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MWM internAtionAl Motores 

As organizações que buscam destacar-se no mercado globalizado 
necessitam valorizar o potencial de seus recursos humanos. Na 
concepção da MWM International Motores, isso significa saber 
reconhecer o potencial ilimitado de seus colaboradores, cultivar a 
harmonia do grupo, estabelecer expectativas apropriadas, tolerar 
as diferenças e reconhecer os esforços.

a mOtivaçãO dOs 
cOlabOradOres cOmO lema

aMWM International Motores é líder na 
fabricação de motores diesel no Mercosul. 
Ela possui 2,3 mil funcionários e três uni-
dades industriais, localizadas em São Paulo, 

capital, em Canoas (RS) e Jesus Maria (Córdoba, 
Argentina). O grupo está estrategicamente instalado 
no Mercosul com o objetivo de atender os clientes 
da região e trabalhar como base para exportação 
de produtos para todo o mundo. Hoje a empresa 
exporta para mais de 30 países, na América do 
Sul, América do Norte, América Central, Europa 
e Oceania. Entre os principais clientes da MWM-
International estão empresas como Agrale, Ford, 
General Motors, Iveco, Nissan, Troller, Volkswa-
gen, Volvo, AGCO, CNH, Leon Heimer, Stemac e 
Valtra, além da International Trucks, nos Estados 
Unidos e México, Land Rover, na Inglaterra e 
Volkswagen, na Alemanha.

A o longo de sua trajetória, a empresa tem 
percebido que a participação de seus funcionários 
em programas motivacionais, como o Promecon 
– Programa de Melhorias Contínuas, Kaizen, Idéias 
e Você faz a Diferença está promovendo a gestão 
participativa e a motivação.

É motivando os colaboradores, oferecendo opor-

P e d r o  F u n C k e



Nov.Dez/2006

31

MecânicA

A mOTIvAçãO DOS COLABOrADOrES COmO LEmA

tunidades para promover a gestão das melhorias ne-
cessárias e reconhecendo por meio de premiações ou 
divulgações públicas que a empresa espera cultivar 
um excelente ambiente de trabalho para todos.

INTrODUçãO

Este trabalho surgiu de algo que é comum para 
nossos colaboradores: uma idéia. Essa idéia tem 
como objetivo tornar público as iniciativas que 
nossa empresa implementa para compartilhar 
essas experiências com as demais companhias. 
Acreditamos que são ações como essas que fazem 
com que a MWM International Motores seja líder 
na fabricação de motores diesel 
no Mercosul.

Ao longo deste trabalho, vá-
rias destas práticas motivacionais 
serão comentadas. No geral, são 
programas que buscam a melho-
ria por meio do incentivo à cria-
tividade e do reconhecimento dos 
funcionários. E podemos men-
surar os resultados: fabricação 
de produtos cada vez melhores, 
de maneira mais rápida e fácil 
e com custos menores, melhoria 
na qualidade de nossos produtos 
e serviços, a construção de um ambiente de tra-
balho mais saudável, o aumento da capacidade de 
inovação de nossos colaboradores, processos novos 
que respeitem e contribuam com o meio ambiente, 
enfim, uma infinidade de resultados criativos que 
melhoram nossos produtos e processos.

Este case tem como base essas as práticas moti-
vacionais da empresa e o estudo do comportamento 
humano no sistema organizacional. Esperamos que 
ele contribua com empresas sérias, que estejam em 
busca de melhorias em todos os aspectos, principal-
mente por meio do desenvolvimento humano.

prOGrAmA IDéIAS

Lançado em 1996, o Programa Idéias vem, desde 
então estimulando nossos funcionários na busca de 
melhorias contínuas dentro da empresa. Ele surge 
a princípio a partir de uma iniciativa individual: 
colaborador sugere uma idéia, mas também é res-
ponsável pela sua implementação, o que fará em 
grupo. Essas idéias devem se enquadrar em algum 
dos seguintes aspectos: melhoria contínuas dos 

produtos, processos ou do ambiente de trabalho, 
redução de custos, melhorias na relação com clien-
tes ou fornecedores, independentemente do setor de 
atuação dos colaboradores.

O Programa Idéias é realizado em todas as uni-
dades da MWM INTERNATIONAL Motores e 
em todas as plantas (no Brasil e na Argentina) e 
é acompanhado diariamente pelo sub-sistema dos 
Programas Motivacionais vinculado ao setor de 
Recursos Humanos da empresa. 

O processo de implementação de uma idéia 
funciona da seguinte forma:

Primeira Etapa
O colaborador registra a idéia 

em um formulário específico.

Segunda Etapa
O formulário é entregue a 

um auditor para a aprovação da 
sugestão/idéia.

Terceira Etapa
Caso a idéia necessite de auxí-

lio e de ferramentas específicas, 
ela é encaminhada para a área 
de melhoria da empresa para 
auxiliar na sua execução.

Quarta Etapa
implementada a idéia, o formulário é encami-

nhado para o auditor da idéia, para validar as infor-
mações e classificar a idéia. Logo após o formulário 
é enviado para a área de programas motivacionais, 
que irá efetuar o registro da melhoria e pontuação 
por parte da coordenação do programa no banco 
de dados

Quinta Etapa
a partir da implementação da quarta idéia, o co-

laborador recebe um cupom adicional a cada nova 
idéia implementada que lhe dará a oportunidade de 
concorrer ao sorteio de um carro zero-quilômetro.

CrITérIOS DE AvALIAçãO

A avaliação da melhoria considera os requisitos 
abaixo, conforme equivalência específica para cada 
item:
• 3 pontos – Melhorias e Qualidade: idéias que 
gerarem melhorias: no produto, no processo, no 
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o Programa Idéias 
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fornecedor, para o meio ambiente, 
na comunicação, na ergonomia, 

para o cliente, no ambiente de 
trabalho ou para a segu-

rança da empresa.
• 2 pontos – Re-

dução dos Cus-
tos: este item tem 
como objetivo 
reduzir os cus-
tos nos proces-
sos e materiais 
da empresa. 
A idéia deve 
conter dados 
de comprova-

ção dos valores e análises dos custos;
• 2 pontos – Inovação: idéias que propiciem a 
inovação em produtos, processos, clientes e for-
necedores. Este item tem como objetivo incentivar 
os colaboradores da empresa a buscar a melhoria 
contínua, trazendo ou criando novos produtos ou 
processos;

De acordo com esses critérios de avaliação a 
idéia implementada poderá receber, no mínimo 2 
pontos e no máximo 7, dependendo da avaliação 
dos auditores das áreas.

Esses auditores são colaboradores voluntários 
que conhecem todas as rotinas do seu departa-
mento, recebem treinamento e acompanhamento 
pela coordenação do Programa Idéias e avaliam as 
idéias propostas.

Reconhecimento
Mensal

A soma dos pontos acumulados pode ser trocada 
por prêmios que variam de 25 a 500 pontos

Cada participante do programa escolhe a forma 
de adquitir seu prêmio, podendo ser a retirada de 
cartões vale-compra para lojas conveniadas. Tam-
bém é possível trocar a pontuação por vales (ali-
mentação), no valor de 25 a 150 pontos e também 
por produtos da marca MWM INTERNATIONAL 
Motores.

anual

O participante que implementa mais de 4 idéias 
no mês concorre a um sorteio de um veículo zero-
quilômetro, que acontece no Dia da Qualidade, 
prática anual da empresa. Na planta de Canoas 

(RS) e na de Santo Amaro (SP) são carros e na 
planta Argentina é uma motocicleta.

DESTAqUE ESpECIAL DAS ÁrEAS

No final do mês será considerada Campeã do 
Programa Idéias a área que obtiver a maior média 
de idéias implementadas por colaborador durante o 
mês. No dia do sorteio acontece o reconhecimento à 
área que se destacou em implementações, recebendo 
o troféu símbolo do Programa Idéias, que permane-
cerá durante um mês na área campeã.

A área que obtiver a maior média de idéias im-
plementadas por colaborador no ano permanece 
com o troféu do programa, sendo considerada a 
área campeã do ano.

IDéIA CrIATIvA

Todos os meses o gestor de cada área escolhe a idéia 
que obteve o processo mais criativo em sua imple-
mentação. O colaborador recebe, além da pontuação 
normal, um brinde surpresa e a sua idéia é divulgada 
para toda a empresa. Essas idéias ficam dispostas em 
um painel e recebem um número, para que outros fun-
cionários votem na mais criativa. A que obtiver mais 
votos é a campeã do mês; no final do ano, o processo 
se repete com as idéias campeãs de cada mês, e o autor 
da mais votada receberá um presente (surpresa).

IDéIA-rELâmpAGO

A empresa faz um acompanhamento das áre-
as em relação ao desempenho (média de idéias). 
Quando os setores estão abaixo da média, a empresa 
promove uma campanha de idéias-relâmpago para 
incentivar a participação dos funcionários. Esta 
campanha tem como objetivo atingir no mínimo 
30% dos funcionários.

IDéIA vErDE

Juntamente com a Semana do Meio Ambiente, 
realizada em junho, a empresa incentiva sugestões 
de idéias temáticas, que contribuam com o meio 
ambiente.

prOmECON – prOGrAmA  
DE mELHOrIAS CONTíNUAS

Segundo Alencar (1996), com o dinamismo do 
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dia-a-dia nas organizações novos 
problemas acabam surgindo, assim 
como novas oportunidades. Isso 
exige dos profissionais maneiras 
novas de pensar, o que demanda a 
necessidade crescente de ter equipes 
mais criativas. Só assim poderão sur-
gir novas idéias para lanças novos 
produtos, melhorar os já existentes, 
aumentar o volume de vendas, 
simplificar processos e sistemas, 
reduzindo custos.

Levando em conta todos os 
fatores citados, a empresa criou o 
Promecon – Programa de Melhorias 
Contínuas, programa que todos os colaboradores 
têm a oportunidade de participar dos times de 
melhorias. O objetivo desses times é auxiliar na 
implementação de projetos e participar na análise 
de problemas na sua área de atuação.

FUNçãO DOS pArTICIpANTES

• Membros: eles participam de forma ativa, con-
tribuindo na identificação, análise e discussão dos 
problemas e soluções apontadas pelo grupo até a 
conclusão da implementação do projeto, com seu 
pleno funcionamento. Eles também são respon-
sáveis pela continuidade da melhoria apresentada/
implementada;
• Secretário: é responsável por anotar, redigir a ata 
dos assuntos das reuniões, preenchimento da folha 
de presença, manter em ordem a pasta do grupo e 
auxiliar na condução das reuniões.

Os projetos são classificados de acordo com o 
tipo de melhoria proporcionada para a empresa. 
Exemplos: redução de manuseio e transporte, re-
dução de tempo de parada de máquina, redução de 
consumo/custo de ferramentas, redução de consumo 
de energias, redução do custo de matéria-prima, 
redução do custo de manutenção, melhoria na 
qualidade, melhoria na segurança e no ambiente 
de trabalho.

Reconhecimento
O reconhecimento se dá em dinheiro pelos pro-

jetos implementados, com o objetivo de melhorar a 
performance da companhia. O valor da premiação 
é limitado à economia gerada pelo projeto imple-
mentado.

DIvULGAçãO E  
vALOrIZAçãO DOS 
prOJETOS

Os meios de comunicação inter-
na também divulgam os Promecons 
aprovados (murais e intranet), para 
que os colegas da MWM INTER-
NATIONAL Motores conheçam os 
projetos implementados e valorizem 
os trabalhos feitos pelos times de 
Promecon. Após a aprovação do 
projeto o time recebe uma quantia 
em dinheiro que é proporcional do 
retorno entre o grupo. E para conhe-

cimento do time, é feito uma premiação simbólica 
durante um evento realizado pela empresa chamado 
Dia da Qualidade.

rESULTADOS DOS prOmECONS

Ao longo dos anos, o Promecon gerou um retor-
no financeiro significativo para a companhia:

Retorno financeiro
Total: R$ 20.683.303,00
2005: R$ 1.505.403,00
2004: R$ 11.818.500,00
2003: R$ 1.248.000,00

Premiação dos times 
Total: R$ 430.672,00
2005: R$ 42.542,00
2003: R$ 48.835,00

prOGrAmA kAIZEN

O Kaizen, de maneira geral, significa a busca 
do melhoramento contínuo em todos os aspectos, 
refletindo a produtividade, qualidade sem gasto, ou 
com o mínimo investimento. No Kaizen, o trabalho 
coletivo prevalece sobre o individual. O ser humano 
é visto como o bem mais valioso.

Segundo Imai (1990), há 10 mandamentos a 
serem seguidos na metodologia do Kaizen:
• O desperdício deve ser eliminado;
• Melhorias graduais devem ser feitas continua-
mente;
• Todos os colaboradores devem estar envolvidos, 
sejam gestores do topo e intermediários, ou pessoal 
de base, ou seja, o Kaizen não é elitista;

MecânicA
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• Ele é baseia-se em uma estratégia barata, 
acreditando que um aumento de produtivi-
dade pode ser obtido sem investimentos 
significativos, não se aplica somas 
astronômicas em tecnologias e con-
sultores;
• Aplica-se em qualquer lugar, 
não somente em uma cultu-
ra japonesa;
• Está apoiado numa gestão 
visual, numa total trans-
parência de procedimentos, 
processos, valores, tornando 
o desperdício e problemas 
visíveis aos olhos de todos;
• Foca sua atenção para onde se cria realmente 
valor;
• Orienta-se para os processos de manufatura, ad-
ministrativos e burocráticos;
• Dá prioridade às pessoas;
• Tem como lema essencial da aprendizagem orga-
nizacional: aprender fazendo.

E ao final dos sete primeiros anos de existência do 
Programa Kaizen, a MWM International Motores 
contabilizou os seguintes números:

Total de eventos
1998: 30
1999: 23
2000: 35
2001: 77
2002: 108
2003: 103
2004: 77
2005: 98

EvENTOS rEALIZADOS

Consolidado na MWM INTERNATIONAL 
Motores, o Programa Kaizen configura-se como 
importantíssima ferramenta no auxílio à melhoria 
contínua da companhia. Dessa forma, em 5 de 
fevereiro de 2001 foi criado o Kaizen Rápido e a 
figura dos multiplicadores nas áreas da manufatura, 
objetivando:
• Aumento no número de eventos;
• Disseminar a metodologia e conseqüentemente a 
cultura do Kaizen;
• Envolver mais funcionários;
• Realizar um maior número de melhorias;

• Destacar funcionários que participam e 
colaboram com o programa.

Depoimento
“Participar do Kaizen é 
muito bom. Nós deixamos 
de fazer tarefas da rotina e 
temos chance de fazer um 
trabalho diferenciado. É 
bom saber desta con-
fiança que a empresa 
deposita em nós, pois 
somos nós que defi-
nimos como fazer o 
trabalho. Muito bom 

também ver o projeto em funcionamento e receber 
o certificado da diretoria”, diz Paulo Reichert, fer-
ramenteiro, 53 anos, 34 anos de empresa.

mULTIpLICADOrES kAIZEN

Os multiplicadores são colaboradores da empre-
sa, que recebem treinamento e são responsáveis pela 
realização do Kaizen nas suas áreas.

Quadro de multiplicadores
• Planta de Canoas (RS): 25 multiplicadores
• Planta de Santo Amaro (SP): 5 multiplicadores
• Planta de Jesus Maria, Argentina: 3 multiplica-
dores

kAIZEN ESTrATéGICO

Consolidado em 2002 como uma ferramenta 
de melhoria contínua da empresa, envolvemos no 
evento de Planejamento & Revisão toda a diretoria 
da companhia, para definir objetivos estratégicos 
para o Kaizen. Alguns exemplos: velocidade no 
lançamento de novos produtos, portal de fornece-
dores e Satisfação do cliente, atuando em conjunto 
com clientes e fornecedores.

mWm INTErNATIONAL  
COmO BENCHmArkING

A empresa passou a ser considerada benchima-
rking em Kaizen pela seriedade que o programa é 
tratado pelos colaboradores. Neste ano, realizamos 
um evento Kaizen para falar da nossa experiência 
na planta de Canoas (RS) especificamente para 
nosso cliente Ford e engenheiros da área de desen-

MWM internAtionAl Motores
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volvimento de produtos da mesma montadora em 
Camaçari, na Bahia, viram visitar a empresa para 
ver de perto como o programa funciona.

prOGrAmA vOCê FAZ A DIFErENçA

Após implementar todos esses programas, mes-
mo com o reconhecimento das ações dos colabora-
dores por meio das divulgações internas e premia-
ções, vimos que ainda era necessário reconhecer as 
pessoas que realmente fazem a diferença na com-
panhia. Lançamos mais um programa: Você faz a 
Diferença, que tem como objetivo viabilizar que os 
próprios funcionários se reconheçam como agentes 
de transformação no dia-a-dia da empresa. 

A dinâmica do programa é muito simples: se um 
colaborador, em algum momento, surpreendeu po-
sitivamente um colega, a partir de suas competên-
cias, seu carisma, sua forma de resolver problemas 
ou mesmo o ajudou com palavras de estímulo, essa 
pessoa pode ser indicada como alguém que fez a 
diferença. Cada colaborador recebe semestralmente 
três cupons do programa, podendo fazer a indicação 
quando quiser. Cabe ao colaborador que foi indi-
cado entregá-lo para a Coordenação dos Programas 
Motivacionais. À essa coordenação caberá o registro 
e controle das indicações, realizando o fechamento 
semestral e anual do programa e identificando 
quais foram os funcionários com maior número 
de indicações no semestre e no ano.

O conceito de fazer a diferença é individual, pois 
cada pessoa traz consigo um conjunto de caracte-
rísticas únicas na forma de pensar, agir e sentir. E 
por não haver nenhuma interferência da empresa, 
o programa mostrou-se democrático e justo.

Reconhecimento
No final de cada semestre, os três colaboradores 

com o maior número de indicações dos colegas são 
homenageados. Esses funcionários recebem um 
troféu personalizado ‘Você Faz a Diferença’. No 
final do ano será concedido um prêmio surpresa, 
para o colaborador que acumulou indicações no 

decorrer dos semestres e se destacou.

rESULTADOS DO prOGrAmA

Em 2003 o Programa Você Faz a Diferença foi 
realizado trimestralmente e, no mesmo ano, fora, 
indicados 224 colaboradores. Já em 2004 destaca-
ram-se 290 funcionários. A empresa entende que 
esse resultado tão positivo se deve ao envolvimento 
dos colaboradores, que, por meio das campanhas de 
divulgação e dos próprios relatos dos que delas par-
ticipam, demonstram a seriedade das iniciativas. 

CONCLUSãO

A MWM International Motores entende que os 
recursos humanos de uma empresa não se com-
param em termos de importância com máquinas. 
Uma empresa com excelente maquinário e sem 
equipe capaz não tem nenhuma perspectiva de 
resultados. Desta forma, a empresa está convenci-
da de que há de melhor ao desenvolver todos esses 
programas motivacionais. 

O nível de satisfação dos funcionários pode ser 
verificado pela da redução de indicadores como 
turn-over, absenteísmo, acidentes de trabalho e as 
indicações dos próprios colaboradores em pesquisas 
de clima feitas anualmente. A empresa também 
obteve destaque em 2002, 2003, 2004 e em 2005 
na conceituada edição das 150 Melhores Empresas 
para se Trabalhar, da Editora Abril. 

Além de todos os programas citados, a empresa 
também considera essencial outros fatores, como 
ambiente físico propício para a atividade laboral, 
canais de comunicação eficientes, ambiente desa-
fiador, liberdade e autonomia, participação, recursos 
tecnológicos e materiais, salários, benefícios, apoio 
das chefias, suporte nos grupos de trabalho, além 
de treinamento.

Por fim, esperamos que este trabalho contribua 
para a sociedade empresarial de maneira geral, auxi-
liando para que mais empresas tenham acesso a pro-
gramas motivacionais dentro de suas organizações. 
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Pedro Funcke é gerente de programas sociais e motivacionais da 
MWM International Motores.

ANExO

mWm INTErNATIONAL mOTOrES CrESCE 
7% Em FATUrAmENTO, FECHANDO O ANO 
FISCAL COm US$ 718 mILHõES

A MWM International Motores, líder de mercado 
no Mercosul e pioneira em desenvolvimento de tec-
nologia diesel, fechou seu ano fiscal com faturamento 
líquido de US$ 718 milhões, o que representa um 
crescimento de 7% em relação a 2005, quando o 
faturamento registrou US$ 671 milhões. A empresa 
encerra o ano fiscal 2006 totalizando 125 mil moto-
res produzidos, sendo que 69% destes - ou 86,3 mil 
motores - foram destinados ao mercado interno.

A participação dos motores eletrônicos somou 
53% no total de produção da empresa em 2006, 
enquanto em 2005 eles representavam 26,5% . “E 
para 2007, estimamos que essa participação chegue 
a 75% de nossa produção”, prevê Waldey Sanchez, 
presidente e CEO da MWM International  Motores. 
Para atender à demanda por novas tecnologias em 
produtos e processos a empresa fecha 2006 com 
investimentos de US$ 47 milhões. Para 2007, estão 
sendo direcionados outros US$ 33 milhões, somando 
US$ 132 milhões no biênio 2005-2007.

Também nas exportações, a MWM Internatio-
nal  fechou o ano fiscal 2006 com balanço positivo. 
Foram exportados 64,3 mil cabeçotes para a matriz 
da empresa em Melrose Park, nos Estados Unidos, 
um crescimento de 27,3% em relação a 2005, quan-
do foram enviados 50.485 cabeçotes aos EUA. E a 
previsão é de que esse número continue crescendo: 
“Nosso objetivo é exportar 100 mil cabeçotes em 
2007”, diz Sanchez. Quanto à exportação de moto-
res, a empresa registrou 38,7 mil unidades em 2006, 
o equivalente a 31% da sua produção.

Para o México, a empresa exporta os moto-
res Acteon, que equipam os ônibus produzidos 
pela International Truck & Engine Corporation 
(ITEC), primeiro grande negócio proporcionado 
pela fusão entre as duas empresas. Os primeiros 
embarques começaram em abril deste ano e a 
empresa fecha 2006 com 560 motores exportados 
para aquele país. “Para 2007 nossa meta é expor-
tar 1.000 motores inicialmente para o México e 
evoluir até atingir o potencial de 8 mil unidades”, 
afirma José Eduardo Luzzi, diretor de Vendas, 
Marketing e Planejamento Estratégico da MWM 
International Motores.
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