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ZEN é premiada pela 
Associação Brasileira 
de Recursos Humanos 
de Santa Catarina

Toyota evita emissão de 360 toneladas 
de gases poluentes

Eaton capacita três mil 
reparadores em 2014
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Fabricante de impulsores 
de partida, a ZEN recebeu em 
21 de novembro o prêmio Ser 
Humano da Associação Bra-
sileira de Recursos Humanos 
de Santa Catarina (ABRH-SC). 
Trata-se de um reconhecimen-
to a profissionais, estudantes 
e organizações públicas e pri-
vadas que tenham realizado 
contribuições relevantes para 
a evolução da prática de ges-
tão de pessoas. O prêmio ava-
liou três categorias: Gestão de 
Pessoas, Projetos Socioam-
bientais e Trabalhos Acadêmi-
cos. A ZEN foi premiada nas 
duas primeiras.
Na categoria Gestão de Pes-
soas, a ZEN foi vencedora 
com o programa Construindo 
Meu Futuro, que engloba os 
projetos Multiplicar e Ampliar. 
O primeiro consiste em treina-
mentos realizados pelos pró-
prios colaboradores, que de-
senvolvem temas vinculados 
às necessidades da empresa. 
Dessa forma, há um compar-
tilhamento de conhecimento 
e desenvolvimento de quem 
ensina e de quem aprende. Já 
o projeto Ampliar é resultado 
de uma parceria com o SESI e 
oferece treinamentos de edu-
cação continuada e formação 
profissional para os colabora-
dores e familiares.
Na categoria Projeto Socio-

a m b i e n -
tal, a ZEN 
apresentou o programa Inclusão 
Social Na Construção de Opor-
tunidades, em parceria com a 
Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (APAE) e o 
Presídio da cidade de Tijucas. 
A ação tem como objetivo des-
tacar a importância da inserção 
de pessoas com deficiência e re-
educandos do sistema prisional 
em atividades laborais a fim de 
aproximá-las do mercado de tra-
balho. A empresa oferece dentro 
destas instituições, atividades la-
borais com um grupo específico. 
Como resultado, há satisfação e 
engajamento das pessoas, que 
enxergam no projeto a oportu-
nidade de inserção no mercado 
de trabalho formal e um caminho 
para a ressocialização.
“A ZEN é preocupada com 
educação e desenvolvimen-
to de pessoas desde sua 
fundação. Estamos sempre 
empenhados em desenvol-
ver e apoiar projetos ligados 
ao tema, porque acreditamos 
que o conhecimento pode 
transformar a sociedade em 
que vivemos. Para nós, rece-
ber a premiação da ABRH SC 
é o reconhecimento que esta-
mos cumprindo nosso papel 
social e é motivo de muito 
orgulho”, afirma Gilberto Hein-
zelmann, presidente da ZEN.

O programa On The Road, 
da Eaton, visitou mais de 30 
cidades brasileiras em 2014 
com sua unidade móvel. No 
total, cerca de três mil me-
cânicos e 200 frotistas dos 
estados de São Paulo, Rio 
de Janeiro, Espírito Santo, 
Bahia, Maranhão, Amazo-
nas e Pará foram beneficia-
dos pela iniciativa, que tem 
como objetivo capacitar os 
profissionais do setor na 
montagem e desmontagem 

de transmissões. 
Durante os treinamentos, 
os técnicos destacaram 
os efeitos maléficos dos 
componentes piratas e a 
importância do uso de fer-
ramentas especiais e de 
vedadores de boa qualida-
de no reparo. “As orienta-
ções transmitidas no trei-
namento contribuem para 
que as reparações sejam 
feitas de maneira correta, 
garantindo uma vida útil 

maior das peças”, explica 
o gerente de vendas de 
peças de reposição da Ea-
ton, Fábio Fernandes. 
A expectativa da área de 
Aftermarket da Eaton é 
ampliar o programa para 
fazer treinamentos simultâ-
neos em diferentes regiões 
do país. A programação 
para o primeiro semes-
tre de 2015 prevê treinar 
profissionais no norte e no 
nordeste do Brasil.

A Toyota divulgou seu Rela-
tório de Sustentabilidade, que 
aborda o desempenho susten-
tável da montadora no ano fiscal 
que vai de 1º de abril de 2013 
a 31 de março de 2014. O do-
cumento revela que, mesmo 
com aumento de produção de 
113.715 para 129.653 veículos 
no período, a empresa conse-
guiu evitar a emissão de 360 
toneladas de dióxido de carbono 
(CO2) e ainda garantiu a econo-
mia de 41 mil m³ de água.
Considerando a operação de 
nova unidade em Sorocaba e o 
aumento de unidades produzi-

das, a redução no ano fiscal foi 
de 13% em emissões de CO2. 
O volume corresponde à emis-
são de 100 carros compactos 
que circulam até 10 mil quilô-
metros por ano.
Em operações logísticas, a 
Toyota também reduziu a emis-
são de CO2 em 9,2 toneladas. 
Para isso, foram adotadas me-
lhorias em eficiência 
de volume, rotas e 
controle de dis-
tâncias percor-
ridas com rodo-
vias alternativas 
por meio de uma 

série de medidas para reduzir a 
pegada de carbono no ciclo de 
vida dos produtos. Entre elas, 
estão a adoção de modais al-
ternativos de distribuição, pro-
jetos de logística internacional 
e a instalação de fornecedores 
perto das fábricas.

Fabricante de autopeças conquista 
reconhecimento por suas iniciativas 
em gestão de pessoas e 
projetos socioambientais
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