
E
ntre os diversos desafios que

a indústria automobilística

vem enfrentando no mundo e

no Brasil, o mais urgente e ao

mesmo tempo complexo é a busca da

sustentabilidade, para a obtenção do

conhecido resultado triplo, com ga-

nhos econômicos, sociais e ambientais

simultâneos e harmônicos. Esta é uma

demanda que não vem do corpo in-

terno das empresas, nem somente das

forças sociais. É, em última análise,

uma questão de sobrevivência, aqui

entendida como a condição da empre-

sa estar viva e atuante no futuro.

Esta visão de longo prazo impõe-

nos uma urgência imediata. As pres-

sões para a adoção de modelos sus-

tentáveis de gestão têm sido cada vez

maiores. Nossa sociedade está interli-

gada em rede, globalizada, muito mais

informada, consciente e exigente. As

mudanças climáticas estão aceleradas,

impondo a transformação de hábitos

de consumo e de estilos de vida, com

implicações diretas no mercado produ-

tivo e também na agenda política. Eis

aí a sua complexidade. Como integrar

os diversos processos operacionais e

gerenciais de uma empresa para que

os resultados sejam convergentes nos

campos econômico, social e ambien-

tal? Em outras palavras, como ser uma

empresa sustentável, além do discurso

e dos slogans?

Nos últimos anos, a Fiat Automóveis

assumiu a sustentabilidade como um

princípio estratégico de seu modelo

de gestão, dando um caráter holís-

tem se posicionado como empresa de

vanguarda na gestão da sustentabilida-

de, antes mesmo que esse nome pas-

sasse a representar todas as iniciativas

de um modelo de gestão que priorize a

qualidade dos produtos, a confiabilida-

de dos processos, a promoção da qua-

lidade de vida das pessoas, o progresso

empresarial e a elevação dos padrões

da sociedade na qual está inserida, o

que inclui também a contribuição para

o meio ambiente.

Esta postura está alinhada com as

diretrizes globais do Fiat Group, que

congrega os diversos setores de ativida-

des da Fiat no mundo. Um reconheci-

mento importante desta postura acaba

de ser obtido globalmente, com a inclu-

são da Fiat S.p.A., holding que controla

todas as empresas do grupo, nos índi-

ces "Dow Jones Sustainability World" e

"Dow Jones Sustainability STOXX", re-

cebendo avaliação de 90/100, a maior

entre as montadoras de veículos de

massa que compõem os índices.

Por trás deste reconhecimento,

está a contribuição da Fiat no Brasil e



de suas ações, presentes nos produtos,

nos processos, nas pessoas e no meio

ambiente, dentro e fora da empresa.

A resposta para a empresa sustentá-

vel está na justa interação destes fa-

tores com o mercado e a sociedade,

na conjugação dos interesses de todos

os "stakeholders". Considerando que

produtos de qualidade e processos

confiáveis e competitivos, ambos em

harmonia com o meio ambiente, são

uma prerrogativa de qualquer empre-

endimento que se pretende sustentá-

vel, passo a dar maior ênfase ao fator

humano como elemento de transfor-

mação inovadora da realidade.

Os colaboradores, clientes e a co-

munidade são os públicos imediatos e

prioritários de todas as ações da Fiat

Automóveis. O sistema de Recursos

Humanos ocupa-se não apenas de re-

crutar, selecionar e integrar pessoas,

mas também de alinhar metas, avaliar,

reconhecer e desenvolver o potencial

de cada colaborador, dentro de uma

perspectiva de sua promoção como ser

humano. A atenção integrada à famí-

lia é outra característica da Fiat, com

foco nas ações de saúde, educação,

cultura e lazer.

Esta preocupação estende-se à co-

munidade, através da efetiva contribui-

ção dos projetos desenvolvidos no pro-

grama Árvore da Vida no bairro Jardim

Teresópolis, próximo à fábrica da Fiat

em Betim. O objetivo é promover a in-

clusão social de crianças e adolescen-

tes e seus núcleos de relacionamento

(família, escola e comunidade) a partir

de atividades socioeducativas, geração

de trabalho e renda e fortalecimento

da comunidade.

Entendemos que, ao fortalecer

a sociedade em que atuamos, esta-

mos também criando as condições

de termos novos consumidores no

futuro. Para tanto, precisamos tam-

bém antecipar as soluções tecnológi-

cas que irão garantir a sobrevivência'

mercadológica dos nossos produtos,

com investimentos contínuos para a

incorporação de inovações.

Parte do plano de investimentos

de R5 bilhões no triênio 2008-2010 é

destinada ao fortalecimento da capa-

citação tecnológica da Fiat, através do

seu Polo de Desenvolvimento Giovanni

Agnelli. Com cerca de 800 engenheiros

e técnicos dedicados, o centro reúne

todas as condições para a realização

integral de um projeto de veículo, do

design à construção de protótipos. O

Centro Estilo da Fiat no Brasil já con-

cluiu dois projetos de carros conceito,

o FCC l e o FCC II. Já o próximo "con-

cept car" terá uma gênese totalmen-

te inovadora, a partir da contribuição

direta de usuários da internet, na pla-

taforma colaborativa "Creative Com-

mons" (www.fiatmio.ee). Milhares de

sugestões e "insights" estão sendo

postados, de todas as partes do mun-

do, em uma abertura jamais vista na

indústria automobilística para a parce-

ria com a sociedade. O resultado final

estará exposto em escala real no Salão

do Automóvel de São Paulo, em 2010.

É com ações inovadoras como esta, ao

lado do cuidado contínuo com o pre-

sente, que a Fiat está construindo o fu-

turo de forma realmente sustentável.
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