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o compromisso com as questões sociais continua sendo essen-
cial para alcançarmos um patamar de sustentabilidade. o entendi-
mento que se tem a respeito da função social das empresas vem 
se consolidando com a imposição de um desafio diário: conduzir 
os negócios com postura ética e transparente, envolvendo todos 
os responsáveis.

além de buscar excelência em produtos e serviços, projeção no 
setor e reconhecimento no mercado, a empresa trabalha para ser 
uma organização corporativa cidadã, parceira e também respon-
sável pelo desenvolvimento social, assumindo princípios e valores 
ligados ao bem comum.

há muitos anos a mahle metal leve s.a. se preocupa com esses 
aspectos, interna e externamente, motivando e fazendo a diferen-
ça nas localidades onde mantém suas unidades. 

como forma de medir e registrar as ações planejadas, desenvolvi-
das e implantadas, publicamos anualmente este relatório social, 
como um demonstrativo do que foi feito e do muito ainda a ser 
realizado pela empresa com a força voluntária dos colaboradores.

participar da comunidade é fundamental para todos que querem 
fazer a diferença, sejam empresas ou indivíduos. a responsabi-
lidade social, a segurança no trabalho, a qualidade de vida e o 
cuidado com o meio ambiente fazem parte de um processo de 
aprimoramento que nunca se esgota. sempre há algo ainda por 

fazer. por isso, os projetos se multiplicam e o número de voluntá-
rios aumenta.

dentre esses trabalhos, que estão expostos neste relatório, des-
tacamos a escola mahle Formare, um programa que conta com 
250 voluntários e com o apoio técnico da Fundação iochpe. até 
agora formamos mais de mil alunos e mantivemos a média de 
76% de empregabilidade. aproveitamos para mencionar ainda, 
dentre tantos outros, o projeto dança e cidadania, que ministra 
aulas de dança para crianças e jovens de baixa renda. hoje essa 
iniciativa atende alunos de mogi guaçu, campinas e sumaré, 
além de contar com uma nova sede na cidade de Jundiaí, desde 
janeiro de 2013.

Nosso desafio é incentivar cada vez mais os projetos sociais e man-
ter o foco em gestão de pessoas no desenvolvimento dos nossos 
colaboradores, com qualidade de vida e confiança no futuro.

muito obrigado,

claus hoppen
diretor presidente da mahle metal leve s.a.
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Perfil da emPresa

"Nestes 15 anos de empresa presenciei muitas mudanças e, claro, muitas oportunidades de crescimento profissional. em uma 
delas veio minha promoção. integrar um time coeso e singular como o da mahle sem dúvida nenhuma é motivo de grande 
orgulho! Tudo isso contribui para que eu seja um pouco melhor a cada dia."

sirley Papi
compras – itajubá

a presença da mahle no brasil teve seu começo em 1950. des-
de o início de suas atividades no país, estabeleceu como um de 
seus principais desafios garantir a existência e o crescimento con-
tínuo da empresa como fornecedora de componentes de motores. 
uma variada linha de produtos é disponibilizada ao mercado au-
tomotivo, composta de pistões, anéis, bronzinas, buchas, bielas, 
componentes sinterizados, sistemas de trem de válvulas e filtros 
automotivos e industriais.

o desenvolvimento e a fabricação de produtos considerados 
como padrão de excelência nos mais diversos mercados exigem 
que as operações da empresa sejam realizadas por meio de um 
modelo de gestão voltado para o conhecimento e aperfeiçoamen-
to de recursos técnicos e pessoais. assim, as ações da empresa 
têm como base seus valores, definidos e apresentados a seguir.

com aproximadamente 10.000 colaboradores no brasil, a empre-
sa busca continuamente soluções e novos desenvolvimentos para 
os clientes, sendo certificada pelas normas iso/Ts 16949, iso 
9001, iso 14001 e ohsas 18001.

com fábricas instaladas no brasil nas cidades de mogi guaçu 
(sp), indaiatuba (sp), são bernardo do campo (sp) e itajubá (mg), 

a empresa conta ainda com um centro Tecnológico em Jundiaí 
(sp), um centro de distribuição localizado em limeira (sp) e a 
mahle hirschvogel Forjas, em Queimados (rJ).

a mahle fornece produtos para conceituadas montadoras, como 
Volkswagen, audi, bmW, John deere, porsche, opel, Toyota, 
Ford, general motors, mercedes-benz do brasil, Fiat, renault, 
peugeot, mWm, cummins, scania, Volvo, international, caterpillar 
e perkins, entre outras, e 37,4% de sua produção são exportados 
para montadoras em diversos países.

nossos Valores
 inovação
 Qualidade
 orientação ao cliente
 eficiência
 meio ambiente
 conhecimento
 comunicação
 compromisso

 mudança
 crescimento
 princípio democrático
 Transparência
 independência
 responsabilidade
 integridade
 perspectiva

Voluntários MAHLE de Itajubá.
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a mahle adota a filosofia da educação continuada como uma 
forma de perpetuar o seu crescimento, uma vez que a aprendi-
zagem contínua leva a posturas diferenciadas e disposição para 
novas ideias, decisões, habilidades e comportamentos.

Nossos programas visam atender às necessidades específicas 
de cada profissional. por essa razão, temos programas destina-
dos para operadores, administrativos e liderança.

em 2012, mantivemos o índice de 94% dos colaboradores trei-
nados, totalizando 412.367 horas de treinamento e uma média 
de 37 horas por colaborador.

desenvolvimento de liderança
o estilo de liderança eficaz produz os melhores resultados. com 
essa visão, a mahle promoveu diversas ações de formação 
direcionadas ao grupo de lideranças em todas as unidades do 
grupo mahle brasil.

edUcação

Foram realizadas ações focadas no desenvolvimento pessoal e na 
atuação dos gestores como educadores.

em 2012, essas ações totalizaram aproximadamente 21.000 ho-
ras de desenvolvimento.

recrutamento interno
recrutar, selecionar e promover colaboradores em processos de 
recrutamento é fundamental. a empresa e os seus líderes dão 
demonstrações de reconhecimento e incentivo às pessoas para 
se desenvolverem em novas competências. 

em 2012, 48 colaboradores foram selecionados em recrutamento 
interno, sendo que  44% das vagas de gestão foram preenchidas 
por colaboradores. 

o recrutamento interno apresenta diversas vantagens. dentre 
elas, aproveita o potencial humano da organização, motiva e en-

"em um mercado tão específico e exigente com os nossos produtos, e em um contexto geral, podemos afirmar que o con-
ceito de qualidade está diretamente ligado com tecnologia. essa percepção propõe nos atentarmos às necessidades que nos 
remetem ao sistema global de inovação tecnológica acelerada e assegurar a qualidade dos nossos produtos. isso tem sido 
um desafio constante para o grupo e afirmo que, para os laboratórios, não tem sido diferente. No entanto é perceptível que a 
mahle e colaboradores absorveram tais necessidades e, no meu ponto de vista, a busca por desenvolvimento tecnológico e 
qualidade é constante, e está madura e condizente com os objetivos."

donizete alves de souza
laboratório microscopia – Jundiaí
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"a bolsa social me permitiu realizar o sonho de estar na faculdade. sinto que a empresa acredita e aposta em mim, contribuindo 
para minha formação acadêmica e que, futuramente, terei novas oportunidades para retribuir esta grande chance."

thiago Willian rezende da costa
Pré Usinagem – itajubá

coraja o desenvolvimento profissional dos colaboradores, incentiva a 
permanência dos colaboradores e a sua fidelidade à organização e 
os candidatos já estão alinhados à cultura organizacional da empresa.

Principais programas de desenvolvimento: 
 programa de desenvolvimento de estagiários – proporciona 
aprendizado prático no ambiente profissional. em 2012 partici-
param do programa 140 estagiários.

 Feira de Talentos – promove a divulgação institucional da em-
presa e oferece oportunidades de trabalho aos estudantes. a 
mahle participou de três feiras em 2012.

 Tech Forum – desenvolve apresentações técnicas com temas re-
levantes voltados a gestão do conhecimento e interação de diver-
sas áreas de atuação. em 2012 foram realizados 33 encontros.

 integração entre empresa e universidade – propicia encontros 
de aproximação entre a mahle e as instituições de ensino, 
reconhecidas como geradoras de conhecimento e como elo 
com o mercado de trabalho. Foi implementado em 2012 o prê-
mio mahle, com o objetivo de reconhecer o melhor aluno dos 
cursos de engenharia mecânica e engenharia de controle e au-
tomação da universidade estadual de campinas - unicamp.

Principais perspectivas para 2013

 atração e seleção
a mahle tem como objetivo atrair os melhores profissionais para 

seu quadro de colaboradores. uma das iniciativas para buscar essa 
atratividade é um site específico sobre carreiras, voltado para os pro-
fissionais externos. o site chama-se Job career e pode ser visitado 
no endereço http://www.jobs.mahle.com/brazil/pt/home_pt

 liderança
programas de desenvolvimento de liderança integrados ao pro-
grama desenvolvido pela matriz na alemanha, com a implemen-
tação de dois programas: um voltado para gerentes e outro para 
gestores de médio comando – ambos com quatro módulos.

 educação e desenvolvimento
Programa de desenvolvimento operacional: visa atender os pro-
fissionais ligados à produção e desenvolver conhecimentos, ha-
bilidades e atitudes que promovam melhor desempenho pessoal 
e profissional. o programa será dividido em três módulos e será 
conduzido pela escola senai.

Programa de desenvolvimento Profissional: objetiva atender 
os profissionais das áreas administrativas e desenvolver conhe-
cimentos, habilidades e atitudes definidas no perfil de compe-
tências mahle, bem como promover o aprimoramento pessoal 
e profissional. o programa será dividido em três módulos e será 
conduzido por uma entidade especializada.



a mahle possui centros de pesquisa mundialmente posiciona-
dos para o desenvolvimento de novos produtos e suporte aos 
desenvolvimentos das novas aplicações de nossos clientes. para 
a região da américa do sul, o centro de Tecnologia da mahle se 
encontra no município de Jundiaí. É o maior centro de desenvol-
vimento de componentes de motor da américa latina.

com a visão de ser referência criativa de tecnologia para seus 
clientes, o centro de Tecnologia da mahle no brasil é o coorde-
nador mundial para os produtos anéis de pistão e camisas. além 
disso é capaz de desenvolver todo o portfólio de produtos da 
mahle para aplicações nessa região.

contando com gerentes de projetos especializados e um escritó-
rio que suporta as atividades administrativas para um gerencia-
mento de projetos de inovação com qualidade, em 2012 foram 
lançados 5 produtos e foram aplicadas 28 novas patentes. 

atualmente, a mahle metal leve é a companhia do ramo au-
tomotivo do brasil que mais aplica patentes em âmbito inter-
nacional, segundo as aplicações do pcT (patent cooperation 
Treaty), conforme estatísticas de 2011. dentre todos os ra-
mos de atuação, o pcT classifica a mahle em décimo lugar. 

dentre os lançamentos de 2012, estão novos materiais de bron-
zinas e design de pistão para atenderem à crescente demanda 
por maior resistência a carregamento mecânico nos novos mo-
tores. Várias outras soluções têm sido trabalhadas para reduzir o 
consumo de combustível dos motores por meio de componentes 
mais eficientes em peso e atrito.

QUalidade e tecnoloGia

em adição aos desenvolvimentos de produto, o desenvolvimento 
de protocolos de teste e ferramentas foram concluídos em 2012. 
hoje o banco de emissões em dinamômetro atende às exigências 
do iNmeTro, no que diz respeito a requisitos gerais para a com-
petência de laboratórios de ensaio e calibração. Também foram 
desenvolvidas avaliações precisas de mapeamento de motores, 
ferramentas de simulação numérica e estudos de incerteza de 
medição para diversos testes laboratoriais.

essa composição de tecnologias em desenvolvimento dará con-
dições para nossos clientes atenderem os objetivos do programa 
federal inovar-auto pois, além de demandar aumento de eficiên-
cia, as soluções devem ser adequadas às aplicações de flex-fuel, 
particulares do brasil.

Fechamos 2012 com todos os sites da mahle auditados e re-
certificados nas Normas iso Ts 16949 e iso 9001, mas o maior 
desafio de 2012 foi a certificação compulsória (em que um regula-
mento determina que a empresa só pode produzir e comercializar 
um produto depois da respectiva certificação). assim, a planta 
de limeira liderou um trabalho, por todos os sites da mahle, 
de identificação dos produtos de reposição que necessitavam de 
certificação para, posteriormente, solicitar a sua certificação pro-
priamente dita. 

como resultado desse trabalho, a mahle hoje conta com os 
produtos pistões, pinos, travas de pinos, anéis e bronzinas devi-
damente certificados e registrados pelo iNmeTro e comerciali-
zados com selo iNmeTro, o que dá ao consumidor a certeza da 
aquisição de produtos com qualidade.
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Colaborador do Tratamento Superficial de Mogi Guaçu. Colaborador da Inspeção Final de Pistões de Mogi Guaçu.
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a mahle tem se empenhado no desenvolvimento e implantação 
de ações voltadas à qualidade de vida dos colaboradores, em um 
trabalho conjunto e partilhado. a participação e o envolvimento do 
colaborador são fundamentais para o bom resultado dos progra-
mas implantados na empresa.

Programa de educação financeira
o serviço social, com linguagem simples e direta, trabalha o tema 
educação financeira e procura periodicamente sensibilizar os colabo-
radores sobre o assunto. divulgado internamente, o programa procu-
ra fazer com que o colaborador reflita e coloque em prática atitudes 
simples, como pensar antes de comprar, evitar aquisições desneces-
sárias e administrar as despesas organizadamente. em 2012 a uni-
dade de itajubá ministrou o treinamento para 1.950 colaboradores.

Programa de Prevenção ao Uso indevido de Álcool e outras 
drogas 
com foco na promoção da saúde, segurança e qualidade de vida 

QUalidade de Vida

para todos que convivem no dia a dia da companhia, o programa 
de prevenção e controle ao uso indevido de álcool e outras drogas 
tornou-se referência de suporte à saúde do trabalhador, que precisa 
de ajuda multidisciplinar para equilibrar sua vida pessoal e profis-
sional, apoiando cerca de 20 grupos familiares na assistência de 
recuperação de colaboradores no ano de 2012.

monitoramento e cuidado da saúde do colaborador
a formação da base de dados para monitoramento de doenças 
preexistentes e definição do perfil de saúde do grupo possibilitou 
a identificação e criação de grupos de controle para redução da 
obesidade, por meio de consultas direcionadas nos periódicos da 
empresa, assim como oportunidade de reeducação alimentar com 
orientações nutricionais. 

da mesma forma, o rastreamento de pessoas hipertensas e diabéti-
cas tornou-se possível, beneficiando mais de 400 pessoas que des-
cobriram através do mapeamento de saúde suas reais condições 

"Qualidade de vida é ter uma alimentação saudável, praticar exercícios fisicos regularmente, como caminhadas, natação e mus-
culação. sair com os amigos para lugares agradáveis, viajar e conhecer lugares novos, estudar, trabalhar fazendo o que gosta, 
comprar aquele carro novo que tanto sonha, almoços aos domingos com a família, ouvir as músicas preferidas e cantar junto, 
praticar o bem e ajudar as pessoas. enfim, buscar o equilíbrio consigo mesmo e com o mundo que nos cerca."
 

fernando mendes da cruz
expedição de Produtos – mogi Guaçu

 
o colaborador realiza atividades físicas há 8 anos, todos os dias, de segunda a sábado. praticou natação, corrida, ciclismo e 
hoje frequenta academia. ele relata ter iniciado por motivos estéticos e que hoje não consegue ficar sem se exercitar.

Colaboradoras da Logística na área de lazer da MAHLE de Mogi Guaçu.
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quanto aos fatores de dislipidemia e hipercolesterolemia (alterações 
dos níveis de triglicérides e colesterol no sangue).

através do compartilhamento do status de saúde do grupo de cola-
boradores, informações sobre  cuidados no preparo dos alimentos, 
informativos nutricionais e dicas de boa alimentação foram veicula-
dos ao longo de 2012.

pensando no benefício individual e seus impactos na coletividade, 
a campanha de Vacinação contra a gripe do ano de 2012 conse-
guiu cobertura imunológica de grande parte da força de trabalho 
da companhia, com participação de todos os setores. ocorreu em 
todas as unidades da mahle, com apoio de equipes especializa-
das de enfermagem e conciliando o atendimento ambulatorial local, 
com índice de adesão de 65%.

Programa Bem Viver
  ambulatório médico: o grupo mahle no brasil mantém, em todas 
as unidades, ambulatório médico para atendimento aos colaborado-
res sempre que necessário. médico do trabalho, enfermeiro e auxi-
liares atuam para prestar esses primeiros socorros no ambulatório. 
além disso, internamente são realizadas campanhas sobre: preven-
ção hiV – dsT, prevenção do câncer de mama e de colo do Útero, 
hipertensão, prevenção do câncer de próstata, combate ao es-
tresse, Tabagismo, diabetes, obesidade, colesterol e Triglicérides.

  plano de saúde: oferecido pela mahle, por meio de contratação dos 
serviços junto a empresas especializadas e credenciadas, beneficia 
aproximadamente 27.000 vidas, entre colaboradores e dependentes.

correr e caminhar para Bem Viver
o circuito popular de corrida de rua e caminhada foi realizado em 
três edições, em limeira, indaiatuba e itajubá, com a participação de 

aproximadamente 5.000 pessoas. a iniciativa incentiva a atividade 
em grupo. caminhar é um exercício simples, completo, pode ser rea-
lizado em qualquer dia, hora e lugar, abaixa o nível de colesterol, pre-
vine a hipertensão arterial e aumenta a capacidade cardiopulmonar. 
realizamos também uma trilha dentro da serra do Japi em Jundiaí, 
quando 30 colaboradores e familiares mahle tiveram a oportunida-
de de conhecer uma mata preservada e fechada.

Homenagem por tempo de serviço
ao longo do ano, a mahle homenageia os profissionais que com-
pletam 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40 anos na empresa, como um 
registro do reconhecimento pela dedicação daqueles que comple-
taram vários jubileus como colaboradores. em 2012 aproximada-
mente 700 colaboradores foram homenageados.

recreação de férias
a atividade acontece em todas as unidades. É voltada ao lazer e 
ao aprendizado dos filhos dos colaboradores e envolve crianças 
entre 6 e 12 anos. em 2012, aproximadamente 725 crianças par-
ticiparam da recreação de férias.

Programa de reeducação alimentar
a mahle incentiva a alimentação saudável e balanceada. o car-
dápio elaborado e servido diariamente não utiliza temperos indus-
trializados e tem quantidade controlada de frituras e de adição de 
sódio (sal), com base nas dosagens preconizadas pela oms (or-
ganização mundial da saúde). mais de 2.405.178 refeições foram 
servidas pelas unidades mahle em 2012. 

diariamente são disponibilizados aos colaboradores alimentos 
integrais, frutas e suco natural. mensalmente são divulgadas in-
formações nos quadros de comunicação sobre benefícios dos ali-
mentos e princípios de uma alimentação correta. 

Participantes da Caminhada e Corrida de Rua de Limeira.
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o desperdício de alimentos do dia anterior é informado diariamente, vi-
sando a conscientização dos colaboradores em relação a esse assunto.

inovação e Parceria 
o programa de Qualidade de Vida mahle conta com a expertise 
técnica e experiência de uma empresa especializada, para implan-
tação e gestão de programas com foco na saúde do colaborador. 
seguem alguns programas em andamento na unidade de mogi 
guaçu: 

  Ginástica laboral nos setores operacionais
 o início do projeto foi em agosto de 2012, com 9 horas de pales-

tras de conscientização com mestres e chefes abordando con-
ceito de Qualidade de Vida.

 profissionais especializados realizaram o mapeamento Técnico 
dos setores operacionais e com as informações adquiridas, por 
meio de um olhar técnico, perceberam a realidade das aulas de 
ginástica laboral e quais mudanças seriam necessárias visando 
a melhoria do programa como um todo. 

  Ginástica laboral nos setores administrativos
 abordando praticamente 100% dos setores administrativos, hoje 

temos 6 profissionais de educação física que atendem diretamen-
te 43 setores. 

  espaço saúde
 o espaço saúde é um local dentro da empresa onde os colabo-

radores têm a possibilidade de fazer seu tratamento ou acom-
panhamento com um fisioterapeuta visando a diminuição e cura 
de desconfortos musculares. o espaço conta com aparelhos es-
pecíficos de fisioterapia, além de equipamentos como halteres, 
tornozeleiras, bolas suíças e minicama elástica, que podem ser 
usados para o fortalecimento muscular.

  espaço fitness
 É um espaço para quem busca saúde e Qualidade de Vida, 

com o acompanhamento de profissionais que estabelecem os 
treinos dos alunos.  chegamos a média de 110 alunos por dia, 
frequentando o espaço. isto nos dá um número de 550 pessoas 
durante a semana, entre colaboradores mahle e dependentes.

 Temos também disponíveis as avaliações Físicas no espaço. 
os frequentadores podem ter um acompanhamento para saber 
seu percentual de gordura, sua massa magra, massa gorda, ou 
seja, informações que direcionam o treino, visando a melhoria ou 
manutenção de sua qualidade de vida. Na unidade de itajubá, a 
academia oferece diversas atividades esportivas, entre elas mus-
culação, aulas de resistência muscular localizada, aeróbicas e re-
laxamento. em 2012 aproximadamente 500 alunos frequentaram 
a academia.

Prática Esportiva no Espaço Fitness de Mogi Guaçu.



Colaboradores da Logística da MAHLE de Itajubá.
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durante toda a nossa trajetória, temos sido reconhecidos pela 
qualidade e excelência de nossos produtos e serviços. esse reco-
nhecimento tem sido confirmado por meio de diversos prêmios e 
certificações concedidos à empresa e colaboradores.

além de ser o resultado de investimentos contínuos em tecnologia e 
desenvolvimento, devemos esses prêmios também e, principalmen-
te, ao trabalho e competência profissional de nossos colaboradores.

a seguir, alguns de nossos prêmios e reconhecimentos.

 laboratório de Jundiaí acreditado pelo inmetro
“É uma grande conquista para a mahle,  em especial para o 
centro Tecnológico. essa acreditação é a primeira conseguida no 
brasil e tem reconhecimento mundial pelos órgãos ilac (interna-
tional laboratory accreditation cooperation) e ea (european co-
-operation for accreditation)”, afirma elaine augusto, responsável 
pela área de Qualidade do centro Tecnológico.

 Prêmio everest
iniciativa da distribuidora automotiva, que visa alavancar proces-
sos e aprimorar o relacionamento entre cliente e fornecedores, por 
meio de um sistema que analisa indicadores para medir o desem-
penho, levando em conta diversos critérios que envolvem toda a 
operação, como: sistema de qualificação de fornecedores, ade-
quação aos processos, índice econômico e comercial, ações  de 
marketing e respeito ao canal distribuidor, entre outros. a mahle 
conquistou o primeiro lugar na colocação geral.

 troféu mérito reconhecido 2012
a metal leve foi escolhida novamente como a marca de compo-
nentes de motores mais utilizados pelos frotistas brasileiros, de 
carga e passageiros, e foi premiada na terceira edição da pesqui-
sa “mérito reconhecido”.

 XVii Prêmio consumidor moderno de excelência em servi-
ços ao cliente
É um dos mais importantes prêmios de reconhecimento da quali-
dade dos serviços oferecidos ao consumidor pelas empresas no 
brasil. pela quarta vez a mahle metal leve foi a grande vence-
dora do prêmio na categoria autopeças e serviços automotivos. 
pela primeira vez, a mahle metal leve recebe o prêmio por dois 
anos seguidos.

 Prêmio sindirepa sP 2012
a mahle metal leve foi a vencedora ouro na categoria reparos 
de motor na terceira edição de “os melhores do ano”. o prêmio 

certificaçÕes e reconHecimentos

tem como propósito destacar a atuação dos melhores parceiros 
de reparação de veículos em cada segmento, com a pretensão 
de que os bons exemplos se reflitam em melhoria geral do aten-
dimento às oficinas, e, consequentemente, na prestação de servi-
ços dessas a seus clientes.

 certificação compulsória inmetro
a mahle obteve a certificação relacionada às portarias iNmeTro 
301/2011 e 275/2012, sobre a certificação compulsória estabe-
lecida para vários produtos e para obtenção do selo do instituto 
Nacional de metrologia, Normalização e Qualidade industrial.

 certificação em QsB pela General motors
o complexo bu1-mogi guaçu foi qualificado pela gm no requisito 
Qsb (sistema básico de Qualidade), específico dos clientes gm 
e Fiat, com a auditoria na planta de bielas. antes dessa avaliação 
foram auditadas também as fábricas de pistões, pinos e eixos de 
comando.

 Prêmio People award
a mahle brasil enviou três projetos para o prêmio people award 
(escola mahle Formare, rh on-line e excelência na gestão de 
pessoas – centro Tecnológico). Trata-se de uma nova modalidade 
de premiação do grupo mahle mundial, implementada em 2012, 
que visa o reconhecimento das melhores práticas de rh e res-
ponsabilidade social. o prêmio foi concedido pela implementação 
da escola mahle Formare.

 sae Brasil 2012 
a mahle recebeu três prêmios por seus trabalhos apresentados 
durante o 21º congresso sae brasil 2012:

menção Honrosa
tema: motores
autores: andre Ferrarese, rafael bruno, marcio dias, mario praca 
e edney rejowski.

menção Honrosa
tema: materiais
autores: Juliano araujo e robert banfield.

melhor Paper internacional
tema: predição de desgaste em materiais de válvula para motores 
de combustão interna.
autores: Fernando Zenklusen, sandro rogerio rodrigues da sil-
va, José maurilio cordeiro lins, alberto cardona, Frederico cava-
lieri e cesar daniel luengo.

“a empresa representa muito em minha vida. entrei na década de 70 (bem jovem) e tive uma oportunidade profissional muito 
significativa para mim. houve um grande amadurecimento. Trabalhar na mahle por 41 anos é muito significativo, pois aprendi 
muitas técnicas profissionais e ainda continuo aprendendo coisas novas. Tudo que adquiri profissionalmente eu compartilho 
com outros e a maior satisfação profissional é quando você observa que pessoas que trabalharam com você se tornaram ex-
celentes profissionais.”

Heitor Urfali
laboratório metalográfico – são Bernardo do campo
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cada vez mais determinante na atuação e na postura das orga-
nizações, a responsabilidade social vai além da filantropia, sendo 
parte essencial de uma gestão empresarial atuante e participativa. 

dentro de uma sociedade que enfrenta diversas questões sociais 
e educacionais, a mahle entende que, dentro de suas ações de 
responsabilidade social e de voluntariado, a educação tem sido 
fator fundamental para o crescimento sustentável. por isso o pro-
grama mahle de responsabilidade social trata esse tema com 
especial atenção. a política de recursos humanos da empresa 
valoriza o homem, seu desenvolvimento pessoal e sua capacita-
ção técnica. 

em 2012, o programa mahle de responsabilidade social con-
templou várias iniciativas sociais, voltadas à educação, inclusão 

de jovens no mercado de trabalho, motivação e incentivo ao tra-
balho voluntário junto aos colaboradores e às comunidades. a 
seguir um breve descritivo das ações desenvolvidas e implan-
tadas.

difusão do Voluntariado
Tem por objetivo difundir a cultura do voluntariado, envolvendo os 
colaboradores e as comunidades de suas unidades.

em 2012 contamos com a dedicação de 450 voluntários que  
realizaram diversas ações que contribuíram diretamente para a 
disseminação do voluntariado e para ações solidárias junto à 
comunidade. anualmente os voluntários são homenageados por 
meio de um café ou almoço especial oferecido pela empresa por 
sua dedicação e vontade de ajudar o próximo. 

resPonsaBilidade social

“depois que iniciei minhas atividades voluntárias mudei minha percepção de vida, de relacionamento interpessoal. aprendi a 
lidar com as diferenças, lidar com diversas personalidades e comportamento de cada um, respeitando seus limites, crenças e 
valores. o trabalho voluntário, ao contrário do que pode parecer, é exercido de forma séria e plena, sujeito às regras e fazendo 
com que minha atitude colabore no processo de mudanças. pelas oportunidades que foram surgindo, me encontrei em um 
caminho de amar e servir e, nesse caminho, nos tornamos uma equipe unida e com a alegria tomando conta de nossas vidas.”

maylla chrystina Barbosa – sistema de Gestão integrada – indaiatuba.

ingressou na mahle como aluna do projeto Formare. hoje é voluntária  na escola Formare, Viva e deixe Viver e nas diversas 
ações sociais realizadas pela mahle.

Alunos da Escola MAHLE Formare de Itajubá.
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Viva e deixe Viver
contar histórias é uma das mais antigas artes, que começou a ser 
utilizada na antiguidade como um meio de transmitir conhecimen-
tos entre pessoas e gerações. hoje, apesar do desenvolvimento 
tecnológico, as histórias continuam a ter um importante papel no 
processo de comunicação humana, criando um vínculo entre o 
contador e o seu público, abrindo espaço para compartilhar emo-
ções, estimular a imaginação, o gosto pela leitura e a criatividade.

dessa forma, a associação Viva e deixe Viver promove o entre-
tenimento e a informação educacional de crianças internadas em 
hospitais, transformando essa vivência em momento agradável e 
descontraído, através do ato de contar histórias.

a mahle possui parceria com o Viva e deixe Viver há mais de 
10 anos e, em 2012, foram utilizadas mais de 1.500 horas para 
contar histórias nos hospitais através dos nossos contadores vo-
luntários. 

realizamos também o Fórum de humanização nas cidades de 
itajubá e mogi guaçu, com a presença de mais de 250 pessoas. 
os fóruns têm por objetivo promover o bem-estar de pacientes 
e o desenvolvimento humano do cuidador em ambientes hospi-
talares. os encontros reuniram agentes de transformação para 
discussão, aprimoramento e disseminação da humanização hos-
pitalar. os fóruns ganharam o apoio do ministério da saúde e do 
programa das Nações unidas para o desenvolvimento.

em 2012 a associação Viva e deixe Viver completou 15 anos e 
realizou um encontro em são paulo com voluntários e parceiros.

cirurgiões da alegria
uma organização sem fins lucrativos, que tem a missão de trans-
formar ambientes hospitalares por meio da atuação profissional 
de palhaços. conta com o apoio da mahle levando alegria e 
diversão para as crianças hospitalizadas. atuam no hospital mario 
gatti e boldrini, de campinas, e no hospital da unimed de limei-
ra. em 2012 os cirurgiões da alegria atenderam aproximadamen-
te 18.000 crianças e adolescentes.

Humanização Hospitalar – santa casa de itajubá
a mahle, juntamente com os voluntários da planta de itajubá, 
concluiu, após quatro anos de trabalho, o projeto de sustentabi-
lidade e revitalização da santa casa de misericórdia de itajubá.

durante esse período a instituição passou por uma grande trans-
formação de gestão, infraestrutura com investimento, como a re-
forma das instalações da nova maternidade, contemplando sala 
de pré-parto, centro obstétrico, berçário e 8 quartos, somando 
15 leitos recém-inaugurados. 

atualmente a direção da santa casa está sendo realizada pela 
administração pública do município.

os voluntários mahle continuam se dedicando à manutenção da 
instituição e outras atividades.

equoterapia 
a equoterapia é um método terapêutico e educacional, que utiliza o 
cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar, nas áreas de saú-
de, educação e equitação, buscando o desenvolvimento de pessoas 

Representantes da Associação Viva e Deixe Viver com os contadores de história da unidade de Limeira.
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com necessidade especiais. dentro desse conceito, os voluntários 
da unidade de limeira realizaram diversas ações na hípica da cidade, 
oferecendo para as crianças e jovens a oportunidade de realizar aulas 
de equitação, promovendo a alegria e o bem-estar das crianças.

coral maHle
Não é uma tarefa fácil a definição de canto coral. apesar de ser 
intuitivamente conhecido por qualquer pessoa, é difícil encontrar 
um conceito que contemple todos os significados dessa prática. 
o canto coral vai além das questões musicais e se converte em 
uma atividade que envolve diversas áreas, proporcionando ao ser 
humano o despertar para a vida.

em 2012 fechamos o ano com aproximadamente 70 coralistas das 
unidades de mogi guaçu, limeira e itajubá, que realizaram diversos 
eventos em instituições assistenciais, hospitais e escolas, pois o 
objetivo desse projeto é integrar colaboradores de diferentes áreas 
e realizar eventos internos e externos destinados à comunidade.

música para todos
com o intuito de difundir a arte da música a mahle realizou vá-
rias ações nesse segmento em 2012, patrocinando o 1º Festival 
de metais de mogi guaçu, que trouxe expressivos músicos de 
trompete, trombone, tuba e trompa para o centro cultural da ci-
dade. além das apresentações diárias oferecidas ao público, o 
festival realizou oficinas para 120 músicos iniciantes.

o projeto música para o bem também foi alvo de incentivo pela 
empresa, no qual 60 crianças e adolescentes tiveram aulas de 
flauta doce durante 10 meses. ao final do projeto, os jovens flau-
tistas realizam uma apresentação aberta ao público, mostrando o 
aprendizado musical adquirido durante o período.

além dessas ações a mahle patrocina bolsas de estudos no 
instituto cultural ivoti para a formação e aperfeiçoamento de pro-
fessores do idioma alemão. 

dança e cidadania
o projeto iniciou em 2001 envolvendo 50 crianças pertencentes a 
famílias de baixa renda. as aulas de ballet eram oferecidas em locais 
próximos às moradias das crianças, porém em condições precá-
rias. aos poucos o projeto foi crescendo e em 2012 atendeu 500 
crianças e jovens das cidades de campinas, mogi guaçu e sumaré, 
que receberam gratuitamente todo o material necessário para as 
aulas, ensaios e apresentações. em janeiro 2013 uma nova sede foi 
aberta em Jundiaí para atendimento de 50 crianças e adolescentes.

desde seu início muitos espetáculos já foram apresentados, tais 
como: o pica-pau amarelo, a Fantástica Fábrica de chocolate, 
o Quebra Nozes, pedro e o lobo, carnaval dos animais, la Fille 
mal gardée, a Flauta mágica, giselle, a Fantástica Fábrica de 
Natal e um Natal mágico. 

muitos desses espetáculos foram apresentados conjuntamente 
com a orquestra sinfônica municipal de campinas ou orquestra 
sinfônica da unicamp, abrindo uma oportunidade ímpar para as 
crianças e jovens, bem como para seus familiares e amigos apre-
ciarem espetáculos de alto nível técnico e beleza.

a mahle também patrocinou o festival de dança contemporânea 
- movimenta, oferecendo uma programação com espetáculos de 
algumas das maiores companhias de dança em maior evidência 
no brasil, além de oferecer oficinas de danças para os alunos de 
entidades assistenciais como: apae, amaraTi e peama. apro-
ximadamente 5 mil pessoas compareceram  às apresentações. 

cultura sem fronteiras
esse projeto trouxe para as crianças das escolas públicas e ru-
rais, das cidades onde a mahle está inserida, o mundo do Teatro 
e das artes cênicas.

Foram apresentadas três peças teatrais, sendo elas: o bobo do 
rei , othelito, livre adaptação do clássico de William shakespeare e 

Atendimento dos cirurgiões da alegria a criança hospitalizada. Aluno da oficina de dança do projeto Movimenta.
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também a peça Tchu Tchu Tchu,  que misturou técnicas circense e 
teatral. mais de 8.500 crianças assistiram aos espetáculos teatrais.

com que mundo você sonha?
um futuro melhor se constrói com responsabilidade e compromisso 
no presente. com esse pensamento a mahle lançou esse projeto, 
em que os colaboradores receberam o livro “uma pequena lição de 
amor”, que conta uma história sobre o relacionamento do ser humano 
com o planeta Terra, onde os dois podem viver em harmonia. após a 
leitura os colaboradores foram incentivados a enviar seus pensamen-
tos sobre o mundo sonhado. dos pensamentos recebidos nasceu 
um novo livro chamado “com que mundo você sonha”. o projeto 
também contemplou um concurso de fotografia com o mesmo tema. 
dessa forma, encerramos esse projeto que contou com várias pes-
soas, colaboradores mahle, comunidade e jovens aprendizes.

desenhando e colorindo
através das palestras ministradas o projeto desenhando e colo-
rindo ressaltou o valor da mulher na sociedade, reconhecendo o 
seu papel e interagindo socialmente. além disso, incentivou uma 
nova oportunidade de renda através das oficinas de artesana-
to que foram realizadas. os trabalhos foram expostos no centro 
cultural da cidade, onde ganharam destaque em uma exposição 
gratuita. participaram desse projeto 200 mulheres, sendo elas fa-
miliares de colaboradores mahle.

educação

escolas maHle formare
as escolas mahle Formare reproduzem um ambiente de aprendiza-
gem profissional que desenvolve, por meio da ação voluntária, a poten-
cialidade de jovens de populações de baixa renda, com idade entre 16 
a 18 anos, para integrá-los à sociedade como cidadãos e profissionais.

a proposta da Fundação iochpe, que idealizou o projeto Formare 
não se propõe como uma escola comum, mas como ambiente 

de aprendizagem onde as potencialidades da empresa são meios 
disponíveis para a transmissão de valores e conhecimento.

Nesse cenário, ao assumirem o papel de educadores voluntários, 
os colaboradores tornam-se facilitadores do processo de ensino 
e aprendizagem. além da capacitação que é dada ao educador 
Voluntário, cada escola Formare recebe uma coleção de cader-
nos desenvolvidos especialmente para apoiar as disciplinas dos 
cursos. o material oferece conteúdos descritos e organizados 
aula a aula para apoiar e facilitar o trabalho dos educadores vo-
luntários.

assim que concluem o curso, o alunos Formare recebem um cer-
tificado reconhecido pelo ministério da educação (mec). durante 
dois anos após o término do curso, os jovens têm seu desenvol-
vimento acompanhado pela mahle. em 2012 tivemos aproxima-
damente 250 educadores voluntários e formamos ao todo 1.118 
alunos.

Programa de Patrulheiros 
a mahle, em parceria com o centro de aprendizagem profissio-
nalizante (camp), oferece aos adolescentes a oportunidade de 
praticar uma atividade laborativa com foco educacional, visando 
a formação humana e social, bem como a inserção no mercado 
de trabalho. em 2012 o programa contou com a participação de 
72 jovens aprendizes.

ações Beneficentes
outras atividades são realizadas, como:
 aulas voluntárias de inglês em itajubá;
 festas solidárias em mogi guaçu, indaiatuba e itajubá;
 campanhas de cesta básica, agasalho e doação de livros;
 festas juninas em instituições sociais;
 Natal solidário; e
 oficinas audiovisuais.

Exposição de artesanato do projeto Desenhando e Colorindo.
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considerando o passado vivido por nossos ancestrais e o momento 
atual, somos todos responsáveis pelas condições humanas, econô-
micas e ambientais em que o mundo se encontra e está em nossas 
mãos a garantia da perenidade do futuro.

a preocupação que enfrentamos neste momento, graças à consci-
ência adquirida de que nossos recursos são finitos, e a compreensão 
da desigualdade social que vivenciamos, estão causando, nas pes-
soas, nas comunidades e nas organizações governamentais e não 
governamentais, uma inquietação, que está fomentando ações de 
guardião, para proteger a continuidade de nossa espécie.

dentro dessa nova esfera, o desempenho de qualquer organização 
deve ser medido com base no engajamento de suas iniciativas para 
garantir o direito contínuo de nossos ecosserviços essenciais, como: 
água e ar limpos; solo fértil; clima estável e uma sociedade com mais 
igualdade, que respeite a diversidade e os direitos humanos, contri-
buindo para a longevidade do nosso planeta e de todas as espécies 
que nele habitam, por meio do desenvolvimento sustentável.

com esse princípio a mahle busca fomentar o desenvolvimento 
sustentável por meio de programas e ações que visam alcançar re-
sultados significativos nos pilares: ambiental, social e econômico.

atuando como pioneira, a mahle desenvolveu o programa Waste 
management south america (gerenciamento dos desperdícios), uma 

sGi – sistema de Gestão inteGrado

iniciativa implementada em 10 unidades de negócios da américa do 
sul que, por meio da sinergia entre os sites, busca agregar valor ao 
negócio.

entre algumas das diretrizes que norteiam a gestão do programa es-
tão: a maximização do uso dos recursos naturais em todas as suas 
esferas; a priorização por tecnologia limpas; o conceito dos 3rs 
(reduzir, reutilizar e reciclar) aplicado aos resíduos sólidos, efluentes 
líquidos e emissões atmosféricas; também são consideradas como 
prioritárias as influências positivas que cada ação pode refletir para a 
sociedade. Todo o conceito do programa foi desenvolvido com base 
nas premissas de sustentabilidade, considerando os pilares: ambien-
tal, econômico e social.

os benefícios consolidados após o primeiro ano do programa se re-
fletem em ganhos ambientais concretos e ganhos econômicos signi-
ficativos, com mais de 450 ações endereçadas para resíduos e suca-
tas, priorizados por volume de geração e despesas com destinação.

para o segundo ano do programa estão previstas ações focadas nas 
matérias-primas, insumos produtivos e não produtivos, materiais au-
xiliares, fluidos e produtos químicos, visando agregar valor na preven-
ção à poluição e não somente na poluição gerada.

outra grande oportunidade criada para servir ao grupo foi a elabo-
ração de um cardápio de tecnologias disponíveis para cada tipo 

Vista da unidade de Itajubá.



RelatóRio Social - 2012 21

que antes eram enviados para a estação de Tratamento de efluentes; 
redução de 53% na geração de refugos do processo.

Resultados econômicos: redução do consumo de óleo e de retra-
balhos nas peças danificadas.

Resultados sociais: eliminação do contato direto dos colaboradores 
com o óleo solúvel.

modificação no “software” de máquinas para ganho em energia 
elétrica – mogi Guaçu/sP
o setor de usinagem de pistões produz peças em ligas de ferro fun-
dido e alumínio para motores de combustão interna. No processo de 
usinagem, são utilizadas tornos, fresas, mandriladoras e outras má-
quinas. algumas delas contêm, acoplada em suas estruturas, uma 
unidade hidráulica. esse sistema é movido por um motor elétrico, 
com grande consumo de energia elétrica 24 horas/dia, ou enquanto 
houver trabalho.

a empresa identificou momentos de parada das máquinas. o siste-
ma hidráulico permanecia ligado, mesmo com as máquinas ociosas, 
consumindo energia elétrica, e dependendo da ação de um operador 
para desligá-la no painel. a permanência do sistema hidráulico ligado 
acarretava o superaquecimento do óleo hidráulico, ocasionando va-
zamentos pelo circuito e também ruído desnecessário. há dois tipos 
de máquinas, as que utilizam o sistema cNc e as que utilizam clp. 
são equipamentos com idades diferentes.

após a averiguação, decidiu-se por alterar o “software” das máqui-
nas, introduzindo-se novas variáveis e ajustes, para reduzir o consu-
mo de energia.

optou-se pelo desligamento automático do sistema hidráulico, com 
a mensagem: “desligado por economia”, estando assim o operador 
informado para que não interprete isso como um possível defeito da 
máquina. a mensagem permanece até que o sistema seja religado. 
Não houve investimento.

Resultados ambientais: uso mais eficiente de recursos, com dimi-
nuição das ocorrências de vazamento de óleo hidráulico e aumento 
da sua vida útil; diminuição de ruído, quando dos desligamentos e 
redução de refugos de peças em 20%.

Resultados econômicos: melhoria na produtividade, com aumen-
to de 50% da vida útil do sistema hidráulico, diminuindo a ocorrên-
cia e o período das manutenções corretivas; economia de energia 
elétrica de 146 kWh por ano.

otimização do acondicionamento de peças em bandejas com 
redução de insumos – mogi Guaçu/sP
o setor de fundição de ligas metálicas produz pistões e outras 
peças em ligas de alumínio, para motores de combustão interna, 
a diesel e a gasolina, que passam pelos processos de usinagem, 
tratamento superficial, montagem, inspeção, controle e são emba-
ladas individualmente. as peças são dispostas em bandejas e aco-
modadas em caixas, totalizando 780 peças por pallet. analisando a 
disposição das peças na bandeja, observou-se a possibilidade de 
melhorar a sua acomodação.

a nova disposição possibilitou acomodar um total de 975 peças/
pallet. Não houve investimento.

de resíduo, ferramenta que facilita a tomada de decisão para troca 
ou manutenção por tecnologias mais adequadas, por serem mais 
limpas e ainda recuperarem os recursos naturais incorporados nos 
resíduos.

o gerenciamento do programa é realizado por meio da ferramenta 
master plan (plano mestre), que tem como objetivo identificar oportu-
nidades de redução, reutilização e reciclagem interplantas. 

em 2012, a empresa manteve o foco em projetos de produção mais 
limpa (p+l), ação essa que compõe o programa Waste. por meio 
de sua implantação em processos produtivos, busca-se a produção 
sustentável, ou seja, utilizar somente o necessário, eliminando qual-
quer tipo de desperdício, racionalizando o uso de recursos naturais, 
o que leva a ganhos econômicos, ambientais e sociais.

como resultado, cinco novos casos de sucesso do programa de pro-
dução mais limpa (p+l) foram publicados no site oficial da ceTesb; 
com os atuais 20 casos, a mahle continuou a manter seu nome no 
topo da lista das empresas com mais casos de sucesso publicados.

a implantação desses cinco novos projetos trouxe retorno finan-
ceiro significativo e ainda foram evidenciados ganhos ambientais e 
sociais em cada um deles.

conheça os cinco novos casos de sucesso de Produção mais 
limpa (P+l):
modificação em molde de elemento filtrante para redução de 
refugos – mogi Guaçu/sP
a mahle produz elementos filtrantes. No processo de produção de 
elementos filtrantes do ar para motores a diesel, é necessário um mol-
de em ferro expandido para a dosagem de pu (poliol + isocianato), 
para fazer a moldura do elemento filtrante. esse molde possuía uma 
base que não permitia a saída do ar da massa de pu, ocasionando 
deformações. Foi elaborado um novo molde, que proporciona a libe-
ração do ar, eliminando a geração das bolhas, melhorando o aspecto 
visual no elemento filtrante e reduzindo a geração de refugos. houve 
investimento em mão-de-obra para confecção e ajuste do novo molde.

Resultados ambientais: maior eficiência no uso dos recursos, com 
reduções de 300 kg de papel filtro/ano e de 88% na geração de 
refugos.

Resultados econômicos: maior eficiência e produtividade do pro-
cesso, pela eliminação das bolhas nos elementos filtrantes.

modificação no processo de lavagem intermediária de pistões 
diesel – mogi Guaçu/sP
No setor de fundição de ligas de alumínio, entre outras peças, são 
produzidos pistões para motores de combustão interna, a diesel e 
a gasolina. os pistões para diesel exigem uma pré-lavagem, que era 
feita em uma máquina com solução aquosa, contendo 2% de de-
sengraxante e temperatura entre 50 e 60ºc. durante o processo de 
lavagem dos pistões, ocorria a liberação de sua camada de grafite, 
causando possível contaminação do óleo protetivo. Verificou-se a 
possibilidade de se efetuar as lavagens utilizando-se somente água 
com temperatura entre 60 e 65ºc. Não houve investimento.

Resultados ambientais: redução do uso de recursos (54 litros de 
óleo protetivo, 2% por ano, contido no porta-anel inserido nos pis-
tões); redução da geração de 2.700 litros por ano de óleo solúvel, 
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Resultados ambientais: uso mais eficiente de recursos, com redu-
ção de 20% ao ano nos insumos. além disto, houve a redução de 
5 fretes rodoviários e 5 marítimos, com as respectivas reduções de 
seus aspectos e impactos ambientais.
 
substituição de processo de gravação com eliminação de pro-
dutos químicos – mogi Guaçu/sP
o setor de produção de filtros para sistemas de motores automotivos 
também produz filtros para combustíveis com carcaças de plásticos, 
que sofrem um processo de gravação de nomes técnicos, cujas fun-
ções são sua identificação e sua rastreabilidade. 

o processo de gravação utilizava tinta e um aditivo que, além do 
custo elevado, são considerados produtos químicos controlados. a 
cada 15 dias consumiam-se um litro de tinta mais o aditivo, e tam-
bém havia a parada da máquina por necessidade de limpeza dos 
cabeçotes. a mahle substituiu o processo de gravação antigo por 
um novo, a laser.

houve investimento para aquisição do sistema de gravação a laser.

Resultados ambientais: eliminação do uso de recursos – 50 litros 
por ano de tinta e aditivos, bem como de materiais e respectivos 
resíduos da limpeza de cabeçotes.

Resultados econômicos: redução de 90% das paradas para ma-
nutenção.

Resultados sociais: diminuição do contato dos operadores com tin-
tas, aditivos e adesivos. 

gradativamente pode ser ampliado para outras linhas.

acreditamos que o homem é o agente criador, transformador e me-
recedor de toda a nossa atenção. por isso, o grupo mahle vem 
investindo na capacitação de seus colaboradores. em 2012, mais de 
99 mil horas de treinamentos foram investidas em nossos colabora-
dores para capacitá-los em temas relacionados a meio ambiente e a 
segurança do Trabalho.

Projeto para Mestres e Preparadores
com o objetivo de conscientizar mestres e preparadores a exer-
cerem função de responsáveis, quanto aos assuntos de seguran-
ça do trabalho e meio ambiente, dentro de sua área de atuação, 

a fim de preservar a integridade dos colaboradores, a área de sgi 
do grupo mahle desenvolveu uma capacitação focando a cons-
cientização para a segurança do Trabalho, meio ambiente e res-
ponsabilidade civil e criminal. o projeto incluiu 11 módulos, com 
carga horária total de treinamento de 24 horas e com cerca de 160 
gestores envolvidos.

Grupo Focal
objetivando novas oportunidades de atuações para garantir a me-
lhoria contínua do sistema de gestão, foi estruturado o projeto 
grupo Focal, com o objetivo principal de analisar as condições 
do ambiente de trabalho, por meio da aplicação da metodologia 
“realidade percebida x realidade efetiva”, através de reuniões com 
os colaboradores do chão de fábrica e profissionais da área de 
sgi.  pela compilação dos resultados são estabelecidos planos 
de ações, monitorados via master plan (plano mestre). No ano de 
2012, o projeto incluiu a participação de 1.623 colaboradores, nas 
fábricas de mogi guaçu/sp e itajubá/mg.

SIPAT
a sipaT 2012 foi focada em temas comportamentais com o slo-
gan “comportamento seguro, é mais que uma atitude, é um com-
promisso com a vida!”  do colaborador Wagner Trindade – setor 
rmsN – simulação Numérica / cT – Jundiaí, que foi escolhido em 
concurso entre todas as unidades.

o teatro apresentado durante a sipaT mostrou situações reais, 
durante as quais é imprescindível manter um comportamento se-
guro para a prevenção de acidentes. houve também exemplos 
práticos de proteção das mãos, direção defensiva, Quase aci-
dente, piF (preservação de integridade Física), 3rs, produto Quí-
mico, 5s e ergonomia, sempre com dicas para serem aplicadas 
no dia a dia. os colaboradores receberam ainda uma caneca de 
alumínio, incentivando assim o não uso de copos descartáveis.

a sipaT foi um sucesso, com a participação de aproximadamente 
9.750 colaboradores, entre diretos e terceiros.

Estande Educativo sobre DST
a semana da sipaT também contou com um estande educativo 
sobre aids e outras doenças sexualmente transmissíveis. os cola-
boradores tiveram a oportunidade de esclarecer dúvidas sobre o 
tema, retirar folders explicativos e preservativos (cerca de 10.000 
preservativos foram doados em todo o grupo).

Vivemos um momento em que todos anseiam por uma mudança 
de cultura e de construção de valores, que priorize o respeito pela 
vida e o equilíbrio entre as necessidades humanas e a capacidade 
de suporte da natureza. por isso a diretriz de nossos trabalhos 
está voltada para a construção de uma cultura de valorização da 
vida, por meio do comportamento seguro e da preservação do 
nosso ambiente.
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a comunicação é um dos valores da mahle. como empresa glo-
bal, estamos empenhados em buscar alternativas de interação para 
acelerar o fluxo das informações, ampliar o conhecimento organi-
zacional e promover maior conexão entre as pessoas e as culturas.

É dessa forma que a mahle mantém ferramentas modernas que 
propiciam transparência e clareza na comunicação aos seus pú-
blicos.

código de Ética e regulamento interno 
com o compromisso de elucidar os direitos e deveres da empresa 
e colaboradores, com relação aos diversos públicos estratégicos 
ou partes interessadas, chamados «stakeholders», esses docu-
mentos reafirmam os valores mahle da transparência e princípio 
democrático.

por meio do canal de ética denominado etica@br.mahle.com, tam-
bém inserido no rh on-line, questões em desacordo com nosso 
código de Ética podem ser tratadas, discutidas e solucionadas 
junto ao comitê de Ética. 

como diretriz mundial, nossa liderança segue a estrutura com-
pliance, que estabelece e estende a conduta ética em toda a ca-
deia de negócios.

rH on-line 
destinado ao uso exclusivo dos colaboradores, é uma ferramen-
ta de comunicação, instalada em quiosques de autoatendimento 
(terminal eletrônico) ou intranet, que oferece importantes serviços 
aos colaboradores, com velocidade e qualidade. o rh on-line 
oferece acesso aos módulos administração de pessoal, Folha de 
pagamento e gerenciamento de Tempo (dados sobre descontos, 
hora extra, escala de trabalho e férias, dentre outros). 

Também disponibiliza relatórios sobre cursos realizados, possibi-
lita a realização das avaliações por competências e acesso ao 
código e canal de Ética, além de informações de utilidade, como 
comunicados internos, cardápio, aniversariantes e classificados.

hoje contamos com 97% do público ativo utilizando essa ferramenta.

revista maHle global
a revista mahle global é uma publicação trimestral que apre-
senta notícias mundiais e locais aos colaboradores, propiciando 
uma visão global dos principais acontecimentos no grupo, rela-
cionados a tecnologia, pessoas e responsabilidade social. em 
2012 tivemos uma tiragem de 22.700 revistas distribuídas em 
quatro edições.

comUnicação

comunicação interna
os colaboradores da mahle também consultam informativos nos 
quadros internos e participam de campanhas educativas por meio 
de ações internas e folders explicativos. esses recursos garantem 
o alinhamento da comunicação interna.

a liderança dispõe de sistemas informatizados como manager 
desktop, avaliação por competências e diálogo anual, para 
acompanhar, orientar e dar feedback às equipes, proporcionando 
maior qualidade nas relações do trabalho. 

Pesquisa organizacional
É uma ferramenta que monitora o clima organizacional e busca co-
nhecer a percepção dos colaboradores frente aos temas relacio-
namento, desenvolvimento, liderança e ambiente, dentre outros.

realizada em todas as unidades, a pesquisa de clima mostra da-
dos fundamentais para a elaboração de planos de ação e, assim, 
dar suporte à liderança para promover mudanças positivas e con-
tribuir para um ambiente de trabalho cada vez melhor.  Na última 
pesquisa referente ao exercício de 2012 tivemos a participação de 
93,3% dos colaboradores mahle com favorabilidade de aproxi-
madamente 60%.

“a empresa oferece muitas ferramentas de comunicação, através das quais recebemos as informações necessárias para um 
bom desenvolvimento profissional e coletivo, visando como foco principal nossos clientes e colaboradores. Temos entre elas o 
rh on-line que é uma ferramenta de fundamental importância, pois todos os colaboradores têm acesso e a mesma fornece 
informações personalizadas, auxiliando a gestão em vários assuntos como, por exemplo: consultas a horas extras, Férias, 
Folha de pagamento e outros casos mais.”

José roberto Venâncio
 montagem de Bronzinas – limeira
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em relação ao estado civil, a maioria dos colaboradores é casada. 
No que se refere à escolaridade, a maior parte dos profissionais 
da mahle no brasil (7001 colaboradores) possui o ensino médio 
Técnico completo.

No quesito faixa etária predominam colaboradores com idade en-
tre 26 e 35 anos, seguidos pelos colegas que têm entre 36 e 45 
anos.

em relação ao tempo na empresa, observa-se que a grande maio-
ria tem até 5 anos de serviços prestados, em um total de 4.041 
profissionais, enquanto 2.613 têm entre 6 a 10 anos de casa no 
grupo. e 1.732 pessoas são colaboradores do grupo mahle no 
brasil há 11 anos ou mais.

as unidades do grupo mahle no brasil possuíam, juntas, em 
dezembro de 2012, um total de 9.791 colaboradores. a divisão 
desse total está apresentada nos gráficos ao lado, de acordo com 
a unidade, sexo, estado civil, idade, escolaridade e tempo na em-
presa.

os colaboradores mahle estão distribuídos nas seguintes uni-
dades de negócios: bu1 (anéis, buchas, bielas, camisas, eixo 
comando, pinos, pistões e Trem de Válvulas), Forjas, pc6 (sinte-
rizados), bu2 (Filtros), bu4 (aftermarket), service (centro Tecnoló-
gico) e bu5 (Filtroil e Filtros industriais).

o predomínio é de colaboradores do sexo masculino, totalizando 
8.873 homens.

Perfil dos colaBoradores
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uNidades do grupo mahle No brasil

MAHLE Metal Leve S.A. – Pistões, Bielas e Trem de Válvulas (Matriz)

av. ernst mahle, 2000 - mombaça 

mogi guaçu – sp 

cep: 13846-146

MAHLE Industrial Filtration Ltda.

rodovia sp 340 Km 176,5 – prédio a 

mogi guaçu – sp 

cep: 13840-000

MAHLE Metal Leve S.A. – Filtros 

MAHLE Filtroil Indústria e Comércio de Filtros Ltda. 

av. ernst mahle, 1500 - mombaça 

mogi guaçu – sp 

cep: 13846-146

MAHLE Metal Leve Miba Sinterizados Ltda. – Sinterizados

rodovia santos dumont Km 57,2 

indaiatuba – sp 

cep: 13330-970

MAHLE Metal Leve S.A. – Anéis e Buchas 

av. Tiradentes, 251- distrito industrial sérgio pacheco 

itajubá – mg

cep: 37504-088

MAHLE Metal Leve S.A. – Centro Tecnológico

rodovia anhanguera – sentido interior-capital, Km 49,7 

Jundiaí – sp 

cep: 13210-877

MAHLE Metal Leve S.A. – Aftermarket

rodovia limeira – mogi mirim, Km 103 

limeira – sp 

cep: 13480-970

MAHLE Metal Leve S.A. – Bronzinas

av. 31 de março, 2000 – Jd. borborema 

são bernardo do campo – sp 

cep: 09660-000

MAHLE Hirschvogel Forjas S.A.

rodovia presidente dutra,12240 – Km 190 – bela Vista 

Queimados – rJ 

cep: 26377-180

eNdereÇos
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