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d) Data: 1986 
e) Endereço: Av. Guilherme Schell, 10.260 – São Luis – Canoas (RS) – 92.420-000 
f) Telefone geral: (51) 34662-8000 
g) Número de colaboradores: 1.700 
h) Nome do responsável pela inscrição: Marcelo Matarazzo 
i) E-mail do responsável pela inscrição: marcelo.matarazzo@sa.agcocorp.com 
j) Telefone do responsável pela inscrição: (51) 3462.8561 
k) Nome do responsável pelo projeto: Marcelo Matarazzo 
l) E-mail do responsável pelo projeto: marcelo.matarazzo@sa.agcocorp.com 
m) Cargo do responsável pelo projeto: Gerente de Meio Ambiente, Segurança e 
Saúde Ocupacional 
AUTORIZO a divulgação de informações cadastrais no Anuário de Sustentabilidade e 
site do Prêmio Expressão de Ecologia: sim 
 
3. Informações sobre o projeto e gestão ambiental 
a) Categoria: Gestão Ambiental 
b) Título: Gestão Corporativa de Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional 
c) Data do início do projeto: Janeiro 2009 
d) Número de funcionários remunerados: 20 
h) Resumo do case: O projeto de integração da gestão de meio ambiente, segurança 
e saúde ocupacional tinha o objetivo de integrar a gestão entre as unidades da 
AGCO situadas nas cidades de Canoas, Santa Rosa e Mogi das Cruzes. As três 
unidades eram certificadas, no entanto cada uma delas geria o sistema de gestão da 
sua forma, o que fazia com que os sistemas fossem distintos. O grande desafio foi 
envolver as pessoas e fazê-las crer que o sistema novo, que seria gerado, poderia 
ser melhor do que o anterior. O desafio foi vencido e hoje a AGCO tem um sistema 
de gestão corporativo, enxuto e eficaz.  
i) Descreva outras boas práticas adotadas: Projeto Reciclar para o Social; reuso de 
água; captação de água da chuva; práticas de produção mais limpa; ações de 
educação ambiental. 
AUTORIZO a disponibilização de download gratuito do arquivo digital do projeto 
inscrito através do site do Prêmio Expressão de Ecologia: sim 
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A EMPRESA 
 
 

A AGCO DO BRASIL é uma empresa fabricante de equipamentos agrícolas 

da AGCO Corporation, com sede em Duluth (EUA) sendo um dos maiores 

fabricantes e distribuidores de equipamentos agrícolas do mundo, possuindo 

fábricas em 8 países (Alemanha, Argentina, Austrália, Brasil, Dinamarca, Estados 

Unidos, França e México) e atuando em mais de 140 países com uma linha 

completa que inclui tratores, colheitadeiras, implementos de preparo do solo, para 

fenação, forragem, plantadeiras, pulverizadores e sistema de agricultura de 

precisão Fieldstar. 

No Brasil, o grupo está presente em três cidades do Rio Grande do Sul: 

Canoas, Santa Rosa e Ibirubá; e em São Paulo, em mais duas cidades: Mogi das 

Cruzes e Jundiaí. Hoje, somando-se as plantas do Brasil, está operando com 

aproximadamente 4.000 funcionários. Nas cidades com menor população, cabe 

ressaltar, a importância da presença da AGCO na economia e nas mais diversas 

atividades destas cidades.  

A AGCO DO BRASIL além de produzir tratores, colheitadeiras, e outros 

implementos agrícolas é a detentora das marcas mais tradicionais do agro 

negócio, tais como: Massey Fergusom, Valtra, Challenger, Fieldstar e SFIL. Um 

dos instrumentos que indicam a preferência dos consumidores é a colocação 

obtida na pesquisa Top of Mind, da Revista Amanhã, prêmio tradicional do Rio 

Grande do Sul, que destacou a marca Massey Fergusom como a mais lembrada 

por 17 anos consecutivos, na categoria máquinas agrícolas. 

As principais plantas industriais da AGCO América do Sul estão certificadas 

pela ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001. Essas certificações são concedidas 

somente para organizações que mantém sistemas de gestão com práticas pro 

ativas e preventivas em Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional.  



 

 

Assim como a manutenção das certificações, a Política de Qualidade, Meio 

Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional para a América do Sul demonstram 

claramente o comprometimento do grupo em sustentar o Sistema Gestão assim 

como produzir com qualidade, atingindo um desempenho de comunicação 

transparente e informativo de práticas focadas em prevenção de acidentes no 

ambiente interno e externo da organização, controlando os perigos e evitando os 

possíveis danos, preservando a segurança e saúde do trabalhador. 

Num cenário econômico competitivo, cada vez mais a AGCO vem 

buscando a incorporação de conceitos e práticas de proteção ambiental e 

responsabilidade social nos seus processos de gestão empresarial, como forma 

de facilitar o acesso a mercados exigentes e o recrutamento e retenção de 

profissionais talentosos.  
Várias ações foram implementadas com o Sistema de Gestão Ambiental 

(SGA), tais como: tecnologias limpas no processo industrial; coleta seletiva; 

reaproveitamento, redução e reciclagem de resíduos; assim como diversos 

programas de educação ambiental, campanhas de prevenção à segurança e 

saúde do trabalhador e integração com a comunidade. Ações estas que 

evidenciam o comprometimento da empresa e de seus colaboradores em traçar 

uma perspectiva sustentável direcionada para prevenção e solução de problemas 

ambientais e sociais. 

Portanto, afirmar que a AGCO é uma empresa socialmente responsável 

significa argumentar em favor de uma política de orientação pró-ambiente e 

coerente aos novos paradigmas mundiais de entendimento da problemática do 

homem na sua relação com a natureza. 

 



 

 

 

O PROBLEMA 
 
 

A criação de um bom sistema de gestão é fundamental para que as ações 

que trarão os ganhos ambientais para empresa e para comunidade possam se 

desenvolver. No entanto, muitas vezes os sistemas se tornam tão grandes e tão 

cheios de documentos que acabam dificultando a realização das rotinas diárias. 

Acontece também de o sistema de gestão ter crescido demais e ter deixado de 

buscar a melhoria contínua das boas práticas ambientais, o que se observa é que 

criar estas oportunidades muitas vezes acaba se tornando complicado. 

Em 2008, quando a AGCO lançou a Política Corporativa – “O mesmo olhar 

a mesma política”, para América do Sul, uma porta em direção à sustentabilidade 

estava sendo aberta. Este lançamento iniciou o processo de sensibilização das 

pessoas em relação aos rumos corporativos que a AGCO estava buscando, ou 

seja, estava instalado um processo grande de mudança dentro da empresa e isso, 

com certeza, mexe muito com as pessoas. Os antigos paradigmas deveriam ser 

analisados, criticados e se necessário eliminados. A alta direção começava a 

sinalizar que este seria um caminho sem volta e que a busca pela empresa 

sustentável era o objetivo maior, e dentro deste contesto o sistema de gestão de 

meio ambiente, segurança e saúde ocupacional era fundamental. 

O sistema de gestão de Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional é 

de responsabilidade do Setor de Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional 

que faz parte da Diretoria de Recursos Humanos. A Diretoria de RH hoje é a 

mesma para América do Sul e da mesma forma e Gerencia de Meio Ambiente, 

Segurança e Saúde Ocupacional. 

Dentro desta nova estrutura foi traçada uma diretriz no sentido de integrar 

os sistemas de gestão, pois eles eram diferentes nas unidades de Mogi das 

Cruzes, Canoas e Santa Rosa. Os sistemas de gestão de cada uma das unidades  



 

 

 

nasceram em momentos diferentes, eram auditados por empresas diferentes, 

cada um deles possuía um nível de integração diferente em relação a Meio 

Ambiente e Segurança e em relação ao sistema da Qualidade, uma metodologia 

em relação ao controle de documentos também distinta, além de possuírem uma 

forma de comunicar, treinar e divulgar o sistema completamente diferentes. 

Portanto o desafio não era pequeno. 

Apesar de todas as unidades serem certificadas, a maneira de gerir o 

sistema também era bem diferente e a estrutura em cima da qual os documentos 

haviam sido criados também. Havia uma semelhança maior apenas entre as 

unidades de Canoas e Santa Rosa, devido à proximidade física e o histórico das 

unidades. 

O desafio da integração, do sistema corporativo, nos foi lançado em início 

de 2009 e deveríamos finalizar em dezembro do mesmo ano. Aceitamos e 

cumprimos o desafio; e desde lá estamos trabalhando de forma contínua nesta 

integração, pois apesar de hoje já estarmos integrados sempre se torna 

necessário ajustar algumas das rotinas estabelecidas. 

A AGCO é uma empresa que possui inúmeras ações importantes do ponto 

de vista ambiental nas suas unidades, sendo que algumas delas são trabalhos 

premiados, inclusive no Prêmio Expressão. Neste ano que passou o nosso maior 

desafio foi a integração dos sistemas de gestão entre as unidades da América do 

Sul, o que consideramos que tenha sido uma nova boa prática. Por isso achamos 

que seria interessante compartilhar esta nossa experiência com outras empresas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

O CASE 
 
 Diante do exposto anteriormente, tínhamos um grande desafio e um curto 

espaço de tempo. Por onde iniciar? O que, e como integrar? Usar ou não uma 

consultoria externa? Como motivar e envolver as pessoas para este trabalho? 

Foram questões relevantes e difíceis de serem solucionadas rapidamente, até 

porque as auditorias continuariam acontecendo, os procedimentos ainda estariam 

vigentes, as rotinas diárias não cessariam; mas ao mesmo tempo, precisávamos 

criar, implantar e colocar em operação um sistema de gestão novo, integrado 

entre todas as unidades, e que fosse ainda mais eficaz do que os anteriores. Cabe 

salientar ainda, que as equipes das unidades permaneceriam inalteradas. 

Contratou-se, então, uma consultoria externa com o intuito de que eles 

juntassem e analisassem detalhadamente todos os documentos das unidades e, 

posteriormente, eles nos propusessem um pacote com os novos documentos. A 

consultoria realizou o seu escopo, no entanto todos os documentos foram 

revisados pela nossa equipe e a grande maioria deles acabou sendo modificada. 

A rotina interna e as particularidades de cada uma das unidades são melhores 

conhecidas pelas nossas equipes do que por consultores externos, portanto foi 

necessária uma revisão para que os procedimentos e formulários propostos pelo 

consultor fossem de fato operacionais nas unidades. 

Os principais procedimentos do sistema são originados para o atendimento 

dos próprios requisitos das Normas e estes todos hoje se tornaram procedimentos 

corporativos, assim como todos os seus respectivos formulários, que, após 

preenchidos se tornam registros do sistema. Desta forma tem-se uma estrutura 

padrão, e uma rotina padrão entre as unidades. 

É importante dizer ainda que o nosso objetivo direto foi criar um sistema de 

gestão corporativo, no entanto, utilizamos esta oportunidade para fazer uma 



 

 

análise crítica de todos os documentos existentes nas unidades, buscando o 

aumento do desempenho destes sistemas. O novo sistema deveria se tornar mais 

eficaz, mais operacional e mais representativo do que de fato é realizado nas 

unidades. 

A visão do nosso setor hoje é de que o sistema de gestão é uma ferramenta 

de gestão. Uma ferramenta que norteia as rotinas do nosso setor, e que não deve, 

em hipótese alguma, ter documentos que não são usados diariamente, ou pior, 

que só são usados para auditorias, coisa que havia acabado acontecendo com o 

sistema anterior.  Até porque a AGCO possui unidades ainda não certificadas 

trabalhando através do mesmo sistema. O resultado disso foi que eliminamos uma 

quantidade grande de documentos, principalmente nas unidades de Canoas e 

Santa Rosa. 

Depois de muito trabalho chegamos a formação do novo sistema. A 

estrutura principal do novo Sistema de Gestão de Meio Ambiente, Segurança e 

Saúde Ocupacional é composta de: 

- Manual Corporativo para América do Sul; 

- Procedimentos corporativos para América do Sul e Procedimentos locais de cada 

unidade; 

- Instruções de Trabalho locais; 

- Registros Corporativos e Registros locais; 

- Planilhas de levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais e Perigos e 

Danos Ocupacionais também são fundamentais para o sistema. Hoje elas estão 

alinhadas dentro do mesmo padrão corporativo. Sendo que os aspectos, os 

impactos, os perigos e os danos são padronizados, assim como a pontuação 

indicada para determinada situação para Severidade e da mesma forma para 

Gravidade; 

- As Auditorias Internas e Externas de verificação de conformidade em relação as 

Normas ISO 14001 e OHSAS 18001 acontecem hoje na mesma data em todas as 

unidades, utilizando o mesmo tipo de procedimento; 



 

 

- A Auditoria anual de atendimento aos Requisitos Legais também segue o mesmo 

padrão corporativo, apesar de acontecerem em datas distintas; 

- Em relação a comunicação, hoje foi criada uma rotina de comunicação também 

corporativa, de tal forma que os assuntos são alinhados internamente , depois 

entre as unidades e depois é comunicado oficialmente aos demais interessados; 

- Em relação aos treinamentos tanto do sistema de gestão quanto das 

necessidades da Segurança Ocupacional, também são feitos dentro de um padrão 

corporativo comum a todas as unidades; 

- Para finalizar, todas as campanhas são trabalhadas e alinhadas pelos nossos 

setores em cada uma das unidades, de tal forma que todas sejam lançadas no 

mesmo dia, com o mesmo formato e com a mesma mensagem. Como por 

exemplo a SIPATMA e a campanha de vacinação da gripe. 

 Os documentos que não puderam se tornar corporativos, pois a gestão 

deles possuía diferenças ou particularidades nas suas unidades, pelo menos se 

tornaram padronizados. É o caso, por exemplo, do Procedimento de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos.  Este Procedimento é padronizado para 

todas as unidades, na sua estrutura, nos seus principais itens, nas suas principais 

rotinas e determinações, utilizando o mesmo tipo de etiqueta em todos os resíduos 

de todas as unidades, atendendo aos mesmos tipos de controles e chamando o 

mesmo tipo de registro a ser preenchido em todas as unidades. No entanto não 

podemos torná-lo corporativo, pois hoje, por exemplo, a operação da Central de 

Resíduos em cada uma das unidades é realizada por um grupo diferente. Em 

Mogi existe uma empresa contratada para realizar esta operação; já em Santa 

Rosa a operação é realizada pelo setor de Manutenção, por um funcionário 

AGCO; enquanto que em Canoas, a operação é feita através de uma parceria com 

uma Cooperativa de Catadores de Canoas e com a própria Prefeitura de Canoas. 

Em relação aos destinos de resíduo também existem variações, não conseguimos 

ainda finalizar a logística toda para que todos os resíduos semelhantes sejam 



 

 

enviados aos mesmos destinos. Então, por estas particularidades cada unidade 

possui um Procedimento específico para gestão de resíduos. 

 Já as Instruções de Trabalho não são corporativas. Isso acontece por 

serem documentos específicos para a realização de determinadas rotinas de 

trabalho, e por esta razão não haveria como serem corporativas. 

 Ainda fazendo parte desta revisão do sistema de gestão, conseguimos 

padronizar a informação e modificamos a forma como o sistema está sendo 

divulgado a todos dentro da AGCO. O sistema de Intranet está disponível em 

todas as unidades e lá o sistema de gestão está disponível de maneira simples, 

rápida e clara. Hoje conseguimos disponibilizar inclusive os formulários dos 

Registros na rede, fato este que facilita muito o acesso a informação e que 

anteriormente não era disponibilizado em cem por cento. 

 Outra questão fundamental e que ainda está sendo bastante trabalhada é o 

fato de que a gestão de meio ambiente e segurança é feita pelo nosso setor, no 

entanto é fundamental que todos que aqui trabalham conheçam bem o nosso 

sistema, os nossos documentos, as nossas metas, pois eles são os responsáveis 

por executá-las e mantê-las de acordo com o planejado. Compartilhar esta 

responsabilidade também é uma novidade do nosso sistema. 

 Após todas as modificações que ocorreram no sistema de gestão tornado-o 

um sistema corporativo, acreditamos que tivemos uma experiência bastante 

positiva e que ela possa vir a servir de exemplo para que outras empresas 

realizem este mesmo trabalho. Acreditamos que empresas certificadas a bastante 

tempo muitas vezes acabam criando ou deixando de eliminar documentos 

desnecessários, e isso acaba prejudicando o próprio andamento e a performance 

da gestão. Acreditamos que uma oportunidade como está é fundamental para a 

realização de uma verificação e avaliação geral da documentação.  

O primeiro grande passo foi dado. O sistema de gestão hoje está 

padronizado e integrado entre as unidades da América do Sul. Agora o trabalho é 

em relação à melhoria contínua, buscando sempre a otimização dos documentos, 



 

 

de tal forma que o sistema permita a cada dia um desempenho melhor das 

pessoas e das metas da organização. O importante é que o sistema seja um 

reflexo da prática realizada diariamente na empresa. 

Esta etapa na busca da sustentabilidade foi alcançada, agora que o sistema 

está mais ágil, mais eficaz, com rotinas e procedimentos claramente definidos, 

estamos mais disponíveis para trabalharmos na prevenção, nas oportunidades de 

melhorias e de buscarmos novas alternativas de processos e produtos menos 

impactantes ao meio ambiente e as pessoas. Estamos com mais tempo de 

pensarmos na empresa como um todo, de analisarmos cada questão sempre 

olhando para a extensão daquelas ações e não um foco específico, enfim, esta 

gestão integrada nos deu a oportunidade de pensarmos de forma sustentável. 

Um fator relevante neste trabalho foi a diretriz traçada pela Diretoria da 

empresa no sentido da integração entre as unidades. No entanto, isso não 

passaria de uma meta caso as equipes locais não comprassem esta idéia. Então 

pode-se dizer que o destaque deste trabalho foi o esforço da gestão e de cada 

uma das equipes das unidades em caminhar rumo a um mesmo objetivo, o que 

possibilitou que este projeto se realizasse e fosse bem sucedido. 

Cabe salientar ainda, que no caso da AGCO estamos falando de unidades 

presentes em diferentes estados e regiões do Brasil. Algumas das fábricas eram 

empresas familiares e esta passagem para um grupo multinacional foi recebida de 

diferentes formas nas diferentes unidades. Culturalmente as equipes dos Setores 

de Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional são formadas por um grupo 

bem diversificado, sendo que as raízes locais eram muito fortes. Gerenciar estes 

grupos, gerenciar os preconceitos naturais existentes, gerenciar esta diversidade 

de comportamentos sem desrespeitá-los certamente foi, e ainda é, o maior dos 

desafios diários a ser superado em prol de um bom desempenho na execução das 

tarefas traçadas pelo sistema de gestão.  

 

 



 

 

 

O RESULTADO 
 

A quantificação dos resultados desta integração ainda não pôde ser 

avaliada em toda a sua extensão, uma vez que faz pouco tempo que estamos 

trabalhando na nova gestão. Em breve poderemos dizer que além de 

compartilharmos iniciativas e práticas ambientais e de segurança e saúde entre as 

unidades do grupo, e que além de melhorarmos significativamente o desempenho 

do sistema de gestão, reduzimos custos na gestão dos resíduos sólidos, que 

diminuímos o número de acidentes do trabalho, que reduzimos o nosso consumo 

de água, etc., mas por enquanto ainda não temos estes números. 

Mas pode-se dizer com certeza que através desta gestão corporativa a 

busca pela sustentabilidade na AGCO está mais próxima. Hoje o grupo de ações 

que compõe a sustentabilidade, do ponto de vista de dois dos seus 3 pontos de 

suporte, já estão integrados e colocados de forma corporativa o que representa 

uma grande evolução para a nossa empresa. 

Além disso, neste tipo de projeto é complicada a apresentação dos 

resultados no formato tradicional de ganhos ambientais, econômicos e sociais, 

pois os verdadeiros ganhos estão nas rotinas diárias dos times de cada unidade, e 

principalmente no crescimento profissional de cada um que teve o privilégio de 

participar deste projeto.  

Podemos citar alguns resultados já contabilizados em relação à 

documentação do Sistema de Gestão. Tivemos foi uma redução significativa da 

documentação do sistema de gestão de Meio Ambiente, Segurança e Saúde 

Ocupacional, conforme mostra a tabela que segue. 

 

 

 

 



 

 

 

Canoas + Santa Rosa + Mogi 

Total de documentos 
antes da integração 

Total de documentos 
depois da integração Total de docs. Eliminados Documentos alinhados 

(corporativos) 
Manual - 3 Manual - 1 Manual - 3 Manual: 1 

Procedimentos - 65 Procedimentos - 31 Procedimentos - 45 PASS: 16 
Instruções - 85 Instruções - 59 Instruções - 29 ITASS: 0 
Registros - 139 Registros - 98 Registros - 56 RASS: 31 

Planilhas de aspecto e 
perigo - 154  

Planilhas de aspecto e 
perigo - 106 

Planilhas de perigos e aspectos: 
47   

TOTAL:    446 TOTAL:   295 TOTAL:  180 TOTAL:  48 
TOTAL SEM PLANILHAS:   
292 

TOTAL SEM PLANILHAS:  
189 

TOTAL SEM PLANILHAS:  
133 

TOTAL SEM PLANILHAS:  
48 

Obs.:                                                                                                                                                                                              
1) Na segunda coluna, total de documentos depois da integração, somei os corporativos aos locais (criados ou mantidos);  

 

Nesta tabela podemos ver claramente a melhoria realizada. Foram 

eliminados 180 documentos do sistema de gestão. Os 48 documentos que 

passaram a ser corporativos são os principais do sistema o que demonstra o real 

grau de integração entre as unidades. 

O sistema de gestão ficou “limpo”, se tornou ágil, uma ferramenta de 

trabalho eficaz, além de padronizado e facilmente identificado em todas as 

unidades. Sem dúvida todos que passaram a trabalhar neste novo sistema 

ganharam muito com esta integração. 

Podemos destacar então como benefícios ou resultados que foram 

alcançados rapidamente pela introdução do novo sistema, os seguintes itens: 

- A padronização dos conceitos e das rotinas do sistema; 

- A redução de 180 documentos do sistema de gestão de Meio Ambiente, 

Segurança e Saúde Ocupacional; 

- Facilidade do gerenciamento; 

- Integração das pessoas e dos sistemas; 

- Facilidade nos acessos aos documentos relevantes; 

- Acessibilidade e aplicação dos requisitos das Normas e outros requisitos Legais; 



 

 

- As melhores iniciativas de cada unidade foram as que permaneceram, portanto 

todas as unidades ganharam e, obviamente, ganhou a corporação AGCO. 

- Como o sistema ganhou agilidade e eficiência a nossa equipe ficou com mais 

tempo disponível para trabalhar na prevenção, tanto ambiental quanto de 

segurança e saúde, que é a razão principal da existência de um sistema de 

gestão. 

O desafio de mudar culturalmente uma empresa muitas vezes parece 

grande demais e praticamente impossível de ser alcançado, então muitas vezes 

os gestores preferem permanecer na zona de conforto, não ter as perdas 

inerentes ao próprio processo e ir tocando o sistema de uma maneira mais 

cômoda, seguindo sempre as rotinas já estabelecidas, sem nem questionar se 

elas ainda deveriam existir. 

Algo semelhante acontece em relação a sustentabilidade, muito se fala da 

busca pela sustentabilidade, mas na maioria dos casos pouco se faz efetivamente 

nas empresas para alcançar esta resultado. Até porque o próprio conceito de 

empresa sustentável parece muitas vezes ter sido deturpado ou não aplicado em 

toda a sua complexidade. 

Aqui na AGCO estamos tendo o privilégio de participar de um processo 

sério, profissional, claro e tecnicamente definido em relação a sustentabilidade. A 

empresa já tinha e ainda têm inúmeras ações que são consideradas 

benchmarketing de mercado do ponto de vista ambiental.  Mas apenas boas 

ações ambientais não caracterizam uma empresa sustentável. O conceito é bem 

mais amplo e é assim que a AGCO e os seus gestores o estão entendendo. 

A etapa de integração do sistema de gestão era um passo difícil de ser 

dado, onde vários paradigmas deveriam ser quebrados, no entanto sem ele não 

teríamos como ir adiante, como falarmos de sustentabilidade. O desafio nos foi 

apresentado e, apesar do impacto inicial, o resultado alcançado deixou todos que 

não participaram diretamente do processo surpresos com a velocidade e com a 

eficácia da sua implantação. Já para a equipe toda que trabalhou no processo os 



 

 

sentimentos são de orgulho e de poder ter tido o prazer de ter participado de um 

trabalho desafiador que foi cumprido no prazo e ainda por cima bem realizado. 

A principal dificuldade encontrada neste trabalho foi, sem dúvida, a 

dificuldade natural que a maioria das pessoas tem em relação à mudança. É 

muitas vezes complicado convencer alguém de que o que está por vir será melhor 

do que o que está acontecendo; e isso muitas vezes impede que as pessoas 

participem com empenho deste tipo de mudança. Então é importante que esta 

diretriz esteja bem definida e que algumas das pessoas da equipe toquem o 

trabalho em direção ao atendimento da diretriz sem se preocupar muito com todas 

as dificuldades que irão encontrar, pois se os responsáveis se preocuparem 

constantemente com as dificuldades que encontrarão certamente o trabalho não 

terá uma continuidade e o objetivo final não será alcançado. Como acontece na 

maioria dos casos de ações bem sucedidas dentro das empresas, o diferencial 

deste projeto foi a maneira eficaz encontrada para gerenciar as pessoas.   

Claro que problemas sempre existem, o sistema criado não é estático e a 

empresa, assim como as pessoas, está em constante crescimento, e por esta 

razão necessitaremos além de manter, melhorar ainda mais este novo sistema. 

Mas o fato é que apesar de todas as dificuldades encontradas e, principalmente, 

da resistência inerente das pessoas ao processo de mudança, na AGCO 

passamos por todo isso e o resultado alcançado está aí, disponível a todos, e foi 

muito satisfatório. E por estas razões podemos dizer que o projeto de uma 

empresa sustentável está cada vez mais próximo. 

 
 

 
 

 

 

  

  




