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Em 2011, celebramos os 50 anos de fundação da WEG. O tripé da sustentabilidade é
algo que a WEG entende, respeita e busca desde a fundação; algo que está no DNA
da empresa, vindo diretamente das convicções pessoais dos fundadores. A WEG
praticava a sustentabilidade quando a palavra ainda não era parte do vocabulário
rotineiro das empresas e dos jornais.
Outros termos hoje muito em voga são, por exemplo, governança corporativa, plano
de sucessão, participação nos lucros, reciclagem, controle de resíduos e tantos
mais que eram práticas comuns na WEG, parte do seu dia a dia, antes mesmo que
esses nomes fossem cunhados. Sustentabilidade, na WEG, não é moda: é a base,
a essência, a raiz. Não é esforço de marketing: é questão de princípios. Não é um
objetivo superficial a atingir: é o caminho em si. É a própria WEG.
Os resultados obtidos nesta trajetória podem ser medidos de diversas formas e
em diversos aspectos. E embora praticamente os resultados sejam amplamente
positivos em todas estas diferentes métricas, o mais importante é observar o impacto
amplamente positivo que a WEG teve na vida das pessoas.
Isso inclui, naturalmente, aqueles que se tornaram colaboradores e que puderam,
participando desta trajetória, conquistar condições de vida melhores para si e
para sua família. Também aqueles que são nossos fornecedores e parceiros, que
puderam nos acompanhar e crescer conosco. E aqueles que se beneficiaram de
forma indireta, pelo impacto que nossa atividade teve nas vidas da pessoa nas diversas
comunidades próximas das nossas operações, tanto do ponto de vista das condições
sociais como ambientais.
Neste relatório você terá a chance de conhecer um pouco mais das nossas atividades e
dos resultados obtidos em aspectos que eventualmente não recebem a mesma atenção
que nossos resultados financeiros. Você poderá conhecer nossos programas voltados
para o bem estar dos nossos colaboradores, programas que vão muito além dos
benefícios de praxe. Apenas como exemplo, podemos citar o Programa Maturidade Ativa,
que prepara as pessoas para sua vida após o trabalho, que tem grande impacto
na qualidade de vida daqueles que, em alguns casos, dedicaram até 40 anos de sua vida
para a construção da WEG.
Também neste relatório você vai conhecer as ações da WEG em preservação
ambiental e diminuição dos impactos de sua atividade sobre o ambiente. Dados sobre o
consumo de energia, de água e emissão de efluentes, gases e sólidos estão claramente
apresentados. Ainda mais importante, no relatório estão apresentadas nossas iniciativas
de eficiência energética.
Acreditamos que este seja nosso maior impacto ambiental e também uma fonte de
amplas oportunidades de negócios. Isso inclui tanto os investimentos em nossas próprias
instalações fabris, para as quais conseguimos a certificação ISO 50001 pioneira no Brasil
no nosso setor, como o desenvolvimento de soluções e produtos ecoeficientes, que
permitem que nossos clientes possam gerar reduções significativas de consumo com
melhorias operacionais importantes.
Outro ponto relevante é o constante envolvimento de nossos parceiros e as demais
chamadas partes relacionadas. Valorizamos sempre o estabelecimento do diálogo
franco e aberto, buscando construir relacionamentos duradouros com fornecedores,
investidores, clientes e outros agentes, é fundamental para alçarmos êxito em
todas as iniciativas sustentáveis.
Esperamos que este relatório possa acrescentar ao seu entendimento sobre a WEG e que
permita entender melhor o contexto nos quais nossos negócios são conduzidos. Somos
uma empresa movida por grandes desafios e temos metas ambiciosas para alcançar nos
próximos anos. Mas cada um desses desafios e metas deve ser traduzido em melhores
condições de vida.
Melhores condições de vida para nossos clientes, para nossos colaboradores, para nossos
fornecedores, para as comunidades, para o Brasil e os demais países onde conduzimos
nossos negócios. Somente assim nossos acionistas poderão se beneficiar de uma empresa
que cresce de forma sustentável, mantendo a simplicidade.

Sobre o
Relatório
Um Relatório de Sustentabilidade representa a prática de medir, divulgar e
prestar contas do desempenho organizacional visando o desenvolvimento
sustentável, tanto interna quanto externamente. Com este intuito, a
WEG publica o seu 1º Relatório de Sustentabilidade, apresentando o seu
desempenho no ano de 2011 e reforçando o compromisso com o seu
futuro e com todos os seus stakeholders.
O escopo do Relatório de Sustentabilidade WEG é global, incluindo todas
as unidades fabris e filiais de vendas pertencentes ao Grupo WEG.
Para elaboração deste Relatório foram seguidas as
diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI), na sua
versão G3, no nível de aplicação B.

Indicadores de Desempenho
da G3 e Indicadores de
Desempenho do
Suplemento Setorial

B
Responder a todos os
critérios elencados para o
Nível C mais:
1.2;
3.9, 3.13;
4.5 a 4.13, 4.16 a 4.17.
Informações sobre a
Forma de Gestão para cada
Categoria de Indicador

Responder a um mínimo de 20
Indicadores de Desempenho,
incluindo pelo menos um de
cada uma das seguintes áreas
de desempenho: econômico,
ambiental, dir. humanos, práticas trabalhistas, sociedade,
responsabilidade pelo produto.

B+

A

A+

O mesmo exigido para o
nível B

Forma de Gestão divulgada
para cada Categoria de
Indicador

Responder a cada indicador essencial da G3 e do Suplemento Setorial* com a devida consideração ao
Princípio da materialidade de uma
das seguintes formas:
a) respondendo ao indicador ou
b) explicando o motivo da omissão.

COM VERIFICAÇÃO EXTERNA

RESULTADO

Responder a um mínimo de 10
Indicadores de Desempenho,
incluindo pelo menos um
de cada uma das seguintes
áreas de desempenho: social,
econômico e ambiental.

COM VERIFICAÇÃO EXTERNA

RESULTADO

C+

Responder aos itens:
1.1;
2.1 a 2.10;
3.1 a 3.8. 3.10 a 3.12;
4.1 a 4.4, 4.14 a 4.15.
Não exigido

Informações sobre
a forma de Gestão
da G3

RESULTADO

Controle do Relatório

Perfil da G3

C

COM VERIFICAÇÃO EXTERNA

Relatorio
Níveis de aplicação

* Suplemento Setorial em sua versão final.

A definição do conteúdo foi realizada por uma
equipe multidisciplinar envolvendo as áreas de
sustentabilidade corporativa, RH, suprimentos,
marketing, meio ambiente, finanças e produto, com
base nas demandas de cada um dos públicos com
os quais a empresa se relaciona (stakeholders).
Desta forma, o Relatório foi estruturado buscando
apresentar a empresa, sua forma de gestão, o seu
desempenho econômico e ambiental, bem como a
forma de engajamento e as suas boas práticas de
sustentabilidade com cada um destes stakeholders
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O processo de levantamento de dados deste
Relatório ocorreu ao longo
do ano de 2011 e início de
2012, envolvendo as mais
diversas áreas da empresa.

Os ciclos de publicação
dos Relatórios de
Sustentabilidade WEG
serão anuais, sempre no
primeiro semestre via site
da empresa.

Sustentabilidade
no DNA da empresa
A WEG apresenta, desde seus primeiros
dias, as características que levam
à grandiosidade. Foi sempre uma
empresa visionária, como provam suas
iniciativas pioneiras de governança
corporativa, conservação de recursos e
desenvolvimento tecnológico.
Foi sempre uma empresa cidadã,
como prova seu envolvimento com a
sociedade de Jaraguá do Sul, onde foi
fundada, e nas demais regiões onde
se instalou. Foi sempre uma empresa
de administração responsável, como
provam os incontáveis episódios
em que os fundadores e seus
sucessores puseram os interesses da
organização adiante dos próprios e
os interesses da comunidade adiante
dos imediatos da empresa.

São práticas que prometem manter a empresa
e – principalmente – o planeta numa rota sadia
de melhoria constante, devotada aos três pontos
de sustentação cruciais para a sobrevivência
em longo prazo: social, meio ambiente e
economia. Na WEG, esses três fundamentos são
interligados, inseparáveis.
Não se pode conceber a empresa sem pensar
em sua íntima ligação com os colaboradores e
a comunidade como um todo, com Jaraguá
do Sul, com Santa Catarina, com o Brasil.
Com o planeta.
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Fazendo a nossa parte

A demanda de energia é crescente em
todo o mundo. À medida que países
emergentes se industrializam e os padrões
de vida da população se elevam mais
energia é consumida pela sociedade
e, consequentemente, pela indústria.
Desta forma, a geração de energia, hoje
dependente de combustíveis fósseis e não
renováveis como o carvão, gás e petróleo,
se volta para a expansão das fontes de
energia renováveis.

O core business da WEG é relacionado com
energia elétrica. Os produtos da WEG são
geradores de energia, realizam a distribuição e
o controle dos equipamentos e também utilizam
energia para movimentar as mais variadas
máquinas em todos os segmentos, desde o uso
residencial à grande indústria, ou seja, toda a
malha de energia elétrica é coberta.

Esta tendência também se alinha com
as ações mundiais de minimização dos
impactos causados nas mudanças
climáticas provenientes da utilização
destes combustíveis.
A expertise na área de energias renováveis
desenvolvida pela WEG ao longo dos
últimos anos, ao lado do crescente
interesse pela utilização eficiente da
energia elétrica, outra área de excelência
da companhia, nos deixam confiantes em
nossa capacidade de aproveitar estas
megatendências para continuar crescendo
de forma sustentável.

7

Relatório de Sustentabilidade 2011

A racionalidade do uso desta energia faz
parte das decisões do dia a dia da empresa.
É parte da estratégia da WEG ser líder no
fornecimento de soluções em eficiência
energética para máquinas elétricas girantes.

Fazendo a nossa parte

Do ponto de vista ambiental, a WEG tem
uma grande influência pela utilização de seus
produtos e esta influência tem um forte viés
em produção limpa e utilização racional de
energia, diretamente relacionados com as
emissões de gases de efeito estufa, uma das
causas das mudanças climáticas em nosso
planeta.
A WEG é destaque em know how e número
de projetos e potência instalada no segmento
de geração de energia baseada em biomassa
e PCHs (Pequenas Centrais Hidrelétricas),
principalmente no Brasil – pontos que
contribuem para que a matriz brasileira de
geração de energia seja uma das mais limpas.
Racionalizar o uso de energia tem sido uma
busca incessante da indústria em geral. O
Brasil tem um custo elevado de energia,
prejudicando a competitividade nacional.
A nível mundial existe a preocupação com
redução de custos relacionados à energia,
mas também é forte a preocupação com
o nível de emissões de gases de efeito
estufa. Tem sido uma tendência mundial
o estabelecimento de metas de redução
emissões. Todos são mercados favoráveis
para equipamentos de geração limpa e
soluções eficientes.
Legislações estão cada vez mais restritivas
quanto aos níveis mínimos de eficiência dos
produtos, muitos destes presentes no
portfólio WEG. Esta direção aumenta o nível
de eficiência, o que é interessante para
uma empresa como a WEG por nivelar a
concorrência em um alto padrão.
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Fazendo a nossa parte

A WEG está na vanguarda dos produtos de alta eficiência.

O maior nível de eficiência em um mercado é disponibilizado para os outros mercados e a produção
em larga escala permite preços competitivos.
Alinhada a esta tendência, a WEG segue uma política firme de investimentos em Pesquisa e
Desenvolvimento de forma a impulsionar projetos em busca de novas tecnologias associadas ao
aumento da eficiência energética aplicada aos seus produtos e serviços.

Nesta linha destacam-se:
• Motores de alta eficiência:
Desenvolvemos linhas completas de
motores elétricos que atendem aos
maiores graus de eficiência existentes
no mercado, como a classe IE4.
• Inversores de frequência e sistemas
de controle e supervisórios:
Também desenvolvemos o controle
e proteção destes motores. Estes
sistemas basicamente reduzem o
consumo de energia por adequarem a
potência utilizada dos motores elétricos
à potência requerida no processo,
evitando as perdas de energia.

• Pinturas:
A WEG fornece produtos sem
fluídos voláteis, tintas com solvente
à base de água (hidrossolúvel), tintas
antiincrustantes e tintas antifungo.
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Um ponto alto de aplicação das tintas
antiincrustantes são os cascos de
embarcações marítimas e fluviais.
Esta tinta impede a proliferação de
material marinho, não comprometendo o
rendimento do motor destas embarcações
e, por consequência, o consumo de
combustível. Já as tintas antifungo tem
como aplicação destaque os tanques
de álcool, evitando o escurecimento do
tanque e diminuindo, por consequência,
as perdas pela evaporação do álcool.

Fazendo a nossa parte

• Sistemas completos de geração de
energia utilizando fontes renováveis:
Os sistemas incluem vários de nossos
produtos (geradores, transformadores e
automação) e serviços de integração.
São plantas geradoras que incluem
PCHs (Pequenas Centrais Hidrelétricas),
geração por biomassa e eólica. Neste
segmento a WEG é destaque em know
how e número de projetos e potências
instaladas, principalmente no Brasil –
pontos que contribuem para que a matriz
energética brasileira seja considerada uma
das mais limpas do mundo.

• Sistemas de tração elétrica:
Os sistemas de tração elétrica também
se consolidaram em uma forte tendência
para os meios de transportes.
Nossas Soluções já eram aplicadas
para embarcações marítimas e
foram intensificadas nos transportes
urbanos, com evidentes benefícios para
redução da poluição do ar nas grandes
cidades – um bom exemplo são os
trólebus na cidade de São Paulo. A
WEG apresentará na Conferência das
Nações Unidas sobre Desenvolvimento
Sustentável - Rio+20, em junho de
2012 três projetos relacionados à tração
elétrica e energia renovável: o Barco
Solar Amazônia e o Ônibus H2+2
(elétrico híbrido a hidrogênio),
em parceria com as universidades
federais de Santa Catarina e do Rio
de Janeiro, e o Ônibus Itaipu (elétrico
híbrido a etanol), em parceria com a
Usina Itaipu Binacional.
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Fazendo a nossa parte

No Brasil, linhas de financiamento disponíveis
para renovação de parques industriais tem
promovido um crescente número de negócios
quando o conceito de eficiência energética é
usado na substituição de equipamentos.
Olhando um pouco para dentro
de casa, mas sem deixar de ver o
resultado nos clientes, o
processo de fabricação dos
equipamentos WEG, baseado
em transformação, tem um nível
de emissão de gases de efeito
estufa bastante baixo, conforme
comprova o inventário de
emissões realizado em 2011.
E os produtos da WEG possuem,
como comentado antes, uma
forte influência no consumo de
energia de seus clientes, nos
quais também se encontram seus
fornecedores.
Assim, produtos eficientes,
normalmente em graus de
eficiência superiores às normas,
proporcionam um menor consumo
de energia nos processos dos
clientes e dos fornecedores e, por
consequência, menores níveis de
emissão.

Em todas as situações, o objetivo
é redução do consumo de energia,
com consequente redução de
custos operacionais, aliado ao ganho
ambiental de redução de emissões.
Desta forma, as soluções eficientes
da WEG geram interesse imediato
por se fixarem nas necessidades
identificadas entre seus clientes.
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A empresa

F

undada em 16 de setembro de
1961, a WEG S.A. é uma sociedade
anônima de capital aberto com sede em
Jaraguá do Sul - SC, Brasil.
É a empresa holding integrante do
Grupo WEG que tem como atividade a
produção e comercialização de bens
de capital, tais como, motores elétricos,
equipamentos para geração, transmissão
e distribuição de energia, automação
industrial e tintas e vernizes.

emprega

24.927
colaboradores

presente nos

5

continentes
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A empresa

Em Santa Catarina, onde a empresa nasceu,
está concentrada a maior parte da produção
preponderantemente verticalizada, incluindo desde
a fundição e a estamparia de metal, até a esmaltação
de fios de cobre e alumínio e a
fabricação de embalagens.
A partir do ano 2000, a empresa adotou uma forte
estratégia de conquista do mercado internacional,
adquirindo empresas já estabelecidas em países alvo
ou construindo atividades fabris nestes países.
O fato é que atualmente a WEG conta com filiais
em 26 países, dos quais, em 9 são unidades
produtivas (Brasil, Argentina, México, EUA, Portugal,
Áustria, Índia, China e África do Sul) e nos outros 17
países são escritórios comerciais (Chile, Colômbia,
Venezuela, Peru, Espanha, Itália, França, Reino
Unido, Alemanha, Bélgica, Holanda, Suécia, Emirados
Árabes, Rússia, Cingapura, Japão e Austrália).
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Unidades de negócios

Motores

Automação

Energia

Transmissão &
Distribuição

Localização Fábricas e Filiais

Tintas

Do primeiro prédio ao
parque instalado total

PARQUES FABRIS
EM 9 PAÍSES
- Brasil
- Argentina
- México
- Estados Unidos
- Áustria
- Portugal
- China
- Índia
- África do Sul

14

FILIAIS COMERCIAIS EM 26 PAÍSES
Argentina
Brasil
Chile
Colômbia
Venezuela
Peru
México
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Estados Unidos
Portugal
Espanha
Itália
França
Áustria
Reino Unido

Alemanha
Bégica
Holanda
Suécia
Emirados Árabes
Rússia
Índia

China
Cingapura
Japão
Austrália
África do Sul

Localização das unidades brasileiras
UNIDADES DE NEGÓCIO

LOCALIZAÇÃO
Jaraguá do Sul - SC
Guaramirim - SC
Itajaí - SC
Linhares - ES
Manaus - AM
Corupá - SC

MOTORES

Barra do Sul - SC
Itapoá - SC
FLORESTAL

Rainha - SC
Piçarras - SC
Garuva - SC
Poço Grande - SC
Administrativo PF II - SC

Jaraguá do Sul - SC
São Bernardo do Campo - SP
Joaçaba - SC
ENERGIA

Macaé - RJ
Itajaí - SC
Gravataí - RJ
Blumenau - SC

TRANSMISSÃO &
DISTRIBUIÇÃO

Itajaí - SC
Gravataí - RJ
Jaraguá do Sul - SC
São Bernardo do Campo - SP
Ribeirão Preto - SP
Macaé - RJ
São Paulo - SP

AUTOMAÇÃO

São José - SC
Jaraguá do Sul - SC
Itajaí - SC
São Bernardo do Campo - SP
Macaé - RJ
Guaramirim - SC

TINTAS

Mauá - SP
Cabo de Santo Agostinho - PE
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Controladas
e Joint Ventures
Marca
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Situação

Localização

Controlada

Tizayuca - México

Controlada

Johannesburg - África do Sul

Controlada

Joaçaba - SC

Controlada

São José - SC

Controlada

São Paulo - SP

Controlada

Buenos Aires - Argentina

Controlada

Mineápolis - USA

Controlada

Markt Piesting - Áustria

Joint Venture

Espanha

Joint Venture

Monte Alto - SP

Controlada

Gravataí - RS

Estrutura Organizacional
Assembléia
de Acionistas

Conselho de
Administração

WEG S.A.

WEG Equipamentos
Elétricos S.A.

WEG indústrias S.A.

Unidades
de Negócio

Controladas no Exterior

WEG Singapure
PTE LTD. (Cingapura)

WEG
Ibéria S.L
(Espanha)

Watt Drive
(Áustria)

Eletric
Machinery
(EUA)

Estruturas
Administrativas

Motores

Corporativo

Energia

International
Division

Empresas Brasil

Hidráulica
Industrial
S.A.

WEG
Amazônia
S.A.

WEG Linhares
Equipamentos
Elétricos Ltda.

WEG
Logística Ltda.

WEG
Administradora
de bens
Ltda.

Agro Trafo Mineração, Agricultura
Pecuária e Adm.
de Bens S.A.

Instrutech
Sensores
Eletrônicos Ltda.

Logotech
Sensores
Eletrônicos Ind.
Com. Ltda.

WEGeuro
Indústria
Elétrica S.A

WEG
Colômbia
Ltda.

(Portugal)

(Colômbia)

WEG Eletric
Motors (UK)
Ltda.

WEG
Cestari

WEG
Tintas Ltda.

(Itália)

(Inglaterra)

WEG
Scandinavia
AB (Suécia)

WEG Eletric
Motors Japan
C.O. LTD.

WEG
Eletric India
Private
Limited

WEG
Austrália
PTY LTD.

WEG
Germany
GmbH

WEG
Benelux S.A.

WEG
Chile S.A.

(Austrália)

(Alemanha)

(Bélgica)

(Chile)

WEG
Midle East
FZE

WEG
Electic CIS

WEG
Industries
India Ltd.

WEG
Venezuela
C.A.

(Índia)

(Venezuela)

(Dubai)
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(Rússia)

(Japão)

(India)

Equipamentos
Elétricos S.A.

WEG
México S.A.
de C.V.

WEG Nantong
Electric Motor
Manufacturing
CO. LTD.
(China)

WEG
Voltran S.A.
de C.V.

WEG
Transformadores México
S.A. de C.V.

Zest Electric
Motors (PTY)
LTD.

Zest
Energy
PTY LTD.

Zest
Electric
Ghana LTD.

(Argentina)

(México)

(México)

(África do Sul)

(África do Sul)

Shaw
Controls
(PTY) LTD.

Electric Motor
Laminations
(PTY) LTD.
(África do Sul)

Electric
Instrumentations
Engineering and
Contractors
(PTY) LTD.
(África do Sul)

(África do Sul)

Tintas

WEG Italy
S.R.L.

(França)

WEG

WEG
Drives e Controls

WEG France
SAS

(México)

(Ghana)

E&I
Electrical
Ghana LTD
(Ghana)

Transmissão
e Distribuição

Automação

Unidades
de Negócio

Florestal

Estrutura Organizacional

Principais alterações
estruturais em 2011
Aquisição Electric Machinery (EUA)

Em 03 de novembro anunciamos a assinatura do acordo
com a GE Energy para a aquisição da Electric Machinery (EM).
A aquisição foi concluída ao final de 2011.
A Electric Machinery, fundada em 1891 e baseada em
Minneapolis (EUA), desenvolve e fabrica motores, geradores
e excitatrizes que são fornecidos principalmente nos mercados
globais de petróleo e gás e geração de energia.
A empresa também fornece uma gama completa de
serviços de pós-venda, incluindo instalação, suporte
de campo, partes e peças, reparos, rebobinagem,
rebalanceamento e suporte técnico.
A Electric Machinery tem uma base instalada
de mais de 5.500 unidades em operação.
É líder no desenvolvimento tecnológico de produtos
de alto valor agregado como geradores de 2 polos
e motores síncronos de baixa rotação.
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A reputação construída
pela Electric Machinery
em máquinas de grande
porte ao longo dos
100 anos de história,
com produtos de alta
qualidade e grande
reconhecimento de
marca em segmentos de
mercado importantes,
como petróleo e gás e
de geração de energia,
vai se somar à nossa
plataforma na América
do Norte em Minneapolis,
permitindo flexibilidade no
fornecimento de soluções
integradas na região.

Estrutura Organizacional
Principais alterações
estruturais em 2011

Aquisição Watt Drive (Áustria)

Em 08 de novembro anunciamos a aquisição
da Watt Drive Antriebstechnik GmbH (“Watt
Drive”), companhia austríaca especializada no
desenvolvimento e fabricação de redutores,
motorredutores, inversores de frequência e
sistemas de acionamento. Fundada em 1972 nas
proximidades de Viena, Áustria, a Watt Drive era
um tradicional player europeu no segmento de
power transmission, com unidade fabril na Áustria e
unidades de montagem na Alemanha e Singapura e
com extensa rede de representantes comerciais.

Com a aquisição da Watt Drive, a WEG passa a oferecer
soluções power transmission nos mercados externos,
em linha com a estratégia de oferecer um portfólio de
produtos e soluções cada vez mais amplo.
As soluções power transmission integram motor elétrico, inversor de frequência e redutor de
velocidade e melhoram o desempenho operacional e maximizam a eficiência energética.

Joint Venture com a CESTARI

Em 19 de outubro de 2011 anunciamos
acordo de entendimentos assinado com
a CESTARI Industrial e Comercial S.A.
(“CESTARI”), para o desenvolvimento,
fabricação e comercialização de redutores
e motorredutores.

A CESTARI é um dos líderes no mercado
brasileiro de redutores de velocidade e está
sediada em Monte Alto, estado de São
Paulo, onde possui estrutura verticalizada
de produção, com processos de fundição
em ferro, bronze e alumínio, e usinagem
em modernos centros computadorizados.
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A WEG-Cestari Redutores e Motorredutores S.A., engloba especificamente os negócios e ativos relacionados à fabricação de redutores
de velocidade e motorredutores,
combinando as soluções de motores
elétricos e sistemas de automação
industrial com os redutores de
velocidade e motorredutores em
pacotes de soluções integradas
conhecidos como “soluções power
transmission”, cada vez mais demandadas pelo mercado, pois melhoram o desempenho operacional e
maximizam a eficiência energética.

Estrutura Organizacional
Principais alterações
estruturais em 2011

Joint Venture com MTOI

Em 03 de março de 2011 anunciamos a assinatura
de Memorando de Entendimento e o Acordo de
Transferência de Tecnologia com o Grupo M. Torres
Olvega Industrial (MTOI) para a criação de uma joint
venture para a fabricação, montagem, instalação e
comercialização de aerogeradores e fornecimento
de serviços de operação e manutenção, no Brasil.
O Grupo M Torres foi fundado em 1975 para projetar,
desenvolver e fabricar sistemas para processos de
automação industrial e soluções para os setores de
aeronáutica, papel e energia.
A tecnologia desenvolvida pela MTOI permite que o gerador elétrico seja acoplado diretamente ao
eixo da turbina eólica, não sendo necessária a instalação do multiplicador de velocidade, o que
representa uma vantagem competitiva, pois reduz o número de componentes e, consequentemente,
a possibilidade de problemas operacionais e de custos de manutenção.
Esta parceria nos possibilita participar diretamente no negócio de geração de energia
eólica com uma oferta integrada, que incorpora vários produtos da nossa linha de negócios, tais
como geradores, transformadores, inversores de frequência, motores e tintas.

Aquisição Pulverlux (Argentina)

Em 11 de maio anunciamos a aquisição do controle
acionário da Pulverlux S.A., empresa especializada
na fabricação e comercialização de tintas em pó na
Argentina. Nesta mesma oportunidade anunciamos
a abertura de uma nova unidade de fabricação em
Mauá (SP) e uma unidade de distribuição em Cabo
de Santo Agostinho (PE).
A Pulverlux atua nos segmentos de arquitetura,
perfis de alumínio, painéis elétricos,
eletrodomésticos, autopeças, máquinas e
equipamentos há mais de 10 anos, e contava,
quando de sua aquisição, com 42 colaboradores,
área fabril de 10.000m2 em Buenos Aires e
faturamento anual de aproximadamente
US$ 7,0 milhões.
A nova fábrica de tintas em Mauá (SP) responde
ao crescimento dos investimentos na exploração
das reservas de petróleo da camada do pré-sal,
melhorando a logística de atendimento na região
sudeste e aumentando a capacidade produtiva
de tintas líquidas. A unidade de Cabo de Santo
Agostinho (PE), localizada a 25 km do Porto de
Suape e a 17 km de Recife, facilita o atendimento
nas regiões norte e nordeste do Brasil.
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Estrutura Organizacional
Principais alterações
estruturais em 2011

Nova Unidade
Fabril na Índia

A empresa construiu, ao longo de
2010 inclusive, uma nova unidade
fabril na cidade de Hosur, Estado de
Tamil, na Índia. Esta unidade produz
motores elétricos de alta tensão
e geradores de energia elétrica e
iniciou operações no início de 2011.
Este é um empreendimento pioneiro
para a empresa na fabricação de
equipamentos de alta tensão no
exterior, buscando aproveitar a
oportunidade oferecida pela rápida
expansão do mercado indiano.
Outro aspecto inédito é que este
é um projeto greenfield, projetado
e executado para atender as
exigências do padrão WEG desde
o início das operações.

Novo Parque Fabril
em Linhares (ES)

Em agosto de 2009 foi anunciada a
conclusão das negociações com os
governos do estado do Espírito Santo
e do município de Linhares para a
instalação de uma nova unidade industrial
de produção de motores elétricos.
Na construção deste parque fabril,
a empresa está adotando a mesma
concepção modular utilizada pela WEG em
suas outras unidades fabris no Brasil e no
exterior e que permite o aumento gradual
e contínuo da capacidade produtiva,
atendendo às necessidades de
expansão da empresa ao longo de
vários anos. O primeiro destes módulos
produtivos em Linhares entrou em
operação em 2011.
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O investimento projetado para esta
fase do projeto é de R$ 160 milhões
ao longo dos próximos 4 a 6 anos.
O projeto está sendo implantado
na região incentivada pela SUDENE.

Governança corporativa
A WEG S.A. sempre se caracterizou pela
adoção de práticas diferenciadas de
Governança Corporativa.
Esta atitude reflete o exemplo
estabelecido pelos fundadores
da companhia do grande respeito
pelos parceiros que foram se juntando
à sociedade ao longo do tempo.
Temos o compromisso de continuar
atuando dentro dos mesmos princípios
de transparência, equidade e
prestação de contas aos acionistas
e demais partes interessadas.
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Governança corporativa

A administração do Grupo WEG é exercida pelo Conselho de
Administração, com funções deliberativas; pela Diretoria Executiva,
com funções representativas e executivas; e pelo Conselho Fiscal.
O Conselho de Administração é composto por 7 (sete)
membros, sendo: um presidente, um vice-presidente
(Independente) e 5 (cinco) membros, um destes Independente.
Compete ao Conselho de Administração avaliar formalmente os
resultados de desempenho da companhia, do próprio Conselho, da
diretoria e, individualmente, dos membros de cada um destes órgãos.
Para isso, o Conselho de Administração reúne-se sempre que necessário,
ao menos trimestralmente, por convocação do seu Presidente.
*Considera-se Conselheiro Independente aquele que atende o disposto no Regulamento de
Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA, bem como o conselheiro eleito mediante
faculdade prevista nos §§ 4º e 5º do Art. 141 da Lei Brasileira nº 6.404/76.

Conselho de Administração
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Governança corporativa

Os membros do Conselho são eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral para um
mandato unificado de dois anos, podendo ser reeleitos. Como um órgão colegiado,
busca-se reunir no Conselho de Administração competências tais como:
- experiência de participação em
outros Conselhos de Administração;

- conhecimentos de finanças;
- conhecimentos contábeis;

- experiência como executivo sênior;
- conhecimentos jurídicos;
- experiência em gestão de mudanças
e administração de crises;

- conhecimentos dos negócios da organização;

- experiência em identificação
e controle de riscos;

- conhecimentos dos mercados
nacional e internacional;

- experiência em gestão de pessoas;

- contatos de interesse da organização.

Individualmente, busca-se que os candidatos possuam:
- alinhamento com os valores da organização;

- capacidade de trabalho em equipe;

- capacidade de defender seu ponto
de vista a partir de julgamento próprio;

- conhecimento das melhores
práticas de Governança Corporativa;

- disponibilidade de tempo;

- capacidade de ler e entender
relatórios gerenciais, contábeis e financeiros;

- motivação;
- noções de legislação societária;
- visão estratégica;
- percepção do perfil de risco da organização.

O conselheiro deve ainda estar isento de conflito de interesse fundamental
(não administrável, não pontual ou situacional, que seja ou se espere que seja
permanente) e permanentemente atento aos assuntos da organização, além
de entender que seus deveres e responsabilidades são abrangentes e não
restritas às reuniões do Conselho. Conforme Estatuto Social da empresa, os
cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente
Executivo não poderão ser acumulados pela mesma pessoa.
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Governança corporativa

A Diretoria Executiva é composta de 13 (treze) membros,
sendo: um Diretor Presidente Executivo, um Diretor VicePresidente, um Diretor de Relações com Investidores e
demais Diretores. Todos os membros da Diretoria são
eleitos e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Conselho de
Administração e poderão acumular funções. O prazo do
mandato é de dois anos, admitida a reeleição. A Diretoria,
dentro dos limites fixados em lei e pelo Estatuto Social
da empresa, fica investida de amplos e gerais poderes
de gestão que possibilitem a prática de todos os atos
necessários ao regular o funcionamento da companhia com
vistas à consecução dos seus objetivos sociais.

Diretoria
Executiva

13

membros

Organograma da diretoria executiva

Diretor Tecnologia
da Informação
Wandair Garcia

Presidente Executivo
Harry Schmeltzer Jr.

Diretor Financeiro
Laurence B. Gomes
Vice-Presidente Executivo
Sérgio Scwartz

Diretor
Controladoria
Wilson Watzko

Diretor Recursos
Humanos
Hilton José de
Veiga Farias
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Diretor de
Marketing
Antonio Cesar
da Silva
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Diretor
Internacional
Luis Gustavo
Iansen

Diretor
Superintendente
MOTORES
Siegfried
Kreutzfeld

Diretor
Diretor
Superintendente Superintendente
ENERGIA
AUTOMAÇÃO
Umberto Gobatto Sinésio Tenfen

Diretor
Superintendente
T&D
Carlos Prinz

Diretor
Superintendente
TINTAS
Reinaldo Richter

Governança corporativa

O Conselho Fiscal é permanente, composto de 3 (três) membros
efetivos e 3 (três) suplentes, cabendo anualmente à Assembleia Geral
Ordinária a eleição dos seus membros.

Remuneração
Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva
recebem, além de remuneração fixa, uma remuneração variável contingente
ao atingimento de metas e indicadores de desempenho econômico,
ambiental e social. Tal forma de remuneração promove o compartilhamento
dos resultados de forma coerente e transparente e promove o alinhamento
dos interesses da companhia, dos administradores e dos acionistas, de
acordo com as melhores práticas de gestão e de governança corporativa.

Gestão de riscos
O Sistema WEG de Gestão de Riscos Corporativos está em conformidade com as melhores práticas
internacionais e com padrões definidos por órgãos reguladores do Brasil e Exterior, adaptadas às
caraterísticas específicas dos negócios da empresa. Este sistema está fundamentado em uma
Política de Gestão de Riscos Corporativos que estabelece diretrizes, responsabilidade e limites,
norteando a atuação dos Comitês, Comissões, Departamentos e Seções na execução das ações,
obedecendo aos limites definidos pelo Conselho de Administração.
O objetivo deste sistema é antever, avaliar e gerar respostas a riscos e oportunidades que possam
afetar o alcance dos objetivos estratégicos da organização.

O escopo deste sistema abrange 4 (quatro) grandes dimensões:

1
2

Dimensão estratégica
capacidade de antecipar, proteger-se
e/ou adaptar-se às mudanças.

Dimensão financeira
capacidade de obter e/ou
preservar recursos financeiros.

3
4

Dimensão pessoas
capacidade da empresa em atrair, desenvolver,
reter e ter à disposição recursos humanos.

Dimensão processos
capacidade de utilizar os recursos
disponíveis de forma eficaz e eficiente.

A gestão do Sistema de Riscos Corporativo está integrada com a estrutura de gestão participativa
da organização que estabelece comitês e comissões multidisciplinares para analisar, definir, aprovar
e implementar alterações em seus processos de negócio. A gestão de riscos é de responsabilidade
destes comitês e comissões e é submetida periodicamente ao referendum da Alta Direção.
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50 anos de história
Em 16 de setembro de 2011 a WEG completou
50 anos de história. Neste meio século, a WEG
transformou-se, de um pequeno fabricante de
motores elétricos do interior de Santa Catarina
em uma das maiores multinacionais de capital
brasileiro, com operações em 5 continentes
e posição de liderança nos mais diversos
mercados e segmentos.
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50 anos de história

A WEG comemorou seus 50 anos de fundação com uma
grande campanha intitulada “A Gente Cresce com a WEG”,
envolvendo colaboradores e comunidade, que teve como
principal objetivo trabalhar o orgulho, o reconhecimento e a
valorização entre os públicos de relacionamento da empresa.
Para comemorar esta data, a WEG presenteou seus
colaboradores com mais de R$ 1 milhão em prêmios,
em sorteios realizados desde o mês de abril até o mês
de setembro. Foram 12 carros, 100 prêmios de
R$ 3 mil e 55 prêmios de R$ 5 mil.
Além dos sorteios, foram realizados movimentos internos,
como a Campanha Conte Sua História – reunindo
depoimentos e homenagens de colaboradores ao
cinquentenário da empresa –, a campanha reunindo
desenhos de filhos de colaboradores, Casamento Coletivo,
Ação Comunitária Especial, Corrida Rústica WEG 50 Anos
e uma grande festa em setembro, reunindo fundadores,
familiares, gestores e colaboradores que completaram
25 anos de empresa.
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A gente cresce com a WEG

Produtos
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Produtos

Unidades de negócios motores
Eficiência e confiabilidade para a indústria

Motores Elétricos Comerciais

Duráveis e energeticamente econômicos, os
motores elétricos monofásicos e comerciais da
WEG são utilizados em máquinas e equipamentos
comerciais tais como processadores de alimentos,
betoneiras, ceifadores e motoesmeril, além de
eletrodomésticos tais como condicionadores de ar,
refrigeradores, etc. Em sua maioria são motores
monofásicos trabalhando em baixa tensão.

Motores Elétricos Industriais

A WEG preocupa-se em minimizar os custos
operacionais na indústria desde a década de
90 quando lançou linhas de motores elétricos
com rendimento bem acima dos padrões
de mercado. Nossos motores elétricos
trifásicos de corrente alternada são utilizados
em diversos equipamentos destinados aos
mais variados segmentos da indústria tais
como mineração, siderurgia, açúcar & etanol,
papel & celulose, etc. São utilizados tanto
em baixa como em média tensão. Suas
principais aplicações são bombas centrífugas,
compressores, pontes rolantes, entre outros.
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Produtos

Unidades de negócios automação
Sistemas eletroeletrônicos incrementando a produtividade
Drives

O avanço da eletrônica permite que se observe
o acionamento de motores de corrente
contínua, corrente alternada e servomotores de
maneira muito mais ampla através do uso dos
drives. Com eles são possíveis os efeitos de
variação de velocidade, controles de torque e
posicionamento e várias proteções incorporadas
a um único produto. Além disso, os drives WEG
também são inseridos em projetos que exigem
confiabilidade e economia de energia.

Controls

A WEG desenvolve controls com
a finalidade de seccionar, proteger,
comandar e sinalizar circuitos
de um modo geral obedecendo
as mais rigorosas normas de
segurança e aplicação.

Painéis Elétricos

Os projetos de acionamentos e automação
industrial são muitos bem representados pelos
painéis elétricos. Através dos painéis elétricos
WEG é possível organizar os drives e controls
de maneira a comandar e proteger desde uma
simples aplicação até uma planta industrial com
a mais alta sofisticação em automatização.
Eles são projetados para garantirem a proteção
de equipamentos, segurança e vida útil das
máquinas e aplicações que irão acionar.
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Produtos

Unidades de negócios energia
Soluções flexíveis para energia sustentável
Geração de Energia

Novas ofertas de energia elétrica asseguram condições plenas de atendimento à expansão
do consumo e a WEG oferece sistemas completos para geração de energia, aumentando
a flexibilidade operacional do sistema elétrico e reduzindo o risco de falta de energia elétrica
ou de limitação no consumo em situações de emergência. A WEG entrega toda a gama de
equipamentos e serviços especializados para centrais hidrelétricas, termoelétricas, eólicas
e critical power: turbinas hidráulicas, turbogeradores, hidrogeradores, hidromecânicos,
alternadores síncronos, aerogeradores, painéis, cubículos, supervisórios, entre outros.
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Produtos

Unidades de negócios
transmissão e distribuição
Excelência em tecnologia de
fornecimento de energia

Transmissão e Distribuição de Energia

Entre a produção da energia elétrica e o seu
consumo final existe um longo caminho. E neste
caminho a WEG também está presente, ofertando
Soluções Completas que envolvem Produtos e
Serviços para diversas aplicações e segmentos de
mercado. São subestações convencionais (em
regime turn-key), soluções móveis (subestações e
transformadores), secionadores, transformadores
(a óleo e secos) e serviços de reforma e
repotenciação. Todo este trabalho é realizado
por uma equipe técnica altamente capacitada,
responsável por customizar o portfólio conforme a
necessidade de cada cliente.

Unidades de negócios tintas
Tintas oferecendo proteção total
Tintas e vernizes

Todo equipamento necessita
de proteção contra corrosão e
outras condições agressivas e
para isso, a WEG desenvolveu
produtos de alta tecnologia
que conferem proteção
total. São tintas líquidas,
tintas em pó e vernizes
destinados as mais diversas
aplicações e segmentos de
mercado. Nossas soluções
estão presentes nos mais
variados segmentos: navios
e plataformas de petróleo,
refinarias, tanques, estruturas
metálicas, autopeças,
implementos rodoviários
e agrícolas, arquitetura,
iluminação, painéis elétricos,
equipamentos, fios
esmaltados, móveis tubulares
de aço e eletrodomésticos.
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Segmentos de negócios
A WEG atua nos mais diversos segmentos de negócios com foco em:
- Fabricantes de
máquinas e equipamentos
- Açúcar & etanol
- Mineração
- Papel & celulose
- Petróleo & gás
- Naval
- Alimentos & bebidas
- Construção civil
- Energia
- Serviços, entre outros

Mercados abrangidos
Os produtos WEG estão presentes em mais de 100 países,
estratificados nos seguintes mercados:

34,30%

América do Norte

25,50%

Europa

15,10%

América do Sul e Central

14,80%

África

10,30%
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Australásia

Prêmios
- Prêmio Qualidade 2010 – Revista Eletricidade Moderna;
- Executivo de Valor, Harry Schmelzer Jr. – Jornal Valor Econômico
(segmento Máquinas e Equipamentos Industriais);
- Prêmio Empresas Mais Inovadoras do Brasil 2010 – Revista Época Negócios;
- Prêmio Especial Top Five 20 Anos – Revista NEI;
- Prêmio Ser Humano SC 2011, categoria Projeto Social (Ação Comunitária) –
Associação Brasileira de Recursos Humanos de Santa Catarina (ABRH-SC);
- Selo Começar de Novo – Conselho Nacional de Justiça (CNJ);
- Olimpíadas do Conhecimento – Medalha de Ouro;
- Qualidade no Fornecimento – RGE;
- The 2011 BCG 100 New Global Challengers;
- 500 Maiores do Sul - 4ª posição do Ranking de SC e 12º lugar entre as 500
maiores do sul de 2011 – Revista Amanhã;
- Prêmio FINEP 2011 - categoria Grandes Empresas;
- Prêmio Naval de Qualidade e Sustentabilidade – Projeto Formação de Chefias;
- Marcas do Século XXI – Revista Empreendedor;
- Melhores Fornecedores de Bens 2011 – Petrobras (Bacia de Campos)
Categoria: Grandes Campos (2º Lugar – Prata).
- Prêmio Empresas que Melhores se Comunicam com Jornalistas 2011 – Revista;
Prêmio Fornecedor Sustentável - ThyssenKrupp Elevadores;
- TOP FIVE por 20 anos consecutivos categoria de motores elétricos – Revista NEI.
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Forma de gestão
O modelo de gestão WEG se
baseia na Gestão Participativa
sustentada por 4 pilares: as Comissões de Trabalho, os Círculos
de Controle de Qualidade (CCQ),
o Programa WEG de Qualidade e
Produtividade (PWQP) e o Programa de Melhoria Contínua (PMC).

Comissões

CQC

PWPQ

PMC

Comissões

O sistema de comissões WEG é parte integral da estrutura formal de liderança da
organização e é o alicerce da prática de gestão participativa. Foi criado em 1969, através do
desenvolvimento de trabalhos coordenados pelos fundadores e com auxílio de assessoria
do Sr. Walter Christian (IBAC – Instituto Brasileiro para Assuntos da Qualidade).
As comissões fazem parte das premissas do modelo de gestão participativa e perseguem
3 objetivos, alinhados à cultura da WEG:

1. Melhorar o processo decisório;
2. Desenvolver pessoas – difer-

entes assuntos de diferentes áreas
ampliam os conhecimentos
e a visão sistêmica dos processos;

3. Comprometimento, pois se

trabalha na busca do consenso.
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Por “comissões”, entendem-se grupos formalmente
constituídos e reconhecidos pela Direção com
poder de decisão em primeira instância. Todas as
comissões têm as suas atribuições específicas
delineadas por ocasião de sua criação e estão
registradas em um Manual de Estrutura Legal e
Funcional. As comissões dão suporte à Direção no
processo de tomada de decisão, sendo que suas
proposições são submetidas ao referendum da
Diretoria por ocasião de suas reuniões.

Formas de gestão

Círculo de controle
de qualidade - CCQ
Em 1982, a gestão participativa foi levada à base
da empresa através da implantação do Programa
de Círculos de Controle de Qualidade (CCQ). O
CCQ é formado por grupos de colaboradores
que se reúnem voluntariamente para identificar,
analisar e solucionar problemas e fazer melhorias.

Atualmente,
a WEG possui

530
grupos

82 mil

e já implantou mais de
melhorias em sua trajetória.

Programa WEG de Qualidade
e Produtividade - PWQP
Outro importante pilar do modelo de gestão é o Programa
WEG de Qualidade e Produtividade (PWQP), introduzido
em 1991 para fortalecer o envolvimento dos colaboradores
na gestão da empresa. Este programa promove a
elaboração de metas e projetos a serem desenvolvidos a
cada ano pelos próprios colaboradores, incluindo as áreas
de meio ambiente, saúde e segurança, desenvolvimento
tecnológico, normalização interna e melhorias de
desempenho de forma geral.

Programa de
Melhoria Contínua
Em 2008, o modelo de gestão foi complementado
com o lançamento do Programa de Melhoria
Contínua, visando capacitar/treinar pessoas
em ferramentas de Gestão para eliminação de
atividades que não agregam valor e redução de
desperdícios e defeitos.

Exatidão dos dados

As técnicas de medição de dados econômicos, ambientais e sociais e as bases de cálculos são
exatas, baseadas em dados extraídos dos sistemas ERP da SAP, SIG, sistema Vetorh Gestão de
Pessoas da Senior Sistemas e, em alguns casos, planilhas eletrônicas nas áreas responsáveis.
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Formas de gestão

Missão
Crescimento contínuo e sustentável,
mantendo a simplicidade.

Visão
Ser referência global
em máquinas elétricas
e com uma ampla linha de
produtos, provendo soluções
eficientes e completas.

Valores
Companhia Humana

Valorizamos cada contribuição individual para o nosso
sucesso, e motivamos as pessoas através da integridade,
ética e apoio constante para o desenvolvimento pessoal.

Trabalho em equipe

Trabalhando em equipe, reunimos o melhor
do conhecimento, inteligência e habilidade
para aprimorar constantemente o trabalho
e beneficiar nossos clientes.

Eficiência

Todo dia trabalhamos para tornar as coisas melhores.
Todos os produtos, processos e desenvolvimentos são
guiados pelo aumento na eficiência.

Flexibilidade

Sempre iremos desenvolver novas maneiras eficientes
de responder a situações de mudança e atender às
necessidades dos clientes.

Inovação

Novas ideias e tecnologias garantem a existência da
companhia. É por isso que encorajamos e apoiamos um
clima de pensar além do hoje.

Liderança

Ser referência no relacionamento com clientes.
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Políticas
As Políticas foram criadas para assegurar o cumprimento de
condutas alinhadas à cultura da empresa e aprimorar suas práticas.
Integram essas políticas:

Qualidade

Meio Ambiente

Eficiência Energética

Saúde e Segurança

Responsabilidade Social
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Políticas

Qualidade
Fornecer produtos e serviços com qualidade autêntica,
ou seja, satisfazer as necessidades de nossos
clientes ao menor custo possível.

Meio Ambiente
O Grupo WEG tem como política assegurar o
menor impacto ambiental de seus produtos e
processos produtivos, buscando:
- Atender a legislação ambiental aplicável;
- A melhoria contínua através do estabelecimento
de objetivos e metas ambientais;
- Atuar de forma preventiva, visando à proteção
do meio ambiente no qual está inserido;
- Processos e produtos ecoeficientes,
preservando os recursos naturais.

Eficiência Energética
Assegurar o desenvolvimento, a produção
e a comercialização de produtos e serviços
com maior eficiência e a melhoria contínua
dos nossos processos de negócio,
atendendo os requisitos legais e permitindo
a redução do consumo de energia e dos
impactos sobre a matriz energética.
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Políticas

Saúde e Segurança
O Grupo WEG estabelece como política a valorização do
ser humano no desenvolvimento de suas atividades,
produtos e serviços quanto aos aspectos relacionados à
segurança e saúde comprometendo-se a:
- Adotar posturas de prevenção em todos
os seus níveis hierárquicos;
- Identificar, eliminar e/ou minimizar os riscos
significativos à segurança e saúde de seus
colaboradores, prestadores de serviço e
público em geral;

- Identificar e atender requisitos legais aplicáveis à
saúde ocupacional e segurança, associados aos seus
processos, produtos e serviços;
- Estabelecer objetivos e metas, visando melhorar
continuamente o desempenho do sistema de gestão.

Responsabilidade Social
O grupo WEG estabelece como política conduzir os seus
negócios para o crescimento contínuo e sustentável,
valorizando e respeitando todos os públicos com os quais
se relaciona, mantendo a transparência e a ética nas
relações e comprometendo-se a:
- Cumprir as legislações trabalhistas e tributárias
vigentes, entre outras, aplicáveis em todas as atividades
da empresa e locais onde ela atua;

- Respeitar o direito dos seus colaboradores de
associação em sindicatos, bem como negociar
coletivamente, assegurando que não haja represálias;

- Garantir a erradicação do trabalho infantil e
do trabalho forçado e compulsório em todas as
atividades da empresa;

- Apoiar as comunidades com as quais se relaciona
diretamente, fortalecendo o desenvolvimento
econômico e social.

- Garantir o combate à exploração sexual de crianças e
adolescentes em todas as atividades da empresa;
- Não contratar menores de 18 anos, salvo
como menor aprendiz;
- Incentivar e oferecer condições para o desenvolvimento dos colaboradores, visando ampliar as
competências e o crescimento pessoal e profissional;
- Valorizar a diversidade e a multiculturalidade e coibir
qualquer atitude de discriminação por raça, gênero,
orientação sexual, condição física, religião, faixa etária,
classe social, convicção política e nacionalidade;
- Repelir práticas de assédio moral e sexual
nas relações de trabalho que comprometam a
integridade da pessoa;
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Políticas

Comissão de Sustentabilidade
Compondo a estrutura de Gestão Participativa do Grupo WEG, a Comissão de
Sustentabilidade possui atuação corporativa e formação multidisciplinar, com a participação
de 8 (oito) membros representantes das áreas social, econômica, produtos, ambiental e
sustentabilidade corporativa. Formada desde 2010, esta Comissão tem por atribuição a
análise, aprovação e implementação de políticas e práticas de sustentabilidade, bem como a
disseminação das questões relacionadas a este tema na empresa. Esta Comissão está
subordinada à Direção Geral, que junto com o Diretor Presidente Executivo analisa e
referenda os assuntos aprovados por esta Comissão.

Grupo de Sustentabilidade
Formado em 2011, o Grupo de Sustentabilidade tem
atuação a nível operacional, com foco na centralização e
planejamento das futuras ações de Sustentabilidade do
Grupo WEG.

7

Este Grupo é multidisciplinar composto por
(sete) membros
representantes das áreas social, comunicação institucional,
econômica, produto e ambiental, sob a coordenação da área de
sustentabilidade corporativa da empresa.
A primeira atividade deste Grupo foi a realização de um
diagnóstico estruturado para avaliação do status das ações
de sustentabilidade da empresa.

Este diagnóstico serviu de base para a
criação de um Plano de Sustentabilidade com
horizonte de 3 anos. Neste Plano constam
83 ações corporativas nas mais diversas
áreas, sendo que destas, 57 ações tem
início previsto em 2012.
13 ações deste Plano foram consideradas estrategicamente prioritárias, englobando questões como a gestão
da sustentabilidade, disseminação do tema na empresa,
adesão a pactos voluntários, gestão dos impactos em
mudanças climáticas,engajamento dos fornecedores na
sustentabilidade corporativa, gestão de impactos
socioambientais em novos empreendimentos, aquisições
e fusões e inclusão de pessoas com deficiência.
Uma segunda atividade de grande representatividade foi
o mapeamento das Partes Interessadas (Stakeholders),
servindo de base para planejamento das futuras ações de
engajamento e melhoria nas relações com estes públicos.

42

Relatório de Sustentabilidade 2011

Políticas

Comissão de Gestão
de Código de Ética
Formada em 2007 e fazendo parte da estrutura de Gestão Participativa da empresa, a Comissão de
Gestão do Código de Ética tem atuação corporativa e composição multidisciplinar, com 10 (dez)
membros e as seguintes atribuições:

1.

Interpretar o código de ética em caso de dúvidas,
visando harmonizar o entendimento e evitando
ambiguidades na aplicação do mesmo;

2.

Analisar, periodicamente, e revisar, quando necessário,
o código de ética à luz da aplicação e evolução ética
no campo social e dentro da empresa;

3.

Monitorar o alinhamento da aplicação do
mesmo entre as unidades do grupo;

4.

Verificar e reportar a direção sobre a
aplicação do código na empresa;

5.

Deliberar sobre os recursos necessários
para a aplicação do código;

6.

Divulgação e distribuição interna, visando
sedimentar a cultura da Empresa.

Em 2011, foi aprovada
a reestruturação desta
Comissão, com a inclusão
de 4 (quatro) novos
membros, e o início do
trabalho de revisão do
Código de Ética.
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Compromisso
com iniciativas
externas
Em 1997, a WEG aderiu ao
Selo Procel para a sua linha de
motores elétricos de indução
trifásicos de alta eficiência. O
Selo Procel é um produto desenvolvido
e concedido pelo Programa Nacional
de Conservação de Energia Elétrica
(Procel), coordenado pelo Ministério de
Minas e Energia do Governo Brasileiro,
com sua Secretaria-Executiva mantida
pela Eletrobras.
Este Selo tem por objetivo orientar
o consumidor no ato da compra,
indicando os produtos que
apresentam os melhores níveis de
eficiência energética dentro de cada
categoria, proporcionando, assim,
economia na sua conta de energia
elétrica. Também estimula a fabricação
e a comercialização de produtos
mais eficientes, contribuindo para
o desenvolvimento tecnológico e a
preservação do meio ambiente.
A adesão das empresas a este Selo
é voluntária e a participação da WEG
está alinhada à sua estratégia de
negócio em fornecer produtos com
altos níveis de eficiência energética,
contribuindo, assim, para a redução no
consumo de energia de seus clientes
e, consequentemente, para a redução
das emissões de Gases de Efeito
Estufa (GEE).

Panorama
Acreditamos que as condições macroeconômicas em 2012 serão similares às
que encontramos ao longo do ano de 2011 e que estas nos permitirão manter
o crescimento de nossas atividades. Temos explorado duas oportunidades de
crescimento claras: a conquista de novos mercados e a ampliação da linha de
produtos através de aquisições e parcerias estratégicas. Acreditamos que a melhoria
gradativa da atividade econômica mundial, ainda que em ritmo lento, deverá continuar
favorecendo os investimentos em expansão da capacidade produtiva industrial.
No Brasil, continuamos vendo boas perspectivas nos investimentos em infraestrutura,
no âmbito dos Programas de Aceleração do Crescimento (PACs), na diversificação
e avanço da matriz energética, nos leilões estatais de concessões na área de
infraestrutura, e os preparativos para a realização da Copa do Mundo de 2014 e
os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Segmentos importantes, como
petróleo e gás, geração e distribuição de energia elétrica, mineração e fabricação
de cimento, por exemplo, deverão continuar a ter bom desempenho e nos propiciar
oportunidades. Além disso, temos expectativa da retomada dos investimentos no
setor de açúcar e etanol, importante segmento para o nosso negócio de energia.
Em nossa atuação global também temos sido capazes de
encontrar oportunidades atraentes mesmo em mercados
com desempenho macroeconômico fraco, como as
economias mais desenvolvidas. Acreditamos que nossa
forma de atuação, com grande proximidade dos clientes
e nossa capacidade de fornecimento de soluções
customizadas, continuarão nos diferenciando
nestes mercados.
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Panorama

Adicionalmente, temas importantes como a eficiência
energética de equipamentos industriais, têm recebido cada
vez mais atenção. Em 2011 foi publicada a norma ISO
50001 sobre sistema de gestão de energia, confirmando
a tendência global de maior atenção ao tema. Já
certificamos, de forma pioneira no Brasil, uma de nossas
fábricas em Jaraguá do Sul, e estaremos agora ampliando
nossos esforços e aproveitando nossa experiência em
benefício dos nossos clientes. Ao lado da adoção de
padrões mínimos de eficiência energética para os motores
elétricos, cada vez mais comuns em todo mundo, vemos
o mercado consumidor evoluindo para produtos de maior
valor agregado.

Também em 2011, a companhia elaborou
em conjunto com a Mckinsey & Co, o
planejamento estratégico “WEG 2020”, que
resultou em planos e metas para alcançar
receitas de R$ 20 bilhões no ano de 2020.
Tal aspiração estratégica está baseada na continuidade
e avanço do processo de internacionalização e no
fortalecimento da posição da companhia nos mercados
nos quais já temos posição de destaque. Novas
tecnologias, novos produtos e novos mercados de atuação
também contribuirão para que a companhia alcance as
metas de seu plano WEG 2020.

Desta forma, iniciamos 2012 com direcionamento
estratégico claro e objetivo para cada unidade de
negócios, associado a um ambiente interno de
elevada motivação e entusiasmo gerados pela
volta do ritmo de crescimento de dois dígitos
da empresa e pelos novos negócios e produtos
incorporados ao nosso portfólio em 2011.
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Desempenho Econômico
Em 2011, ano em que comemoramos 50 anos de história,
destacamos o forte crescimento consolidado de 18% de nossas
receitas e a concretização de aquisições e parcerias estratégicas
no Brasil e no exterior que trouxeram novas tecnologias e produtos
para o nosso já amplo portfólio.
Importante ressaltar que este crescimento foi obtido em um
ambiente de competição acirrada, câmbio apreciado na maior
parte do ano e restrição ao crédito no mercado interno, causado
pelas medidas macro prudenciais adotadas pelo governo brasileiro
com o objetivo de mitigar o aumento dos índices de inflação.
No mercado externo, ganhamos market share apesar do contexto
de grande incerteza com o agravamento da crise da Europa e
baixa atividade econômica nos países desenvolvidos.
Na Ásia, inauguramos a planta industrial de motores de alta tensão
na Índia, uma das mais modernas e automatizadas do mundo, e
encontramos o nível adequado de operação na planta industrial de
motores de baixa e média tensão na China.
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Desempenho Econômico

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
DEZEMBRO 2011
R$
AV %

DEZEMBRO 2010
R$
AV %

5.867.061

64%

4.794.009

64%

Disponibilidades

2.931.615

32%

2.552.996

34%

Créditos a Receber - Total

1.307.692

14%

1.044.712

14%

Estoques - Total

1.362.314

15%

1.008.952

13%

265.440

3%

187.349

2%

432.469

5%

136.984

2%

Aplicações Financeiras

280.635

3%

-

0%

Impostos Diferidos

111.488

1%

78.810

1%

40.346

0%

58.174

1%

2.806.331

31%

2.580.171

34%

349

0%

601

0%

2.445.760

27%

2.395.575

32%

360.222

4%

183.995

2%

9.105.861

100%

7.511.164

100%

ATIVO CIRCULANTE

Outros Ativos Circulantes

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Outros Ativos não circulantes

PERMANENTE
Investimentos
Imobilizado Líquido
Intangível

TOTAL DO ATIVO
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Desempenho Econômico

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
DEZEMBRO 2011
R$
AV %

DEZEMBRO 2010
R$
AV %

2.752.960

30%

1.938.803

26%

Obrigações Sociais e Trabalhistas

161.436

2%

141.797

2%

Fornecedores

298.195

3%

242.300

3%

88.473

1%

72.204

1%

1.701.435

19%

1.018.995

14%

2.804

0%

63.440

1%

285.843

3%

271.949

4%

26.314

0%

23.583

0%

188.459

2%

104.535

1%

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

2.446.312

27%

2.028.525

27%

Empréstimos e Financiamentos

1.756.293

19%

1.399.948

19%

Outras Obrigações

122.485

1%

86.875

1%

Impostos Diferidos

421.918

5%

415.318

6%

Provisões para Contingências

145.616

2%

126.384

2%

PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS

106.477

1%

89.229

1%

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

3.800.112

42%

3.454.607

46%

TOTAL DO PASSVO

9.105.861

100%

7.511.164

100%

PASSIVO CIRCULANTE

Obrigações Fiscais
Empréstimos e Financiamentos
Dividendos e Juros S\ Capital Próprio
Adiantamento de Clientes
Participações nos Resultados
Outras Obrigações
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Desempenho Econômico

Ativo Circulante

Em 31 de dezembro de 2011, o Ativo Circulante totalizava
R$ 5.867.061, com variação positiva de R$ 1.073.052 ou de 22,4%,
sobre o total de R$ 4.794.009 em 31 de dezembro de 2010.
Em relação ao Ativo Total, o Ativo Circulante manteve-se em 64%,
mesma proporção observada em 31 de dezembro de 2010. As
principais variações do Ativo Circulante foram:

Disponibilidades
A conta “Disponibilidades”, com saldo de R$ 2.931.615 em 31 de dezembro de 2011,
apresentou elevação de R$ 378.619 ou 15% em relação aos R$ 2.552.996 registrados
em 31 de dezembro de 2010. Esta variação positiva é resultado da geração de caixa das
atividades operacionais e das captações de novos financiamentos observados no período.
Em relação ao ativo total, a conta de disponibilidades representou 32% em 31 de dezembro
de 2011, em relação aos 34% registrados em 31 de dezembro de 2010.

Clientes
A conta “Créditos a Receber” apresentou saldo de R$ 1.307.692 em 31 de dezembro de
2011, com aumento de R$ 262.980 ou 25% em relação aos R$ 1.044.712 registrados
em 31 de dezembro de 2010. Esta variação é resultante do aumento da necessidade de
financiamento de clientes observado no período, com o crescimento dos negócios. Em
relação ao ativo total, a conta de créditos a clientes representou, em 31 de dezembro de
2011, os mesmos 14% registrados em 31 de dezembro de 2010.

Estoques
A conta “Estoques” apresentou saldo de R$ 1.362.314 em 31 de dezembro de 2011,
com aumento de R$ 353.362 ou 35% em relação aos R$ 1.008.952 registrados em 31
de dezembro de 2010. Esta variação é resultado do aumento natural da necessidade
de investimentos em giro observada no período, com o crescimento dos negócios. Em
relação ao ativo total, a conta de estoques representou 15% em 31 de dezembro de 2011,
comparado aos 13% registrados em 31 de dezembro de 2010.
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Desempenho Econômico

Ativo não circulante
Em 31 de dezembro de 2011 o Ativo Não Circulante totalizava R$ 3.238.800, representando 36%
do Ativo Total com variação positiva de R$ 521.645 ou de 19%, sobre o total de R$ 2.717.155
em 31 de dezembro de 2010. Em relação ao ativo total, o ativo não circulante manteve em 31 de
dezembro de 2011, em 36% observados em 31 de dezembro de 2010.
As principais variações do Ativo Não Circulante foram:

Imobilizado

A conta “Imobilizado” apresentou saldo de R$ 2.445.760 em 31 de dezembro de 2011 com aumento de R$
50.185 ou 2% em relação aos R$ 2.395.575 registrados em 31 de dezembro de 2010. A variação é resultante dos
investimentos em expansão de capacidade, líquidos dos efeitos das baixas e da depreciação e exaustão registradas
no período. Em relação ao ativo total, o imobilizado representou 27% em 31 de dezembro de 2011, o que se
compara com 32% registrados em 31 de dezembro de 2010.

Intangível

O “Intangível” apresentou saldo de R$ 360.222 em 31 de dezembro de 2011,com aumento de R$ 176.227 ou 96%
em relação aos R$ 183.995 registrados em 31 de dezembro de 2010. A variação é resultante do ágio registrado nas
aquisições. Em relação ao ativo total, o intangível representou 4% em 31 de dezembro de 2011, comparado aos 2%
em 31 de dezembro de 2010.

Passivo circulante
O Passivo Circulante somava R$ 2.752.960 em 31 de dezembro de 2011, com aumento de
R$ 814.157 ou 42% em relação ao total de R$ 1.938.803 em 31 de dezembro de 2010. Em
relação ao passivo total, o passivo circulante em 31 de dezembro de 2011 representou 30%,
o que se compara aos 26% observados em 31 de dezembro de 2010.
As principais variações do Passivo Circulante foram:

Fornecedores

A conta “Fornecedores” apresentou saldo de R$ 298.195 em 31 de dezembro de 2011, com aumento de R$ 55.895
ou 23% em relação aos R$ 242.300 registrados em 31 de dezembro de 2010. Esta variação foi resultado natural do
aumento dos negócios observado no período. Em relação ao passivo total, a conta de fornecedores representou 3%
em 31 de dezembro de 2011, mesmo percentual observado em 31 de dezembro de 2010.

Financiamento e Empréstimos em Curto Prazo

A conta “Financiamento e Empréstimos em Curto Prazo”, com saldo de R$ 1.701.435 em 31 de dezembro de 2011,
apresentou aumento de R$ 682.440 ou 67% em relação aos R$ 1.018.995 registrados em 31 de dezembro de 2010.
Esta variação é resultado da obtenção de novos financiamentos em curto prazo para fazer frente à necessidade de
investimento em capital de giro, aproveitando-se de condições atraentes de mercado. Em relação ao passivo total, a
conta Financiamento e Empréstimos em Curto Prazo representou 19% em 31 de dezembro de 2011, o que se compara
com 14% registrados em 31 de dezembro de 2010.

Dividendos e Juros sobre Capital Próprio a Pagar

A conta “Dividendos e Juros sobre Capital Próprio a Pagar” apresentou saldo de R$ 2.804 em 31 de dezembro de 2011,
com diminuição de R$ 60.636 ou 96% em relação aos R$ 63.440 registrados em 31 de dezembro de 2010. Esta variação
decorre da alteração na forma de contabilização dos dividendos propostos, agora parte do Patrimônio Líquido. Em relação
ao passivo total, a conta deixou de ter qualquer representatividade em 31 de dezembro de 2011, em relação ao 1% registrado em 31 de dezembro de 2010.
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Desempenho Econômico

Passivo não circulante
O Passivo Não Circulante somava R$ 2.446.312 em 31 de dezembro de 2011, com aumento
de R$ 417.787 ou 21% em relação ao total de R$ 2.028.525 em 31 de dezembro de 2010. Em
relação ao passivo total, o passivo não circulante manteve-se representando os mesmos 27%
observados em 31 de dezembro de 2010.
As principais variações do Passivo Não Circulante foram:

Financiamento e Empréstimos em Longo Prazo

A conta “Financiamento e Empréstimos em Longo Prazo”, com saldo de R$ 1.756.293 em 31 de dezembro de 2011,
mostrou crescimento de R$ 356.345 ou 25% em relação aos R$ 1.399.948 registrados em 31 de dezembro de 2010.
Esta variação é decorrente da contratação líquida de novos financiamentos. Em relação ao passivo total, a conta de
Financiamento e Empréstimos em Longo Prazo representou 19% em 31 de dezembro de 2011, mesmo percentual
registrado em 31 de dezembro de 2010.

Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido atingiu o montante de R$ 3.906.589 em 31 de dezembro de 2011, com crescimento de
R$ 362.753 ou 10% sobre os R$ 3.543.836 registrados em 31 de dezembro de 2010. Este crescimento foi
causado, principalmente, pelo Lucro Líquido gerado no exercício, líquido das distribuições de resultados efetuadas.

2011

2010

%

2009

%

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

6.130.291

5.282.737

16,0%

5.110.596

3,4%

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

5.189.409

4.391.973

18,2%

4.210.620

4.3%

Mercado Interno

2.902.958

2.670.443

8,7%

2.526.430

5,7%

Mercado Externo

2.286.451

1.721.530

32,8%

1.684.190

2,2%

Mercado Externo em US$

1.361.689

982.835

38,5%

849.655

15,7%

1.556.051

1.386.952

12,2%

1.356.401

2.3%

30,0%

31,6%

-

32,2%

-

586.936

519.781

12,9%

550.543

-5,6%

11,3%

11,8%

-

13,1%

-

882.340

789.110

11,8%

837.424

-5,8%

17,0%

18,0%

-

19,9%

-

0,9461

0,8371

13,0%

0,8914

-6,1%

LUCRO OPERACIONAL BRUTO
Margem Bruta

LUCRO LÍQUIDO
Margem Líquida

EBITDA
Margem EBITDA

LPA

Valores em R$ Mil
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Receita Operacional Líquida
Em 2011, a Receita Operacional Líquida (ROL) consolidada
atingiu R$ 5.189,4 milhões, mostrando crescimento de
18,2% em relação ao ano anterior. As principais áreas
de negócios mostraram crescimento em relação ao ano
anterior. Nas áreas de equipamentos eletroeletrônicos
industriais e de tintas e vernizes este crescimento das
receitas em 2011 seguiu-se ao bom desempenho já
observado no ano anterior. Na área de GTD (equipamentos
para o setor de geração, transmissão e distribuição de
energia) houve retomada do crescimento, revertendo a
queda de receitas observada no ano anterior.
Apenas na área de motores para uso doméstico houve
queda em relação à receita de 2010.

Crescimento de

18,2%
em relação a 2010

Custos dos Produtos Vendidos
O Custo dos Produtos Vendidos (CPV) atingiu R$ 3.633,4 milhões representando 70% da receita
operacional líquida (68% em 2010), gerando margem bruta de 30%, com pequena diminuição em
relação ao ano anterior.
Observamos que os principais impactos sobre o CPV foram:
- A elevada volatilidade cambial e dos preços das principais matérias-primas no início do ano, com aumentos que não
puderam ser repassados na velocidade e intensidade que seriam necessárias. Ao longo do ano, essas pressões foram
sendo mitigadas, tanto pela diminuição desta volatilidade como pela gestão ativa sobre custos e preços de vendas.
Ainda que a moeda brasileira tenha desvalorizado no último trimestre, na média anual houve valorização de 5% em
relação ao dólar norte americano;
- A entrada em operação da nova capacidade produtiva nas fábricas de motores elétricos em Linhares, Espírito Santo,
e em Hosur, na Índia, com o consequente impacto negativo na diluição de custos fixos durante o processo de
ramp-up da produção. Este efeito está sendo gradualmente superado com o crescimento da produção e a
consequente ocupação da capacidade produtiva das novas unidades

Despesas de Vendas,
Gerais e Administrativas
As Despesas com Vendas, Gerais e Administrativas consolidadas totalizaram R$ 768,4 milhões,
representando 14,8% da receita operacional líquida (R$ 697,0 milhões em 2010, representando
15,9% da receita operacional líquida). Em relação ao ano anterior as despesas operacionais
cresceram 10% em termos absolutos, mas mostraram diminuição relativa de 1,1 pontos
percentuais, conseguida principalmente com forte atuação sobre as despesas administrativas,
buscando maior eficiência operacional.

52

Relatório de Sustentabilidade 2011

Desempenho Econômico

EBITDA

Crescimento de

12%

Como resultado dos efeitos apresentados anteriormente,
o EBITDA atingiu R$ 882,3 milhões (calculado segundo a
metodologia definida pela CVM no Ofício Circular 01/07),
com crescimento de 12% sobre o resultado obtido em
2010. A margem EBITDA foi de 17%, um ponto percentual
abaixo da margem EBITDA do ano anterior.

em relação a 2010

Resultado financeiro
As Receitas Financeiras atingiram R$ 140,2 milhões no 4T11 (R$ 154,4 milhões no 3T11 e R$ 97,7
milhões no 4T10). As Despesas Financeiras atingiram R$ 111,2 milhões (R$ 162,4 milhões no 3T11
e R$ 61,5 milhões no 4T10). Neste trimestre, o resultado financeiro líquido foi positivo em R$ 29,0
milhões (negativo em R$ 8,0 milhões no 3T11 e positivo em R$ 36,2 milhões no 4T10).

Resultado Líquido
Como resultado dos efeitos anteriormente mencionados, o Lucro Líquido Consolidado atribuível
aos acionistas da WEG S.A. atingiu R$ 586,9 milhões, com crescimento de 13% sobre os R$ 519,8
milhões obtidos em 2010. O retorno sobre o patrimônio líquido foi de 17% em 2011 (15,8% em 2010)
e a margem líquida atingiu 11,3% (11,8% em 2010).

Lucro líquido Consolidado(acionistas)

R$

586,9
milhões

Crescimento de 13%
em relação a 2010
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Capitalização total
segmentada por débito e equity
O valor de mercado da companhia no encerramento do ano de 2011 era de R$ 11,7 bilhões,
sendo considerado o valor de fechamento das ações em R$ 18,78.

Endividamento e Posição de Caixa (R$ Mil)
Dezembro 2011

Dezembro 2010

Dezembro 2009

3.212.250

2.552.996

2.127.117

Curto Prazo

2.931.615

2.552.996

2.127.117

Longo Prazo

280.635

-

-

3.457.728

2.418.943

1.872.533

1.701.435

1.018.995

895.885

585.687

476.599

491.378

Em outras moedas

1.115.748

542.395

404.507

LONGO PRAZO

1.756.293

1.399.948

976.648

Em Reais

1.560.712

1.209.687

891.323

195.581

190.260

85.324

(245.478)

134.053

254.584

DISPONIBILIDADES DE APLICAÇÕES

FINANCIAMENTOS
CURTO PRAZO
Em Reais

Em outras moedas

Caixa (Dívida) Líquida

Em 31 de dezembro de 2011, o caixa (disponibilidades e aplicações financeiras em curto e longo
prazo) totalizava R$ 3.212,3 milhões e a dívida financeira bruta totalizava R$ 3.457,7 milhões,
resultando em dívida líquida de R$ 245,5 milhões (caixa líquido de R$ 134,1 milhões em 31 de
dezembro de 2010). O caixa é aplicado majoritariamente em moeda nacional, em aplicações
financeiras referenciadas ao CDI, em bancos de primeira linha.
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Segundo o prazo de vencimento, a dívida bruta se divide entre:
- Operações em curto prazo

no total de R$ 1.701,4 milhões (49% do
total), representadas pela parcela em curto
prazo dos empréstimos contraídos junto
ao BNDES e demais agências de fomento,
majoritariamente em moeda nacional, e
por operações vinculadas às atividades
operacionais (trade finance) em moeda
estrangeira e para o financiamento de capital
de giro das subsidiárias no exterior, nas
respectivas moedas de cada país.

- Operações em longo prazo

no total de R$ 1.756,3 milhões (51% do
total), representadas principalmente por
financiamentos junto ao BNDES e outras
agências de fomento, majoritariamente em
moeda nacional, e, em menor parcela, por
operações de financiamento de capital
de giro das subsidiárias no exterior, nas
respectivas moedas de cada país. O
duration da parcela em longo prazo é de
26,7 meses.

Segundo as moedas de referência,
o endividamento total pode ser dividido em:
- Denominadas em Reais

no total de R$ 2.146,0 milhões (62% do total), representadas principalmente pelos financiamentos
junto ao BNDES e outras agências de fomento. O custo ponderado médio da dívida denominada em
Reais é de aproximadamente 6,9% ao ano. Os contratos pós-fixados são indexados principalmente
à TLJP. O duration da parcela denominada em Reais é de 19,8 meses.

- Denominadas em dólares norte-americanos, Euros e outras moedas

no total de R$ 1.311,8 milhões (38% do total), representadas principalmente por operações
de trade finance (adiantamentos de contratos de câmbio ou ACC), tomadas no Brasil e por
empréstimos de capital de giro contraídos pelas subsidiárias no exterior em suas moedas locais.
O duration da parcela em moedas estrangeiras é de 11 meses.
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Investimentos em pesquisa
e desenvolvimento (P&D)
Nossos mercados estão passando por constantes
transformações tecnológicas e nossos esforços em
pesquisa e desenvolvimento incluem dispêndios voltados
ao desenvolvimento de novos produtos, ao aprimoramento
contínuo de produtos já disponíveis, na engenharia de
aplicação e adaptação de produtos e sistemas, e no
aprimoramento dos nossos processos industriais. Em 2011,
estes dispêndios somaram R$ 134,8 milhões, representando
2,5% da Receita Operacional Líquida, em contrapartida a estes
investimentos, a companhia obteve incentivo fiscal através da
Lei de Inovação Tecnológica na ordem de R$ 28,1 milhões.

134,8

R$

milhões

Subvenções e assistência governamental
A companhia obteve subvenção governamental em contrapartida aos investimentos realizados na
implantação, ampliação e modernização dos seus parques fabris. Em 2011, foram recebidos R$ 2,9
milhões a título de subvenções governamentais relativas à redução do Imposto de Renda (Governo
Federal) e crédito estímulo do ICMS (estados do Amazonas e Espírito Santo) referentes à operação
das unidades WEG Amazônia e WEG Linhares, respectivamente.

Outros incentivos fiscais (PAT, Lei Rouanet, FIA, Esporte)
Em 2011, a companhia obteve incentivos fiscais federais na ordem de R$ 4,2 milhões, que foram
aplicados em projetos de apoio à cultura, educação, saúde, esporte e lazer, sendo:

R$

2.392.122
R$

Tais recursos beneficiaram diversos projetos culturais, através
da Lei Rouanet, de assistência e proteção à Criança, através
do Fundo da Infância e Adolescência
(FIA), projetos esportivos, por meio
da Lei do Esporte, bem como foram
aplicados internamente, através do
Programa de Alimentação do Trabalhador
(PAT), beneficiando centenas de pessoas das
comunidades onde a WEG possui operações.
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Cultura

612.979
R$

Alimentação

593.781
R$

Esporte

593.750

Assistência
à Infância e
Juventude
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Demonstração do valor adicionado (DVA)
WEG S.A. - DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 em milhares de reais

CONSOLIDADO

CONTROLADORA
31/12 /11

31/12 /10

-

-

6.005.251

5.172.316

Vendas de mercadorias, produtos e serviços

-

-

6.006.960

5.156.766

Outras receitas

-

-

718

20.005

Provisões para perda com crédito de
clientes - rev./ (const.)

-

-

(2.427)

(4.455)

(703)

(589)

(3.382.369)

(2.837.025)

Custos dos produtos e serviços, energia,
serviços de terceiros e outros

(378)

(514)

(3.376.707)

(2.830.569)

Outros

(325)

(75)

(5.662)

(703)

(589)

(2.622.882)

(2.335.291)

(276)

(292)

(188.030)

(183.990)

(979)

(881)

2.434.852

2.151.301

592.760

524.413

499.570

350.561

522.197
70.563

506.832
17.581

499.570

2.090
348.471

591.781

523.532

2.934.422

2.501.862

591.781

523.532

2.934.422

2.501.862

2.886
2.793
46
47
1.926
1.926
_
_
33
33
_
586.936
147.036
191.995
247.905
_

2.252
2.140
67
45
1.173
1.172
_
1
325
325
_
519.782
167.645
138.791
213.346
_

1.051.038
896.973
105.138
48.927
842.670
749.346
87.351
5.973
433.693
414.051
19.642
607.021
147.036
191.995
247.905
20.085

880.085
746.290
90.946
42.849
833.592
726.965
99.726
6.901
254.551
237.456
17.095
533.634
167.645
138.791
213.346
13.852

Receitas

Insumos adquiridos de terceiros

Valor adicionado bruto
Depreciação, amortização e exaustão
Valor adicionado líquido
produzido pela entidade
Valor adicionado recebido
em transferências
Resultado de equivalência patrimonial
Receitas financeiras
Valor adicionado
total a distribuir
Distribuição do valor
adicionado
Pessoal
Remuneração direta
Benefícios
F.G.T.S.
Imposto, taxas e constribuições
Federais
Estaduais
Municipais
Remuneração de capitais de terceiros
Juros
Aluguéis
Remuneração de capitais próprios
Dividendos
Juros sobre o capital próprio
Lucros retidos/prejuízo do exercício
Lucros retidos/prejuízo do exercício
- não controladores

31/12 /11

31/12 /10

(6.456)

A demonstração do valor adicionado não faz parte das demonstrações financeiras consolidadas em IFRS.
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Desempenho
Ambiental
É crescente em todo o mundo
o interesse da sociedade pelo
desempenho das empresas no
tocante a sua responsabilidade
ambiental. Nada mais natural,
pois desta performance depende
a qualidade de vida das pessoas
nesta e nas futuras gerações.
A WEG, consciente de seu papel neste
contexto, insere as questões ambientais em
seus compromissos e nas estratégias do
próprio empreendimento e promove a
preservação das regiões onde atua,
por estar convicta de que só as
empresas que internalizarem essa
responsabilidade serão capazes de se
desenvolverem em bases sustentáveis.
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Objetivos e metas ambientais
Visando atender todos os compromissos assumidos, o Grupo WEG
define, em todos os níveis relevantes, objetivos e metas ambientais
e, através da aprovação da Direção Geral, fornece toda a estrutura e
recursos necessários para alcançá-los. Estes objetivos e metas são
mensuráveis, sempre que possível, e incluem o comprometimento
com a prevenção da poluição, a melhoria contínua e o atendimento
à legislação ambiental. Para sua definição, são considerados os
aspectos ambientais significativos, os requisitos legais, as opções
tecnológicas da empresa, seus requisitos financeiros, operacionais,
comerciais e a visão das partes interessadas. Depois de
estabelecidos, os objetivos e metas ambientais são documentados e
desdobrados em todos os níveis e funções pertinentes.

Visando dar direcionamento às ações planejadas,
a empresa definiu as seguintes diretrizes:
- Otimizar o uso de matérias-primas e insumos;
- Desenvolver processos e produtos menos agressivos ao meio ambiente;
- Otimizar o gerenciamento de resíduos e efluentes nos processos de fabricação.

Com base nestas diretrizes, cada departamento
da empresa deve estabelecer metas e implementar
ações de melhoria ambiental.
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Energia elétrica
O gráfico abaixo representa o consumo de energia elétrica das unidades produtivas da WEG.

400.000

Consumo energia
elétrica (MWh /ano)

354.563

350.000
300.000

386.069

262.965

250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0

2009

2010

2011

O aumento no consumo de energia verificado ao longo do período de 2009 a 2011 deve-se ao
aumento da produção e a entrada em operação das unidades de Linhares/ES no Brasil e da
unidade da Índia. Entretanto, apesar deste acréscimo houve uma melhora de 7,85% no indicador de
performance de consumo de energia elétrica por receita neste ano, proporcionado pelas ações de
melhoria de eficiência energética nos parques fabris. A energia elétrica consumida pelas unidades
WEG no Brasil, que corresponde a maior parte do consumo da empresa, é adquirida no mercado
livre brasileiro de energia. Segundo os Balanços Energéticos Nacionais de 2009, 2010 e 2011, a
geração de energia elétrica no Brasil, a partir de fontes renováveis corresponde a:

Geração de energia elétrica Brasil (%)*
100
90

90,5

88,8

87,1

Fontes
Renováveis
Fontes
Não Renováveis

80
70
60
50
40
30
20
10
0

9,5

12,9

11,2

*Fonte: Balanço Energético Nacional 2009 / 2010 / 2011
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Desta forma, em 2011, 88,8% da energia elétrica consumida pelas unidades WEG no Brasil
foi gerada a partir de fontes renováveis. Nos processos internos são usualmente identificadas e
implementadas ações para redução do consumo de energia elétrica, de custos operacionais e
melhorias. Estas ações têm suporte em alguns pilares, onde se destacam:

- Círculos de Controle de Qualidade – CCQ;
- Projetos Kaizen;
- Trabalhos de melhorias de processos;
- Aplicação interna das soluções eficientes WEG desenvolvidas para o mercado.

Estas ações, além da redução de custos de energia, permitem também
aplicação de inovações tecnológicas e ajuste das rotinas operacionais.
Dentre os trabalhos dos pilares mencionados na redução de custos e
otimizações / inovação no processo destacam-se:
- IMPLEMENTAÇÃO DA NORMA ISO 50001 –
SISTEMAS DE GESTÃO DE ENERGIA. Esta ação
voluntária tornou a WEG a primeira empresa do
setor eletroeletrônico a obter a certificação no
Brasil e tornar-se uma referência no tema, ajudando
empresas parceiras a conduzirem seus projetos;

- SUBSTITUIÇÃO DO DESLIGAMENTO MANUAL PARA
AUTOMÁTICO NOS LABORATÓRIOS DE ENSAIOS.
A dificuldade de desligamento por razões de
segurança obrigava a manter os equipamentos
ligados nas paradas das equipes e intervalos
de testes;

- AUTOMAÇÃO DOS FILTROS DE MANGAS COM
CONTROLE DA VAZÃO A PARTIR DAS NECESSIDADES
DO PROCESSO. Desta forma, as manobras no
processo são reconhecidas pela variação da pressão
e a vazão necessária ao sistema é automaticamente
regulada. A solução foi aplicada em dois filtros
com redução do consumo de energia elétrica de
53 e 54%. Este sistema está sendo implantado nos
demais filtros na empresa;

- Segundo um planejamento iniciado em 2007,
os MOTORES ELÉTRICOS COM MAIOR CONSUMO
DE ENERGIA ESTÃO SENDO SUBSTITUÍDOS POR
OUTROS COM MAIOR NÍVEL DE EFICIÊNCIA.
Em 2011, foi concluída a primeira fase com os
equipamentos cujo payback era inferior a 3 anos.
Em 2011, foram trocados 119 motores nos parques
fabris, totalizando 690 motores;

- AUTOMAÇÃO DO CONTROLE DE VELOCIDADE DOS
VENTILADORES DAS TORRES DE RESFRIAMENTO.
De acordo com a produção e a temperatura do
ambiente, há uma necessidade de aumento
ou diminuição da ventilação que é ajustada
automaticamente a partir da temperatura
necessária no processo. A economia chega até
88% nos ciclos mais folgados do processo. A
solução foi aplicada em duas torres e o estudo
segue com demais equipamentos;
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- IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE DE
VELOCIDADE NAS INJETORAS DE PLÁSTICO
PELA ADEQUAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS
CICLOS DE INJEÇÃO. Foi eliminada a recirculação
do óleo hidráulico que provocava seu aumento
de temperatura e redução da vida útil.
Os ganhos em redução do consumo de energia
elétrica variam com o molde e são cerca de 40%.
A solução foi implantada em um equipamento e o
estudo segue para ampliação aos demais.
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Outras fontes de energia
As unidades WEG, além da energia elétrica, utilizam outras fontes
de energia, principalmente para a geração de energia térmica
e motriz. Dentre estas fontes de energia destacam-se o Gás
Liquefeito de Petróleo - GLP e o Gás Natural - GN.

Consumo de GN (TJ /ano)
120
100

106,9
90,2

80
60
40

41,8

20
20
0

2009

2010

2011

Consumo de GLP (TJ /ano)
100
90

92,2

80
70

71,4

60
50
40

51,6

30
20
10
0

63

2009

Relatório de Sustentabilidade 2011

2010

2011

Águas e efluentes
Água
As Unidades de Negócios WEG abastecem seus
parques fabris de água utilizando as seguintes fontes:
- Concessionária Pública – para uso potável e industrial;
- Águas Superficiais – para uso industrial;
- Águas Subterrâneas – para uso potável e industrial;
- Águas de reuso.
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Avaliando o gráfico abaixo, pode-se verificar que em 2011 foram captados
35% da água utilizada de fontes superficiais com tratamento próprio,
25,3% de fontes subterrâneas, 39,5% foi adquirida de concessionárias
públicas e 0,2% do volume total captado foi água de reuso.

Captação de água por fonte (m3 /ano)
350.000

4
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199.164
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263.109
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200.000

250.024

250.000

310.281

300.000
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4
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O perfil de consumo de água do novo Parque Fabril de Linhares (figura a seguir), mostra a tendência
de evolução na concepção de novas plantas industriais e na migração das plantas atuais, onde a
empresa vem buscando a implementação de projetos para o reuso da água.

Uso de água (%)

62,48

Água comprada

37,52

Água captada superfície
Água captada
subterrânea
Água de reuso
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Efluentes
Todo o efluente tratado atende aos padrões estabelecidos
pelas legislações para a emissão de efluentes líquidos tratados.
Os efluentes gerados passam por estações/processos de tratamento, operando
com processos físico-químico e físico-químico e biológico. A estação de tratamento
de esgotos sanitários da unidade de Linhares/ES, em 2011, teve 37% do efluente
tratado reutilizado em sanitários e a fração restante destinada para fertirrigação.
Em 2011, foram tratados 476.347 m³ de efluentes nas estações de tratamento de
efluentes das unidades WEG, como mostra o gráfico a seguir.
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Águas e efluentes

Apesar do aumento do volume de efluente tratado ao longo
dos últimos anos, consequência do aumento de produção e de
colaboradores, a carga poluidora emitida vem reduzindo gradativamente,
como mostram os gráficos a seguir, demonstrando assim, a eficiência dos
sistemas tratamento utilizados. Paralelamente ao aumento de eficiência dos sistemas
de tratamento, as unidades WEG vêm adotando o conceito da reutilização do efluente tratado,
como o adotado na unidade Linhares/ES onde, em 2012, entrará em operação uma linha de tratamento
superficial com circuito fechado para as águas de enxaguamento de carcaças de chapa.

Carga DBO* emitida (kg/ano)
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* DBO - Demanda Bioquímica de Oxigênio

Derramamentos
No ano de 2011, não houve ocorrências de derramamentos significativos nas unidades do Grupo WEG.
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Emissões Atmosféricas
De maneira prática, as emissões atmosféricas
monitoradas pela WEG estão associadas a processos
de metalurgia, impregnação de estatores, pintura,
acabamento de superfícies metálicas e esmaltação
de fios de cobre.
As tecnologias utilizadas pela WEG na mitigação destas emissões
vão desde lavadores de gases e filtros de mangas a queimadores
catalíticos que reaproveitam os gases quentes gerados na queima
do solvente evaporado no processo de cura para aquecimento, com
consequente redução no consumo de energia elétrica dos fornos.
O gráfico a seguir quantifica as emissões atmosféricas relativas
a compostos orgânicos voláteis – VOC e Material Particulado,
provenientes de sistemas de exaustão instalados em processos
produtivos classificados como geradores de aspectos ambientais
significativos pelo sistema de gestão ambiental.
A definição do nível de significância de aspectos ambientais
relacionados a emissões atmosféricas é baseada na característica
química do gás, no ponto de descarte deste e na frequência de
emissão. As emissões de NOx e SOx não foram consideradas
significativas em função da matriz energética utilizada.
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Desde 2010, a WEG vem calculando as emissões de gases de efeito estufa – GEE, de escopo
1 e 2, geradas pelas unidades produtivas da empresa de acordo com os requisitos estabelecidos
pela NBR ISO 14064. Analisando o inventário de emissões referente aos anos de 2010 e 2011,
verifica-se que as emissões de escopo 1 aumentaram, em função do aumento de produção e
do início da operação das unidades fabris de Linhares/ES e da Índia. Já o aumento das emissões
de escopo 2 foi baixo em virtude das ações de melhoria de eficiência energética implementadas
nos parques fabris no Brasil, que correspondem a 26% das emissões totais. Estas ações são
relatadas na página 59 deste relatório.
Apesar do aumento nas emissões totas de GEE, houve uma melhora de 4,03% no indicador de
performance de emissões GEE por receita neste ano, proporcionado pelas ações de melhoria da
eficiência energética já mencionadas.
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ESCOPO 1

2011

Resíduos sólidos
Implantado em 1998, o Programa WEG de Coleta Seletiva – Resíduo Zero/
Acerte na Cor foi planejado e implantado com o objetivo de revitalizar os
conceitos de reutilização e reciclagem, além de dar destinação adequada
àqueles resíduos gerados nos processos de fabricação e áreas administrativas.

Dentre as atividades de reutilização de resíduos desenvolvidas por este programa encontr
- A utilização de sucata de aço
na produção de ferro fundido

Em 2011, foram utilizadas em média 6.200
t/mês de sucata de aço SAE 1006/1008
na produção do ferro fundido FC 200,
empregado na fabricação de carcaças de
motores elétricos. A sucata de aço é gerada
no processo de estampagem de laminas de
estator/rotor de motores elétricos, prensada e
encaminhada para fusão nos departamentos
metalúrgicos das unidades da WEG;
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- A utilização de resíduos de
madeira na fabricação de embalagens

No período de 2009 a 2011, foram reutilizados
em torno de 5.000 m³ de resíduos de madeira na
fabricação de embalagens, através do processo
Finger Joint, que consiste basicamente no
fresamento, colagem e cura através de radiação
infravermelha. Esta madeira é reutilizada em
partes da embalagem que não são submetidas
a altas tensões.

Resíduos Sólidos

A variação nas tendências de geração de resíduos sólidos por tipo e, consequentemente, na
sua forma de disposição para o período 2009 a 2011, apresentadas nos gráficos a seguir,
refletem o aumento de demanda pelo mercado.
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Os resíduos perigosos gerados durante 2011 são representados principalmente por resíduos
dos processos de fabricação. Esses resíduos receberam tratamento específico por empresas
especializadas contratadas, que coletaram e promoveram o transporte e a disposição adequados.
Estes resíduos são destinados ao aterro industrial classe I e ao coprocessamento em fornos de
cimentos. As empresas contratadas possuem licença ambiental para transporte, bem como para o
tratamento, atendendo às exigências do órgão ambiental.
No ano de 2011, não houve ocorrência de importação e exportação de resíduos perigosos pelo
Grupo WEG.
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Investimentos e gastos
com proteção ambiental
A WEG contabiliza estes investimentos de duas maneiras:

1

Investimentos/gastos de operação
relacionados a tratamento e disposição
de resíduos, tratamento de emissões
atmosféricas e líquidas, aquisição de
equipamentos de controle ambiental,
seguros de responsabilidade ambiental
e depreciação de equipamentos e
despesas com materiais e serviços de
manutenção e operação destes;

2

Investimentos/gastos de prevenção e
gestão relacionados à remuneração de
pessoal utilizado em treinamento e que
exerce atividades de gestão ambiental,
pesquisa e desenvolvimento, certificação
de sistemas de gestão ambiental e
Produção mais Limpa.

O gráfico abaixo apresenta o montante dos
investimentos/gastos realizados no
período de 2009 a 2011.
Investimentos/gastos com
proteção ambiental (Mil R$/ano)
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PROGRAMA DE RECICLAGEM
A WEG também promove um
programa de reciclagem de
motores elétricos. O mesmo
iniciou há 15 anos e,
conhecido como Plano de
Troca, concede um desconto
na compra de um motor
novo se for adquirido um
motor com rendimento
superior ao rendimento de
norma. Desta forma, além
do benefício financeiro aos
clientes, assegura-se que
o motor usado com baixo
nível de eficiência seja
efetivamente removido
de uso. Estes motores
são recebidos na WEG e
desmontados, sendo os
materiais separados e
enviados a recicladores
credenciados e rastreados.

Relacionamentos
Partindo do pressuposto de que o propósito em longo prazo de qualquer
organização é a sobrevivência e o crescimento, e que para o alcance de seus
objetivos estratégicos é cada vez mais forte a necessidade de interagir em
várias esferas e com vários públicos, o engajamento com os stakeholders
(partes interessadas) se torna uma ferramenta importante a ser considerada
dentro de uma perspectiva de modelo de gestão organizacional para garantia
da sustentabilidade.
Desde a sua fundação, a WEG já apresentava esta preocupação, como herança de seus
fundadores, em crescer pensando no desenvolvimento de seus colaboradores e na comunidade
do entorno, atendendo as expectativas de seus acionistas e clientes, formando parcerias com
seus fornecedores e se engajando em políticas públicas para defesa da competitividade, tendo o
compromisso de firmar relações pautadas no respeito, na transparência e na ética.
Ao longo dos anos, a empresa vem se estruturando e desenvolvendo ações específicas para cada
um destes públicos, visando a construção e perpetuação de relações de confiança como forma
de garantia da sua perenidade.
Como destaque, no ano de 2011, o mapa
de stakeholders da empresa foi revisto
e formalizado, buscando identificar a
necessidade de inclusão de novos públicos,
validar as suas expectativas, redefinir a
priorização para engajamento e avaliar a
necessidade de melhoria nos canais de
comunicação existentes.
A empresa vem investindo nas formas
de engajamento com estes stakeholders
através de contatos comerciais, visitas,
participação em feiras e eventos, promoção
de encontros com representantes,
comunidade e fornecedores, atuação em
Associações e Entidades Empresariais e
Profissionais, realização de treinamentos,
bem como melhoria nos canais de
comunicação entre outros, com o
objetivo de identificar as suas demandas
para internalização na companhia e
desdobramento de futuras ações nas
áreas envolvidas. Estas demandas
nortearam a elaboração deste relatório
e estão melhor detalhadas para cada
público a seguir.
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Relacionamentos

Acionistas
A WEG S.A. (a “Companhia”) é uma sociedade anônima de capital aberto com sede na
Avenida Prefeito Waldemar Grubba, nº 3.300, em Jaraguá do Sul - SC, Brasil,
empresa holding integrante do Grupo WEG.
A Companhia tem suas ações negociadas na BM & FBovespa sob o código “WEGE3” e está
listada, desde junho de 2007, no segmento especial de governança corporativa denominado
Novo Mercado.
A Companhia possui American Depositary Receipts “ADRs” – Nível I que são negociadas no
mercado de balcão (“over-the-counter” ou OTC), nos Estados Unidos da América, sob o símbolo
WEGZY.
A Companhia busca manter com acionistas e potenciais investidores, canais de diálogo por meio
dos quais são informadas as atividades e os resultados. Os principais meios de comunicação e
relacionamento são: site de Relações com Investidores (www.weg.net/ri); canal direto com a área
de Relações com Investidores pelo e-mail ri@weg.net, ferramenta Fale Conosco no site de RI;
mailing list, divulgação das Demonstrações Financeiras Anuais e Informações Trimestrais (ITR);
assembleia geral, ordinária e extraordinária e o Relatório Anual. Solicitações direcionadas ao
Conselho de Administração passam por uma avaliação interna antes de serem encaminhadas.

Em dezembro de 2011, o percentual do capital social em circulação
(free float) era de 34% e os controladores, juntamente com os membros
do grupo de controle, detinham 65% do capital total da empresa.

Composição Acionária - 31/12/2011
Voigt
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Membros
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WPA
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Administradores
e Conselho Fiscal
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33,6%

WEG S.A.
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Distribuição de dividendos
Anteriormente a cada Assembleia Geral Ordinária, o Conselho de Administração deve fazer
uma recomendação sobre a destinação do lucro líquido apurado do exercício social anterior,
que será objeto de deliberação por acionistas da Companhia.

A WEG observa os seguintes fatores para definir a alocação de recursos:
(i) Consideram-se o comportamento atual e as perspectivas futuras dos mercados de atuação atuais e potenciais da
Companhia para identificar as oportunidades de investimento existentes para a Companhia;
(ii) Considera-se a necessidade de recursos para manutenção e expansão da capacidade produtiva e das estruturas
de apoio para a exploração destas oportunidades de investimentos disponíveis para a Companhia;
(iii) Consideram-se os recursos disponíveis para a Companhia para efetuar os investimentos necessários, sendo tanto
recursos próprios como de terceiros, já disponíveis ou que poderão ser, com razoável confiança, obtidos no futuro;
(iv) Considera-se a necessidade de flexibilidade e solidez financeira para manutenção dos negócios e do acesso ao
crédito pela Companhia;
(v) Os recursos excedentes são distribuídos aos acionistas como remuneração do capital, na forma de dividendos.
A legislação estabelece diversas condições para a destinação dos resultados do exercício.
O Estatuto Social da WEG considera estas limitações na forma como define o cálculo da
remuneração dos acionistas com a distribuição de dividendos, que podem também ser
distribuídos na forma de Juros sobre o Capital Próprio, conforme faculta a Lei 9.249/95.
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De acordo com nosso Estatuto Social, os dividendos da
WEG são definidos conforme abaixo:
Artigo 37 - O exercício social terminará no último dia do mês de dezembro de cada
ano, data em que será levantado o inventário geral e o balanço anual.

§ Único – Ad Referendum da Assembleia Geral, o Conselho de Administração poderá
decidir sobre a distribuição de dividendos intermediários e/ou juros sobre capital
próprio, na forma da Lei nº 9.249/95, bem como sobre o pagamento de dividendos
intercalares, desde que seja levantado balanço na forma da legislação vigente.

Artigo 38 - O resultado do exercício, após as deduções previstas no Artigo 189 da Lei
das Sociedades por Ações e após a dedução, observadas as restrições legais, de até
10% (dez por cento) a título de participação dos administradores (Artigo 190 da Lei das
Sociedades por Ações), terá a seguinte destinação:
a) 5% (cinco por cento) para constituição de reserva legal, que não excederá de 20% (vinte por cento) do capital social;
b) importância, quando necessária e devidamente justificada pelos administradores, para a formação de Reservas para
Contingências e para a formação de Reserva de Lucros a Realizar, na forma da legislação;
c) 25% (vinte e cinco por cento) no mínimo, do lucro líquido ajustado na forma do artigo 202 da Lei das Sociedades por
Ações, para distribuição de dividendos e/ou juros sobre capital próprio, na forma da Lei
nº 9.249/95, imputados aos dividendos;
d) Retenção do lucro, quando devidamente justificado pelos Administradores, para financiar orçamento de capital
aprovado pela Assembleia Geral e revisado anualmente;
e) o saldo que se verificar, depois das deduções acima, será distribuído aos Acionistas na forma de dividendos.
§ Único – Em face da Lei nº 9.249/95, o Conselho de Administração deliberará sobre:
a) o montante dos juros a título de remuneração do capital próprio, a serem pagos ou creditados aos Acionistas, em
espécie ou “in natura”, total ou parcialmente; e
b) a imputação e dedução, do dividendo obrigatório, do valor dos juros pagos ou creditados aos Acionistas a título de
remuneração do capital próprio.

A WEG tem praticado a seguinte política com
relação à remuneração aos acionistas:
(i) São declarados dividendos semestrais, com base
nos resultados apurados em 30 de junho e 31 de
dezembro de cada ano;
(ii) Adicionalmente, são declarados juros sobre capital
próprio trimestrais, que serão, de acordo com a legislação
pertinente, imputados aos valores dos dividendos
distribuídos para todos os efeitos legais;
(iii) Os proventos declarados são pagos duas vezes ao ano.
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Clientes
A WEG busca intensamente desenvolver e manter com todos os seus clientes um forte marketing
de relacionamento através de contatos, visitas, eventos e principalmente através da qualidade na
prestação de serviços (tempo de resposta, administração de pedidos, documentação, prazos de
entrega e nos serviços de pós-vendas).

Todas as ações de marketing realizadas pela WEG estão alinhadas com as
estratégias comerciais com foco no crescimento sustentável de toda a cadeia.
Em 2011, foram realizadas diversas ações com o objetivo de aproximar a WEG de seus
clientes, dentre as quais se destacam:
- Participação em feiras em diversos países, com destaque para aqueles em que possui
filiais e para o Brasil, no qual foram registradas 9 grandes feiras dos mais variados
segmentos (elétrico, açúcar e etanol, mineração, petróleo e gás, mineração, móveis,
alimentos e bebidas, entre outros). Em todas essas feiras, o posicionamento da WEG foi de
empresa fornecedora de soluções flexíveis para cada um dos segmentos atendidos com
forte foco em energias renováveis, eficiência energética e incremento da produtividade;
- Realização de seminários em todo o Brasil sobre eficiência energética em parceria com o
instituto PRÓCOBRE. Em 2011, foram 2 grandes eventos contando com a participação de
mais de 100 clientes-alvo;
- Através do Projeto Conheça Nossa Casa, criado no início do ano 2000, a WEG trouxe
para dentro de suas instalações fabris mais de 200 clientes no ano de 2011. Foram ao
todo 5 projetos, considerando clientes dos mais diversos tipos: revendas, fabricantes e
consumidores finais. Este projeto possibilita que clientes que ainda não conhecem os
produtos e soluções WEG, formem sua opinião com base na observação dos processos
produtivos, aplicações de tecnologia e know-how WEG. O índice de satisfação dos clientes
que participaram destes projetos ficou acima de 98%;
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- Lançamento da campanha PENSE VERDE que
teve como objetivo divulgar ao mercado em geral
os produtos WEG com alta eficiência energética,
baixo custo operacional e que estão ditando as
tendências do mercado de motores elétricos de
todo o mundo. Esta campanha teve abrangência
global, porém com forte penetração no mercado
brasileiro onde a Lei de Eficiência Energética
passou a cobrar índices mínimos de eficiência
para os motores elétricos. Totalmente alinhada à
nova legislação de eficiência energética, a WEG
já contava com um portfólio de produtos que
estavam acima da exigência legal;
- Realização do 1º Concurso de Inovação Tecnológica coordenado totalmente pelos engenheiros
WEG que atuam na área de Pesquisa e Desenvolvimento da empresa. O concurso teve inscrições
de alunos dos cursos de engenharia de universidades de todo o país. O grande objetivo do concurso
foi fomentar o desenvolvimento tecnológico dos mais diversos tipos de produtos e aplicações e,
principalmente, desenvolver o senso crítico/tecnológico do meio acadêmico brasileiro;
- A WEG conta com uma ampla e completa rede de revendas e assistentes técnicos em todo o
Brasil. Esta rede de soluções WEG possibilita que o mercado tenha um atendimento rápido e preciso
para que cada uma das necessidades apontadas seja atendida no menor prazo possível.
Treinamentos constantes são realizados para toda a rede conforme demanda, possibilitando que
o mercado conte sempre com os melhores profissionais para atender as suas necessidades. Os
treinamentos acontecem nas próprias instalações dos parceiros WEG ou no próprio Centro de
Treinamento de Clientes WEG (CTC);
- No ano de 2011, tivemos cerca de
2.484 clientes treinados em nosso
Centro de Treinamento. Os treinamentos
podem ser agendados diretamente
pelos clientes através de um calendário
de cursos que a WEG disponibiliza em
seu site. O CTC WEG conta com uma
equipe dedicada para fornecer diversos
tipos de treinamentos para os seus
clientes, desde a bobinagem de motores
elétricos, parametrização de inversores
de frequência até cursos de gestão
de empresas, este bem focado para
sucessores (filhos) de parceiros WEG.

- Através da Pesquisa de Satisfação de Clientes a WEG monitora e melhora gradativamente o
relacionamento com os diversos públicos com os quais se relaciona. A pesquisa WEG é realizada a
cada 2 anos e abrange clientes nacionais e internacionais. Em 2011, foram realizadas 2 pesquisas
distintas, sendo uma para o mercado brasileiro e outra para os clientes externos. O índice médio de
satisfação das duas pesquisas ficou acima de 96%.
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- A história da WEG, a cultura de Jaraguá do Sul, e as maravilhas da ciência e da tecnologia reunidas
num só lugar. Um espaço interativo para a emoção, a reflexão e a cidadania. Esse é o Museu WEG!
Construído no prédio histórico onde funcionou a primeira fábrica da WEG, o museu além de um
forte cunho pedagógico, foi concebido para agradar a todas as idades, proporcionando ao visitante
uma variedade de sensações e descobertas, numa viagem que ajuda a lembrar o passado, para
melhor entender o presente e poder planejar o futuro. Para a WEG vender o produto já não basta,
é preciso criar experiência de compra, fazer com que o ato da compra seja prazeroso, agradável e
principalmente inesquecível. Nesse ponto, o Museu WEG tem sido uma importante ferramenta de
Marketing para a empresa, que recebe anualmente mais de 6.000 visitantes, entre eles clientes,
fornecedores, e a comunidade em geral.

- A WEG Revista é uma publicação trimestral produzida pela
área de Comunicação Institucional da WEG e distribuída para
mais de 10 mil leitores, entre eles, clientes, fornecedores,
escolas, universidades e entidades de classe. Através de
informações gerais, sobre os mais variados segmentos,
a WEG Revista não só aproxima os clientes da empresa,
como também prospecta novas parcerias. Criado em 1999,
o veículo, hoje disponível também na versão online, vem
conquistando cada vez mais leitores.

- Em 2011, formalizamos uma Política de Marketing com o objetivo de garantir o
alinhamento das ações e projetos de comunicação de marketing do GRUPO WEG, com
sua missão e seus princípios com relação à sustentabilidade, de forma responsável,
transparente, ética e verdadeira, respeitando a individualidade, a diversidade e o meio
ambiente. Minimizar os riscos nas atividades comerciais da empresa, com respeito aos
códigos de autorregulamentação do setor e a legislação, visando, enfim, possibilitar a
criação de valores positivos na sociedade, como forma de contribuir para o desenvolvimento
sustentável.
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Política de marketing
as demandas do mercado, buscando o desenvolvimento de produtos
1. Atender
e serviços em linha com a sustentabilidade socioambiental e com as tendências
tecnológicas de mercado.
as ações de marketing da empresa de forma transparente, ética e
2. Comunicar
verdadeira, respeitando a individualidade e a diversidade das pessoas.
com respeito ao meio ambiente, estimulando o uso racional dos recursos
3. Atuar
naturais, considerando o ciclo de vida dos produtos e o descarte de resíduos.
relações de qualidade com consumidores, clientes, parceiros e
4. Estabelecer
fornecedores, buscando ganho para todas as partes envolvidas.
pela imagem institucional da empresa, sua reputação, marcas e identidade de
5. Zelar
seus produtos.
seus canais de comunicação e distribuição, estimulando o diálogo e a troca
6. Diversificar
de experiências entre a empresa, o cliente e o consumidor na busca de satisfação das
partes envolvidas.
os espaços públicos ao utilizar os instrumentos marketing de suas atividades
7. Respeitar
em ruas, edificações, parques, etc. Respeito aos direitos de privacidade e intimidade
do cidadão com relação à comunicação ou promoções de marketing.
sua comunicação e instrumentos de marketing baseados em dados
8. Consolidar
concretos e confiáveis, repudiando qualquer forma de constrangimento e
discriminação, de veiculação de informação, de comunicação publicitária enganosa
ou abusiva e, em particular, que incite à violência, o preconceito, explore o medo e a
superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança ou de
outros grupos vulneráveis, desrespeite valores ambientais, ou que seja capaz de induzir
o público a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.
ações consistentes de marketing considerando os princípios da
9. Estimular
sustentabilidade socioambiental e econômico, promovendo a divulgação interna e
externa destas atividades.
seus mercados na identificação de novas oportunidades para seus clientes e
10. Expandir
consumidores, respeitando os preceitos tecnológicos de cada setor.
a livre concorrência, de forma saudável, e considerá-la incentivo constante à
11. Estimular
inovação e à busca da excelência em prol dos clientes e consumidores.
a segurança das informações trocadas entre a empresa e seus parceiros
12. Garantir
(clientes, investidores, colaboradores, parceiros em geral), utilizando-as única e
exclusivamente para fins comerciais e com a prévia autorização das partes.
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Colaboradores
Desde sua fundação, a WEG sempre investiu muito nas pessoas.
Uma frase de um dos três fundadores da WEG, Eggon João da Silva,
resume bem essa filosofia que até hoje faz parte do cotidiano da empresa:

Se faltam máquinas, você pode comprá-las; se
não há dinheiro, você toma emprestado; mas
homens você não pode comprar nem pedir
emprestado, e homens motivados por uma
ideia são a base do êxito”.

81

Relatório de Sustentabilidade 2011

Relacionamentos

Nos seus negócios, a WEG considera as pessoas como parte
fundamental de seu sucesso e por isso busca desenvolver um
ambiente harmônico, ético e de respeito ao ser humano. Isso é
possível através de ações, programas e políticas que incentivam
e oferecem condições de ampliação das competências e o
crescimento pessoal e profissional dos colaboradores, além de
valorizar e cuidar da saúde e segurança das pessoas. Aliás, esta
promoção da segurança e saúde e o desenvolvimento humano
fazem parte da história da WEG e estão alinhados com o negócio
da empresa no caminho da sustentabilidade. A gestão do clima
e a comunicação também são consideradas estratégicas para o
alcance dos objetivos, promovendo a transparência, o diálogo e a
construção de um ambiente saudável e positivo para se trabalhar.

Gestão de clima
O processo de Gestão do Clima Organizacional WEG tem como
objetivo contribuir para a melhoria do ambiente de trabalho no
âmbito geral da empresa, através do diagnóstico e medição de
satisfação dos colaboradores. É um processo cíclico e contínuo
que utiliza de algumas ferramentas para mensurar a satisfação
dos colaboradores e, a partir daí, atuar na causa, como: pesquisa
de clima interna, pesquisas pontuais, pesquisas de revistas,
diagnósticos e desenvolvimento de trabalhos de melhoria de clima
na equipe e questionário de desligamento de colaboradores.

Destaques em 2011:
- Seminário de Práticas de Gestão: proporcionou o compartilhamento, disseminação e
troca de experiências entre os gestores. Foram realizados três seminários e
apresentados sete cases com participação de 351 gestores;
- Diagnóstico, desenvolvimento, acompanhamento e redirecionamento de planos de
gestão do clima, realizados a partir de solicitações de departamentos. Ocorreram em
média 31 trabalhos nas unidades de Santa Catarina;
- Questionários de desligamentos de colaboradores foram analisados com o propósito
de desenvolver melhorias identificadas nos comentários dos formulários;
- Condução e organização dos processos de pesquisas em revistas e prêmios como:
Melhores em Liderança (Revista Época Negócios); Prêmio Ser Humano ABRH SC;
100 Melhores Empresas para se Trabalhar (Revista Época) e Geração Y (EDM LOGOS);
- Os grupos de Endomarketing foram destaque em todas as unidades da WEG no Brasil,
contribuindo no planejamento dos eventos corporativos e em ações motivacionais buscando a
satisfação dos colaboradores. Realização de 8 eventos corporativos;
- Horário flexível para os colaboradores mensalistas das unidades de Jaraguá do Sul,
Guaramirim, Blumenau e Itajaí.
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Total de colaboradores*
24.927

25.000

22.984
20.000

19.535

15.000

10.000
* Não estão
inclusas Watt
Drive e Electric
Machinery

5.000

0
2009
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Total de colaboradores por continente*

2009

25.000
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Europa

Ásia

África

71

63

62

549

432

1.075

846
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0

0
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inclusas Watt
Drive e Electric
Machinery

473

5.000

2011

504

10.000

22.668

15.000

18.507

20.000

21.139

2010

Oceania
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Colaboradores por continente*
Continente

Países

Total de colaboradores
2009
2010

2011

Américas

Brasil
Argentina
México
EUA
Demais países
Subtotal

17.444
169
628
202
64
18.507

19.406
220
1.224
221
68
21.139

20.917
261
1.167
250
73
22.668

Europa

Portugal
Demais países
Subtotal

243
230
473

262
242
504

294
270
564

Ásia

China
Índia
Demais países
Subtotal

447
31
15
493

622
211
13
846

622
441
12
1.075

África

África do Sul
Demais países
Subtotal

0

432
432

549
549

Oceania

Austrália
Demais países
Subtotal

62
62

63
63

71
71

19.535

22.984

Total de colaboradores Grupo WEG

24.927

* Não estão inclusas Watt Drive e Electric Machinery

Total de colaboradores
por tipo de emprego*

Empregados

Terceirizados

0

Integral

2009

2009

2010

2010

2011

2011

* Refere-se às unidades Brasil
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5.000

281
165

0

361
438

5.000

10.000

1.284

10.000

15.000

20.483

20.000

16.471
19.053

20.000

20.917

25.000

17.444
19.406

25.000

15.000
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Total de colaboradores
por período*

Meio Período

* Refere-se às unidades Brasil, excluindo as unidades Controladas
e colaboradores terceirizados
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Total de colaboradores por tipo de contrato*
25.000

20.527

19.086

20.000

16.579

2009

15.000

2010
2011

10.000
5.000

173
0

Permanente

132

29

* Refere-se às
unidades Brasil,
excluindo as unidades
Controladas e
colaboradores
terceirizados

Temporário

Colaboradores por faixa etária*

8.000

11.528

10.000

10.835

12.000

2010
2011

0

85

Até 30 anos

Relatório de Sustentabilidade 2011

De 31 a 40 anos

De 41 a 50 anos

De 51 a 60 anos

38

46

628

711

2.690

2.000

2.372

4.000

5.643

5.122

6.000

Acima de 60 anos

* Refere-se às unidades Brasil, excluindo as unidades Controladas e colaboradores terceirizados e temporários
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Recrutamento
e Seleção
O recrutamento WEG busca atender as necessidades
de contratação de pessoal, identificando candidatos
qualificados e auxiliando os gestores de profissionais
que se identifiquem com a cultura da empresa e que
possuam potencial\competência para suprir os requisitos
da função. Os processos de seleção são realizados nas
cidades onde se localiza cada unidade, procurando
valorizar os profissionais e a cultura local.
A empresa prioriza a prática de Recrutamento
Interno, que tem por objetivo promover oportunidades
aos colaboradores, através da identificação dos
potenciais internos e sua recolocação para melhor
aproveitamento, possibilitando a retenção de talentos
e incentivando o desenvolvimento profissional bem
como o desenvolvimento de carreira. Para participar do
Recrutamento Interno, o colaborador deve trabalhar há
pelo menos 2 anos na empresa e ter a aprovação do seu
chefe para se inscrever.
O recrutamento trabalha em processos de seleção
priorizando os candidatos da comunidade local, o
que possibilita a inserção de jovens sem experiência
profissional em programas de aprendizagem, estágio e
qualificação, respeitando a diversidade.
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O gráfico a seguir demonstra a evolução do percentual de membros da alta gerência recrutados na
comunidade local, ou seja, aqueles que cresceram internamente até o nível de Diretoria, atendendo a
boa prática de priorização pelo Recrutamento Interno.

% De membros da alta gerência recrutados na comunidade local*

95%

2009

83%

2010

79%

2011
* Refere-se às unidades Brasil, exceto as unidades controladas

A WEG mantém um pacote de benefícios aos seus colaboradores (valores em R$)
Benefício

Descrição do benefício

Investimentos realizados pela empresa
2009

2010

2011

Assistência Médica

Oferecido aos colaboradores e dependentes. A Empresa contribui com um percentual
dos valores para os colaboradores e seus dependentes.

13.692.581

15.884.254

16.256.184

Programa de vacinação anti gripe

Oferecido a todos os colaboradores da unidade Brasil.
A empresa assume o valor integral.

39.212

132.053

136.978

Plano Odontológico

Oferecido aos colaboradores e dependentes. A mensalidade é gratuita aos
colaboradores

1.079.428

1.033.466

1.541.053

Plano de Previdência

A empresa possui um plano de benefício de natureza previdenciária, estruturado
na modalidade de Contribuição Variável (VC). O passivo do Plano é integralmente
coberto pelas reservas constituídas e suportadas pelos ativos do Plano, conforme
Demonstrativo Atuarial (DA), emitido em 31/12/2011 pelo atuário independente
responsável pelo Plano. As contribuições das patrocinadoras, estão definidas no
plano de custeio e presentam 2,98% da folha total de salários. Os participantes
contribuem com um percentual livremente escolhido, sobre o salário base, respeitado
o mínimo de 1%. O Plano conta atualmente com 99% de adesão, sendo que 92% dos
participantes são contribuintes.

13.835.557

15.526.244

17.611.533

Educação e Treinamento

Bolsas de estudo fornecidas aos colaboradores para continuarem seus estudos
em cursos de idiomas, técnicos, superiores e pós-graduação. Oferecidos inclusive
treinamentos realizados na própria empresa.

5.803.863

7.570.244

7.285.690

Alimentação

Oferecido aos colaboradores e produzido e servido internamento em refeitórios. O
colaborador contribui em média com 20% do valor da refeição.

21.875.608

19.987.511

22.502.610

Participação no Resultado

Oferecido aos colaboradores das unidades Brasil e exterior. É realizada a distribuição
de até 12,5% do lucro líquido do grupo WEG (Balanço Consolidado), se atingido o lucro
equivalente a 10% do valor do patrimônio líquido existente em 31/12 do ano anterior.
A distribuição ocorre seguindo critérios de atingimento de metas do grupo WEG,
unidades de negócio, departamentais e avaliação de desempenho do colaborador.

80.938.451

89.072.532

99.483.203

Programa de Educação Infantil

A WEG mantém convênios com Centro de Educação Infantil - CEI públicas e
particulares para atender filhos de colaboradores com idade de 0 a 5 ans completos.
O diferencial do programa encontra-se na não distinção entre colaboradores homens
ou mulheres para ter o direito do benefício.

1.224.856

1.392.997

1.578.717

Seguro de vida

Oferecido aos colaboradores das unidades Brasil. Neste benefício 62,22% do valor é
custeado pela empresa e os demais 37,78% pelo colaborador.

1.111.316

1.219.104

1.376.025

Outros Benefícios

Oferecido aos colaboradores das unidades Brasil, benefícios como vale-transporte,
uniformes, ginástica laboral e associação recreativa.

8.613.295

8.977.468

9.504.064

148.214.168

160.795.872

177.276.056

Total
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Comunicação corporativa
A Comunicação Corporativa é responsável por disseminar informações do Grupo WEG de forma
estratégica e integrada a cada grupo do seu público interno. Os principais meios de comunicação
internos impressos são os informativos fixados nos murais dos Departamentos, o Jornal do
Colaborador com periodicidade mensal, Jornal Mural nos refeitórios e o Manual do Colaborador.
Na mídia eletrônica, disponibilizamos a IntraWEG (portal de intranet com amplos serviços e
informações), os quiosques (totens com acesso à intranet, localizados nas áreas fabris) e
vídeos produzidos ao longo do ano. A comunicação face a face é facilitada com a pauta
para as reuniões mensais, enviada a todas as lideranças da empresa.
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Em 2011, foram realizadas

1.665 ações de comunicação interna, sendo:

7 planejamentos em gestão da mudança;
6 pesquisas de satisfação sobre campanhas;
275 comunicados para gestores;
716 informativos;
362 notícias na intraweg;
7 notícias corporativas internacionais;
13 jornais murais;
8 edições do Jornal do Colaborador (105.140 exemplares);
610.649 acessos à IntraWeg.

Código de ética
Sustentabilidade, cidadania, ética e respeito entre as pessoas. Estas práticas são estimuladas
e normalizadas através de duas importantes frentes: o Código de Ética e a Política de
Responsabilidade Social WEG. Ambas estão alinhadas aos direitos humanos da ONU e à Norma
Internacional SA 8000 (Social Accountability International) e são amplamente disseminados nas
unidades da WEG.
O Código de Ética foi implantado na empresa em 2007. Na ocasião do lançamento, realizou-se
ampla divulgação e explanação de cada tópico a todos os colaboradores, incluindo a Alta Direção
e o Conselho de Administração. Os princípios do Código mantêm-se vivos através de divulgação
constante nos meios de comunicação internos. Este Código é repassado aos novos colaboradores
durante o período de integração.

Já a política de Responsabilidade Social WEG fortaleceu em 2010, o compromisso da empresa com os direitos humanos, através dos seguintes tópicos:
- Garantia de compromisso com a sociedade através do cumprimento das leis;
- Garantia da erradicação do trabalho infantil e trabalho forçado;
- Contratação de jovens acima de 18 anos, salvo em caráter de menor aprendiz;
- Incentivo ao desenvolvimento dos colaboradores;
- Respeito à diversidade e à multiculturalidade;
- Repulsão de práticas de assédio moral e sexual nas relações de trabalho;
- Respeito ao direito dos seus colaboradores de associação em sindicatos;
- Apoio às comunidades com as quais se relaciona diretamente.
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Estes conceitos são aplicados na prática através de diversas ações. Uma delas é o treinamento em
direitos humanos para todos os colaboradores com cargos de vigilantes, ao ingressarem na empresa.
Para mantê-los atualizados, realiza-se reciclagem do tema a cada dois anos.

% De colaboradores de segurança patrimonial
treinados em direitos humanos

47,3%
38,3%
45,1%
2009

2010

2011

Total de horas de treinamento em direitos humanos

2.791

2.460,5

1.093,5

2009

2010

2011

1) 100% dos colaboradores de segurança patrimonial passam por treinamento em direitos humanos
ao ingressarem na empresa e por um treinamento de reciclagem no tema a cada 2 anos.
2) É prática da empresa o treinamento de seus colaboradores em direitos humanos em reuniões
departamentais, palestras e informativos. Os recém-admitidos passam por treinamento específico no
tema através da apresentação do Código de Ética.
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desenvolvimento humano
O desenvolvimento pessoal e profissional do colaborador tem na educação
seu ponto de apoio principal. São programas que envolvem desde
jovens aprendizes até os colaboradores aposentados, passando por uma
estrutura de cursos internos gratuitos. Esta característica estabeleceu uma
cultura de aprendizado que se estende por todas as áreas e que permite
aos colaboradores aproveitarem as oportunidades. A educação se estende
ainda para a comunidade nas oportunidades de iniciar a carreira como
jovem aprendiz ou como estagiário.
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CentroWEG
O Centro de Treinamento WEG (CTW) é uma escola de formação profissional, localizada em Jaraguá
do Sul, SC. Tem como principal objetivo o desenvolvimento de competências do menor aprendiz,
qualificando-o ao pleno exercício do trabalho, em atividades que exijam formação técnica específica.
Fundado em 23 de abril de 1968, o CTW teve inicialmente como objetivo suprir carência de
profissionais da área mecânica. Com o decorrer dos anos, ampliou as áreas de formação.

Atualmente oferece cursos para formação de menores nas seguintes áreas:
CURSO COM UM ANO DE DURAÇÃO:
Usinagem e Montagem Eletromecânica de máquinas;
CURSO COM DOIS ANOS DE DURAÇÃO:
Química, Eletrônica, Eletrotécnica, Mecânica de
Manutenção e Ferramentaria.
Além da formação de menores, atua na
formação de adultos em três cursos com
duração de um ano cada: Mecânica Geral,
Eletricidade Geral e Projetos Mecânicos
de Máquinas Elétricas. Destinados aos
colaboradores WEG, estes treinamentos tem
o objetivo de fornecer aperfeiçoamento ou
aquisição de uma profissão, o que
tem facilitado a estes colaboradores
o acesso a promoções ou contribuído para
um melhor desempenho de suas funções.

16
2.550
20

instrutores

m2 área construída

laboratórios
para atividades
práticas

7

salas de aula
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Programa de Estágio: O Programa de Estágio tem por objetivo proporcionar oportunidade
de complementação educacional a alunos, nos termos da Lei 11.788 de 25.09.2008, e
também a aplicação dos conhecimentos adquiridos na Instituição de Ensino por meio de
trabalhos práticos de real utilidade para a empresa.
Qualificação Profissional de Operadores de Produção (QPOP): O objetivo é oferecer
oportunidade de desenvolvimento profissional técnico aos colaboradores das áreas de produção e
comunidade local, aumentando o nível de conhecimento técnico para aqueles que atuam em atividades que afetam diretamente a qualidade dos produtos, contribuindo para melhorias de qualidade e
produtividade. Está estruturado com 78% de teoria (33% fundamentações teóricas e 45% prática de
exercício) e 22% de prática de laboratório.
Auxílio escolar: Bolsa de estudos que a WEG paga aos colaboradores para continuarem seus
estudos em cursos de idiomas, técnicos, superiores e pós-graduação.

Cursos externos abertos: Cursos realizados com participantes de diversos lugares e empresas,
geralmente fora das dependências da WEG e com um instrutor ou empresa externa.
Cursos externos fechados ou in-company: Cursos realizados somente com participantes
da WEG, geralmente nas dependências da empresa e com um instrutor ou empresa externa.
Cursos internos: Cursos realizados somente com participantes e instrutores da WEG, geralmente
nas dependências da empresa.

Qualificação profissional para engenheiros e tecnólogos (QPET): O programa visa

oportunizar conhecimento direcionado a engenheiros e tecnólogos que atuam nas áreas técnica,
comercial e industrial, possibilitando aumentar o conhecimento técnico voltado para a realidade do
trabalho, equalizar as informações sobre máquinas elétricas girantes e eficiência energética e criar um
diferencial no atendimento dos clientes internos e externos.

Formação de chefia: O programa tem por objetivo proporcionar aos participantes constante
auto-aperfeiçoamento, desenvolvimento e aprimoramento de qualidades ou habilidades administrativas e comportamentais, visando melhorar o desempenho de suas atribuições no cargo de chefe de
seção com eficácia e segurança.
Média de horas de treinamento por categoria funcional
250
200

2010

Lideranças
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Administrativo

39,3

44,3

0

2011

71,1

113,7

153,8

181,8
85,5

50

136,2

100

178,8

150

2009

Operacional

Em 2009 e 2010
tivemos um aumento significativo
da média de horas
de treinamento
devido à redução
das atividades em
algumas unidades
industriais do
grupo. Desta forma
aproveitamos a
queda na produção
para treinar e
desenvolver os
colaboradores.

Treinamento

Desenvolvimento gerencial: Tem por objetivo desenvolver competências que impulsionem a

empresa ao crescimento sustentado no mercado globalizado. Em um processo sistêmico que inclui
transparência e clareza sobre as expectativas da empresa quanto ao desempenho do corpo
executivo, buscamos incentivar a filosofia de autodesenvolvimento e abertura à aprendizagem
sistemática através de planejamento de desenvolvimento a médio e longo prazo.

Avaliação de potencial: Consiste na identificação de potencialidades, considerando característi-

cas administrativas, interpessoais e intrapessoais, visando estimular o treinamento e desenvolvimento
e auxiliar a empresa na tomada de decisões estratégicas no caso de promoções ou transferências.

Avaliação de desempenho e competências: É direcionada a todos os colaboradores da
empresa, os quais são avaliados uma vez por ano, no seu aniversário de empresa, pelo superior imedidato, em 10 fatores: conhecimento, qualidade, produtividade, segurança do trabalho, disciplina, assiduidade e pontualidade, iniciativa, relacionamento interpessoal, trabalho em equipe e comunicação.
Avaliação das Competências Gerenciais: É direcionada aos gestores da empresa e são

sete fatores: foco no cliente, pró-atividade, gestão do capital investido, gestão de pessoas, gestão
do conhecimento, sinergia de grupo e multiculturalidade. Os gestores são avaliados a cada dois anos
pelo superior imediato com o auxílio de pares e clientes internos nas competências Sinergia de Grupo
e Foco no Cliente e pelos subordinados na competência de Gestão de Pessoas. Esta avaliação embasa o plano de autodesenvolvimento dos gestores, revisado a cada processo avaliativo.

% De colaboradores que recebem análise de
desempenho e desenvolvimento de carreira
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2010
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Treinamento

Programa de Preparação para a Aposentadoria: Objetiva preparar o colaborador para o

processo de aposentadoria. Destina-se a homens acima de 55 anos e mulheres acima de 50 anos,
convidando também os cônjuges a participar. O programa, realizado em Jaraguá do Sul e Guaramirim, constitui-se em seis encontros para debater os temas ciclo de vida, saúde, nutrição, planejamento financeiro, previdência social e privada (INSS E WSS) e projeto de vida pós-aposentadoria.

Participação no programa preparação para aposentadoria
150

126

100

79
2010

50

23

15
0

Participantes

2011

Cônjuges

Programa Maturidade Ativa: Objetiva minimizar os impactos gerados pelo processo de desliga-

mento da empresa nos colaboradores que já se encontram aposentados e permanecem na organização. O colaborador é convidado a participar um ano antes do desligamento da empresa. A adesão
é opcional. O programa Maturidade Ativa tem como metodologia encontros mensais em que os assuntos abordados e as ações desenvolvidas são definidos pelos próprios participantes. O objetivo é
exercitar a autonomia e uma nova forma de vivenciar o cotidiano pós-WEG - remunerado ou não - e
a identificação de suas próprias potencialidades.
2009

Participação no Programa Maturidade Ativa
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28

Novos participantes

Aposentados

Treinamento

Destaques em 2011
- Alteração da grade, carga horária e inclusão de novos cursos para Formação de chefia;
- Alteração da Política de Auxílio Escolar, com definição das bolsas de acordo com
a necessidade de formação dos colaboradores nos departamentos;
- Intesificação do ensino a distância, com mais cursos
nos catálogos de cursos internos;
- Intesificação de curso de inglês a distância com mais vagas para
os colaboradores estudarem através desta prática;
- Avaliação de desempenho e competências das diretorias;
- Intensificação no desenvolvimento de gestores através de Coaching;
- Implantação do Programa de Qualificação de Aprendizes no QPOP Qualificação Profissional para Operadores de Produção;
- Implantação do Programa QPET - Qualificação Profissionais
para Engenheiros e Tecnólogos;
- Intensificação da parceria/convênio com o SENAI na formação
profissional do centro WEG - Centro de Treinamento WEG;
- Estendido o Programa de Preparação para Aposentadoria
à unidade de Blumenau.

Investimentos em treinamento (Valores em R$)

13.853.650

15.489.871
14.497.036
2010
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Saúde e segurança
A WEG estabelece como política a valorização do ser humano no
desenvolvimento de suas atividades, produtos e serviços quanto aos
aspectos relacionados à segurança e saúde, atuando corporativamente e
nas unidades. Promove a conscientização e disseminação da cultura de
prevenção através de campanhas e treinamentos internos que tratam de
diferentes temas relacionados à segurança e saúde.
A WEG possui uma seção de Segurança e Medicina do
Trabalho - SESMT corporativo com suportes às unidades
externas, pelo profissional da área de apoio ou aqueles
com atribuições técnicas específicas, para realização de
diagnósticos da condição atual da unidade e realização
de treinamentos de capacitação para operação de ponte
rolante, operadores de empilhadeira, entre outros.
Os ambulatórios estão presentes em todas as
unidades para atender prontamente os colaboradores e seus dependentes. Os serviços prestados
nos ambulatórios compreendem as atividades
de benefícios (plano de saúde e odontológico),
atendimento de enfermagem e médico.

A equipe diversificada composta por:
profissionais técnicos, engenheiros,
médicos, enfermeiros, auxiliares de
enfermagem, fonoaudiólogos,
fisioterapeutas e educadores
físicos, médicos clínicos, médicos
do trabalho, enfermeiros do trabalho,
ergonomistas e auxiliares
administrativos, garante o bom
andamento dos projetos.
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Participação dos colaboradores em comissões
As comissões são compostas por membros da Diretoria (Comitês)
e Gerentes e Chefes (Comissões). As reuniões ocorrem mensalmente
e os assuntos são direcionados para avaliação de acordo com os
preceitos estabelecidos pelas comissões, enfocando atribuições,
atuação, desenvolvimento dos membros e processo decisório.
- Comitê Deliberativo de Ergonomia

Comitê formado por membros da Diretoria, tendo como objetivos efetuar análise
periódica dos indicadores de processo e resultado do Programa WEG de Segurança
e Ergonomia e assegurar que as questões relativas à saúde e segurança sejam
consideradas como parte integrante da gestão de negócios do grupo WEG. Possui
representação corporativa, abrangendo 100% dos colaboradores WEG.

- Comissão de Saúde e Segurança – CSS

Comissão formada por representantes dos segmentos Motores, Energia, Automação,
Transmissão & Distribuição, Tintas e Corporativo. O objetivo deste grupo é analisar
novas estruturas, procedimentos e investimentos sobre Segurança e Saúde, para
melhoria das condições dos ambientes de trabalho. Abrange as unidades WEG
Brasil, atingindo 83,9% dos colaboradores do Grupo WEG.

- Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA

Em conformidade com requisitos da Norma Regulamentadora Brasileira
(NR 5), a CIPA atua no desenvolvimento de melhorias frente às irregularidades identificadas na inspeção mensal e promove, em conjunto
com o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho
(SESMT), a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho
(SIPAT). Abrange as unidades WEG Brasil, atingindo 83,9% dos colaboradores do Grupo WEG. A CIPA possui 342 colaboradores, eleitos e
indicados, envolvidos diretamente.

- Prevenção, segurança e saúde – PSS

O Programa tem atuação voltada a inspeções direcionadas, precedidas de capacitação
técnica sobre um tema específico e inspeções comportamentais. Os grupos são formados
por 3 a 5 membros. A atuação está limitada às unidades de negócios localizadas em
Jaraguá do Sul e Blumenau, abrangendo 68,7% dos colaboradores do Grupo. Estão
envolvidos 570 colaboradores diretamente.
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- Equipes de emergência – Brigada

As Equipes de Emergência são formadas por colaboradores voluntários, treinados e capacitados
para atuar em situações de sinistros como incêndios, acidentes graves, vazamento de produtos
químicos, enchentes, entre outras situações de emergência. São formadas equipes por departamentos com 9 a 11 membros. Abrange as unidades WEG Brasil, correspondente a 83,9% dos colaboradores do Grupo WEG. Estão envolvidos 441 colaboradores diretamente.

- Ginástica laboral

A Ginástica Laboral tem como objetivo melhorar a qualidade de vida, incentivar a prática de atividades físicas e integração dos colaboradores, prevenção do estress e doenças ocupacionais. O programa abrange todas as unidades do Grupo WEG e atualmente 85% dos colaboradores de Jaraguá
do Sul, Guaramirim e Unidade de Negócios Florestal participam da ginástica laboral no seu local de
trabalho.

- Programa WEG de conservação auditiva - PWCA

Padronizar medidas para
Exames realizados
promover, manter e prevenir
16.000
a saúde auditiva do colabora15.187
dor exposto ao risco ocu14.000
2009
13.687
pacional ruído. Estes são os
12.000
12.648
2010
objetivos do PWCA, Progra10.000
2011
ma baseado em educação,
8.000
levantamento das áreas de
riscos, medidas de engenha6.000
4.985
ria/administrativas, proteção
4.419
4.000
individual e monitoramento
1.823
2.000
audiométrico. Para aplicação
do Programa é estabelecido
0
um nível de ação a partir de
Admissional
Periódicos
80 dB (A). São realizadas
orientações individuais sobre uso do protetor auditivo, exposições extra ocupacionais e demais assuntos relacionados à saúde auditiva realizadas com os colaboradores durante o exame audiométrico periódico e palestras de reciclagem sobre saúde auditiva, uso correto e higienização do protetor auricular
realizadas anualmente nos locais onde o programa está sendo reestabelecido.

- Programa Weg de Ergonomia - PWE

O PWE visa treinar e capacitar colaboradores para que possam conceber novos processos, postos de
trabalho, máquinas, equipamentos e dispositivos - segundo critérios ergonômicos - e identificar e corrigir as inadequações ergonômicas nos ambientes de trabalho. Em 2011, houve redução de 35% das
queixas por motivos ergonômicos, comparado ao ano anterior, e o absenteísmo por motivos ergonômicos reduziu 64%.

- Viver Bem

O programa visa prevenir, retardar ou atenuar doenças crônicas não transmissíveis (diabetes, hipertensão arterial e obesidade) melhorando a qualidade de vida dos colaboradores. A atuação ocorre através
de orientação como medida de prevenção e atendimento aos colaboradores com diabetes, hipertensão arterial e obesidade. O programa contempla as unidades de Jaraguá do Sul e Guaramirim. A
média de colaboradores atendidos pela equipe multiprofissional é de 120 por mês.
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- GAAT - Grupo de Apoio ao Tabagismo

O GAAT tem o objetivo de disponibilizar tratamento aos colaboradores tabagistas que querem parar
de fumar, através de trabalho de grupo. Consiste em encontros que trabalham com orientações
específicas e práticas que auxiliam na superação da dependência, com base nas orientações do
Ministério da Saúde e Instituto Nacional do Câncer (INCA). Em 2011, o GAAT contou com a participação de 35 colaboradores. Destes, 46% (16) pararam de fumar.

- Atendimentos psicológicos e sociais

Os atendimentos psicológicos e sociais consistem na realização de intervenções através de atendimento individual, visita domiciliar, trabalhos em grupo e encaminhamentos aos recursos do poder
público e da comunidade. Os profissionais atuam no tratamento de patologias e transtornos psicológicos, auxiliando na modificação de comportamentos que interferem no bem-estar dos colaboradores. Em 2011 foram realizados 5.068 atendimentos, abrangendo 2.363 colaboradores.

- Programa de vacinação contra a gripe

Com o objetivo de prevenção e imunização dos colaboradores contra a gripe e suas possíveis consequências, uma vez por ano é disponibilizada gratuitamente a vacina contra a gripe. O programa
abrange todas as unidades do Brasil, incluindo as controladas.

Nos últimos anos a adesão foi de:
Número de colaboradores vacinados
100%
80%
60%

55%

62%

50%

40%
20%
0%
2009

- Programa de afastados

2010

2011

Objetiva acompanhar e monitorar os colaboradores afastados do trabalho por período superior a 15
dias. O programa é constituído por uma equipe multiprofissional (médico, enfermeiro, psicólogo e
assistente social). O programa está implantado nas unidades de Jaraguá do Sul e Guaramirim e nas
demais unidades, a equipe multiprofissional fornece suporte. Em 2011 foram atendidos 543 casos
pré-existentes e 116 casos novos pelo Programa.
100

Relatório de Sustentabilidade 2011

Saúde e segurança

Campanhas de saúde
Anualmente, a WEG realiza campanhas de
prevenção nas dependências da empresa com
o objetivo de conscientizar os colaboradores,
abordando temas como:
- Campanha de combate ao câncer
- Campanha DST/AIDS
- Campanhas de combate ao tabagismo

Além disso a WEG possui
acordos formais com os
sindicatos locais para
garantir a saúde e a segurança do colaborador:

Destaques em 2011
- Implantação de nova metodologia para Treinamento de Recém
Admitidos, com foco na percepção de riscos;

- CIPA;
- Uso de EPIs;
- Comunicação de
Acidente de Trabalho;
- Necessidades Higiênicas;
- Plantão Ambulatorial;
- Atestado Médico e Odontológico;
- Exames Médicos;
- Atestado de Saúde
Ocupacional;
- Farmácia;
- Medidas de Prevenção
de Acidentes.

- Implantação de critérios mínimos para atuação na reforma de
máquinas e equipamentos, conforme novo texto da Norma
Regulamentadora nº 12 do Ministério do Trabalho e Emprego;
- Criação do grupo de estudo para implementação dos requisitos da
nova Norma Regulamentadora nº12 - Ministério do Trabalho;
- Criação de uma coordenação para o Programa de Prevenção,
Segurança e Saúde - PSS;
- Novo processo para atendimento dos colaboradores,
priorizando urgências e emergências;
- Contratação de mais médicos, possibilitando o aumento
de 19% em vagas na agenda médica;
- Realizadas 70.040 consultas médicas nos ambulatórios
da WEG das unidades do Brasil.

Indicadores
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Indicadores

2011

2010
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Taxa de Lesões

4,47

4,47

3,85

Total dias Perdidos

91,14

124,71

135,73

Total Absenteísmo

2200

2600

2400

Total Óbitos no Período

0

0
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Diversidade
A WEG aposta na diversidade e procura construir um ambiente de respeito
entre as pessoas. Isso ocorre através de ações de avaliação de saúde e segurança na adaptação de posto de trabalho para mulheres e em decorrência do
crescimento no quadro de colaboradores e na migração para a região norte de
Santa Catarina, onde está localizada a matriz da empresa.
Colaboradores por gênero
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2.677

Negros

3.327

2011

Saúde e segurança

Programa de Pessoas com Deficiência (PPcD)
Valorizar a diversidade faz parte da política da WEG. Uma das ações para
atender esta política é o Programa de Inclusão de Pessoas com Deficiência.
Incluir não é apenas admitir a pessoa, mas sim integrá-la ao local de trabalho, contribuindo para que desperte suas potencialidades.
Com este pensamento, a WEG mantém o PPcD desde 2005, através de uma equipe multiprofissional. Esta equipe desenvolve diversas ações para atender o objetivo da inclusão, como:
processo de admissão, realização de adaptações no espaço fisico e no posto de trabalho para a
acessibilidade, contratação de intérprete de LIBRAS, acompanhamento dos colaboradores com
deficiência, assessoria aos gestores, sensibilização para o público interno e capacitação das pessoas da comunidade com deficiência.
Com base no artigo 93 da lei nº 8.213/91 ainda não atendemos o número mínimo de colaboradores com deficiência. O programa está implantado nas unidades de Jaraguá do Sul e Guaramirim.
Nas demais unidades, a equipe multiprofissional fornece suporte para a aplicação local das diretrizes de inclusão de profissionais com deficiência.

Nº de colaboradores com deficiência
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com deficiência
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Fornecedores
A WEG mantém um forte relacionamento de parceria com os
seus fornecedores e prestadores de serviços e este compromisso
está claramente evidenciado em seu Código de Ética:

Consideramos os nossos
fornecedores e prestadores
de serviços como parceiros
de negócios para a busca do
desenvolvimento sustentável,
tratando-os de forma igualitária,
livre de favorecimentos indevidos
e respeitando os princípios da
livre concorrência.
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O desenvolvimento sustentável se expressa
no relacionamento com os seus fornecedores
e prestadores de serviço e no compromisso
formal estabelecido nos respectivos acordos
de fornecimento e contratos de prestação
de serviços, preservando:
- A garantia da qualidade dos produtos;
- O atendimento à Diretiva RoHS, que proíbe ou restringe o
uso de certas substâncias químicas presentes em matérias-primas e componentes, ou utilizadas nos processos de
fabricação de equipamentos elétricos e eletrônicos;
- O atendimento aos padrões estabelecidos
pela legislação ambiental;
- O cumprimento a não fazer uso de trabalho infantil,
forçado ou compulsório na sua cadeia produtiva;
- O cumprimento das obrigações trabalhistas e tributárias
de acordo com as leis em vigor;
- O comprometimento em desenvolver políticas internas
de valorização da diversidade e combate às práticas
discriminatórias, cumprindo normas e convenções
internacionais de trabalho;
- O comprometimento de estender as exigências
acima a seus principais parceiros de negócios,
incentivando o alinhamento destas políticas;
- O comprometimento de desenvolver fornecedores locais e/
ou regionais e a contratação de pequenos e/ou médios
fornecedores na sua cadeia de suprimentos.

Este compromisso formal garante a prática
de que todos os que fazem parte da cadeia
de suprimentos estejam alinhados com o
desenvolvimento sustentável dos seus
negócios e da sociedade onde as empresas
estão inseridas.
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Como parceiros de negócio, os fornecedores WEG são
estimulados a crescerem juntos com a empresa.
Com este propósito, as seguintes práticas são destacadas:
a) Valorização do Fornecedor Local:

Desde a sua fundação, a WEG buscou ser autossuficiente em seus processos e na fabricação dos insumos utilizados em seus produtos. Esta era uma característica de seus fundadores, produzir internamente
tudo aquilo que não havia em disponibilidade no mercado, a fim de ganhar em agilidade, produtividade
ou mesmo reduzir custos. Os processos de compras e abastecimento das unidades fabris eram difíceis
devido à localização geográfica dos fornecedores, que eram muito distantes, devido à precariedade das
estradas e meios de transportes, bem como das deficiências nos meios de comunicação da época.
Este modelo de atuação, comumente chamado de “verticalização” foi largamente empregado até o final
dos anos 1990. A partir deste ano, por orientação da Direção da Empresa, a WEG começou a centrar
esforços naquilo que era sua essência, produzir lâminas estampadas para estatores e rotores, componentes fundidos, usinados, injetados, trefilados, com alto valor agregado ou que dependessem de alta
tecnologia ou ferramentais complexos para a sua produção. Iniciou-se então um processo de identificação de produtos e serviços que não seriam mais produzidos internamente e sim “terceirizados”.
Dentre as premissas definidas para o processo de terceirização estava a de desenvolver fornecedores
locais, localizados principalmente no estado referente à unidade de negócios. Foi um processo longo e
que demandou muitos esforços para a capacitação dos fornecedores, mas que trouxe (e ainda traz) excelentes resultados para a WEG, bem como para a comunidade onde os fornecedores estão inseridos.
A WEG cria essas parcerias com as empresas fornecedoras e as mesmas recebem o apoio necessário
para se estruturarem de forma sólida no mercado.

Outros benefícios desta prática:
- Maior aproximação com os fornecedores;
- A comunidade vê a WEG como parceira
das demais empresas existentes na região;
- A parceria com fornecedores regionais
otimiza as condições comerciais, prazo de
entrega e atendimento aos requisitos de
qualidade do cliente final;
- Incentivo ao empreendedorismo
para aparecimento e desenvolvimento
de novas empresas.
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Atualmente, o percentual de volume de compra de fornecedores locais
nas unidades de negócios no Brasil é em média de 21,9%. O gráfico
abaixo representa a evolução deste percentual nos últimos anos:
% De Fornecedores Locais
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de compras das unidades Brasil são
de materiais e componentes em que
não há estratégia de compra de fornecedores locais, por serem adquiridos de fornecedores mundiais e o
volume de compra não representar
viabilidade econômica para desenvolvimento de fornecedor local.

2011

Dentre estes
materiais estão:
- Chapas de aço;
- Barras de aço;
- Vergalhão de cobre;
- Vergalhão de alumínio;
- Lingotes de alumínio puro e ligas;
- Rolamentos, entre outros.

b) Desenvolvimento dos Fornecedores:

Com o objetivo de promover o crescimento das empresas e a melhoria dos produtos
fornecidos, a WEG incentiva seus atuais fornecedores a se desenvolverem, muitas vezes
disponibilizando laboratórios, calibradores, dispositivos, ferramentas, apresentando processos de fabricação e negociando para estes fornecedores as mesmas condições comerciais
quando relacionados a fornecedores comuns para ambos.
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b) Programa WEG de Qualidade Assegurada:

Este programa certifica, através de um processo criterioso de homologação, os seus fornecedores, tornando-os corresponsáveis pela qualidade do produto final WEG. A certificação é
válida por período indeterminado aos fornecedores que mantiverem o Índice de Desempenho
dentro dos padrões mínimos exigidos. Para os produtos fornecidos com Qualidade Assegurada, a inspeção de recebimento é dispensada.

Este Programa tem como objetivo:
- Desenvolver fornecedores confiáveis que garantam um padrão de qualidade uniforme;
- Fortalecer as relações de confiança e de assistência mútua entre os fornecedores e a empresa;
- Promover o desenvolvimento contínuo e sustentado da cadeia de suprimentos;
- Aumentar os níveis de competitividade, reduzindo os custos dos nossos produtos e serviços;
- Melhorar os níveis de atendimento aos nossos clientes.

Para os fornecedores, este Programa traz os seguintes benefícios:
- Garantia de continuidade e maior participação nos fornecimentos;
- Suporte técnico e compartilhamento de recursos e desenvolvimento;
- Preferência no desenvolvimento de novos materiais e produtos;
- Oportunidade de usar o Certificado da Qualidade Assegurada WEG como ferramenta de Marketing.

d) Intercâmbio tecnológico:

Seguindo o compromisso de parceria, a WEG está sempre
aberta para que fornecedores apresentem novas tecnologias, ligadas a componentes e processos, para avaliação
da viabilidade técnico-econômica de implementação pelas
respectivas áreas técnicas responsáveis da empresa.

e) Desenvolvimento de produtos:

Alinhado com o compromisso de parceria, a empresa
possui a prática de desenvolvimento de materiais e componentes em conjunto com seus fornecedores para futura
aplicação em produtos WEG.

f) Desenvolvimento, seleção e avaliação
de fornecedores com base em
critérios de sustentabilidade:

Os fornecedores respondem um questionário de autoavaliação onde são atribuídas pontuações ao atendimento de
requisitos relacionados à qualidade, saúde e segurança,
meio ambiente e responsabilidade social. Este questionário
compreende uma das etapas de desenvolvimento, seleção
e avaliação dos fornecedores.
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g) Auditorias periódicas:

Visam avaliar periodicamente se o sistema da qualidade dos fornecedores está evoluindo de
acordo com as necessidades da WEG, se os fornecedores estão cumprindo as especificações
estabelecidas nos planos de qualidade, e se estão respeitando os acordos de fornecimento.

h) Comunicação:

O Sistema WEG Online está implementado nos fornecedores regionais das unidades de negócios Brasil localizadas na cidade sede da empresa. Neste sistema, os fornecedores visualizam a
programação dos componentes e realizam a entrega destes materiais diretamente no Almoxarifado Central da empresa. Para alguns fornecedores regionais destas unidades há também a
utilização do Milk run, onde os componentes são entregues diretamente nas linhas de montagem. Com os demais fornecedores das unidades de negócios Brasil e exterior, a comunicação
é realizada por e-mail ou telefone.

i) Relacionamento com prestadores de serviço:

Antes de iniciarem as suas atividades nas unidades de negócios no Brasil, 100% dos prestadores de serviço passam por um período de integração, onde são apresentadas as políticas WEG
e informações gerais da empresa, além da realização de treinamento e conscientização sobre
aspectos de segurança e meio ambiente com o objetivo de garantir que estes executem suas
atividades de forma segura, dentro das normas vigentes.
A atuação destes prestadores de serviços é coordenada pelas respectivas áreas responsáveis
na empresa, conforme o serviço prestado. A renovação dos contratos acontece anualmente,
entretanto, mensalmente, realizam-se auditorias para garantia do recolhimento dos tributos por
estas empresas. Há uma comissão corporativa multidisciplinar responsável pela definição de
políticas de seleção, contratação e avaliação dos prestadores de serviços, bem como avaliação
dos contratos vigentes e dos indicadores de gestão dos serviços prestados.

DESTAQUES EM 2011:
Procurement:
A) Global
Estruturação de uma área corporativa com o principal
objetivo de desenvolver fornecedores nacionais e globais,
visando a melhoria de competitividade dos produtos
fornecidos pelo Grupo WEG. O foco dos trabalhos está
no desenvolvimento de fornecedores para materiais e
componentes com maior representatividade no volume
de aquisições do Grupo. Além deste objetivo, esta área
possui como responsabilidade:
- Auxiliar na padronização dos procedimentos
de aquisição e dos materiais e componentes
comprados, visando redução de custo;
- Acompanhar os indicadores das áreas de aquisição
das unidades no exterior para que as mesmas atinjam
desempenho similar às unidades Brasil;
- Utilizar os mesmos preceitos de Sustentabilidade seguidos pela WEG Brasil, respeitando as leis sociais, trabalhistas e tributárias locais de cada país, o meio ambiente,
aspectos de direitos humanos e de livre concorrência.
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B) 1º Encontro de Crescimento

Sustentável WEG – Desenvolvimento
de Fornecedores:

Realizado em Jaraguá do Sul – SC, cidade
sede da empresa, com a presença de 42
fornecedores regionais. O objetivo deste
1º Encontro foi engajar os fornecedores
no tema Sustentabilidade, apresentando
conceitos e práticas sustentáveis WEG, e
exemplos de ferramentas de qualidade
voltadas para solução de problemas, fortemente utilizadas em processos produtivos.

Comunidade
do entorno
A comunidade em que
a empresa está inserida
fornece a infraestrutura e o
capital social representado
por seus colaboradores
e parceiros, contribuindo
decisivamente para a
viabilização de seus
negócios. O respeito aos
costumes e culturas locais e
o empenho na educação e
na disseminação de valores
sociais fazem parte de uma
política de envolvimento
comunitário da empresa,
resultado da compreensão
de seu papel de agente de
melhorias sociais.
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Investimento social para a WEG é manter a boa relação com a comunidade, tornando-se
corresponsável pelo desenvolvimento local e contribuindo para a diminuição das
desigualdades, oportunizando o acesso. O escopo da atuação dos investimentos sociais da
WEG são as localidades das unidades Brasil e, considerando o impacto na região de
Jaraguá do Sul/SC, sede da empresa, atendem-se também as cidades do entorno.
Criado em 2005, o Grupo de Investimento Social tem como objetivo ser a referência para a
comunidade no encaminhamento das solicitações de doações e patrocínio ao Grupo WEG.
Percebemos muitos benefícios com a formação do Grupo, onde estreitamos a relação com a
comunidade, profissionalizamos a avaliação dos projetos e formalizamos uma resposta do
resultado da avaliação a todas as solicitações de apoio. As seguintes áreas da empresa
integram este grupo: RH, Comunicação Corporativa, Relação com a Comunidade,
Responsabilidade Social, Controladoria, Gestão Ambiental, Diretoria de Marketing e RH.
O que norteia as decisões do Grupo são as diretrizes de doações e patrocínio.

Os investimentos sociais atendem
projetos nas áreas de educação,
cultura, cidadania, esportes e
saúde. O foco principal da
empresa são projetos sociais
relacionados a crianças
e adolescentes.

Fluxo de avaliação de projetos
Recebimento de projetos

Análise pelo Grupo de Investimento
Social (Reunião Mensal)

Negado

Aprovado

Retornar ao proponente
Retornar ao proponente
Formalizar a parceria
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Comunidade do entorno

DESTAQUES EM 2011:
Realização do 2º Encontro
de Crescimento Sustentável – Comunidade

Reunindo representantes dos projetos patrocinados
pela WEG para discutir melhores práticas de gestão e
captação de recursos. Essa troca de experiências possibilita o aperfeiçoamento administrativo e fortalece a
iniciativa ante os possíveis patrocinadores. A intenção
é dar autonomia e continuidade aos projetos sociais. O
principal beneficiado é a própria comunidade.
Participaram do encontro, 101 pessoas
representando 47 entidades.

51

R$

projetos apoiados com
total de investimento de

8.330.027,51

Recebimento do selo social
do Projeto Começar de Novo

Outorgado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
como reconhecimento pelo seu esforço e colaboração
no trabalho de reinserção dos egressos do sistema
carcerário. A WEG foi a primeira empresa de Santa
Catarina a receber a honraria. Mantemos convênio
com o Presídio Regional de Jaraguá do Sul há 11
anos, período em que já registrou o ingresso de exapenados para trabalhar em nossas fábricas. Além
de contratar ex-detentos, a WEG mantém um espaço
dentro do Presídio de Jaraguá do Sul onde utiliza a
mão-de-obra de 23 presos que produzem cerca de
400 componentes elétricos por dia e, que, além de
salário, recebem o benefício da diminuição da pena.

22

2.392.122,40

R$

4
R$

12
13
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projetos por
LEI DO ESPORTE

593.781,00
cidades atendidas
através de repasse
por FIA (Fundo
da Infância e
Adolescência

593.750,00

R$

R$

projeto por
LEI ROUANET

projetos com
recursos próprios

4.750.374,11

Comunidade do entorno

Projetos mantidos pela WEG:
Ação Comunitária

Desde 1986, a WEG contribui para a construção da
cidadania, oportunizando informações, orientações
e serviços gratuitos na área de saúde, educação,
segurança, cultura e lazer.
Envolveu 242 voluntários internos e 45 entidades
parceiras com 514 voluntários.

Investimento com
Recursos Próprios:
R$

151.318,05

48.583 atendimentos.
Cidade: Jaraguá do Sul/SC

Em 2011, recebeu o PRÊMIO SER HUMANO SC,
Categoria Projetos Sociais.

Museu WEG

Fundado em 2003, o museu foi criado com a perspectiva de mostrar a história da WEG, a
cultura de Jaraguá do Sul e as maravilhas da ciência e da tecnologia, tudo isso reunido em
um espaço de emoção, reflexão e cidadania.
O museu foi criado pensando principalmente na educação das crianças. É um museu de
forte cunho pedagógico, interativo, feito para que cada informação captada resulte em mais
um questionamento, numa sucessão de perguntas e respostas que nos transformem,
contribuindo para sermos melhores profissionais e cidadãos. É um local muito utilizado pelos
professores principalmente das disciplinas de História, Geografia, Matemática e Física.

Investimento com
Recursos Próprios:
R$

383.000,00

Beneficiados: 6.182
visitantes registrados formalmente
Cidade: Jaraguá do Sul/SC
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CentroWEG

Criado em 1968, apenas 7 anos depois da fundação da empresa, é um dos pilares da cultura
WEG. Oferece formação profissional técnica com duração de 2 anos a jovens de 16 a 18
anos. O Centroweg atua nas áreas de mecânica, eletrônica, elétrica, mecatrônica, química e
eletrotécnica. Os jovens são recrutados de toda a região de Jaraguá do Sul em SC, passam por
uma seleção e os selecionados são contratados pela empresa, recebem benefício e uma ajuda
nos custos. Durante o curso, os alunos passam 70% do tempo em aulas práticas realizadas
nos laboratórios e salas de aula e tem os mesmos direitos e deveres dos colaboradores da
WEG. Como as vagas do Centro de Treinamento são planejadas, a contratação após o curso
é de praticamente 100% dos alunos. O CTW mantém parceria com o SENAI o que permite ao
projeto atender a Lei do menor aprendiz.

Investimento com
Recursos Próprios:
R$

3.146.080,00
Beneficiados: 250 alunos.
Cidade: Jaraguá do Sul/SC

Centro de convivência APAE

Este projeto é realizado nas APAEs de Jaraguá do Sul e Guaramirim/SC para onde são
enviados serviços da WEG a serem realizados
dentro das entidades. O projeto contribui para
a socialização dos alunos da APAE e a geração
de renda. Este projeto ocorria apenas na APAE
de Jaraguá do Sul/SC e em outubro de 2010
estendeu-se para a APAE de Guaramirim/SC.
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Não há investimento
e sim, uma troca de
oportunidades.
Beneficiados: 45 alunos da APAE.
Cidades: Jaraguá do Sul/SC e Guaramirim/SC

Comunidade do entorno

Resgate da História

Viabiliza visitas de grupos de 3º idade na empresa. Teve início em
2001 e em 2011 foi reestruturado. Os grupos iniciam a visita no
Museu WEG e depois fazem um tour pela empresa, visitando algumas
fábricas. O objetivo é trazer a comunidade para dentro da empresa,
oportunizando conhecimento e interação com Grupo WEG.

Investimento com
Recursos Próprios:
R$

5.610,00

Beneficiados: 1.155 idosos.
Cidade: Jaraguá do Sul/SC
e microrregião

PROERD – (Programa Educacional
de Resistência às Drogas e à Violência)

A WEG é parceira do programa em Jaraguá do Sul/
SC que atende também as cidades da microrregião.
O PROERD, tendo como modelo o D.A.R.E. (Drug
Abuse Resistance Education), desenvolveu-se no
Brasil com o objetivo primordial de atuar na prevenção
do uso de drogas por crianças e adolescentes. O
Projeto, desenvolvido por um grupo composto por
psicólogos, psiquiatras, policiais e pedagogos, na sua
implantação, obteve sucesso em todos os Estados
Norte-Americanos e, posteriormente, em mais de 40
países conveniados ao Programa. No Brasil, o
D. A. R. E. chegou em 1992 através da Polícia Militar
do Rio de Janeiro e em 1993 recebeu o nome em
português de PROERD pela Polícia Militar de São
Paulo. Para o projeto em Jaraguá do Sul a WEG doa os
bonés que são utilizados como uniforme.

Investimento com
Recursos Próprios:
R$

10.000,00

Beneficiados: 2.500 crianças.
Cidade: Jaraguá do
Sul/SC e microrregião

Abraçando com Arte

A WEG compra cartões confeccionados por
voluntários com papel reciclado. Tem dois
grandes objetivos: Proporcionar à AMA
(Associação de Amigos dos Autistas), entidade
responsável pelo projeto, a capacidade de
autogestão e valorização dos colaboradores
WEG em datas comemorativas. Os cartões
são destinados aos colaboradores das
unidades WEG do Brasil.
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Investimento com
Recursos Próprios:
R$

37.845,76

Beneficiados: 15 alunos autistas.
Cidade: Jaraguá do Sul/SC

Comunidade do entorno

Projeto Pescar

A Tecnologia Social Pescar é compartilhada com organizações parceiras em 11 estados
brasileiros e no Distrito Federal. Ao todo, são 146 organizações em 79 municípios brasileiros,
além de 24 unidades no Exterior (23 na Argentina e uma no Paraguai). Cada unidade do Projeto Pescar promove cursos com a aprendizagem básica para o exercício de uma profissão
de acordo com a demanda local.
A WEG Unidade Gravataí/RS mantém parceria com a Fundação Pescar desde 1998. As aulas
são ministradas por 22 funcionários voluntários em laboratório montado especialmente para
o programa. “O grande diferencial dos alunos do Pescar é a formação comportamental que
recebem. Percebemos profissionais mais motivados, abertos a mudanças e proativos”, assinala Sérgio Augusto Scarpinelli, gerente Industrial da WEG Unidade Gravataí e voluntário do
projeto. Os programas dos 35 cursos nas oito áreas de formação abrangem 60% de Desenvolvimento pessoal e cidadania e 40% da parte técnica na área da organização franqueada.
No final de cada curso, em média, 60% dos egressos são contratados pela WEG. Os demais encontram colocação no mercado de Gravataí. Participam da seleção para as vagas do
Pescar, jovens com idade entre 17 e 18 anos que tenham concluído ou estejam cursando o
ensino médio e cujas famílias tenham renda per capita inferior a meio salário mínimo.

Investimento com
Recursos Próprios:
R$

117.145,40
Beneficiados: 15 alunos
Cidade: Gravataí/RS

Bola da Vez – AJAB

O projeto foi desenvolvido pela Associação
Jaraguaense de Basquetebol (AJAB) em 2002 e,
desde então, a WEG foi parceira com recursos
próprios. O objetivo é oferecer condições de
sociabilização e aumentar o universo cultural
do individuo, desenvolvendo a criatividade e
habilidades que serão exigidas no cotidiano,
contribuindo para a formação integral de um
novo cidadão, utilizando o esporte como meio
socioeducativo que conduzirá a este caminho
que entendemos como essencial.

Em 2011, o projeto foi aprovado no Ministério
do Esporte e através de Lei de Incentivo ao
Esporte recebeu 100% do apoio WEG.
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Investimento através da Lei
de Incentivo ao Esporte:
R$

151.558,00

Beneficiados: 920 crianças e adolescentes
Cidade: Jaraguá do Sul/SC

Comunidade do entorno

Academia ao Ar livre

Apoiamos na cidade de Itajaí, através da Fundação
Municipal de Esporte e Lazer – FMEL, a adaptação
de academias ao ar livre para pessoas com deficiência e implantação de mais algumas academias em
bairros. O objetivo é melhorar a qualidade de vida da
população e o quadro de saúde, diminuir a dependência, a ociosidade e os fatores psicossociais de
riscos, tais como: isolamento social, perda de autonomia, restrições financeiras, entre outros.

Música para Todos

Investimento através da Lei
de Incentivo ao Esporte:
R$

237.223,00

Beneficiados: População de Itajaí
Cidade: Itajaí/SC

O projeto foi desenvolvido em Jaraguá do Sul na SCAR (Sociedade Cultura Artística) com o
objetivo de dar continuidade à formação musical de aproximadamente 250 crianças, jovens
e adultos em 19 modalidades músicas, colaborando com a inclusão social e oportunizando
o acesso à arte e cultura.
O projeto Música para Todos é um processo de educação musical, formação mais
abrangente que pretende promover a alfabetização musical e desenvolver a sensibilidade de
crianças e jovens.
No contexto atual, este projeto tem relevância à medida que oferece alternativas para uma
formação integral, pois vai muito além de aulas para a aprendizagem de um instrumento,
incluindo também conhecimentos sobre a história e a influência que ela exerce nas
diferentes culturas. O material utilizado na formação é o “Método Tons”, que é um sistema
de ensino voltado para a alfabetização musical e o desenvolvimento do pensamento. O
produto cultural resultante deste projeto é a formação de grupos vocais, a apresentação
pública de concertos de grupos musicais planejados em conjunto entre alunos, professores,
e administradores da instituição, com o objetivo de expandir o acesso aos espetáculos
musicais para a comunidade, a família, outros jovens e crianças da cidade e região.

Investimento através
da Lei Rouanet:
R$

397.500,00

Beneficiados: 130 pessoas da
Comunidade interessadas em música.
Cidade: Jaraguá do Sul/SC
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FEMUSC – Festival de
Música de Santa Catarina

O Festival de Música de Santa Catarina ocorre
em Jaraguá do Sul e tem como objetivo
auxiliar no incremento de qualidade da produção cultural no Estado de Santa Catarina e no
Brasil. O Festival conta com professores de
alto nível, proporcionando melhor aprendizado
aos alunos e, leva atividades culturais a todas
as camadas da população, através de
concertos sociais.

Patrocínio da Orquestra
Filarmônica de Jaraguá do Sul

O projeto foi desenvolvido em Jaraguá do
Sul/SC com abrangência estadual e visa o
aprimoramento profissional dos artistas
catarinenses na arte da música erudita,
divulgação do trabalho orquestral, intercâmbio cultural e democratização de acesso à
música erudita através de apresentações à
comunidade em geral.

Investimento através
da Lei Rouanet:
R$

300.000,00

Beneficiados: 25.000 pessoas da
Comunidade interessadas em música.
Cidade: Jaraguá do Sul/SC

Investimento através
da Lei Rouanet:
R$

264.122,00

70

Beneficiados:
pessoas diretamente
mais o público que assiste às apresentações.
Cidade: Jaraguá do Sul,
Blumenau, Joaçaba e Itajaí.

Música nos Museus

Formado por Flauta, Oboé, Clarinete, Fagote e Trompa, o Quinteto afirma a tradição musical da
cidade através do projeto Música nos Museus, apoiado pela WEG através da Lei Rouanet, e vem se
estabelecendo como grupo de câmara permanente e um difusor cultural em Santa Catarina. O QSJS
é reflexo dos novos tempos da cultura musical da região, vindo fortalecer e dar um passo a frente
na evolução dessa tradição, inserindo no contexto social e cultural da cidade um grupo de sopro de
madeiras para juntar-se à tradição do coral e dos instrumentos de cordas.
O projeto tem o objetivo de promover a música e aproximar o público dos museus, ajudando na difusão da cultura musical para a sociedade ao mesmo tempo em que divulga a conservação da história.
Com o intuito de fomentar e democratizar a música de concerto em Jaraguá do Sul e em todo o
estado de Santa Catarina, todas as apresentações tem acesso gratuito.

Investimento
através da
Lei Rouanet:
R$

25.250,00
Beneficiados:

400 pessoas

da comunidade
Jaraguá do Sul/SC
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FENATIB – Festival Nacional de
Teatro Infantil de Blumenau

Parceiro da WEG desde 2009, o festival é anual
e tem a finalidade de difundir o teatro nacional,
promover intercâmbio entre artistas e público, levar
espetáculos de teatro infantil às escolas, praças e
salas de teatro. Os grupos de teatro se inscrevem e
passam por uma seleção para participar do Festival
Nacional de Teatro Infantil de Blumenau (Fenatib), que
acontece em setembro. Além da apresentação dos
espetáculos, o Fenatib tem debates sobre as peças,
palestras e oficinas. O Festival é uma mostra não
competitiva, aberta à participação de grupos teatrais
de todo o Brasil e da América do Sul, amadores
ou profissionais, que são selecionados por uma
comissão indicada pela organização do evento.

Investimento através
da Lei Rouanet:
R$

80.000,00

Beneficiados: 15.000 pessoas,
principalmente crianças.
Cidade: Blumenau/SC

Dentro da Dança

O projeto Dentro da Dança tem como objetivo dar continuidade ao projeto já iniciado em 2009, de
cunho educacional, para a formação de aproximadamente 150 crianças e adolescentes, de modo a
tornar a dança uma experiência enriquecedora e presente em nossa comunidade, visto que estarão
participando de apresentações e espetáculos, colaborando para a inserção social ao se permitirem
o acesso à arte e a cultura. O projeto visa desenvolver um processo de dança-educação, formação
mais abrangente que pretende promover o aprendizado da dança e desenvolver a sensibilidade de
crianças e jovens, pois a dança tem grande potencial para abrir canais de comunicação com a
realidade e pode abrir perspectivas que incluam projetos de futuro.

Investimento através
da Lei Rouanet:
R$

290.000,00

Beneficiados: 150 crianças e adolescentes.
Cidade: Jaraguá do Sul/SC
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Hospitais e Corporação de Bombeiros

A relação WEG com os Hospitais e Corporação de Bombeiros também
sempre se mostrou presente ao longo da história. Em 2011, foram doados
R$ 550.000,00 para o Hospital e Maternidade Jaraguá localizado em Jaraguá
do Sul, para auxiliar na construção da nova ala de Cardiologia que atenderá
toda a região norte de Santa Catarina.
Para o corpo de Bombeiros Voluntários de Guaramirim foram repassados
R$ 107.000,00 para a compra de uma nova ambulância. Esta corporação
atende a cidade de Guaramirim e ainda realiza o atendimento na BR-280,
que apresenta grande tráfico e, infelizmente, corriqueiros acidentes.
Para o Corpo de Bombeiros Militares de Itajaí, foram repassados
R$ 30.000,00 para auxiliar na adaptação de um furgão para carro de emergência.

Dados de investimento social

Histórico de Investimento
social WEG (Valores em R$)

10.764.549,96

2007

8.883.018,86

2008

7.666.002,02
7.996.595,47
8.330.027,51
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2010

2011

2009

Comunidade do entorno

Dados 2011
Origem dos Recursos (R$)

57%

Sem incentivo

43 %

Com incentivo Fiscal

Aplicação geral dos recursos (por área)

40%
33%

Educação
Cultura

13%

Público X Investimento
100%
80%

64%

60%
40%

36%

20%
0
Crianças e adolescentes
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Comunidade em geral

Cidadania

7%
7%

Saúde
Esporte

Governo e sociedade
A WEG é uma empresa transnacional brasileira que ocupa posição
de destaque entre os maiores fabricantes de equipamentos
elétricos do mundo. Comprometida com o desenvolvimento da
região em que atua, através da geração de empregos e projetos de
responsabilidade social voltados para a comunidade, a WEG tem,
também, forte presença nas Associações de Classe e Governo.
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Conselheiros no Plano Brasil Maior
A WEG participa continuamente de reuniões e eventos ligados ao Governo brasileiro e suas
autarquias, com o objetivo de contribuir com sugestões para a implantação de políticas
públicas voltadas ao apoio e à competitividade dos setores eletroeletrônicos e de bens de
capital.
Junto ao Governo, a participação mais importante da WEG é nos seguintes Conselhos de
Competitividade Setorial, ligados ao Plano Brasil Maior: Petróleo, Gás e Naval, Bens de
Capital, Tecnologia da Informação e Comunicação / Complexo Eletroeletrônico e Energias
Renováveis.

As medidas defendidas pela WEG, em conjunto com as Associações de
Classe que a representam, seguem diretrizes orientadas para:
- A competitividade sistêmica e empresarial;
- O financiamento à produção e à comercialização;
- Ampliação de Mercado: fomento dos negócios nos mercados nacional e internacional;
- Adensamento produtivo e tecnológico das cadeias de valor, com ampliação de valor agregado nacional;
- Estímulos ao investimento e inovação;
- Comércio Exterior (defesa comercial e financiamento/competitividade exportadora);
- Defesa da indústria e do mercado brasileiro;
- Desenvolvimento sustentável e preservação do meio ambiente;
- Eficiência energética e Gerenciamento energético;
- Tratamento Isonômico perante a entrada, no País, de produtos importados.

Representante no Conselho Nacional de
Desenvolvimento Industrial – CNDI
Em 09 de agosto de 2011, o Sr. Décio da Silva, presidente do Conselho
de Administração, foi nomeado, com mandato de dois anos, representante
da sociedade civil no CNDI, que é o órgão superior de aconselhamento
institucional do Plano Brasil Maior.

Como principais atribuições, o CNDI deverá traçar
as orientações estratégicas gerais e subsidiar as
atividades do sistema de gestão da política industrial.
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Representação em Associações de Classe
A WEG tem participado junto a várias Associações de Classe estratégicas a seus negócios,
com o objetivo de fortalecimento da Indústria Nacional, realizando ações junto às instâncias
políticas e econômicas para promover o desenvolvimento sustentado da indústria nacional
eletroeletrônica e de bens de capital, por meio de ações de Política Industrial.

As Associações de Classe que mais se destacam são:
ABIMAQ – Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos;
ABINEE – Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica;
AEB – Associação Brasileira de Comércio Exterior;
SIMEFRE – Sindicato Interestadual da Indústria de Materiais e Equipamentos Ferroviários e Rodoviários;
FIESC – Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina;
CNI – Conselho Nacional da Indústria;
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas;
INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, entre outras.

Grupos internos de trabalho
São constituídos com o objetivo de preparar assuntos para discussão em Associações de Classe, ou providenciar o tratamento dos mesmos dentro da empresa
(internalização dos assuntos). Neste contexto destacam-se:
1) Políticas Públicas e Articulação de Petróleo, Gás e Naval
- Conteúdo Local nas Rodadas da ANP;
- Apresentação da WEG para o Segmento de Petróleo, Gás e Naval;
- Participação em Eventos Estratégicos;
- Análise da Perda de Pedidos.
2) Eficiência Energética em Motores Elétricos
- Cumprimento da legislação por motores elétricos recondicionados e comercializados em escala massiva;
- Renovação do parque industrial instalado com vistas ao atendimento da Legislação de Eficiência Energética.
3) Certificação de Conteúdo Local
- Trata da simplificação de procedimentos que possam favorecer a certificação de conteúdo local dos produtos
fabricados pela WEG.
4) Regimes Especiais de Comércio
- Busca de isonomia de tratamento nos fornecimentos no mercado interno, quando comparado às importações.
5) Defesa Comercial
- Trata de ações de defesa comercial e apoio à produção nacional de geradores e motores elétricos, entre outros
produtos fabricados pela WEG.
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Comissão de relações
institucionais de comércio
Fazendo parte da estrutura de Gestão Participativa da empresa, esta Comissão tem como
principal atribuição deliberar, em primeira instância, e preparar para análise, assuntos que
dependem de decisão da Direção Geral da WEG, como:
- Medidas Complementares do Plano Brasil Maior;
- Atuação de Representantes da WEG em Associações de Classe;
- Posição da Empresa sobre Acordos Internacionais de
Comércio, Regimes Tributários Especiais, Projetos
de Defesa Comercial, entre outros.

Diagrama da representação
institucional da WEG
Representantes
da WEG em
Associações de Classe
Associações
de Classe
Comissão de Relações
Institucionais de
Comércio
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Grupos internos
de Trabalho

Conselheiros da WEG
no Plano Brasil Maior

Conselho de
Competitividade Setorial
do Plano

Representante da WEG no
Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial - CNDI

Conselho Nacional de
Desenvolvimento
Industrial - CNDI
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Participe do próximo Relatório

O canal faleconosco@weg.net está disponível para quem
tiver dúvidas ou queira dar sugestões para os próximos relatórios

WEG S.A.
Av Prefeito Waldemar Grubba, 3.300 – 89256-900 – Jaraguá do Sul – SC – Fone (47) 3276-4000
Fax (47) 3276-4010 – www.weg.net
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