dêem o devido valor para o
meio ambiente em geral. Vocês estão de parabéns.”
“Auxilia o professor quanto ao planejamento e leva o
aluno a aplicar o que aprendeu na prática.”
“Achei maravilhoso esse projeto e isso mostra a preocupação dessa empresa com a biosfera. O projeto é nota
10, os vídeos são de excelente qualidade, sem falar que os
personagens são muitos lindos.”

papel

“Esse projeto é muito bom porque nós, do interior,
temos a oportunidade de mostrar aos nossos alunos a
importância da biosfera, do meio ambiente e das nossas
reservas, pois moramos perto do Parque Nacional do
Iguaçu.”
“A empresa está empreendendo em cidadania, em
cultura e preservação. É conhecimento e crescimento dos
nossos educandos.”
“Sempre é importante usar novas formas de educar.
O tema é de suma importância e as atividades prazerosas
certamente sensibilizaram as crianças sobre os cuidados
com o ambiente.”
“Uma empresa que se preocupa com a qualidade da
educação e da vida do planeta. É a oportunidade de incentivar os nossos educandos a desenvolver seus conhecimentos
através de aulas mais atraentes.”
“Percebemos a importância desse tipo de projeto para
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as escolas, devido à oportunidade de inovação na melhoria
do conhecimento escolar dos alunos.”
“Muito bom quando vemos grandes empresas se empenhando em ajudar a preservar. Nos (sic) estimula muito a
prosseguir na caminhada, mostrando aos educadores que
eles não estão sozinhos. Parabéns!”
“Achei a iniciativa ótima por auxiliar os professores a
trabalhar o tema com recursos atrativos às crianças.”
“Contribui com a interdisciplinaridade e o senso crítico
dos alunos.”
“Uma verdadeira aula de conhecimento.”
“Fico feliz em saber que um projeto de tamanha
dimensão chegou à minha escola. A International Paper
está de parabéns em plantar a semente da conscientização
ecológica. Espero que fique regando por bastante tempo e
por várias gerações.”

Antonio Gimenez é diretor de marketing da International Paper.
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Wal-Mart Brasil

Daniela

de

Fiori / Paulo Mindlin

A expansão no

mercado brasileiro
Criado em 1962 nos Estados Unidos, por Sam Walton,
o grupo Walt-Mart possui mais de 1.100 lojas nos EUA
e está presente em outros 14 países. Abriu seu primeiro
escritório no Brasil em 1994, onde hoje a rede opera
152 unidades, localizadas em 14 estados. A trajetória de
expansão foi acompanhada de importantes ações na área
de responsabilidade social. Através, por exemplo, do apoio
do Instituto Wal-Mart, em diversas regiões onde o grupo
está presente, e da Loja da Comunidade.

P

ara estruturação de qualquer tipo de negócio
sustentável, é preciso cuidado com o entorno
e o meio ambiente, qualidade de vida para
pessoas com obtenção de lucro. Estas são as
bases do suporte que o Instituto Wal-Mart oferece
para grupos, associações e cooperativas de economia
popular em diversas regiões do Brasil. Pensando em
resultados efetivos, os investimentos vão de uma
ponta a outra do processo produtivo, desde infraestrutura e equipamentos, até capacitação e apoio a
comercialização. Através do trabalho, os beneficiados
geram sua independência econômica e melhoram
sua auto-estima, fortalecendo a comunidade como
um todo.

Objetivos
Fomentar o desenvolvimento econômico e social
de grupos, respeitando a cultura regional e buscando
a auto-suficiência de comunidades em situação de
vulnerabilidade social.
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O Instituto Wal-Mart
Em novembro de 2005, o Instituto Wal-Mart
foi criado para ampliar a atuação social da rede no
Brasil. Em apenas um ano, 21 ações beneficiaram
600 mil famílias no Brasil. Os investimentos são
direcionados para os públicos das regiões próximas
as lojas e as necessidades da comunidade. Abrangem
a revitalização de organizações já formadas, com
resultados mais imediatos ou a instituição de novas
entidades, com benefícios ainda não mensurados.
Valorizam a diversidade e a cultura regional e fortalecem famílias e grupos.
Os programas de capacitação e geração de renda
possuem três vertentes principais: mulheres, catadores de lixo e egressos do sistema penitenciário. O primeiro foco estimula o
empreendedorismo feminino através
da produção de roupas, acessórios e
artesanatos nos projetos Costurarte,
Criando e Fazendo Arte e Grupo de
Empreendedoras. Já o segundo, conscientiza para a preservação ambiental
e desenvolve o cooperativismo entre
catadores através dos projetos CAEC,
Pró-Recife e CoopZumbi. O terceiro,
em fase de formação, visa incluir ex-detentos no
mercado de trabalho, formando a cooperativa “Arte
que Liberta” para produção de artigos de decoração
e presentes.
O trabalho realizado com mulheres envolve diversas ONG’s já integradas nas comunidades que
recebem apoio e fomento para suas atividades. No
grupo de empreendedoras, a contratação da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público
“Aliança Empreendedora”, para gerir o projeto já
rendeu resultados. Desde setembro de 2006, além
do pagamento das despesas fixas, foram contratados técnicos-professores e assessoria, adquirida
uma Kombi, materiais didáticos, computadores e
máquinas de costura industriais para a estrutura de
capacitação e produção. Foram comprados quiosques para exposição das mercadorias e o Wal-Mart
cedeu o espaço para comercialização dos produtos
em algumas lojas. Foram gerados 15 postos de trabalho e 110 mulheres capacitadas, que tiveram um
aumento de renda de 15 a 30%. Os próximos passos
serão para canalizar investimentos em catálogos e
materiais de divulgação.
Na Casa Menina Mulher (Recife-PE), o projeto Criando e Fazendo arte recebeu investimentos
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para reforma do espaço físico com contratação
de arquitetos, além de compra de máquinas de
costura industriais. Foram capacitadas 120 jovens
mulheres com idade entre 16 e 24 anos, que tiveram
um aumento médio de renda em 0,5 a 1,5 salários
mínimos e 30% estão inseridas no mercado de trabalho formal.
No projeto CAEC, os catadores de lixo têm renda
de no mínimo 1 salário por mês. Até o começo de
2007 foram instalados coletores de lixo em 23 lojas
Wal-Mart e 32 toneladas de resíduos reciclados. No
projeto há ainda a distribuição de cestas de alimentos,
que contribuem para reduzir a fome e a desnutrição
dos familiares.
O Pró-Recife recebeu um galpão de 1.400m²,
um caminhão de recolhimento do
lixo seletivo, uma máquina de prensa
(previsão de compra de mais duas)
e carrinhos de coleta para cada cooperado. O Instituto financia ainda o
núcleo administrativo que atua dentro da cooperativa no gerenciamento
do projeto e na compra e reposição
de uniformes e equipamentos de
proteção.
Em Curitiba no Paraná, o início
da parceria com o Wal-Mart beneficiou a CoopZumbi com a aquisição de equipamentos, gaiolas
de separação por categoria dos produtos coletados,
equipamentos de proteção individual e melhorias em
infra-estrutura. Nos próximos meses, acontecerá a
implantação de coletores nas lojas e divulgação em
massa sobre a importância da reciclagem.
Nas lojas Wal-Mart, os funcionários participaram
de palestras sobre reciclagem e perceberam que uma
ação em conjunto é favorável tanto ao meio ambiente
quanto ao entorno. O resultado positivo do projeto
afeta toda comunidade, não apenas os catadores. A
fortificação da cooperativa e o reforço da consciência
ambiental leva a sociedade a separar seus resíduos,
recolhidos pelos cooperados.
Na Bahia, detentos foram capacitados ainda
dentro da prisão e após o cumprimento da pena,
entraram para o projeto “Arte que Liberta”. Desde
2006, quando o Instituto Wal-Mart firmou parceria
com a ONG Arte que Liberta, foi criada a cooperativa com espaço para oficina de produção. Foram
adquiridos equipamentos para serralheria, fabricação
de velas e objetos de parafina. As atividades artesanais
são voltadas para produção de artigos de decoração
e presentes.

Desde 1994
no Brasil, a
Rede Wal-Mart
tem hoje 152
unidades em 14
estados
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Abrangência e Públicos
As iniciativas do Instituto são direcionadas às regiões próximas às lojas, que sofram com problemas
socioeconômicos e tenham minorias vulneráveis.
Ao mesmo tempo em que os grupos beneficiados
melhoram a qualidade de vida da sua família, eles
influenciam todo entorno. Impactam positivamente
também para as unidades Wal-Mart, com redução
no índice de criminalidade e aumento da segurança
para seus clientes.
Em Recife (PE), a Casa Menina Mulher trabalha
com meninas e jovens de 16 a 24 anos em situação
de risco social. Nas comunidades de Coque, São
José, Coelhos e Joana Bezerra, há concentração de
pobreza e miséria, alto índice de violência e um dos
piores IDH (Índice de Desenvolvimento Humano)
da cidade. Para evitar que as jovens convivam com
o tráfico de drogas, prostituição e violência, o projeto
Criando e Fazendo Arte estimula pintura em mantas,
jogos americanos, bolsas, tapetes e cabaças.
Em 2005, a pesquisa do Grupo de Estudo da
Saúde da Mulher da Universidade Federal da Bahia
(UFBA) mostrou que o bairro Calafate é marcado
pelo alto índice de violência contra a mulher. 96% das
mulheres já haviam sofrido algum tipo de violência e
na maioria dos casos, o agressor é o companheiro ou
familiar. A dependência econômica é um dos fatores
que fazem essas mulheres permaneceram neste ciclo
de violência. O projeto Costurart abrange mulheres
de 16 a 65 anos, escolaridade de nível fundamental
até o nível médio, moradoras de Calafate, em Salvador (BA).
A parceria do Wal-Mart e a Aliança EmpreendeTabela 1

Ações locais
Nome da Iniciativa

Investimento

Localização UF

Criando &
Fazendo Arte

R$240.380,00

Recife

PE

Costurart

R$199.150,00

Salvador

BA

Grupo de
empreendedoras

R$250.000,00

Curitiba

PR

CAEC

R$382.904,00

Salvador

BA

Pró-Recife

R$349.250,00

Recife

PE

CoopZumbi

R$373.695,00

Curitiba

PR

Arte que Liberta

R$ 224.124,00

Salvador

BA

TOTAL

R$ 1.779.123,00
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dora está presente em 4 localidades de Curitiba (PR)
e região metropolitana. Essas comunidades sofrem
com a baixa renda da população ou o alto índice de
homicídios. O trabalho é realizado em 6 entidades
diferentes com o objetivo de estruturar cooperativas
para reciclagem de lixo e para produção reutilizando
matéria-prima, desde bolas até artesanato e roupas
infantis.
Os catadores de resíduos recicláveis trabalham
em locais insalubres, com risco de contaminações
e doenças. As necessidades imediatas não permitem
o acúmulo de grandes quantidades de resíduos que
possibilita maior poder de negociação frente aos
compradores de matéria para reciclagem. A falta de
recursos impede qualquer tentativa de mudar essa
realidade.
O projeto com catadores foi uma das primeiras
iniciativas do Instituto Wal-Mart. O “Desenvolvimento de Cooperativas de Reciclagem” gera renda
constante e estruturada aos envolvidos, além de melhorar a qualidade de vida das famílias. O impacto
do projeto acontece junto a toda comunidade, não
só aos catadores, já que a fortificação da cooperativa
reforça a consciência ambiental e a sociedade passa
a separar seus resíduos, que serão recolhidos pelos
cooperados.
O Instituto escolheu o público carcerário para
ser beneficiado pelos projetos porque pesquisas
recentes estimam que mais de 60% (sessenta por
cento) da população prisional são compostos por
reincidentes. A formação educacional e profissional
de pessoas presas é vista como forma de evitar o ócio.
O sistema é incapaz de garantir a associação entre
a experiência de trabalho e a geração de renda. Há
dificuldade em promover a reinserção no mercado
de trabalho, o que frustra a pessoa encarcerada. A
tentativa de promover a sociabilização de ex-detentos
e aliviar o sistema penitenciário é o foco do projeto
Arte que Liberta.

Regiões geográficas
Salvador, Bahia

• Projetos Costurart (bairro Calafate)
• Desenvolvimento de Cooperativas de Reciclagem
• Arte que Liberta

Recife, Pernambuco.

• Projeto Pró-Recife
• Criando e Fazendo Arte (bairros Coelhos, Coque,
Ilha Joana Bezerra)

Varejo
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Tabela 2

Número de beneficiados
Nome do Projeto

Nº Cooperados e Associados

Nº Pessoas Capacitadas

--

120 vagas

20 cooperadas

135 vagas

--

80 vagas

Grupo de empreendedoras

110 associadas

110 vagas

CAEC

417 cooperados

--

Pró-Recife

22 cooperados

--

CoopZumbi

40 associados

--

Arte que Liberta

30 cooperados

--

Criando & Fazendo Arte
Costurart
Mulheres Gerando Renda

Curitiba, Paraná

• Grupo de empreendedores
- Empreendedoras (Vila Zumbi dos Palmares,
Vila Torres e Bairro Cajuru)
- CoopZumbi (Vila Zumbi dos Palmares)

Metodologia
Para que os projetos tornem-se sustentáveis e
respeitem as diferenças regionais, o Instituto WalMart associa-se ou contrata entidades locais que já
estejam envolvidas com as comunidades e tenham
experiência na capacitação de grupos. A gestão e
acompanhamento dos projetos recebem a expertise
dessas parcerias e os resultados tornam-se mais
efetivos.
Em Pernambuco, o Criando e Fazendo Arte tem
atividades de formação desenvolvidas através de
dinâmicas de grupo, painéis, palestras, produção de
textos, oficinas interativas, participação em seminários, exibição de filmes, visitas externas, atividades
culturais e avaliação mensal. A fabricação das peças
é realizada nos Núcleos de Produção. As atividades
de comercialização são realizadas em conjunto com
a equipe da instituição e parceiros.
O trabalho da Aliança Empreendedora no Paraná está sustentado por três pilares estratégicos, que
promovem acesso ao conhecimento (materiais, capacitações, assessorias), ao mercado e comercialização
(feiras, catálogos, parcerias, site) e aos investimentos
(micro crédito, parcerias, investidores).
A organização Arte que Liberta é responsável
pelo projeto com egressos do sistema penitenciário.
Junto ao Instituto, formalizaram a ONG, com a
criação do estatuto, normas e princípios que regem

a cooperativa.
A única exceção na metodologia aplicada aos
grupos foi o projeto Costurart. O Instituto percebeu
e acreditou no potencial do grupo ARTE e GÊNERO em Salvador. Assim, iniciaram a estruturação
da cooperativa, que é dividida em 3 (três) núcleos:
produtivo, administrativo e de qualificação.
O Núcleo Produtivo recebeu assessoria técnica
para melhoria da qualidade dos produtos e ampliação
da comercialização.
Os responsáveis da ONG, que formaram o Núcleo
de Administração, receberam capacitação gerencial,
em cursos de marketing, supervisão do trabalho,
controle de qualidade, rotinas administrativas e financeiras, vendas, atendimento ao cliente, noções
de contabilidade e legislação através da parceria com
a Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares do Centro Federal de Educação Tecnológica
da Bahia.
O Núcleo de Qualificação foi formado para oferecer cursos de desenvolvimento. São abordados temas
como cooperativismo, empreendedorismo, desenvolvimento da Loja Virtual. Além disso, os interessados
recebem cursos profissionalizantes de corte e costura,
bijuterias, bordado com pedrarias e em roupa.

Voluntariado
O Wal-Mart aproxima seus funcionários dos
projetos do Instituto. O objetivo é que ambos tenham
o mesmo foco de apoio à comunidade e mais força
às ações.
No projeto Desenvolvimento de Cooperativas de
Reciclagem, 3.758 funcionários de 24 lojas Bompreço nos municípios de Salvador, Vitória da Conquista
A expansão no mercado brasileiro
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e Feira de Santana participaram da conscientização.
Voluntariamente informaram os clientes sobre separação e reciclagem de resíduos, que por sua vez
passaram a doá-los, depositando em coletores distribuídos nas lojas da rede.
Para os próximos anos já foram planejadas análises sobre os grupos e suas necessidades. Assim,
serão definidos quantos e quais tipos de voluntários
e conhecimentos as organizações buscam, sendo esta
uma atividade constante de acordo com o momento
e as necessidades e demandas de cada grupo.

Critérios de avaliação
Os projetos são avaliados pelas próprias entidades responsáveis e parceiras. O Instituto Wal-Mart
acompanha a aplicação dos recursos através da prestação de contas. Num relatório final de resultados as
organizações falam sobre as ações realizadas, número
de envolvidos diretamente
e indiretamente beneficiados. Algumas entidades
realizam avaliações de
aprendizado das capacitações. Eles são disponibilizados para interessados e
em alguns casos podem
até ser publicados.
No projeto Costurarte
existe o banco de dados
das cooperadas, das alunas e ex-alunas do Núcleo de
Qualificação. Através de listas de presença, questionários de avaliação e certificados dos cursos são emitidos relatórios gerenciais semestrais e demonstrações
contábeis e financeiras. Além disso, são realizados
eventos dentro e fora da comunidade, como desfiles
de peças e catálogo de fotos.
Ferramentas de gestão são aplicadas para acompanhar o número de empreendimentos sobreviventes
ao final do projeto.

Em 2005 foi
criado o Instituto
Wal-Mart, para
ampliar a atuação
social no país

Impactos na Qualidade de Vida
Na Bahia, pessoas foram retiradas do “lixão” para
tornarem-se cooperados do CAEC. A reciclagem organizada dentro de cooperativas também proporcionou uma renda familiar maior. Para os participantes
há o aumento da qualidade de vida e auto-estima,
respeitando o meio ambiente através do trabalho e
da produção que utiliza resíduos recicláveis.
As mulheres dos projetos melhoraram a capaciCASE STUDIES
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dade gerencial, a qualidade na produção, o conhecimento sobre empreendedorismo e comercialização.
Também tiveram aumento de sua renda e perceberam o valor do seu trabalho. O impacto na auto
estima torna-as mais independentes.
Após o desenvolvimento de atividades profissionalizantes durante o período de reclusão, os ex-detentos
têm expectativas de aplicar as atividades aprendidas.
Além da geração de renda, existe a valorização do
“ser”. Estar engajado em um sistema produtivo
e comercial é imprescindível para a aceitação do
mercado e reintegração social.
Muitos impactos na qualidade de vida não são
mensuráveis dentro do escopo do projeto. Independência, aumento na auto-estima, valorização do
trabalho em grupo e a consciência do poder de mudar
são benefícios verdadeiros. A esperança traz a capacidade de acreditar, que vai ao encontro da realidade
sem sonhos na qual muitos desses beneficiados foram
criados e educados.

A Loja da Comunidade
Outra iniciativa da Wal-Mart na área social é a
Loja da Comunidade.
As ações da Loja da Comunidade são planejadas
e executadas de acordo com uma forte características
do Wal-Mart Brasil: a capilaridade. A partir disso, as
ações precisam ser aplicáveis e replicáveis. Todas as
unidades são incentivadas a promover boas práticas
sociais na sua comunidade com base nas diretrizes
nacionais, mas com independência para adaptar e
criar, segundo a realidade local. Assim, o Wal-Mart
visa integrar-se à sociedade local e desenvolver o
entorno.
A missão da rede Wal-Mart é melhorar a qualidade de vida das comunidades em que atua. Para isso,
além da política comercial de “Preço Baixo Todo
Dia” (Every Day Low Price), que tem em si o conceito de “vender por menos para as pessoas viverem
melhor”, a rede tem a preocupação de investir na área
social, canalizando recursos financeiros e humanos
para o aprimoramento do relacionamento e o desenvolvimento das comunidades onde atua.
Esse trabalho começou com seu fundador, Sam
Walton, em 1962, e continua em vigor até os dias de
hoje. Sam Walton acreditava em liderança servidora
– ou seja, que os líderes da empresa deveriam servir
aos funcionários com dedicação e integridade, sendo
um exemplo de atitude e fornecendo os recursos
necessários para o trabalho e satisfação dos clientes.

Varejo

A função de servir
(prover recursos e
atuar para o bem
estar e satisfação
das necessidades) desdobra-se então às comunidades
próximas e ao redor das lojas da empresa e de seus
escritórios.
A proposta é que cada unidade tenha condições de
estabelecer relacionamentos, de maneira a contribuir
com o desenvolvimento social das comunidades, estabelecendo com parceria, boa vizinhança e atividades
que gerem frutos em longo prazo.
Desta forma, cada loja é estimulada a implementar ações locais, definidas a partir da sua percepção
das necessidades existentes naquela região. Sob este
conceito, mais do que pertencer à comunidade, as
lojas do Wal-Mart participam ativamente das atividades comunitárias e promovem melhorias na região
onde estão instaladas.
Sempre que a rede inaugura uma nova loja, ela
imediatamente passa a fazer parte do programa.
Mesmo antes de abrir suas portas aos consumidores
ela estabelece relacionamento com as organizações
e entidades locais, com o objetivo de entender suas
demandas e verificar meios de contribuir para o seu
desenvolvimento.
Em paralelo às ações locais, as unidades são
convidadas a participar do programa corporativo
Wal-Mart Brasil. Este programa além de reforçar
as atividades locais, é uma forma de cada unidade
integrar com as atividades da rede nacionalmente.

Objetivo do projeto
O principal objetivo do projeto é contribuir para
o desenvolvimento local das comunidades em que
o Wal-Mart atua, através do seu grande poder de
mobilização, incluindo funcionários, clientes, fornecedores e outros parceiros locais.
As ações do Programa Loja da Comunidade são
divididas em 3 grupos distintos:
• Ações Nacionais
• Ações Locais
• Inauguração de nova loja

Ações Nacionais
As ações locais são desenvolvidas pelas lojas desde
que a rede chegou no Brasil em 1995. Em 2003, com
os objetivos de centralizar as informações, reconhecer
as ações que já eram desenvolvidas e orientar as lojas
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a planejarem as suas ações sociais,
a área de Assuntos Corporativos,
criou um manual de melhores
práticas. A partir desta compilação de ações, foi
criado um calendário de ações nacionais.
Esse calendário é seguido por todas as unidades, que têm autonomia para fazer as adaptações
necessárias para a sua região e são estimuladas a
envolver seus funcionários e outros parceiros a fim
de potencializar os resultados e aumentar o impacto
na comunidade local.
Além das ações previstas no cronograma acima,
as lojas são estimuladas a realizar algumas campanhas de arrecadação ao longo do ano, também
seguindo um cronograma nacional. São elas:
• Campanha do Livro
• Campanha do Agasalho (regiões Sul, Sudeste e
Centro Oeste)
• São João Solidário (Região Nordeste)
• Campanha de Brinquedos
• Natal Solidário
• Campanha de Alimentos

Ações Locais
As ações locais são aquelas atividades pontuais
desenvolvidas pelas unidades, conforme a necessidade
de cada região. Essas ações são muito importantes,
pois têm origem na percepção da loja de uma necessidade específica ou oportunidade de contribuir com
a comunidade. Assim, essas ações contribuem com
a sociedade de maneira mais efetiva, pois identificam
os pontos mais críticos a serem tratados e a melhor
maneira de participar ativamente em cada região.
As ações pontuais mais significantes e criativas
são reconhecidas e compartilhadas com as outras
unidades, com o objetivo de replicar as boas práticas
e melhorar cada vez mais o envolvimento do WalMart com as comunidades.
Algumas atividades realizadas sistematicamente
pelas unidades, que configuram ações locais são:

Campanhas de saúde

As campanhas de saúde são uma excelente maneira de prestar um serviço à comunidade. A unidade
pode participar das campanhas nacionais de vacinação, assim como realizar palestras com especialistas,
distribuir panfletos de prevenção de doenças, ou
mesmo conseguir unidades móveis de atendimento
de saúde, como um caminhão odontológico ou postos de aferição de pressão, para prestar serviços nas
A expansão no mercado brasileiro
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Tabela 3

Ações nacionais
MÊS

AÇÃO

EVENTO

Janeiro

Dia em Família

Evento realizado no período de férias escolares dos filhos Filhos de funcionários
de funcionários em todas as unidades com a finalidade
de promover a integração entre pais e filhos no local de
trabalho

Fevereiro

Carnaval Seguro

Campanha de conscientização acerca de doenças sexual- Comunidade em geral
mente transmissíveis, alcoolismo e segurança no trânsito

Março

Dia Mundial da Água

Campanha de conscientização acerca da utilização eficiente Comunidade em geral
e eficaz da água (recurso natural cada vez mais escasso
no planeta)

Abril

Vacinação de Idosos Posto de vacinação e Campanha de conscientização
contra a Gripe

Maio

Semana do Profis- Palestras para melhoria da qualidade de vida: orçamento Comunidade em geral + Funsional
familiar; consumo consciente; saúde da família; desenvolvi- cionários
mento profissional e outras áreas de interesse

Junho

Vacinação Infantil (1ª Posto de vacinação e Campanha de conscientização
dose)

Crianças de 0 a 5 anos

Festa Junina (possível Evento recreativo e cultural
parceria com fornecedores)

Instituição da comunidade ou
escola pública

Idosos da comunidade

Evento realizado no período de férias escolares dos filhos Filhos de funcionários
de funcionários em todas as unidades com a finalidade
de promover a integração entre pais e filhos no local de
trabalho

Junho / Julho

Dia em Família

Agosto

Vacinação Infantil (2ª Posto de vacinação e Campanha de conscientização
dose)

Crianças de 0 a 5 anos

Setembro

Dia da Pátria

Ação educativa e cultural

Instituição da comunidade

Outubro

Dia das Crianças

Proporcionar o dia de lazer a crianças das instituições Instituição da comunidade
locais

Novembro

Dia D de Combate a Ação de conscientização sobre os riscos da Dengue no Comunidade em geral
Dengue
verão

Dezembro

Festa de encerramen- Evento para entrega dos presentes às crianças da instituição Instituição da comunidade
to: Natal Solidário
escolhida pelos funcionários

dependências das lojas ou no estacionamento.
A realização de exames de filariose, por exemplo,
é uma prática já consolidada nas unidades da Região
Nordeste por tratar-se de um problema crítico para
a região.

Passeios / ginástica

As unidades organizam passeios - ciclísticos ou
caminhadas – e sessões de ginástica com pessoas
da comunidade. Para isso, buscam parcerias com
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PÚBLICO

especialistas - como fisioterapeutas, professor de
educação física, médico, entre outros - para garantir
a adequação do esforço à saúde dos participantes.

Cursos beneficentes

Outra prática adotada em algumas unidades
é a organização de cursos beneficentes. O SESC,
por exemplo, fornece palestras de aproveitamento
de alimentos. Em geral, para que a pessoa possa
inscrever-se, é solicitada a doação de um quilo de

Varejo

alimento não perecível, que é posteriormente doado
a instituições da comunidade.

Visita a instituições

Visitar instituições é fundamental para conhecer
o trabalho que elas realizam. Antes de começar uma
parceria com a instituição, os funcionários devem
conhecer suas atividades, as pessoas beneficiadas,
enfim, acompanhar sua rotina de trabalho e verificar
a sua idoneidade. As visitas são organizadas pela
unidade, podendo acontecer em comemoração a
datas importantes para aquela instituição ou quando
o grupo sentir necessidade.

Receber crianças de instituições e escolas
públicas

Essa é uma prática fundamental a todas as unidades. Além de proporcionar uma atividade de lazer
e aprendizado para as crianças, esta atividade pode
ajudar os clientes e sócios da rede Wal-Mart Brasil
a se envolver com a comunidade. É um benefício
mútuo, que gera bons resultados.

Dia do idoso/vovó

A unidade pode buscar envolvimento com
instituições que cuidam dos idosos, como casa de
repouso, ou mesmo buscar senhores e senhoras da
comunidade e organizar diferentes atividades, como
ginástica, um curso especial, oficina de artesanato,
confecção de casacos de lã, peças de crochê, enfim,
valorizar as pessoas idosas.
As pessoas de idade muitas vezes querem apenas
um espaço para conversar e se relacionar com outras
pessoas. Os idosos têm uma vasta experiência de
vida para compartilhar e a loja pode dar um espaço
para que eles dividam essa sabedoria com outras
pessoas.
Em geral estas atividades acontecem no dia do
aposentado (24 de janeiro), no dia da Vovó (26 de
julho) ou no dia do Idoso (27 de setembro)

Aniversário da cidade (região)

Como o foco do Wal-Mart é o desenvolvimento
local, a comemoração de datas locais, como o aniversário das cidades onde a loja esta instalada é uma
ótima oportunidade de envolvimento.
A data pode ser comemorada com doações, eventos
na unidade com instituições,
apresentação de banda da
Prefeitura, entre outras ma-
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neiras.
Manter um bom relacionamento com as autoridades locais é uma prática que deve ser seguida por
todas as unidades.

Apresentações de crianças de instituições
na unidade

Várias unidades trazem crianças de instituições
locais para se apresentar na área da loja. Além de
ser uma boa oportunidade de divulgação do trabalho
dessas crianças, ainda é uma forma de reconhecimento. Coral, dança de rua, capoeira, entre outras, são
atividades que chamam atenção dos clientes, além
de valorizar o aprendizado das crianças.

Ações ambientais

O incentivo ao cuidado com o meio ambiente é
muito importante e as unidades empenham-se na
realização de ações como: cuidar de árvores, conscientização do destino dos resíduos (reciclagem),
montar oficinas de sucata com artigos recicláveis,
entre outras. Ainda, cada unidade pode convidar
escolas e instituições e fazer mutirão de limpeza de
praças, de plantio de árvores etc.
Algumas datas são comemorativas, como a chegada da primavera (23 de setembro), o dia da árvore
(21 de setembro) e o dia mundial do meio ambiente
(5 de junho), mas a unidade pode definir seu próprio
calendário.

Casamento comunitário

Já aconteceram vários casamentos comunitários
em unidades do Wal-Mart. A ação consiste na organização de um casamento na própria unidade para
casais da região, proporcionando uma cerimônia e
uma festa de casamento para pessoas que não têm
condição de bancar. No casamento comunitário
há um esforço entre a unidade, parceiros da região,
compradores, etc.

Doações

Todas as unidades recebem diariamente vários
pedidos de doação. As doações são importantes e cada
unidade deve decidir quando fazê-las de acordo com
os recursos disponíveis e com a política de doações
da empresa.

Participação em
feiras beneficentes

O Wal-Mart participa da Feira Escandi-
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nava, que ocorre no mês de novembro. A receita da
venda dos produtos da feira é revertida para instituições assistenciais. São disponibilizados funcionários,
treinamentos e materiais de apoio (carrinhos, sacolas,
sistema de consultas de cheques, entre outros). As
unidades podem ceder espaço para a realização de
feiras de artesanato e quermesses, desde que exista
uma finalidade social, como renda ou arrecadação de
alimentos revertida para instituições locais.

Cooperação em desastres locais

Ajudar a comunidade em desastres locais, fazendo
mutirões de limpeza e de ajuda aos desabrigados, é
uma iniciativa realizada sempre que preciso.
As unidades de Recife se mobilizaram com a enchente que deixou muitos desabrigados com chuvas
em junho de 2005. Eles participaram do mutirão
de ajuda que arrecadou suprimentos e o Wal-Mart
também contribuiu com doações.

Atividades de inauguração de lojas e
clubes

Desde antes da inauguração de uma unidade, a
equipe da loja, que está em treinamento procura as
instituições locais de maneira a estreitar o relacionamento com a comunidade local, participando das
atividades da comunidade.
No momento da inauguração, pelo menos uma
instituição importante da região é homenageada com
uma doação financeira e é convidada a participar do

evento de pré-inauguração da loja, com um discurso
ou apresentação para os funcionários. Isso implica
uma relação mais forte com a instituição que percebe
que a unidade e seus funcionários estão envolvidos
com a cauda social e dispostos a contribuir com a
comunidade.
Esse contato inicial é apenas um primeiro passo
para um relacionamento de parceria e de confiança,
com o objetivo de gerar frutos no curto, médio e
longo prazos.

Resultados obtidos
Os resultados obtidos demonstram o grande sucesso que as iniciativas têm e o incrível potencial de
mobilização que a rede é capaz de gerar nas comunidades em que atua.
Em 2006, as ações nacionais contaram com um
grande envolvimento dos funcionários e da comunidade em geral, em todos os municípios em que foram
realizadas. Na tabela abaixo, os resultados de cada
loja foram somados para que se possa ter uma idéia
da abrangência geral do programa e dos resultados
que a rede obteve nacionalmente:
Em relação às campanhas nacionais de arrecadação, os números são ainda mais expressivos, como
demonstra a tabela abaixo:
Os números acima demonstram o enorme poder
de mobilização da rede, que, através de seus 61 mil
funcionários e milhares de clientes que freqüentam
Tabela 4

Os resultados
AÇÕES NACIONAIS
Dia em Família

Participação de 3.735 filhos de funcionários em duas datas (janeiro e julho)

Carnaval Seguro

Distribuição de 141.153 folhetos informativos e preservativos para a comunidade em geral

Dia Mundial da Água

Distribuição de 5676 cartazes e folhetos para a comunidade em geral

Vacinação contra a Gripe

Vacinação de 22.352 idosos da comunidade e de 22.994 funcionários

Vacinação Infantil

Vacinação de 52.454 crianças de 0 a 5 anos da comunidade, com a aplicação de 2 doses ao
longo do ano

Semana do Profissional

Participação de 792 funcionários em palestras sobre melhoria da qualidade de vida: orçamento
familiar; consumo consciente; saúde da família; desenvolvimento profissional e outras áreas de
interesse

Festa Junina

Participação de 1792 crianças das comunidades pulando quadrilha nas unidades

Dia da Pátria

463 crianças da comunidade recebidas nas lojas

Dia das Crianças

1219 crianças da comunidade recebidas nas loja

Natal Solidário

10.215 crianças beneficiadas com o recebimento de sacolinhas de Natal
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Varejo

as lojas diariamente, tem um enorme poder de alterar
a realidade local e trazer benefícios realmente significativos para as comunidades onde atua.
Além destas ações, os clubes de compras SAM’s
CLUB, desenvolvem um programa de arrecadação
de fundos por meio de vendas de sacolas na frente de caixa. Em 2006, a rede fez uma doação de
R$78.974,03 integralmente provenientes desta fonte.
A receita líquida da venda dessas sacolas é revertida
integralmente para o programa Nossas Crianças,
da Fundação ABRINQ que beneficia, hoje, mais de
38 mil crianças através da parceria com 109 instituições sociais. Além do benefício recebido por estas
crianças, a empresa estimula a participação de seus
clientes e informa a eles o resultado da contribuição
feita, esperando e trabalhando para que aumente
ano após ano.

Abrangência
Do ponto de vista geográfico, as ações abrangem
todos os locais em que a rede Wal-Mart atua. No total
são 302 lojas, instaladas em 17 estados brasileiros
além do Distrito Federal.
Cerca de 1600 eventos foram realizados com
criança nas lojas, com a participação de mais de
17.500 crianças.
Mais de 262 mil pessoas participaram ou foram
beneficiadas diretamente pelas ações realizadas na
loja da comunidade. Sem somar o impacto das
campanhas de arrecadação destinadas para as organizações sociais locais.

Total de recursos investidos
Como as lojas têm total independência para executar estas ações, é muito difícil estimar o total exato
de recursos financeiros investidos. Calcula-se que
sejam gastos em torno de R$ 450.000,00 por ano,
considerando todas as unidades da rede no Brasil.
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O Wal-Mart considera que o resultado mais
importante dessas ações é o envolvimento gerado
na comunidade, capaz de trazer impactos muito
significativos e de prazo mais longo.

Metodologia aplicada
Em 2003, a empresa criou um manual de envolvimento comunitário com o objetivo de contribuir
para o gerenciamento das atividades nas unidades,
fornecendo idéias de ações, reconhecendo as boas
práticas e garantindo que as ações, mesmo que
adaptadas às necessidades de cada região, terão um
padrão próximo de realização.
O objetivo do manual é criar condições homogêneas para que cada unidade desenvolva ações comunitárias em suas localidades, de maneira a melhorar
a qualidade de vida das comunidades, estabelecendo
relações de parceria, boa vizinhança e atividades que
gerem frutos em longo prazo.
De acordo com o manual, 3 passos precisam ser
seguidos para garantir o sucesso das atividades.
O primeiro passo é definir a pessoa que será responsável pelo envolvimento comunitário em cada
unidade. Para isso, é identificado um coordenador de
eventos que deve manter um canal de comunicação
forte com o diretor da unidade e buscar, sempre que
necessário, o apoio de outros funcionários para dar
suporte às ações.
O coordenador de eventos deve identificar os assuntos mais urgentes da comunidade, além de ser
responsável por colocar em prática as Campanhas
de Arrecadação indicadas pelo departamento de Assuntos Corporativos.
Para identificar as necessidades da comunidade, o
coordenador de eventos deve fazer um mapeamento,
conhecer suas potencialidades e deficiências, perguntando-se quais as áreas mais carentes da região e o
que a rede pode fazer para ajudar. Além disso, deve
envolver outros funcionários, visto que como a maior
Tabela 5

As campanhas
CAMPANHAS DE ARRECADAÇÃO

RESULTADOS ALCANÇADOS

Brinquedos

Foram coletados e distribuídos 30.863 brinquedos

Livros

Foram coletados e distribuídos 278.824 livros

Agasalhos

Foram coletados e distribuídos 486.575 agasalhos

Alimentos

Foram coletados e distribuídos 422.760 quilos de alimentos
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parte dos funcionários é da região onde a unidade
está localizada, eles conhecem suas necessidades, seus
representantes e podem ajudar no envolvimento de
mais pessoas da comunidade local.
Também é função deste coordenador receber,
analisar e aprovar pedidos de ajuda ou doação, bem
como divulgar internamente os eventos para seus
colegas de trabalho e para os clientes e sócios.
O segundo passo é a identificação de parceiros na
comunidade. A equipe pode procurar órgãos oficiais,
como a Prefeitura e a Secretaria de Assistência Social
da localidade, fundações, creches, asilos e instituições
que já trabalham em prol de uma causa e criar, com
elas, um relacionamento de parceria.
A realização de parcerias é um caminho fundamental para realizar eventos comunitários nas lojas.
Pensando nisso, cada loja administra um Banco de
Entidades, com todas as informações sobre as entidades parceiras de entorno da unidade.
O terceiro passo é a mobilização de pessoas e
recursos para viabilizar as ações selecionadas.

Critérios de avaliação
dos projetos implantados
A avaliação dos resultados é feita principalmente
através de:
• Volume de itens arrecadados;
• Número de funcionários que participam de forma
voluntária das ações;

• Número de pessoas beneficiadas diretamente com
o evento social (ex. vacinação/distribuição de preservativos).

Funcionários voluntários
participantes
O sucesso das atividades é garantido pelos funcionários que dedicam parte do seu tempo à realização
de trabalhos voluntários, dando apoio às atividades
propostas.
Estima-se que 5 funcionários de cada unidade envolvem-se em projetos sociais ou dedicam-se às ações
sociais realizadas em parceria com a comunidade.
Além disso, os interessados em desenvolver outros
trabalhos voluntários têm acesso facilitado ao banco
de dados de instituições sociais na área de atuação de
cada unidade, a fim de facilitar o seu acesso.
Por acreditar que o reconhecimento é parte
importante da motivação de um voluntário, o WalMart instituiu o Prêmio do Voluntário, que oferece
contribuição financeira às entidades ajudadas pelos
funcionários mais dedicados e criativos que dedicam
seu tempo em prol do social.
A unidade com maior número de inscrições para
o prêmio também recebe um incentivo e o reconhecimento de toda a rede.
Em suas seis edições, o Prêmio Voluntariado já
homenageou 41 funcionários e associações, com a
doação direta de R$ 79.500,00.

Daniela de Fiori é diretora de Comunicação Wal-Mart Brasil;
Paulo Mindlin é Diretor Executivo do Instituto Wal-Mart Brasil.
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Ramos Transportes

Jacinto Jr.

Vencendo os

desafios da logística
A Ramos Transportes quase 70 anos de atividades e é uma
das maiores transportadoras do Brasil. Devido ao padrão
de qualidade adotado em todas as unidades no Brasil, a
transportadora foi a primeira empresa brasileira a alcançar o
Nível Ouro da Transqualit, norma de referência em qualidade
das empresas de transporte. Além disso, a Ramos é também
certificada pelas normas ISO 9001:2000 e possui a certificação
Transquat para transporte de Produtos Farmacêuticos.

D

esde aquela época ele já sabia que trabalhar
com foco no cliente seria o segredo do seu
negócio. Por conta disso, jamais aprendeu a
dirigir, pois assim teria mais tempo disponível
para oferecer a seus clientes o serviço que necessitavam e fazer negócios. No início, transportava para
sua loja de comércio de secos e molhados e fazia
também o transporte de terceiros. No ano de 1955
mudou-se para Teófilo Otoni, também em Minas
Gerais, e passou a dedicar-se exclusivamente ao
transporte de cargas.
Em apenas três anos, o então Rodoviário Ramos
abriu filiais em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo
Horizonte e Salvador. Nos anos seguintes veio a
expansão em Minas Gerais e na Bahia, com a abertura de várias filiais no interior destes e de diversos
outros estados.
Atualmente a Ramos Transportes está presente
em todas as regiões do Brasil, com um total de 55
unidades. E em cada uma delas, nossos colaboradores
estão prontos a atender os clientes com a mesma dedicação e vocação que o Sr. Roque Ramos empregava
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no início de sua empresa, há quase de 70 anos.

Instalações
A Ramos possui uma área de Pesquisa & Desenvolvimento especializada em criar e renovar constantemente as instalações e infra-estrutura de suas
Unidades. Os prédios são especialmente projetados
visando ao manuseio rápido da carga, sua circulação
e embarque aos locais de destino, garantindo a segurança e rapidez indispensáveis ao processo.
Toda a estrutura e recursos que oferecemos podem passar despercebidos aos olhos, mas certamente
fazem toda a diferença quando se trata de manusear
e transportar milhares de diferentes volumes todos
os dias.
A flexibilidade de nossas instalações permite ainda
a oferta de serviços adicionais sob
medida para suas necessidades,
como paletização, estocagem,
armazenagem e expedição.

Excelência
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com os recursos e a experiência necessários para
efetuar o melhor transporte de produtos farmacêuticos, medicamentos e cosméticos, oferecendo um
tratamento diferenciado a esse segmento de carga.
A empresa dispõe de todo o leque de serviços e
adequações específicos para esse transporte de carga., contando com todas as autorizações e licenças
sanitárias que validam as instalações e condições
técnicas para manuseio destes produtos.
A divisão é coordenada por um farmacêutico que
orienta o correto manuseio e o carregamento destas
mercadorias nos veículos da transportadora, além de
oferecer suporte técnico aos clientes que precisarem
de informações sobre a circulação de seus produtos
nos terminais de carga da Ramos e nos veículos a
serviço da empresa.
A Divisão Farma da Ramos dá tratamento diferenciado a este segmento de carga,
contando com:
• Autorização da Anvisa (Agência
Nacional de Vigilância Sanitária)
além de outras licenças sanitárias que validam as condições
técnicas e sanitárias do manuseio e triagem dos produtos pelo
transportador. Para obter essas
licenças, as instalações físicas da
empresa passaram por vistoria
técnica que confirmou a adoção
dos procedimentos estabelecidos
pelas normativas vigentes. É um atestado de capacitação técnica para a transportadora e a certeza para o
cliente que sua carga estará sempre recebendo todos
os cuidados necessários.
• Equipe de farmacêuticos presentes nas maiores
filiais da Ramos, cuidando do correto manuseio e
carregamento das mercadorias nos veículos. Esses
profissionais supervisionam o embarque e desembarque da carga deste segmento, podendo fornecer
suporte técnico aos clientes que precisarem de informações mais precisas sobre a circulação de seus
produtos em nossos terminais de carga e nos veículos
a serviço da empresa.
• Transporte de produtos farmacêuticos e cosméticos
tem que ser feito por quem tem qualidade reconhecida. Nossos terminais de cargas possuem estrutura
operacional adequada, com locais reservados para
manuseio, triagem e higienização dos ambientes. A
adoção de Procedimentos Operacionais Padrão (POP)
e a execução do Manual de Boas Práticas habilitam
todos os colaboradores envolvidos no processo a

A Ramos
Transportes
quase 70 anos
de atividades e é
uma das maiores
transportadoras
do Brasil

A Ramos é uma das primeiras empresas brasileiras a obter
o certificado Transqualit nível
Ouro, uma norma de referência
para transportadoras equivalente
ao ISO 9000. Este padrão de qualidade é praticado em todas as nossas 55 unidades e
permite oferecer aos seus clientes um atendimento
especializado.
Todas as unidades são interligadas 24 horas por
dia através dos mais modernos sistemas de comunicação, trafegando todo o tipo de informação relacionado
ao status das cargas transportadas.
A Ramos é a única transportadora do país a
contar os serviços de um ombudsman, profissional
com trânsito livre em todas as áreas da empresa a
fim de atender a solicitações ou solucionar problemas
de nossos clientes.
A customização dos serviços é um recurso adicional que permite desenvolver soluções sob medida
para atender a necessidades específicas de nossos
clientes, trabalhando de acordo com o foco de seus
negócios.

Divisão Farma
A Divisão Farma da Ramos Transportes conta
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lidar com a carga dentro
das condições técnicas
necessárias para oferecer
o melhor transporte de
medicamentos e cosméticos.
• Extensa capilaridade obtida através de uma rede
de 55 unidades próprias que, associada aos procedimentos de gerenciamento de risco, conferem
maior agilidade na distribuição e maior segurança.
A descentralização da carga, distribuída em veículos
diferentes durante o transporte, permite que a Ramos
ofereça um dos prazos de transferência mais competitivos do mercado e, em tratando-se de unidades
próprias, nossos clientes têm a certeza de que receberão o melhor atendimento e acompanhamento do
transporte de suas mercadorias.

Transporte aéreo de cargas
Em 2004 entrou em operação o Ramos Aéreo,
um modal que alia a agilidade do transporte aéreo
com a grande capilaridade da distribuição rodoviária
de carga. Para a inclusão deste novo modal, a empresa investiu em infra-estrutura adequada para a
operação, com a contratação de pessoal especializado,
treinamento em todas as unidades e aquisição de veículos dedicados exclusivamente ao novo serviço.
Através do agenciamento de cargas com as
maiores companhias aéreas do país, o Ramos Aéreo
transporta mercadorias que necessitam chegar a
qualquer ponto do Brasil com extrema agilidade e
segurança. Todo o processo é monitorado 24 horas
por uma equipe exclusivamente dedicada a este
modal, fornecendo informações em tempo real sobre
o status do transporte.
O objetivo da empresa é ampliar o leque de
soluções aos clientes, além de atender com mais
rapidez e qualidade a todas as demandas em todos
os segmentos.
Com estrutura sediada na filial de São Paulo, o
Aéreo apresentou um crescimento de 20% no ano
de 2006, representando 3% do total movimentado.
E apesar de ser uma operação recente nas atividades
do grupo, recebeu o prêmio de “Melhor do Ano de
2006” como prestadora de Serviços de Transporte
Aéreo de Cargas, na categoria Supply Chain (cadeia de abastecimento). O evento, intitulado “III
Fórum de Prestadores de Serviços Motorola”, foi
promovido pela Motorola Industrial Ltda, no dia 24
de novembro de 2006, em que estiveram presentes
64 prestadores de Serviços subdivididos em quatro
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categorias (TI, RH, ADM e
Supply Chain).

O Transqualit
O Transqualit foi desenvolvido pela Associação
Nacional de Transporte de Carga e Logística (NTC),
em parceria com a Fundação Carlos Alberto Vanzolini (órgão do departamento de Engenharia de
Produção da Escola Politécnica da Universidade
de São Paulo) e a Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT).
É uma certificação específica para o transporte de cargas que premia a qualidade do serviço e,
principalmente, o atendimento do cliente. A Ramos
Transportes foi a primeira empresa do setor a receber
o certificado no Brasil, em 2001 e, desde então, está
constantemente comprometida com o sistema de
gestão qualitativo.
As empresas de transporte são qualificadas através da certificação de seus Sistemas de Gestão da
Qualidade de forma gradativa, nos níveis Bronze,
Prata e Ouro.
A NTC desenvolveu requisitos adicionais ao
Transqualit para diversos segmentos do transporte,
como o de Produtos Farmacêuticos, no qual a Ramos Transportes foi certificada pela primeira vez em
2004 e está no nível Ouro. A empresa passou pela
auditoria da Fundação Carlos Alberto Vanzolini nas
filiais de São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro.
A certificação é válida para o transporte rodoviário nacional e internacional. Os auditores revisaram
todos os processos da empresa e recomendaram a
manutenção da certificação, que após ser analisada
por uma comissão, confirmou o resultado positivo
para a Ramos. Mesmo com as constantes certificações, a Ramos é auditada anualmente para confirmar
a Transqualit Ouro.

Recertificações
Em 2006, para reafirmar o compromisso com o
consumidor, a Ramos Transportes foi recertificada
pelas normas de qualidade ISO 9001:2000, Transqualit Nível Ouro e o Transqualit para transporte
especializado de produtos farmacêuticos, também
nível Ouro.
Para o gerente de qualidade da Ramos, Thyrso
Guilarducci Filho, a renovação da certificação é
importante para reafirmar a proposta de melhoria
contínua da qualidade e aumentar a satisfação dos

transportes

clientes que assim, terão em mãos a segurança em
trabalhar com a empresa que, certificada, tem mais
resposta na conformidade dos serviços prestados.
Entre os benefícios que a certificação traz para
a empresa, Guilarducci cita a redução de avarias e
sinistralidade, além de um maior desempenho operacional e melhoria dos processos que refletem em
redução de tempo e despesas. “O maior beneficiário
é o cliente que tem a empresa comprometida com os
prazos e a qualidade de seus serviços e atendimento”,
reforça.
Por meio de recursos técnicos e financeiros a
Ramos vem, ao longo dos anos, mantendo as ações
focadas em melhorias. O resultado é a boa avaliação da qualidade feita pelas auditorias internas
e das certificadoras. Essa melhoria dos processos,
proporcionada pela gestão da qualidade, qualificou
a Ramos com os certificados e deu reconhecimento
à transportadora diante de outras empresas e empresários do setor.
Ações focadas no meio ambiente como descarte
responsável de pneus, baterias, lâmpadas e papéis
também contam pontos importantes para a manutenção dos certificados. Os certificados Transqualit
são renovados anualmente e o ISO 9001 vale até
2009, com avaliações de manutenção anuais.

SAC
Na Ramos o SAC é diferente porque, no fundo,
todos os outros SAC são iguais. Nossos atendentes
têm o que todo atendente deveria ter: poder de decisão.
Quando é admitido na
empresa,o atendente é apresentado a cada setor da empresa e
passa a conhecer em detalhes
todos os processos operacionais
envolvidos. Dessa forma, nossos atendentes sabem envolver
todas as áreas necessárias da
empresa a fim de fornecer informações detalhadas sobre a
carga transportada, sem que
seja necessário recorrer a um
supervisor.
Resumindo: o cliente fala
com quem pode decidir e tem
autonomia para atender a qualquer solicitação. E para garantir
um atendimento personalizado,
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operando no local onde encontra-se sua carga, a
Ramos oferece uma estrutura completa de SAC em
todas as suas Unidades.

Unidades
Matriz

• Teófilo Otoni (MG)

Filiais

• Aracajú (SE),
• Barreiras (BA),
• Belém (PA),
• Belo Horizonte (MG),
• Blumenau (SC)
• Brasília (DF)
• Cuiabá (MS)
• Campo Grande (MT)
• Campina Grande (PB)
• Campinas (SP)
• Recife (PE)
• Rio de Janeiro (RJ)
• Salvador (BA)
• São Luís (MA)
• São Paulo (SP)
• Teixeira de Freitas (BA)
• Teresina (PI)
• Uberlândia (MG)
• Varginha (MG)
• Vitória (ES)
• Vitória da Conquista (BA)
• Alagoinhas (BA)
• Birigui (SP)
• Caxias do Sul (RS)
• Colatina (ES)
• Eunápolis (BA)
• Governador Valadares
(MG)
• Joinville (SC)
• Juiz de Fora (MG)
• Maringá (PR)
• Nova Serrana (MG)
• Petrópolis (RJ)
• Santa Cruz Capibaribe
(PE)
• Uberaba (MG)
• Caruaru (PE)
• Curitiba (PR)
• Feira de Santana (BA)
• Fortaleza (CE)
• Franca (SP)

Essa melhoria
dos processos,
proporcionada pela
gestão da qualidade,
qualificou a Ramos
com os certificados e
deu reconhecimento
à transportadora
diante de outras
empresas e
empresários do setor
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• Goiânia (GO)
• Imperatriz (MA)
• Itabuna (PE)
• João Pessoa (PB)
• Juazeiro do Norte
• Maceió (AL)
• Montes Claros
• Manaus (AM)
• Natal (RN)
• Palmas (TO)
• Petrolina (PE)
• Porto Alegre (RS)
• Mossoró (RN)
• Porto Velho (AC)
• Cachoeiro do Itapemirim (ES)

não basta possuirmos toda a nossa frota de veículos
com sistema de geoposicionamento. Chamamos este
processo de obtenção de informações e acompanhamento constante de sua carga de rastreabilidade.
Nossa área de Pesquisa & Desenvolvimento
desenvolveu sistemas informatizados que permitem
acompanhar a carga de nossos clientes a qualquer
momento, em qualquer lugar do país.
Estas informações podem estar à sua disposição
em tempo real, em seu computador. Para isso, todas
as nossas unidades operam com consulta e alimentação remota do banco de dados e estão interligadas
por sistemas de voz e dados, 24 horas por dia.

Segurança

A escassez dos recursos naturais torna cada vez
mais necessária a preocupação com o meio ambiente. Pensando na preservação do planeta, a Ramos
Transportes veste a camisa da responsabilidade
ambiental e implanta uma série de medidas voltadas
para o controle da poluição.
Em todas as unidades da empresa
funciona o sistema de
coleta seletiva do lixo
que, após passar por
uma triagem inicial,
é separado e encaminhado às empresas
de reciclagem. Materiais como papel, papelão e óleo
são vendidos e o lucro é revertido para o Grêmio
Recreativo da transportadora, que reinveste o valor
em benefícios para os colaboradores.
No ano 2000 todas as lâmpadas utilizadas na
Ramos foram substituídas pelas de mercúrio, que,
além de consumir menos energia, podem ser recicladas, após um processo de descontaminação, inteiramente promovido pela empresa. As baterias e o
lixo orgânico têm o mesmo destino, sendo enviados
a empresas certificadas a efetuar sua reutilização.
Filtros e estopas contaminadas são incinerados, bem
como qualquer material químico que tenha sofrido
avaria, evitando seu descarte no meio ambiente.
Os pneus inutilizados são encaminhados a uma
usina de produção, que os utiliza na composição do
asfalto, tornando-o mais durável e menos agressivo
aos veículos. A filial SVA, por exemplo, ao invés
de descartar o isopor presente nas embalagens, o
vende para uma empresa de reciclagem. O dinheiro
arrecadado é revertido para ações sociais dentro da

A Ramos possui um sofisticado sistema que
controla, via satélite, o posicionamento de seus caminhões durante todo o trajeto. Em caso de suspeita
de roubo, através de nossa central de rastreamento via satélite, o veículo
é imobilizado, travando
portas, baú e bloqueando
o combustível. O monitoramento constante permite que qualquer desvio
de rota seja rapidamente
detectado e sejam tomadas
medidas que evitem o roubo da carga e preservem a
integridade do motorista.
Ao conjunto destas medidas damos o nome de
Gerenciamento de Risco, que envolve muito mais
do que prevenir roubos. Cuidamos também do necessário descanso dos motoristas e seu treinamento
constante, além de um plano de manutenção preventiva dos veículos e mantemos em nossas unidades
sistemas de prevenção e brigadas de incêndio.
Todos esses cuidados garantem nossa credibilidade com as Seguradoras e Gerenciadoras de Risco, que
trabalham conosco em parceria constante no sentido
de transportar sua carga com toda a segurança, dando
mais tranqüilidade a você.

Tecnologia
A Ramos sabe que tão importante quanto fazer a
carga chegar ao destino é poder contar com recursos
para acompanhar o processo passo a passo, quilômetro por quilômetro, minuto a minuto. E para isso
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Responsabilidade ambiental

transportes

empresa, “se um colaborador está precisando de um
remédio e nós temos a verba vinda da reciclagem em
caixa, compramos o medicamento. Também organizamos festas comemorativas, como dia das mães
e festa junina”, conta Telmário Garcia, gerente da
filial Salvador.
Para o futuro, a Ramos planeja uma ação ainda
mais grandiosa: a neutralização da emissão de carbono. O compromisso assumido com a política de
qualidade beneficia não somente nosso espaço de
trabalho, mas todo o meio ambiente. É a Ramos na
era da consciência verde!

Responsabilidade social
A Ramos possui uma ampla política para cuidar
de nosso maior patrimônio: nossos colaboradores.
São diversas ações que englobam a saúde, o crescimento profissional e a evolução pessoal de nossos
colaboradores. Ginástica laboral, Programa Aprender
a Aprender (alfabetização, ensino fundamental e
médio), bolsas de estudo para cursos de nível superior, pós-graduação e MBA e um plano anual de
treinamento e desenvolvimento pessoal.
Além de cuidar de nosso pessoal, colaboramos
também para preservar um patrimônio de todos
nós: o meio ambiente. Contamos com programas
de controle de emissão de fumaça preta, coleta
seletiva de lixo e descarte correto de pneus e lâmpadas de mercúrio. São essas e outras ações que
norteiam os princípios de responsabilidade social
que a Ramos pratica em todas as comunidades
onde está presente.

Set.Out/2007

Ramos Transportes prevê
crescimento de 13% nos negócios
em 2007
O fortalecimento das operações da empresa na
Região Nordeste, a inauguração dos terminais de
Itabuna (BA) e Caruaru (PE), a ampliação das
unidades de Petrolina (PE) e Maringá (PR) e a
expansão da atuação no transporte aéreo de cargas
foram fatores decisivos para o crescimento da Ramos
Transportes em 2006. A empresa fechou o ano com
um faturamento de R$ 287 milhões. Em 2006 a
Ramos Transportes teve um percentual de crescimento de 16% em relação ao ano de 2005.
Para 2007, a empresa prevê um crescimento de
13% nos negócios em comparação com o ano anterior.
No início deste ano a Ramos pretende investir cerca de
R$ 7 milhões na renovação da frota, que atualmente
conta com 1.200 caminhões, entre próprios e agregados. A empresa também planeja abrir no primeiro
semestre um novo centro de distribuição na Região
Norte, localizado em Manaus, que atenderá a alta
demanda do setor de eletroeletrônicos nessa área.
Ele também ressalta que “em 2006 o modal de
carga aérea representou 3% do total movimentado e
para este ano a expectativa é de que esse percentual
suba para 5%”, diz ele. Entre os segmentos que
mais se destacaram para o aumento das demandas
de transportes de cargas em 2006 estão o de eletroeletrônicos, farmacêutico e o de e-commerce.
Segundo o executivo, em 2007 a Ramos Transportes pretende intensificar o modal de carga aérea e
modernizar, ainda mais, suas instalações no país.

Jacinto Jr. é vice-presidente da Ramos Transportes.
Vencendo os desafios da logística
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M A R K E T I N G

Décio Clemente *

Tenho um grande amigo das peladas futebolísticas das terças feiras, o Paulo Hijo, para
nós o Paulinho Japonês, que é uma figura fantástica. Nunca presenciei esse japa fazer qualquer
fofoca de nenhum de nós. A educação e a cultura dele são de irritar; às vezes você quer
fofocar com alguma coisa de um dos nossos amigos, mas o Paulinho Japonês não. Ele sempre
vê nossas mancadas com um lado positivo, nunca critica ninguém e prefere ficar calado. Ou
seja, querer fazer fofoca dos outros com ele é perder tempo. O Paulinho é dono de algumas franquias de uma conhecida
escola de inglês, e além deste idioma também é fluente em espanhol e japonês.
Uma vez resolvemos fazer uma excursão a Barcelona para disputarmos um torneio de futebol amador. O Paulinho
organizou a viagem, comprou as passagens, conseguiu os descontos, fez as nossas inscrições no torneio e ainda se
ofereceu para ir de intérprete, coisa que ninguém aceitou. Afinal de contas, todos nós falamos “fluentemente” o espanhol.
Viajamos e finalmente chegou o dia do nosso primeiro jogo. Nosso goleiro era o Marcelo Camelo. Explico: o sobrenome
dele não é camelo, nem ele tem nenhuma característica desse dromedário. É que, além de um bom goleiro, ele é o dono
da famosa rede de pizzarias Camelo, de São Paulo.
O campo de futebol era de grama sintética, com muita areia espalhada para amortecer o impacto dos pés no piso. Em um
lance espetacular o Marcelo saltou corajosamente nos pés do atacante adversário roubando-lhe a bola. E, após essa defesa
cinematográfica, de pura coragem, ficou rolando no chão de um lado para o outro. Todos vimos que algo de grave havia
acontecido. O primeiro a chegar ao local foi o nosso intérprete que ninguém queria, o Paulinho Japonês. Quando ele chegou
presenciou um diálogo. O espanhol que participou do lance estava perguntando ao Marcelo “que pasó?” O Marcelo
respondeu “areja em mi oios, areja em mi oios”. Reclamava que tinha entrado areia em seus olhos, mas os espanhóis
entenderam “arejar” ou assoprar os seu olhos, pois “tem areia em meus olhos” em espanhol seria “hay arena em mi ojos”.
Mas antes que alguém assoprasse em seus olhos o Paulinho Japonês explicou o que havia acontecido. Foi então que um
espanhol gritou para o outro: “água por favor”.
Marcelo lavou os olhos e aliviado agradeceu os espanhóis e ainda falou para o Paulinho: “Ô japonês, já disse pra não ficar
me traduzindo tudo, eu sei falar espanhol”. E o Paulinho, educado, se afastou.
Quando o jogo terminou, e com a nossa vitória, todos foram cumprimentar o Marcelo pela atuação. Depois, no bar, os
espanhóis lhe perguntaram: “Como estás?” “Mui bueno” respondeu ele, “pero eu tô com um poquito de fridjo”. E concluiu
“puede usted me dizer, jô necessito telefonar, hay aqui uno orelhon?” Pô, telefone público é orelhão só no Brasil. E ele ainda
completou: “donde puesso comprar uma Cueca-Cuela?”.
Os espanhóis foram embora sem entender patavina do que o Marcelo disse, pois não lhe indicaram nem um telefone
público nem uma lanchonete.
Depois disso o Marcelo disse “como são grossos esses espanhóis de merda”. O Paulinho Japonês ficou quieto, sem esboçar
um só sorriso, enquanto todos nós quase nos esborrachamos de tanto rir. A partir daquela noite o Paulinho exerceu sua
condição de titular como intérprete desse grupo “fluente” em espanhol.

*Décio Clemente, que atua na área de marketing há mais de 30 anos, é colunista da Rádio Jovem Pan de São Paulo.
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Aos autores e colaboradores
Case Studies – Revista Brasileira de Management, publicação com arbitragem eminentemente
prática, está orientada para veicular as novas experiências, tecnologias e processos gerenciais
desenvolvidos nas organizações. Seu objetivo é funcionar como fórum editorial permanente para a
troca de conhecimentos e reciclagem de alto nível na área empresarial, através de estudos e ensaios
multidisciplinares. Em seus artigos, assinados por dirigentes empresariais, técnicos e consultores, serão
contemplados trabalhos criativos, pioneiros ou inovadores desenvolvidos dentro das suas próprias
organizações ou por elas expressamente autorizados.
Embora o tema seja da livre escolha do autor, sugere-se que o trabalho venha estruturado a partir de um
diagnóstico ou explicitando as causas que originaram o experimento; recomenda-se a descrição do seu
desenvolvimento, as dificuldades enfrentadas para a implementação e uma conclusão, com os resultados
alcançados, mesmo parciais, no caso de o trabalho não estar finalizado. Sugere-se também que, se
possível, sejam apresentadas medidas quantitativas, de forma a melhor ilustrar o case.
Todos os trabalhos enviados para Case Studies serão analisados à luz da linha editorial da publicação e
que visa a manter um nível elevado dos textos.

Orientação Básica
• Cada artigo enviado deverá conter, além do(s) nome(s) do(s) autor(es), sua qualificação e atividade profissional, telefone, fax e, se
for ao caso, o e-mail. Não serão publicados trabalhos com codinomes.
• O espaço de cada case na revista ficará a critério do editor mas recomenda-se o envio de textos com o mínimo de dez páginas, totalizando cerca de 21.000 caracteres excluindo gráficos e tabelas.
• Os cases deven ser enviados, preferencialmente, por e-mail para o seguinte endereço: scosta@insightnet.com.br. Os contatos com o
editor podem ser feitos através dos telefones (0xx21) 509-5399.
• Todas as ilustrações (gráficos, tabelas, figuras scaneadas, desenhos etc.) deverão vir em programas compatíveis com a linha IBMPC, como Power-Point, Microsoft Graph, Corel Draw, Paintbrush, Photoshop etc. Case Studies reserva-se o direito de eliminar as
ilustrações que não puderem ser reproduzidas com qualidade.
• Todas as tabelas, gráficos e figuras deverão ser enumerados e identificados no texto.
• Os fotolitos para anúncios a serem publicados deverão ser enviados no tamanho 21x28cm e em até 4 cores.
• Os trabalhos e os fotolitos deverão ser remetidos à Case Studies – Revista Brasileira de Management, Rua Sete de Setembro, 71, 14º
andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20050-005.
• Cada autor receberá, gratuitamente, 20 exemplares da edição que contiver seu respectivo artigo publicado.
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