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Prefácio

O “The Volvo Way” representa nosso presente e nossas ambições futuras.
Ele cria a base para levarmos o Grupo Volvo a ser o maior fornecedor mundial de soluções de transporte comercial. É uma receita de sucesso na qual
nós acreditamos fortemente. Ele expressa a cultura, os comportamentos
e os valores compartilhados por todo o Grupo Volvo.
Tem como fundamento a convicção de que todos nós somos capazes
e estamos determinados a melhorar as nossas operações e, dessa forma,
enriquecer nosso próprio desenvolvimento profissional.
O “The Volvo Way” é um diálogo que acontece entre os líderes, dentro das
equipes e entre colegas de todo o mundo. Essa é a forma como nós fazemos negócios e apresentamos resultados. É assim que criamos parcerias
duradouras com nossos clientes e fornecedores, trabalhamos e buscamos
melhorias e, juntos, criamos o futuro.
Para os novos funcionários, o “The Volvo Way” é uma boa introdução ao Grupo Volvo. Se você já trabalha na empresa há algum tempo, sabe certamente
como usar o “The Volvo Way” como um guia para o nosso comportamento.
Leia esta nova edição e reflita sobre o significado do “The Volvo Way”. Faça
suas considerações e analise até que ponto você e sua equipe seguem os
princípios aqui mencionados. Transmita os valores com os quais você se identifica para colegas e clientes, familiares e amigos. Todos nós somos responsáveis por viver de acordo com nossa cultura e transformar palavras em ações.
Comitê Executivo do Grupo Volvo
27 de agosto de 2009

NOSSA MISSÃO

Energia,
paixão
e respeito
pelas
pessoas.

Ao criar valor para nossos clientes, nós também criamos valor para nossos
acionistas.
Nós usamos o nosso conhecimento para desenvolver soluções de transporte para clientes exigentes em setores selecionados, com níveis superiores de qualidade, segurança e respeito ao meio ambiente.
Nós trabalhamos com energia, paixão e respeito pelas pessoas.
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OS CLIENTES EM PRIMEIRO LUGAR

Foco no cliente. A razão de nossa existência são nossos clientes. Nós nos
dedicamos a suprir suas altas expectativas atuais e suas exigências futuras.
Nossos resultados são sempre apresentados conforme o combinado. Nós
queremos ser o melhor parceiro de negócios de nossos clientes.

O Grupo Volvo é um dos maiores fornecedores mundiais em soluções de
transporte comercial. Nós desenvolvemos, fabricamos e fornecemos veículos, equipamentos, produtos e serviços. Ao desenvolver equipamentos,
veículos e serviços para diferentes setores, podemos oferecer soluções integradas que interajam entre si com eficiência, em vários ramos de atividades.

Em um ambiente de negócios com intensa competição global, a satisfação
e a lealdade do cliente dependem não somente da qualidade e do desempenho de nossos produtos, mas também de como nossos clientes são
tratados e de como nossos serviços são prestados. É por isso que estamos
aperfeiçoando nossas redes de concessionárias e serviços. E também nos
esforçamos para diferenciar nossos produtos e serviços de pós-venda.
O foco no cliente se baseia em nossa responsabilidade e no comprometimento de cada um. Todos nós somos responsáveis por interagir com nossos
diferentes clientes. Nossas habilidades e condutas, nossos valores e atitudes contribuem decisivamente para o sucesso de nossos negócios.

Para melhorar a competitividade de nossos clientes, nós também oferecemos financiamentos, seguros, leasing, peças de reposição, componentes,
programas de manutenção, soluções de tecnologia de informação e outros
serviços. Desse modo, criamos valor para nossos clientes e contribuímos
simultaneamente para o desenvolvimento da sociedade.
Nós trabalhamos em conjunto com nossos clientes para desenvolver
produtos e serviços que melhorem sua produtividade, flexibilidade, custos
e rentabilidade. Essa iniciativa é combinada a uma afiada visão de negócios.
Nossos esforços são orientados ao desenvolvimento dos negócios de maneira firme e confiante, atendendo, principalmente, à demanda de clientes
exigentes em segmentos selecionados e rentáveis.
Cada cliente é único dentro de seus negócios. Dessa forma, nós procuramos entender suas exigências também únicas e encontrar a solução mais
adequada para atender às suas necessidades atuais e expectativas futuras.
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Objetivos claros. Os objetivos estratégicos do Grupo Volvo têm como base

as demandas de nossos clientes e são focados em crescimento sustentável,
gerenciamento do ciclo de renovação dos produtos e excelência operacional.
A rentabilidade a curto prazo é essencial para o crescimento sustentável.
Ela melhora nossa capacidade de gerenciar o ciclo de renovação dos produtos e competir em escala global. A rentabilidade também fortalece nosso
papel como um parceiro de negócios de longo prazo.
O crescimento sustentável permite investimentos em novos produtos e serviços, novos mercados e tecnologias futuras e em vocês, nossos funcionários. A rentabilidade também atrai capital dos investidores, proporcionando
capacidade financeira para conquistar novas oportunidades de negócios.
O gerenciamento do ciclo de renovação de produtos, com a criação de
produtos e serviços melhores, no momento certo, e com qualidade superior,
cria mais valor para os nossos clientes. O desenvolvimento de tecnologias
inovadoras é vital para atender às rígidas exigências da legislação. Isso permite expandir nossa posição de liderança em diferentes mercados e garante
a competitividade das gerações futuras de nossos produtos. Essa premissa
também contribui para o desenvolvimento da sociedade.
A nossa excelência operacional abre caminho para a satisfação do cliente.
Em toda a empresa, nós usamos e compartilhamos as mesmas melhores práticas e ferramentas que incrementam nossa eficácia e nossa produtividade.
Dessa forma, entendemos que, ao trabalhar com o gerenciamento do ciclo
de renovação de produtos, nós promovemos a redução de custos e a melhoria de nossa flexibilidade, agregando valor para o cliente. Nós desenvolvemos
líderes com habilidade para execução de atividades e abertos a mudanças.
13

Qualidade,
segurança
e respeito
ao meio
ambiente.

Qualidade, segurança e respeito ao meio ambiente. Três valores corpora-

tivos fundamentais expressam nosso comprometimento:
Qualidade é a nossa promessa de oferecer produtos e serviços confiáveis. Nós

nos concentramos em melhorar a qualidade e o desempenho de nossos produtos e serviços para agregar valor a nossos clientes. A excelência será obtida
na medida em que nos dedicamos à melhoria contínua de nossos processos
e produtos, baseados nas necessidades e expectativas de nossos clientes.
Segurança significa reduzir o risco de acidentes e minimizar as consequências de quaisquer incidentes que possam ocorrer. A segurança é fator fundamental do desenvolvimento do produto. O objetivo é melhorar a segurança
do trânsito e também do ambiente de trabalho de motoristas, operadores
de veículos e de equipamentos de construção. Da mesma forma, em todas
as nossas operações, nós melhoramos ativamente a segurança no trabalho
e temos um ambiente saudável que estimula a qualidade de vida.

O respeito ao meio ambiente expressa nosso compromisso em reduzir
qualquer impacto à natureza a partir de nossos produtos e operações. Melhoramos continuamente a eficiência em consumo de combustível e atuamos na redução das emissões e de ruídos em nossos produtos. Em nossas
operações, contribuímos para a redução de resíduos, consumo de energia
e emissões de gás carbônico.
Esses valores corporativos – qualidade, segurança e respeito ao meio ambiente – formam uma plataforma comum para nossas diferentes marcas. Nós
continuamos a desenvolver, promover e aperfeiçoar nossas diferentes marcas, com suas características distintas, pois elas constituem um patrimônio
único de excepcional importância e grandes benefícios para nossos clientes.
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Melhorias contínuas. Nós estamos determinados a atender às mais altas
necessidades e expectativas de nossos clientes externos e internos. É por
isso que aperfeiçoamos nossa eficiência, a delegação de poderes e nossa agilidade, concentrando esforços para melhorar a qualidade, o prazo de
entrega, os custos, as características técnicas e o tempo de desenvolvimento
de nossos produtos.

Em um mercado altamente competitivo, em que o contexto de negócios muda
rapidamente, é importante sermos ágeis e dinâmicos. Nós temos a certeza de
que nossos resultados serão melhores na medida em que o desenvolvimento
e a execução de nossos projetos se tornem cada vez mais rápidos.
Todos nós funcionários estamos focados na melhoria contínua, que exige
uma abordagem sistemática e persistente. A partir de um trabalho em equipe
eficaz, nós alavancamos oportunidades de criar equipes multifuncionais
que atuem na identificação e solução de problemas. Clientes, fornecedores
e outros parceiros são convidados a participar desse processo. Através de um
amplo “feedback” interno e externo, temos condições de fortalecer continuamente nossas atividades conjuntas.

Seguimos os princípios do “just in time”, ou seja, nós compramos, produzimos
e entregamos o que é necessário, quando é necessário e na quantidade necessária. Estamos comprometidos a encurtar os “lead times” e o tempo total
de execução dos serviços; a reduzir o inventário e a focar nossos esforços em
atividades que agreguem valor para nosso cliente.
Medindo a eficiência com que o Grupo Volvo atende às demandas de clientes
e das outras partes interessadas, nós podemos nos comparar e avaliar tendo
como base as empresas com os melhores desempenhos. Ao fazermos essa
comparação com melhores práticas abrangentes, aprendemos como trabalhar com mais eficácia e eficiência. Nós quantificamos e fazemos medições
para oferecer excelência, qualidade e resultados.

Nós estamos concentrados na eliminação de desperdícios e de atividades
desnecessárias, principalmente as que não agregam valor para o nosso cliente. Reduzindo transtornos indesejados, tornamos os processos mais estáveis,
previsíveis e eficientes.
Em toda a organização, queremos fazer certo desde a primeira vez. Nós nos
recusamos a aceitar baixa qualidade. Por detectarmos e corrigirmos problemas na origem real, estamos nos encaminhando para zero defeito. Nós usamos dados quantificáveis para monitorar e entender a realidade.
17

Criando inovações. Todas as nossas inovações visam a criar valor para

Sinergia. O Grupo Volvo é uma organização descentralizada, operando

nossos clientes. O desenvolvimento de novas tecnologias relacionadas
a transporte também reforça nossas vantagens competitivas.

por meio de áreas e unidades de negócios. Trabalhar junto com nossos
clientes, em equipes multifuncionais e integradas, promove agilidade,
alinhamento, comprometimento e uma clara responsabilidade pelos
resultados.

Nossa habilidade em aplicar essas novas tecnologias em produtos e serviços irá contribuir com o nosso sucesso e imagem no mercado.
Envolver os clientes o mais cedo possível no desenvolvimento de novos
produtos ou serviços garante maior entendimento de suas necessidades
de negócios. Da mesma forma, nossa capacidade para aceitar mudanças
e dialogar abertamente é fundamental para nosso sucesso.
Para otimizar ainda mais nosso sistema de inovações, nós compartilhamos
experiências e colaboramos com parceiros externos, universidades e instituições de pesquisa. Com isso, temos acesso a um conhecimento mais
atualizado e a tecnologias de ponta.

Todas as áreas e unidades de negócio utilizam as plataformas e os processos comuns do Grupo Volvo, com suas soluções e seus pontos fortes,
para atender às necessidades específicas dos clientes. Combinar nossa
“expertise” em uma estrutura global cria economias de escala em desenvolvimento de produto, produção, suprimento de peças, logística, tecnologias de informação e serviços.
Para otimizar essas sinergias em todo o Grupo, as áreas e unidades de
negócios estão se unindo e colaborando mais estreitamente para atender
aos objetivos de negócios em comum. Trabalhar com diferentes empresas em projetos, programas e processos comuns cria oportunidades para
compartilhar conhecimento e aprender com as melhores práticas. Cooperação e integração permitem transformar volumes maiores, eficiência operacional e capacidade de organização em aumento de valor para o cliente,
fluxo de caixa e rentabilidade.
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COMO NÓS TRABALHAMOS

Construindo nossa cultura. Nossa cultura representa o modo como
trabalhamos juntos, com energia, paixão e respeito pelas pessoas. Está
relacionada ao envolvimento, ao diálogo aberto e ao “feedback”. Evidencia
a diversidade, o trabalho em equipe e a liderança. É o modo como criamos
confiança, foco nos clientes e promovemos mudanças.

Nossa cultura incorpora tanto a responsabilidade individual por nossas
ações quanto a responsabilidade pelos nossos resultados. Isso significa
uma orientação clara em direção às metas e soluções em comum e uma
forte determinação para crescer, desenvolver e progredir. É a forma como
nós conduzimos nossos negócios em todo o mundo.
Nós nos esforçamos para criar uma cultura coesa em todas as empresas
do Grupo Volvo. Essa é uma cultura de capacitação, que se baseia nos princípios globais e nos valores comuns descritos no “The Volvo Way”. O desenvolvimento ativo para transformar em realidade o espírito e a cultura do “The
Volvo Way” é a espinha dorsal de todas as operações que nós realizamos.
A cultura corporativa é um fator fundamental para o crescimento sustentável. Ao contrário de tecnologias, estratégias, estruturas organizacionais ou
modelos de negócios, a cultura é difícil de ser copiada por concorrentes.
Do mesmo modo, é igualmente difícil para nós copiarmos a cultura alheia.
Nós estamos convencidos de que uma cultura coesa, baseada em valores
globais, fortalece nossas marcas e deixa o Grupo Volvo mais atraente como
empregador, parceiro de negócios, líder de mercado e empresa cidadã.
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Energia, paixão e respeito pelas pessoas.
Energia e iniciativa melhoram nossa eficácia. Nós somos ágeis, dinâmicos

e determinados a fazer a diferença e não hesitamos em fazer qualquer
esforço extra para atender nossos clientes. Todos nós enfrentamos novos
desafios com determinação e perspicácia, sempre buscando fazer parte
da solução.
Uma direção estratégica clara, unida à confiança e à cooperação mútua,
dentro de nossas equipes, nos inspira a chegarmos cada vez mais longe.
Ao nos esforçarmos para melhorar nosso desempenho, estamos ativamente adotando nosso propósito de melhoria contínua. Isso nos inspira e é uma
fonte renovável de energia na empresa.

Respeito pelas pessoas. Nós nos importamos com as pessoas. Reconhe-

cemos e valorizamos uns aos outros e tratamos todos com respeito.
Pois entendemos que o respeito é fundamental em todas as relações.
Quando nos sentimos respeitados, somos encorajados a assumir uma
atitude de responsabilidade por nós mesmos e pela nossa situação.
O respeito também promove a nossa capacidade e autoestima e nos ajuda a responder às expectativas que enfrentamos como funcionários.
Nós confiamos uns nos outros para termos iniciativa e executarmos as
ações necessárias. Assim, reconhecemos a contribuição de cada pessoa
para o sucesso e celebramos as conquistas de nossos colegas. Nós escutamos com atenção, procurando aprender e dar apoio uns aos outros.

A paixão é um sentimento intenso. É o que sentimos quando estamos
profundamente comprometidos e engajados. Aqui podemos trazer nossos
corações e mentes para o trabalho.
Assim, nosso trabalho passa a ter significado e propósito, resultado de
um forte senso de envolvimento na construção do futuro de nossa indústria. Nós nos dedicamos a ser o melhor parceiro de negócios dos nossos
clientes.
Nós estamos orgulhosos de fazer parte do Grupo Volvo, de nossos
excelentes produtos e serviços e da forma como vivemos nossos valores
globais, dentro do “The Volvo Way”.
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Espírito da empresa. Nós temos poder de decisão. Todos nós participamos
da definição de metas e do cumprimento dos compromissos. Todos nós
contribuímos para com os objetivos de negócios comuns, trabalhando em
equipe.

Envolvimento e engajamento. Nós nos preocupamos com o futuro da
empresa. Queremos que o Grupo Volvo se desenvolva e cresça. Igualmente nos importamos com nosso trabalho, equipe e colegas em todo
o mundo. Todos, afinal, queremos fazer a diferença.

Acreditamos firmemente que não somos vítimas das circunstâncias, mas
sim participantes responsáveis com poder para influenciar e ser influenciados favoravelmente pelos demais. Afinal, o envolvimento de nós funcionários nos negócios atuais e futuros da empresa nos desenvolve tanto como
pessoas quanto como profissionais.

É por isso que nós somos profundamente engajados, envolvidos na
definição da direção dos negócios e na implementação das estratégias.
Participamos ativamente de um diálogo aberto sobre planos, decisões
e alterações que afetam nosso trabalho, atribuições da equipe ou metas
de negócios.

No Grupo Volvo, nós ousamos tomar iniciativas e decisões. Enfrentamos
nossos problemas determinados a encontrar soluções. Todos nós queremos nos tornar mais eficazes e eficientes. Acreditamos firmemente que
todos nós podemos mudar e desenvolver, executar e melhorar. Nós transformamos palavras em ações e sentimos que temos poder para isso.

Estar envolvido e ter poderes de definir essa direção significa que somos
responsáveis, individual e coletivamente, por nossas decisões. Esse engajamento resulta em um forte senso de comprometimento para atender
os objetivos e metas acordados. Nós também somos responsáveis por
promover mudanças e construir o futuro, pois somente funcionários engajados podem proporcionar excelência.

O espírito da empresa significa sempre agir no melhor interesse do Grupo
Volvo. Nós conduzimos nossos negócios com integridade. Nossas ações
estão alinhadas ao “The Volvo Way” e ao Código de Conduta do Grupo
Volvo. Esses valores e princípios compartilhados se tornaram nosso guia,
que transmitimos para colegas e clientes, familiares e amigos.

Acreditamos que o envolvimento dos funcionários é essencial para conquistar os objetivos estratégicos do Grupo Volvo. Nós desenvolvemos objetivos gerais e planos de negócio específicos, com interações em todos
os níveis da empresa, numa via de mão dupla entre executivos e funcionários. Ao alinharmos as metas individuais e de equipes aos objetivos
estratégicos gerais da empresa, nós criamos uma linha de visão clara que
melhora o entendimento do papel e da atribuição de cada funcionário.
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Diálogo aberto. Nós nos comunicamos de modo constante e dinâmico.
Participamos de conversas que fazem a diferença.

O diálogo aberto nos permite contribuir com melhorias significativas. Saber ouvir ativamente e trocar experiências, ideias e perspectivas promove
o entendimento e a colaboração entre diferentes equipes e funções.
As mensagens são claras, oportunas e relevantes. Os líderes se comunicam de modo frequente e pró-ativo com todos os funcionários, especialmente em momentos de mudanças e condições corporativas desafiadoras. Reuniões presenciais e reuniões em equipe são usadas para
encorajar o diálogo franco.

Feedback . Todos nós queremos fazer a diferença e sentir que nosso
trabalho importa. Nós queremos ser reconhecidos por nossos resultados
individuais, por nossas iniciativas e contribuições para nossas equipes,
para nossa empresa e para nossos clientes.

É por isso que precisamos de um “feedback” honesto e construtivo. Isso
nos leva a assumir a responsabilidade e a nos comprometer a atender às
altas expectativas internas e externas.
Os líderes fornecem regularmente “feedback” específico, na hora certa, direto aos seus funcionários. Isso esclarece expectativas e reforça
o comportamento que leva a melhorias. Os líderes também dão o exemplo,
pedindo frequentemente “feedback” de clientes, colegas e funcionários.
Todos nós podemos contribuir para a melhoria dos esforços dos colegas
e da performance da empresa. Ao darmos feedback positivo e incentivarmos uns aos outros, fortalecemos a disposição de agir e aprender.
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Trabalho em equipe. Fazemos parte de uma grande equipe que trabalha

Diversidade. Nós somos únicos, cada um com sua história particular e suas

com metas de negócios em comum. Como integrantes de uma ou várias
equipes, temos responsabilidades que vão além do papel formal ou das
descrições de trabalho. É dessa forma que nos envolvemos, contribuímos
para o desempenho da equipe inteira e apresentamos resultados.

diferentes experiências. Almejamos um tratamento justo, igualitário e respeitoso. Nós também temos o objetivo comum de atender nossos clientes de
forma a gerar ganho para todos.

Acreditamos que o trabalho em equipe seja a melhor forma de aprimorar
a qualidade, os resultados e a produtividade. Trabalhar juntos como uma só
equipe, portanto, se aplica a todo o Grupo Volvo, da alta gerência às equipes multifuncionais. Por meio do trabalho de equipe, nós criamos a cultura
de parceria, confiança e colaboração que resulta em melhor desempenho.
Só assim teremos uma empresa de alto desempenho.
Um ótimo trabalho em equipe em todos os níveis se baseia em confiança
mútua, relações sólidas e cooperação para trabalharmos juntos e atingirmos
objetivos corporativos em comum. Dentro da equipe nós nos esforçamos
para ter um espírito de equipe harmonioso, abertura e melhorias contínuas.
Nós compartilhamos a alegria de trabalhar e ganhamos muito com essa atitude. Com um bom trabalho em equipe, nós aprendemos uns com os outros.

Estamos transformando todas as diferenças em vantagens. Existe uma
grande força na diversidade. Isso contribui para aumentar nossa produtividade, colaboração e capacidade de inovação e nos ajuda a criar relacionamentos mais fortes com clientes e parceiros locais e globais.
Ao estabelecer ativamente práticas de negócios, equipes multifuncionais
e redes de relacionamento, permitimos que as pessoas e diferentes grupos
contribuam com todo o seu potencial. Dessa forma, nós podemos aproveitar todos os pontos fortes que surgirem da diversidade, como habilidades
únicas, experiências, perspectivas e pontos de vista.
Nós temos a vantagem de trabalhar em uma empresa global e nos beneficiamos disso. É fundamental aguçar nossa sensibilidade à diversidade
cultural e aperfeiçoar nossas habilidades de interação multicultural.

O bom trabalho em equipe também aumenta a autoconfiança, o apoio
e o reconhecimento de que todos nós precisamos. Ao nos unirmos em equipe, combinamos e aproveitamos os diferentes pontos fortes e habilidades
com mais eficácia.
Para criar um Grupo Volvo de alto desempenho, precisamos de trabalho em
equipe eficaz entre funções, negócios e culturas nacionais. A colaboração
dentro e entre equipes melhora o alinhamento e o comprometimento e eleva
o nível de energia e responsabilidade em todo o Grupo.
37

Liderança. Os líderes têm a vontade e a autoconfiança necessárias para
determinar um caminho claro para o futuro. Os líderes conquistam o respeito
de seus funcionários incentivando-os e envolvendo-os na melhoria do desempenho da equipe e na tomada de iniciativas que levem à ação.

Nossos líderes são comunicativos. Eles ouvem, dão informações precisas
relacionadas ao trabalho, motivam e explicam as decisões. Para assegurar
os melhores resultados, os líderes desenvolvem a confiança mútua, incentivam a cooperação e gerenciam conflitos dentro e entre as equipes.

Cabe aos líderes desenvolver estratégias, estabelecer metas e diretrizes de
trabalho orientadas aos negócios e envolver funcionários no processo de
tomada de decisão. Gerenciando com base em objetivos, os líderes oferecem apoio aos funcionários para traduzir isso em metas, objetivos e ações
adequadas. Ao garantirem que as metas individuais e em equipe estejam
alinhadas à direção estratégica do Grupo, os líderes se concentram na execução e na entrega de resultados.

Os líderes do Grupo Volvo são orientados a reconhecer as conquistas
e a dar um “feedback” honesto e construtivo, de modo frequente. Ao apoiar
o crescimento pessoal e o desenvolvimento das competências, os líderes garantem oportunidades para que cada pessoa busque sempre novos desafios.
Os líderes também promovem a saúde e o equilíbrio entre a vida profissional
e pessoal.

A verdadeira liderança exige coragem, perseverança e integridade para
sempre agir no melhor interesse do Grupo Volvo. A capacidade de decisão
é essencial para seguir em frente, e os líderes precisam ter a força e a determinação necessárias para tomar as mais difíceis decisões de negócios. Esperamos que todos os líderes defendam as decisões da empresa e sempre
promovam mudanças.

Os líderes precisam conquistar e merecer a confiança e o respeito da equipe
e dos colegas, admitir e se responsabilizar por seus erros. Como responsáveis pelas ações, decisões e resultados, os líderes são exemplos para todos
nós, pois atuam de acordo com princípios e valores do “The Volvo Way”.

Os líderes têm habilidade de navegar por nossa organização global e gerenciar com base em diferentes culturas. Eles estão voltados ao cliente e têm
um profundo entendimento dos negócios. Eles promovem a abertura e a resposta a diferentes expectativas das partes interessadas.
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Promovendo mudanças. Nós transformamos mudança em novas oportunidades para melhorar o desempenho e promover o desenvolvimento sustentável da empresa. Nós reagimos com agilidade e flexibilidade a novos
desafios comerciais, regulatórios e tecnológicos.

Por sermos uma empresa em crescimento em um negócio cíclico e altamente competitivo, precisamos melhorar nossa capacidade de também
gerenciar períodos de altos e baixos, com mudanças bruscas de mercado.
Assim, criamos uma margem competitiva ao nos tornarmos mais flexíveis
no ajuste dos volumes de produção, no tamanho de nossa força de trabalho, na alocação e transferência de recursos.
Estamos determinados a mudar mais rápido que qualquer um de nossos
concorrentes. Muitas vezes, o ambiente de negócios nos leva a tomar
decisões muito difíceis e que afetam muitos funcionários, clientes e outras
partes interessadas. É igualmente importante, quando surgirem novas
oportunidades, crescer e expandir ousadamente nossos negócios.
As mudanças devem sempre ser executadas com velocidade e determinação. Nossas empresas podem ser mais enxutas, ágeis e mais bem
alinhadas umas com as outras.

Ganhando a confiança do mundo. Nós nos preocupamos com o futuro

do planeta. A mudança climática global é entendida como um dos maiores
desafios que enfrentamos. Nós do Grupo Volvo estamos comprometido
a reduzir de forma significativa o impacto ambiental de nossa produção
e de nossos produtos. Nós podemos fazer a diferença.
As empresas e os funcionários do Grupo Volvo têm uma longa tradição
de responsabilidade social. Nós trabalhamos com organizações globais,
universidades e autoridades locais para contribuir com o desenvolvimento
positivo da sociedade. Também apoiamos iniciativas locais, projetos, patrocínios e atividades voluntárias em nossas comunidades.
O nosso comportamento, como indivíduos e como parte integrante da
organização, assegura e enfatiza nossos valores fundamentais – qualidade, segurança e respeito ao meio ambiente. Atuando em sintonia com os
valores e princípios do “The Volvo Way” e com o Código de Conduta do
Grupo Volvo, nós fortalecemos nossos laços de confiança com clientes,
fornecedores, parceiros, autoridades e a sociedade como um todo.

Uma mudança real é sempre uma atitude muito pessoal. Aceitar e adotar
essas mudanças exige coragem e vontade para mudar.
O espírito de mudança nos une e nos fortalece como equipe. Essa disposição nos permite buscar novos desafios e construir um novo futuro.
Nós temos poder e somos responsáveis. Nós tomamos decisões e agimos
prontamente. Nós fazemos mudanças.
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Sempre seguindo em frente. O “The Volvo Way” é o que define nossa

cultura, nos incentivando a assumir responsabilidade individual e nossas
próprias decisões, bem como assumir novos desafios. Ele nos lembra
constantemente do que podemos conquistar e oferecer, melhorar e aperfeiçoar, alcançando metas ainda mais ambiciosas.
É assim que trabalhamos juntos, criamos parcerias com clientes e cumprimos nosso papel na sociedade. Nas nossas fábricas, nos escritórios e em
todas as nossas instalações em todo o mundo, agimos de acordo com
esses princípios e valores. O “The Volvo Way” é nosso guia para recrutar,
selecionar e desenvolver novos colegas.
O “The Volvo Way” revela o que representamos e desejamos ser no futuro.
É a receita de sucesso em que nós fortemente acreditamos, criando
a base para tornar o Grupo Volvo o maior fornecedor mundial de soluções de transporte comercial. Ele expressa a cultura, os comportamentos
e os valores compartilhados por todos nós do Grupo Volvo.
O “The Volvo Way” nos dá senso de propósito e direção para seguirmos
sempre em frente.

Encaminhe seus comentários sobre o “The Volvo Way” para: volvoway@volvo.com

