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Mensagem do
Presidente do Conselho
“As conquistas já alcançadas são naturais reflexos de uma estrutura
muito bem implantada, com organização e planejamento em cada
passo adiante. Hoje, com 144 funcionários, a Cigás é uma empresa
sólida, que prima pela qualidade nos serviços e nas ações futuras”.
Progredir em tempos de crise financeira no país é prova de competência e
planejamento. A despeito da recessão econômica, a Cigás avançou, conquistou
novos clientes e aumentou seu volume comercializado de gás natural no
segmento não-térmico, sobretudo o do Gás Natural Veicular (GNV), que atingiu
patamares jamais alcançados na ainda curta história do combustível no Amazonas.

Ao consolidarmos o atendimento ao segmento industrial amazonense, em
2015 também tivemos avanços importantes no fornecimento automotivo.
Com três novos postos e nossa campanha de incentivo ao GNV, a distribuição
do gás natural para veículos cresceu mais de 50% no ano relação à quantidade
atingida em 2014, ultrapassando os 15.000 metros cúbicos por dia (m³/dia).

É verdade que ainda temos muitos desafios pela frente, mas as conquistas já alcançadas
são naturais reflexos de uma estrutura muito bem implantada, com organização e
planejamento em cada passo adiante. Hoje, com 144 funcionários, a Cigás é uma empresa
sólida, que prima pela qualidade nos serviços e nas ações futuras. Tudo na Companhia
é pensado no progresso da estrutura e no atendimento à população amazonense.

Para um futuro próximo, a Cigás já vislumbra o avanço. No fim de 2015, a
Companhia iniciou estudos de mercado na região do Vieiralves, CentroSul de Manaus, para a implantação da malha de dutos visando atender
os empreendimentos verticais do local. São diversos pontos comerciais
e residenciais que demonstraram interesse em utilizar o gás natural.

Prova disso foi a recertificação da empresa na ISO 9001, que graças a disciplina e
conhecimento dos colaboradores obteve a manutenção do título em gestão da
qualidade. Sem a busca pela satisfação do cliente, excelência operacional, melhoramento
contínuo dos processos e capacitação dos funcionários, nada disso seria possível.

Assim, projetamos o início de um atendimento que irá literalmente à porta da casa
do amazonense. A chegada ao segmento residencial será um marco para o Estado
e está sendo cuidadosamente planejada. Afinal, todo investimento vislumbra um
retorno, de modo que não haja ameaças à economia sustentável da Companhia.

Agora, o momento é de proporcionar aos diferentes setores do mercado uma
alternativa econômica e sustentável como o gás natural. Já mostramos às
indústrias do Amazonas que o combustível fóssil é a nossa melhor saída para um
consumo menos agressivo, tanto do ponto de vista financeiro quanto ambiental.

E é nesse ritmo de constante planejamento e ação, que a Cigás inicia 2016 pensando
no progresso do presente e preparando a melhor atuação possível para o futuro.

Heraldo Beleza da Câmara
Presidente do Conselho Administrativo

FOTO: CHICO BATATA
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José Ricardo

Diretor Administrativo e Financeiro

Clovis Correia Junior
Diretor Técnico e Comercial

Lino Chíxaro
Diretor Presidente

Mensagem dA DIRETORIA
Com pouco mais de cinco anos de operação comercial, a Cigás acumula
conquistas significativas em se tratando de distribuição e comercialização
de gás natural no Brasil. De acordo com relatório da Associação Brasileira
das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás), a Companhia
amazonense é a quinta no país em volume de gás natural comercializado. De
todos os segmentos atendidos, vale destacar o automotivo, que já colhe os
resultados de ações intensas em favor do uso do Gás Natural Veicular (GNV).
Depois de se consolidar no segmento termoelétrico, responsável por gerar
aproximadamente 65% da energia elétrica da Região Metropolitana de Manaus, e
abastecer as principais indústrias do Polo Industrial, o gás natural finalmente chegou
ao consumo direto do amazonense. Com seis postos operando com o GNV em 2015,
o Estado iniciou uma nova era para motoristas que buscam economia e segurança
ao abastecer o veículo. E para reforçar esse momento, a Cigás iniciou a campanha de
incentivo ‘GNV Fazendo Mais por Você’, que bonificou com R$ 1 mil motoristas que
aderiram ao novo combustível. Foram mais de 232 beneficiados até o fim de 2015.
Com todas essas condições favoráveis ao uso do gás natural nos automóveis,
o Amazonas vive a expectativa de desenvolvimento no segmento veicular,
com a geração de economia, qualidade e menos emissões de poluentes. E
a tendência é o aumento contínuo desse mercado, que segue gerando novos
negócios em todos os segmentos. São mais de 88 quilômetros de dutos
distribuídos pelas vias da capital amazonense para fornecer a energia do século 21.

Em definitivo, o ano de 2015 foi bastante desafiador. Preços elevados, queda de
produção e, naturalmente, busca por soluções mais econômicas e sustentáveis
para se manter firme no mercado. Como fornecedora de gás natural e provedora
de soluções energéticas, a Cigás foi um importante agente no combate à crise
econômica no Polo Industrial de Manaus (PIM) e, mesmo diante do cenário
adverso. Tamanha competência em lidar com as dificuldades no mercado
através do planejamento estratégico rendeu à Companhia o Prêmio OBS da
Fundação Dom Cabral, na categoria compartilhamento. Um reconhecimento que
exaltou a Cigás como empresa compartilhadora de boas práticas estratégicas.
Motivada por todas conquistas de 2015 e dos anos anteriores, a Cigás vislumbra
consolidar a atuação nos segmentos já contemplados e iniciar os preparativos para
atender o varejo. Isso porque a Companhia já possui projeto para expandir a rede de
distribuição de gás natural na região do Vieiralves, ação que deve ser consolidada
conforme os resultados de uma pesquisa de mercado realizada na área. Edifícios
comerciais e residenciais serão, num primeiro momento, o principal foco de atuação.
E assim continuaremos avançando ao longo dos anos. Com muito esforço
e planejamento, desde 2010 vivemos numa constante crescente que se
reflete em oportunidades comerciais e ambientais ao Estado do Amazonas.
Desejamos um 2016 de mais avanço.

ACERVO CIGÁS
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sobre A cigás
A Cigás é uma concessionária de serviços públicos no Amazonas que atua na distribuição e comercialização de gás natural para os mais diversos segmentos.
Buscando sempre ser referência em soluções energéticas no Estado, a Cigás está a todo instante investindo para se tornar cada vez mais presente na matriz energética do
Amazonas.
Operando desde 2010, a Companhia comemora em 2015 um salto na evolução dos seus processos e na melhoria de sua gestão, graças ao esforço de sua equipe e ao patrocínio
de seus acionistas que acreditam no desenvolvimento do Estado do Amazonas.
Hoje com mais de 88 quilômetros de rede de distribuição espalhados por Manaus, a empresa pode dizer com orgulho que já faz parte da realidade dos amazonenses e que
tem contribuído muito para a sustentabilidade do Estado.

10

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA
A composição acionária da Cigás é similar a da maioria das Distribuidoras
de Gás Natural do Brasil, onde as ações das empresas são distribuídas
entre Estado e sócios privados. O Governo do Amazonas, detentor de
17% do total das ações da empresa, e 83% pertencem a Manaus Gás S.A.

FOTO: CHICO BATATA
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QUEm FAZ A CIGÁS
Diretoria Executiva

Gerências e Assessorias

Diretor Presidente
Lino José de Souza Chíxaro

Assessoria de Planejamento (APLAN)

Diretor Administrativo e Financeiro
José Ricardo dos Santos Neto
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Clovis Correia Junior
Conselho Administrativo
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Adalberto Menezes Pedroso - Suplente
Lino José de Souza Chíxaro
Carlos Alexandre Moreira de Carvalho Martins de Matos - Suplente
Aníbal Guedes Lobo
Guilherme Frederico da Silva Gomes - Suplente
William George Barington
Cássio de Mendonça - Suplente
Conselho Fiscal
Afonso Lobo Moraes
Edson Theophilo Ramos Pará - Suplente
Paulo de Andrade Lima Filho
André Luiz Duarte Teixeira - Suplente
André Gustavo Lins de Macêdo
Wilian Calixto de Assis - Suplente

Assessoria de Comunicação Institucional (ASCOI)
Gerência Comercial (GECOM)
Gerência Administrativo e Financeira (GERAF)
Gerência Contábil (GCONT)
Gerência Jurídica (GEJUR)
Gerência de Operação e Manutenção (GEOPE)
Gerência de Engenharia (GEENG)
Gerência de Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde (GQSMS)
Gerência de Tecnologia da Informação (GETIN)
Comissão Permanente de Licitação (CPL)
Secretaria da Diretoria (SEDIR)
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cigás em números
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Completando cinco anos de operação, a Companhia de Gás do Amazonas (CIGÁS) vem consolidando o gás
natural na matriz energética do Amazonas e promovendo benefícios diretos e indiretos para o Estado.

Anos de
operação

A utilização desse insumo pelos diferentes segmentos torna o gás natural uma realidade que leva economia e
benefícios ambientais que fazem toda a diferença.
Com desafios superados, a Cigás mostra que está preparada para os caminhos futuros e continua fiel ao
compromisso de desenvolver o Amazonas promovendo soluções energéticas a partir do gás natural.

A Cigás segue firme no compromisso de atender aos segmentos termoelétrico, veicular, industrial e comercial
e já vislumbra atender o segmento residencial nos próximos anos.
A ampliação do segmento industrial beneficiou 36 clientes industriais do Polo Industrial de Manaus (PIM),
elevando o número de beneficiados pelas vantagens do combustível.

Mais
clientes

Mais
volume

No segmento veicular, a Cigás atendeu a seis postos até o fim de 2015, com expectativa de crescimento para os
próximos anos, gerando oferta de Gás Natural Veicular (GNV) na cidade de Manaus.
O segmento comercial comemora o início do fornecimento para o hotel Holiday Inn, além do sucesso que tem
sido a operação no Shopping Ponta Negra e na lavanderia LavSecPassa.

Em 2015, a Cigás alcançou um aumento do volume comercializado, cuja média no segmento térmico chegou
a 3.640 mil m³/dia, e no segmento não-térmico a 89.091 mil m³/dia. Nos próximos anos, esse volume crescerá
ainda mais com a continuidade do atendimento para segmento industrial, comercial e residencial.
Aos poucos, o gás natural passa a ser parte importante da infraestrutura do Amazonas, com uma rede de
distribuição crescente, promovendo o desenvolvimento econômico da região.
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PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
PRODUÇÃO
BRASIL
A produção bruta brasileira de gás natural foi de aproximadamente 95.840 mil m³/
dia em 2015¹, uma elevação de 9,7% em relação ao volume produzido em 2014,
que foi de 87.351 mil m³/dia. Compondo este volume a reinjeção, a queima e o
consumo próprio perfazem o total de 39,8 mil m³/dia ou 42%. Por outro lado, a
média da produção líquida é de 55.974 mil m³/dia, isto é, 58% da produção total.

AMAZONAS
Em 2015 o volume médio comercializado pela Cigás para o mercado não térmico
foi de 89.091 (m³/dia), comparado com 2014 houve um aumento de 47%, destaque
ao o segmento Industrial com elevação de 79%.
O volume total comercializado pela Cigás em 2015 foi de 1.361.345.738 m³, que
corresponde a 3.729.570 m³/dia, um aumento de 9% se comparado com o volume
comercializado no ano anterior.

DISTRIBUIÇÃO
BRASIL
Em 2015² o volume médio comercializado pelas Distribuidoras do Brasil foi de 76,8
milhões de m³/dia. Um aumento de 1% se comparado com o mesmo período de
2014, que foi de 75,8 milhões de m³/dia.
O destaque foi para o segmento termelétrico, que comercializou 37,5 milhões de
m³/dia, correspondendo a 36,5% do consumo nacional em 2015.

AMAZONAS
A média diária de produção de gás natural no Estado do Amazonas em 2015¹ foi
de 13.845 mil m³/dia. Comparando com a média do ano de 2014 (12.885 mil m³/
dia), houve um crescimento de 7%. Da produção total do Estado em 2015¹, 8.092
mil m³/dia (58%) foram reinjetados, queimados e utilizados nas áreas de produção
e processamento, ficando disponível para o mercado 5.753 mil m³/dia (42%).
¹ - Jan a Nov/15
² - Jan a out/15
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INVESTIMENTOS
Em 2015, a Cigás obteve um crescimento significativo no número de interligações
de clientes e realizou o fechamento da malha do Distrito Industrial I, além de
realizar as obras para a construção da rede para atendimento ao Distrito II.
Todos esses progressos ocorreram graças ao investimento realizado pela
Companhia, da ordem de R$ 21 milhões, que foram muito bem aplicados em
técnicas modernas de implantação de dutos, e sobretudo em um sistema de
gestão consistente, levando como eixo norteador a qualidade dos seus processos.
Para conquistar esses resultados, a Cigás, desde o início dessa expansão da rede
atuou com segurança para garantir que o processo de obras fosse o menos

traumático com menor transtorno possível. Até 2012 a Cigás trabalhou focada
em atender de forma prioritária a distribuição de gás natural para clientes
termoelétricos e deu início ao atendimento ao segmento industrial e comercial.
Em 2013 a CIGAS deu continuidade a construção de gasoduto para ampliar sua
rede, com a prioridade de interligar clientes industriais que já estavam próximos
ao gasoduto implantado. A partir de 2014 a CIGAS tem aplicado somente a
tecnologia para construção de gasoduto por método não destrutivo, onde não se
faz necessário escavações ao longo das vias, preservando assim as pavimentações,
otimizando os processos e sem afetar a logística operacional da cidade.
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O FUTURO dA CIGÁS
Com condições favoráveis para implantação de diversos polos industriais dos mais
variados segmentos, o Amazonas tem ganhado a confiança dos seus clientes e busca
daqui em diante manter um bom relacionamento e conquistar novos horizontes.

POLOS COM GRANDE POTENCIAL PARA O AMAZONAS
Fertilizantes;
Revestimentos cerâmicos;
Exploração e produção de bens minerais, como o caulim (matéria-prima
utilizada na fabricação de papel, vidro, produtos farmacêuticos, cosméticos,
tintas e construção civil);
Potássio.

Para que esse projeto se torne realidade, a Cigás vem buscando junto ao Governo do
Estado a adoção de políticas fiscais voltadas ao estímulo do consumo do gás natural.
A companhia também busca parcerias junto aos fornecedores de equipamentos/
tecnologia a fim de impulsionar o desenvolvimento do mercado.
Esse desenvolvimento abrirá ainda mais oportunidades para geração de empregos,
novas empresas e novas linhas de produtos.
O Estado apresenta ainda condições e demanda para o desenvolvimento de projetos
inovadores, como a utilização de Gás Natural em embarcações e em plantas de
cogeração.

MERCADOS COM GRANDE POTENCIAL
Polo Caulim
O Amazonas possui jazidas com esse mineral e pode atrair empresas interessadas em instalar uma planta para o processamento do mesmo. O caulim é um
mineral de argila de cor branca e que pode ser aplicado na indústria, principalmente na de papel, na farmacêutica, na de cosméticos, na de tintas, e na construção
civil.

Polo Cerâmico e Vidreiro
O potencial de criação de um polo cerâmico e vidreiro no Amazonas merece destaque, uma vez que as condições favoráveis de existência de matéria prima (o caulim,
por exemplo), fazem do gás natural uma energia viável para desenvolvimento desse polo. Além disso, o Amazonas conta com um mercado consumidor em expansão
e de boa localização geográfica para exportação.

Fertilizantes
O mercado de fertilizantes no Brasil cresce a taxas de 20% a.a., é um setor que tem passado por importantes fusões e aquisições no Brasil e é a grande aposta dos maiores
players mundiais. O Brasil já é o 4º maior mercado no mundo e ainda importa cerca de 70% dos fertilizantes que utiliza. O gás natural como insumo para o processo da
indústria dessa categoria favorece ainda mais o desenvolvimento desse mercado.

Programa Potássio do Brasil
Atualmente, um grupo de trabalho formado pelo Governo do Estado realiza estudos acerca da viabilidade da implantação do Programa Potássio do Brasil no Amazonas.
O projeto em operação plena prevê a criação de 1.310 postos de trabalhos direto. O investimento será de aproximadamente US$ 2 bilhões.
A Potássio do Brasil é uma empresa com foco em produção de sais de potássio, responsável pela extração de minério no município de Autazes, com período de
implantação de 4 a 5 anos e produção prevista de 8 Mt/Ano de minério.

FOTO: SUFRAMA

18

CIGÁS EM DESENVOLVIMENTO
GESTÃO ESTRATÉGICA
A Cigás, como marco de avanço em seus 5 anos de operação, está em processo de evolução para a Governança Corporativa, que é o sistema que assegura aos
sócios-proprietários o governo estratégico da empresa e a efetiva monitoração da diretoria executiva, aperfeiçoando o desempenho da organização. Para tanto,
busca melhorar sua gestão e profissionalizar sua administração, integrando Governança Corporativa e Planejamento Estratégico.
No início de suas operações, a Cigás, com o apoio da Fundação Dom Cabral, conceituada Escola de Negócios, implementou um modelo de gestão com foco
em melhoria de resultados e aumento de competitividade, através da análise do cenário atual e definição de seu cenário futuro.

Para cenário futuro, no horizonte de cinco anos, a Companhia estabeleceu sua Visão: Ser reconhecida como a melhor Companhia em soluções energéticas no
Estado do Amazonas, e como metodologia para alcançar seu objetivo, tem como Missão: Promover soluções energéticas, a partir do gás natural, agregando
valor aos acionistas, clientes e colaboradores, contribuindo para o desenvolvimento.

PARCERIA QUE GERA RESULTADOS
Redefinição da estratégia de gestão da empresa com base em um modelo integrado.
Definição de indicadores de performance da organização;
Acompanhamento periódico de metas;
Ampliação dos horizontes a partir do seu contato com a vanguarda da gestão empresarial;
Intercâmbio entre empresas para compartilhamento das melhores práticas de gestão;
Implementação de metodologias de gestão em: Marketing e Vendas, Gestão de Processos, Gestão de Pessoas, Gestão de Projetos, Finanças, Operações e Logística;
Melhoria nos resultados econômico-financeiros.
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principais atividades
As atividades que essa metodologia de gestão proporciona a Cigás contemplam uma série de ferramentas e trocas de experiência que geram bons frutos.
Desenvolvimento do projeto empresarial
Elaboração e implementação do planejamento estratégico e da visão de futuro da Cigás, reavaliando individualmente nosso negócio.
Revisão do projeto empresarial
Análise e reavaliação do planejamento estratégico desenvolvido pela Cigás.
Avaliações gerenciais mensais
Avaliação de resultados, controle de metas e acompanhamento das inciativas para alcance dos objetivos estratégicos definidos no projeto empresarial.
Monitorias/Metodologias
Aplicação prática do conhecimento em gestão com especialistas nas áreas de Marketing e Vendas, Processos, Projetos, Finanças, Operações e Logística implementadas de
acordo com as necessidades da Companhia
Programa de Desenvolvimento de Dirigentes – PDD
Anualmente, três gestores da Companhia participam de um Programa de formação de 96 horas, composto por seis módulos com ênfase em Estratégia, Marketing e Vendas,
Finanças, Pessoas, Processos e Projetos.

A busca pela Excelência Operacional é evidente na Política da Qualidade da Companhia, quando direciona que a capacitação dos colaboradores é fundamental para obter a
melhoria contínua dos processos, alcançando a excelência operacional e aumentando a satisfação da razão de existir da Companhia, seus clientes.
Tudo isso resultado de um processo de planejamento onde observamos que a partir do seguinte questionamento: Se não existem empresas perfeitas, se há empresas que
erram, como algumas conseguem ser referência em seu segmento? Através da Excelência Operacional, que permite a empresa conhecer sua capacidade produtiva, conhecer
suas falhas e buscar melhorá-las.
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Principais marcos da evolução da Governança Corporativa na Cigás
Um processo contínuo de evolução. Foi assim que a Cigás, ao logo desses cinco anos, deu início a uma série de ações que continuam e fazem a Companhia crescer ainda mais.

Implementação do Planejamento
Estratégico
Desde 2011 a Cigás realiza seu Planejamento
Estratégico, e, em Dezembro de 2015, revisou
pela 5º vez vislumbrando 2016, no qual foram
estudados os ambientes interno e externo,
forças e fraquezas, bem como estabelecidos
missão, visão e valores.

2011

Plano Orçamentário
Com a criação da Assessoria de Planejamento em 2011, o Plano Orçamentário de 2012 foi aprimorado. A elaboração se baseia na
metodologia de Orçamento Base Zero (OBZ) que é indicada para ajustar o orçamento e reduzir custos. Dessa forma, é possível conhecer
e atuar sobre os principais gastos, estabelecer metas de corte e priorizar os custos fundamentais para o funcionamento do negócio.

Em 2015, foi realizada a primeira edição do Workshop de Orçamento. Em busca pela excelência operacional, a Cigás teve a iniciativa de
capacitar os setores para a melhor elaboração do mesmo. Com o uso da metodologia OBZ (Orçamento Base Zero), e o apoio da área de
RH, que explanou sobre informações pertinentes ao nosso capital intelectual humano, e da Contabilidade, que explanou sobre o plano
de contas, bem como a correta alocação dos recursos dentro das contas contábeis. O evento obteve sucesso.

Vale destacar, que todo o processo de Planejamento Orçamentário está descrito em procedimento que é monitorado pelo Sistema de
Gestão da Qualidade.

2012

A Companhia já vem praticando esse trabalho no decorrer desses 5 anos de operação. O planejamento do orçamento inicia-se no fim
do primeiro semestre do ano anterior projetando o ano seguinte. O orçamento é o instrumento que norteia a realização de ações em
prol da Companhia onde são orçados valores para quadro funcional, despesas operacionais e custos de transferência, assim como o
plano de investimentos, que são todos os recursos que agregarão mais valor aos clientes, através do aumento da rede de gás natural,
finalizando em uma projeção de fluxo de caixa e DRE (Demonstração do Resultado do Exercício).
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Reestruturação das Áreas (Centro de Custo)

2013 2014 2015

É uma maneira eficiente de agrupar o custeio, para uma melhor análise de partes do negócio. Quando agentes de diversos setores tem
a informação correta sobre sua área de trabalho, podem se tornar mais responsáveis pelo andamento financeiro desta.
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PRÊMIO MELHORES PERFORMANCES DA FDC

Referência em boas práticas de planejamento estratégico, a Cigás foi a vencedora,
na categoria Compartilhamento, do I Prêmio OBS (Outitude Business Solutions)
Melhores Performances, da Fundação Dom Cabral (FDC), em solenidade no Hotel
Caesar Business.
A primeira edição do prêmio contemplou as empresas que se destacaram em
2015, segundo avaliação da FDC em Manaus, através do programa Parceiros para
a Excelência (PAEX). As empresas que participam do programa concorreram em

quatro categorias: Engajamento, Performance, Visibilidade e Compartilhamento. O
evento contou com a presença do presidente da FDC, Wagner Veloso, e palestra da
ex-ministra Marina Silva.
Ganhar um prêmio na categoria Compartilhamento evidencia que a Cigás entende
seu papel dentro de um ciclo econômico; praticar benchmarking com outras empresas
enriquece o processo tanto internamente, quanto com os Stakeholders.
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Escritório de Projetos

Com o objetivo de melhorar o planejamento
e acompanhamento das principais ações com
começo, meio e fim na Cigás, foi criado o
Escritório de Projetos:

Através de metodologia estabelecida, iniciada, planejada, controlada é possível medir se houve avanços.
Os projetos preveem as necessidades e, por conseguinte, a satisfação dos clientes, com rapidez e confiabilidade das informações, com o comprometimento de todos os
gestores, princípio fundamental da Governança Corporativa, a Liderança.
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O ano do Gás natural veicular
Para manter seu compromisso com o desenvolvimento do Estado e principalmente
fortalecer a utilização do GNV, a Cigás implementou em 2015 o seu programa de
incentivo ao uso do combustível. Um conjunto de medidas foram adotadas com
o objetivo de movimentar a cadeia produtiva do GNV.
O Governo do Estado apoiou a iniciativa e fez a inauguração dos dois postos,
reforçando a importância que o gás natural tem para a matriz energética do
Amazonas. Para fortalecer a oferta, a Cigás dobrou o número de postos com o
combustível em Manaus. Atualmente, o motorista que possui o carro convertido
a GNV conta com seis pontos de abastecimento.
Para potencializar e assegurar um abastecimento seguro, a Cigás realizou
um treinamento com os frentistas dos postos a fim de orientá-los quanto aos
procedimentos necessários para o abastecimento correto e seguro.
A inauguração desses postos foi o ponta pé para o início da Campanha ´GNV:
Fazendo mais por você`, que disponibilizou bônus promocionais aos 500 primeiros
motoristas que convertessem seu carro em oficina credenciada pelo Inmetro, no
período da Campanha, conforme o regulamento.
A Companhia atuou ainda em conjunto com as oficinas convertedoras licenciadas
pelo Inmetro, a fim de que as mesmas oferecessem algum incentivo aos motoristas
interessados, como por exemplo, um desconto na instalação do Kit de 5ª. Geração,
único aceito dentro dos critérios da Campanha. Assim, a Cigás e as oficinas assinaram

um Termo de Compromisso cuja validade é o período da Campanha, onde elas se
comprometem em oferecer benefícios aos motoristas.
Com duração de 12 meses, a Campanha GNV fazendo mais por você, até o final de
2015, já tinha concedido mais da metade dos bônus disponíveis.
Para mostrar o quanto o combustível pode ser econômico para o usuário, a Cigás
criou o aplicativo para smartphone Simulador de Economia Cigás-GNV, que calcula
vantagem do GNV sobre os demais combustíveis, além de informar o tempo de
retorno do investimento inicial para adesão a utilização do combustível e também
oferecer a localização de pontos de abastecimento e oficinas licenciadas pelo
Inmetro. A ferramenta encontra-se disponível para iOS e Android.
Para garantir a segurança da operação com GNV, o Ipem realizou fiscalização nos
postos com o intuito de identificar irregularidades em relação à falta do selo de
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), cilindro fora
da validade e instalação de kits sem inspeção feita pelo Ipem-AM. A fiscalização
fez parte da Operação “GNV Seguro”.
A Cigás ainda expôs os avanços da distribuição e comercialização de gás natural
no Amazonas e propôs um trabalho em parceria com os vereadores para legitimar
a conversão das frotas de órgãos municipais e estaduais para o GNV. O resultado
desse trabalho trará para o Amazonas um importante ganho, sobretudo ambiental.
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eventos
Em 2015, a Cigás realizou e participou de vários eventos que
resultaram em maior visibilidade a sua marca e inserção em fóruns
de discussões a respeito do combustível.
Seminário Técnico ABNT
A Cigás marcou presença no 95º Seminário Técnico da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que
ocorreu no dia 15 de maio, na sede do SENAI. Em stand, empresa expôs as diferentes formas de uso do gás natural
para acadêmicos e empresários que participaram do evento.

Open Energy Day
Soluções energéticas em um momento de instabilidade na economia brasileira foram debatidas no ‘Open Energy
Day’, workshop com diversas apresentações realizadas no Hotel Ceasar Business, zona centro-sul de Manaus, no
dia 22 de maio. Para empresários e técnicos em energia, o gerente comercial da Cigás, Talles Simões, apresentou
as soluções energéticas da empresa e as vantagens do gás natural.

Workshop de Cogeração
Com o objetivo de incentivar o desenvolvimento de projetos de cogeração e conversão parcial de geradores a
gás natural no Estado, a Cigás realizou, no dia 14 de agosto, no Novotel Manaus, o Workshop de Cogeração e
Geração a Gás Natural. A programação apresentou as inovações em cogeração e geração de energia, bem como
as possibilidades de substituição de outros combustíveis pelo gás natural, além da conversão e adequação de
equipamentos, como o gerador de energia.
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Fiam 2015
Soluções de energia através do gás natural e todos os detalhes sobre a Campanha ‘GNV, Fazendo Mais por Você’
foram as principais atrações do estande da Cigás na Feira Internacional da Amazônia (FIAM), realizada entre os
dias 18 e 21 de novembro, no Centro de Convenções do Shopping Studio 5.
Nos dias 18 e 19, durante as visitações exclusivas de investidores, a Companhia tratou sobre os negó-cios
potenciais com uso do gás natural no Amazonas. Já nos dois últimos dias do evento, aberto ao público geral, o
Gás Natural Veicular (GNV) foi o tema principal, com informações sobre a campanha de incentivo que concede
R$ 1 mil ao motoristas que converterem o veículo ao combustível.

Simulado de Emergência
Realizado em janeiro, o quarto Simulado de Emergência de Gás Natural em Manaus reuniu em ação conjunta os
órgãos estaduais e municipais de segurança, saúde e infraestrutura. A simulação ocorreu na convergência das
Avenidas dos Oitis e Buriti, no Distrito Industrial, zona leste da cidade.

eventos internos
SIPAT
A terceira Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Sipat) da Cigás ocorreu entre os dias 9 e
13 de março, com ações lúdicas e apresentações voltadas a temas como segurança, sustentabilidade, saúde e
responsabilidade social. Peça teatral, cinema, ginástica laboral, stands, palestras e apresentações movimentaram
a semana dedicada aos cuidados a serem adotados pelo trabalhador.
Na abertura da Sipat, o diretor administrativo financeiro da Cigás, José Ricardo Neto, lembrou aos colaboradores
que a segurança está presente até mesmo no lema da Companhia. “Está na nossa missão, que é ‘abastecer o
mercado de gás natural com segurança e eficiência’. Então, a segurança é um fator essencial para a empresa e
precisamos difundi-la”, destacou Neto.

Maio Amarelo
Conscientização e reflexão foram a tônica da Campanha ‘Maio Amarelo’, realizada pelo Departamento de Trânsito
do Estado do Amazonas (Detran-AM) e tema de Diálogo Semanal de Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e
Saúde (DSQSMS) aos colaboradores da Cigás, no dia 25 de maio. Na ocasião, um funcionário foi sorteado para
falar sobre o tema e plaquinhas com mensagens sobre educação e prudência no trânsito foram distribuídas.
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Visitas Acadêmicas
Em 2015, a Cigás tornou ainda mais forte o Programa Cigás de Portas Abertas que recebe os acadêmicos do
curso de Petróleo e Gás e áreas afins, com o objetivo de propagar conhecimento a respeito do gás natural. Na
visita, os alunos conhecem aspectos teóricos do gás natural e observam na prática como ocorre a distribuição
do combustível. Foram 15 visitas acadêmicas com alto índice de satisfação por parte do público.

Divulgação
Cigás Informa

O informativo trimestral da Cigás completa 5 anos e passou por diversas
modificações no layout e até mesmo no conteúdo durante o período.
Atualmente, a ferramenta conta com 8 páginas e reúne informações sobre as
ações da Cigás, com o objetivo de dar transparência às ações desenvolvidas
pela Companhia.

Newsletter

Em 2015 a Cigás deu continuidade a implantação da ferramenta Newsletter,
cujo objetivo é divulgar resultados, números e informações importantes
da Companhia. Mensal, a newsletter da Cigás é distribuída por e-mail para
todos os clientes e parceiros da Cigás.
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QUALIDADE
A Cigás em 2015 deu continuidade ao seu processo de melhoria contínua e
realizou uma série de medidas para aprimorar ainda mais seu trabalho. Foram
revisões que resultaram em mudanças positivas no cotidiano das equipes.
O resultado desse trabalho contou com a participação e o empenho dos
colaboradores da Companhia que se envolveram nesse processo sempre
com muito foco na satisfação do cliente.
Revisões no Manual do SGI, Procedimentos e Instruções de Trabalho
Para garantir a melhoria contínua de processos, foram realizadas atualizações
nos principais documentos do SGI, desde modificação no layout para
facilitar a visualização das revisões, quanto atualizações e implantações
de procedimentos. Além disso, para a revisão do controle de registros da
Companhia, um treinamento foi realizado com o objetivo de garantir a
uniformidade da padronização.
Manutenção da Certificação ISO 9001:2008
A Cigás obteve a sua certificação ISO 9001:2008 em setembro de 2014.
Em 2015, o desafio era fazer o sistema funcionar em conformidade com os
padrões estabelecidos, nunca esquecendo que melhoria contínua deve

estar no DNA da Companhia.

Com esse trabalho, foi possível conscientizar os colaboradores sobre a
importância do conhecimento e cumprimento dos padrões definidos
pela Companhia, descritos nos procedimentos e instruções de trabalhos
existentes.
Em setembro de 2015, ocorreu a Auditoria de Manutenção da Certificação
ISO 9001:2008 que garantiu a Cigás a continuidade de seu Sistema de
Gestão da Qualidade e comprovou que a Companhia está cumprindo aos
requisitos da norma de forma satisfatória, sem nenhuma não-conformidade.

Para otimização do sistema e melhor comunicação com a equipe de
colaboradores, a Cigás alterou o quadro de membros do Comitê de SGI e
otimizou as Reuniões de Análise Crítica e do Comitê. Além disso, a Companhia
realizou o seu I Encontro da Qualidade, evento com o objetivo de integrar,
esclarecer dúvidas e nivelar informações a respeito do SGQ.

ACERVO CIGÁS
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ACERVO CIGÁS
Para melhor tratamento das não conformidades e
prevenção de eventuais ocorrências, a Cigás investiu
em um treinamento de Ação Corretiva e Preventiva,
que oportunizou o nivelamento conceitual para
melhor utilização da ferramenta FCA.
Como reflexo desse trabalho o acompanhamento
de ações e análise de eficácia do FCA passou a ser
um dos indicadores da Qualidade: FCAs – ações
concluídas no prazo. O acompanhamento das
ações está sendo monitorado pelo sistema stratws
e apresentado em reuniões gerenciais, de análises
críticas e de comitê de SGI. Tal fato possibilitou que
ao longo do ano a Companhia obtivesse a média de

93,75% das ações realizadas, resultado de um melhor
acompanhamento e monitoramento dos FCA›s.
Além disso, foram realizadas diversas análises de
eficácia dos FCAs com ações concluídas que resultou
em tratamento de alguns resultados ineficazes
encontrados.
O monitoramento e acompanhamento dos
indicadores estratégicos, bem como nas aberturas
de FCAs relacionadas ao não atendimento dos
indicadores, possibilitou a Cigás propor ações
para tratamento da causa, sendo demonstrados
em reuniões gerenciais mensais.
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OPERAÇÃO e manutenção
Para garantir o perfeito funcionamento da rede de distribuição de gás natural, a Companhia conta com uma equipe de Operação e Manutenção que atua
24h por dia, 7 dias por semana para oferecer segurança e tranquilidade na distribuição do combustível em Manaus.
A equipe de operação realiza inspeção em toda a rede da Cigás, com o objetivo de garantir que todos os instrumentos funcionem em perfeito estado. Durante
a realização do check-list, as anormalidades encontradas são reparadas e analisadas a fim de evitar que ocorram novamente.

ACERVO CIGÁS
As operações são realizadas atendendo a padrões rígidos de normas e procedimentos para a distribuição nos ramais dos clientes.
No ano de 2015 o volume medido totalizou 1.520.920.987.667m³. Sendo, 1.484.710.767m³ para o segmento térmico e 36.276.900m³ para o segmento não
térmico (GNV, GNC, Segmento Comercial e Segmento Industrial).

Odorização
Os sistemas de odorização da Cigás estão localizados em dois pontos:
City Gate Aparecida – Usina Termelétrica de Aparecida;
City Gate Mauá – Usina Termelétrica de Mauá;
Supervisionado, o sistema de odorização da Cigás garante que o gás natural seja entregue aos seus clientes dentro dos padrões de segurança, uma vez que
o combustível in natura não possui cheiro, sendo a mercaptana adicionada a responsável pelo odor característico de gás que permite detectar eventuais
vazamentos.
O sistema de odorização é supervisionado também pela Operação, o Gás Natural (GN) deve ser odorizado por compostos à base de enxofre (mercaptana),
de maneira que permita a detecção facilmente em caso de vazamentos.

31

Tempo Médio de Reparo
Tempo necessário para reestabelecimento do funcionamento dos equipamentos.
Meta até 2 horas/mês.

Minutos

Realizado

Meta
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Falha de Medição
Corresponde as perdas de medição do volume de gás
natural, na qual se aplica as cláusulas contratuais. Vale
ressaltar, que só é considerado perda de medição quando o
técnico não consegue fazer a medição mecânica e eletrônica.

Realizado

Meta

Realizado

Meta

nº

Meta: Até 2 falhas/mês

Falha de Fornecimento
Número de falhas de fornecimento aos clientes.

nº

Meta: 0 falhas de fornecimento.
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CCO E atendimento a emergência
A fim de garantir segurança e atendimento ágil a qualquer intercorrência na rede de distribuição de gás natural, a Cigás conta com uma equipe de atendimento
de emergência lotada no Centro de Controle Operacional (CCO) que permite aos clientes e comunidade em geral comunicar qualquer falha de fornecimento ou
problemas no gasoduto da Cigás, por meio de ligação gratuita pelo 0800-723-3202.
O CCO supervisiona e controla os elementos da rede como Retificadores (proteção catódica), sistemas de Odorização, Estação Medidora e Reguladora de Pressão
– EMRP e Medidores de Temperatura e Pressão Operacionais, onde centralizam as informações e operações do sistema.
Acompanhamento contínuo e remoto dos instrumentos de campo:
Variáveis Fiscais;
Variáveis Operacionais;
Sensores de Intrusão;
Falha de Alimentação Elétrica.
A Comunicação entre os equipamentos de campo e o CCO, é realizada por dois canais:
Fibra Óptica (própria);
GPRS (redundância).

ACERVO CIGÁS
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Mais segurança na Operação
A Cigás realizou a primeira edição da Campanha de Segurança da Rede de Distribuição de Gás natural, ação que visa atender tanto a população do entorno
da rede de distribuição quanto outras concessionárias que efetuam serviços no solo, evitando a interferência de terceiros com escavações que possam causar
incidentes na rede, e assim, garantir a segurança da comunidade e o fornecimento contínuo de gás natural.
Com o lema “Gás Natural – Conheça e confie”, a campanha tem por objetivo sensibilizar a população do entorno da rede de distribuição, informando sobre
os aspectos de segurança e apresentando os meios de atendimento da Cigás à população.

ACERVO CIGÁS
Além disso, a Companhia recebeu a visita de uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas para o repasse de instruções técnicas e de segurança
do gás natural. Os militares reuniram informações para ação em caso acidente na rede de distribuição e nos veículos com kit GNV.
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SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL
A melhoria na gestão e a criação de indicadores reativos de frequência e
gravidade de acidentes, incidentes e desvios, através de matriz de indicadores
e métodos estatísticos, contribuiu para que a Companhia passasse a realizar
a análise e mapeamento de tendências, bem como registro estatístico, com
o objetivo de promover ações preventivas de acidentes e progresso no
cumprimento à legislação pertinente.
Para complemento desse trabalho, foram elaborados procedimentos com o
objetivo de descrever a sistemática a ser adotada para tratar, apurar, investigar
e relatar os acidentes e incidentes e desvios, bem como o acompanhamento
de ações para minimizar riscos e evitar ocorrência similar ou da mesma
natureza, através da eliminação das causas identificadas.
Foram implantadas:
Análise Preliminar de Risco (APR) - Ferramenta que tem por objetivo
realizar analises de riscos e medidas preventivas em suas diversas etapas
levantando os potenciais aspectos e perigos de SMS.
Controle de Emissão de PT - Sistemática de controle e emissão de

Permissão de Trabalho – PT que está sendo aplicada para todas as atividades
gerenciadas pela Cigás, tendo como melhoria a matriz que classifica dados
das atividades; pontua estatísticas periódicas a partir de levantamento de
campo e imputados no sistema, objetivando o estudo e a previsibilidade
dos riscos ocupacionais e a implementação de ações focadas na prevenção.
Controle de Requisitos Contratuais - Realizado por meio de listas de
verificação, e reuniões periódicas, permite-se obter um maior controle
dos requisitos contratuais sob a responsabilidade da contratada, gerando
indicador de percentual de atendimento e aderência à Diretriz Contratual
de SMS.
Simulados - Criação de uma sistemática de realização de simulados
internos e externos junto aos clientes da Cigás. A Companhia conta com
um planejamento sistemático antes, durante e depois dos simulados, com
objetivo de melhorar os resultados obtidos.
Licenciamento Ambiental - Criação de um procedimento com o objetivo
de orientar e padronizar o processo de obtenção de licenças e autorizações
exigidas por órgãos públicos para as atividades da Companhia.

FOTO: Frank Krahmer/age fotostock/Imagestate

36

É com rigor no gerenciamento de Requisitos Legais que a Companhia estabeleceu uma sistemática de acompanhamento e monitoramento para o atendimento
a essas exigências que só deixam o trabalho mais responsável e seguro.

O Treinamento de Brigada de Emergência e Sistema de Combate possibilitou a definição das
equipes de primeiros socorros, combate e abandono de área, bem como o planejamento
e inspeções de equipamentos de combate a incêndio da sede e estações.

(Colocar em uma caixa de texto separada como destaque) Para integrar melhor os
colaboradores, quando o assunto é Segurança, a Cigás não mede esforços em aperfeiçoar
ainda mais o que já dá um bom resultado. Por esse motivo, em 2015, a Companhia passou
a planejar melhor e analisar de dados referentes a participação dos colaboradores nos
Diálogos Semanal de Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança, com a divulgação
de gráficos com resultados semanais.
A melhoria da saúde ocupacional por meio da implantação do Programa de Ginastica
Laboral, no final de 2015, possibilitou aos colaboradores prevenir lesões, fadiga muscular,
além de atuar para correção de vícios de posturas, melhorando o relacionamento dos
empregados e atuando na prevenção e reabilitação de doenças ocupacionais.
Como objetivo de estender esse sentimento de segurança para os seus clientes, a Cigás,
passou a apresentar aspectos rotineiros e emergenciais de segurança aos novos clientes
como medida de prevenção de acidentes e cuidados com as instalações da estação de
gás natural.
Em março, ocorreu a posse da nova gestão da Comissão Interna De Prevenção De Acidentes
(CIPA).
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MEIO AMBIENTE
A coleta seletiva da Companhia passou a ter um procedimento de Gerenciamento de Resíduos Sólidos que define a maneira correta de segregar, armazenar
e destinar às empresas licenciadas por órgãos ambientais os resíduos gerados na Cigás. A partir disso, foi implantado o processo de (O.L.C.) Organização,
Limpeza e Coleta Seletiva que consiste em avaliar os setores semanalmente em relação a organização, limpeza e coleta seletiva com intuito de manter estes
itens o mais positivo possível. Em 2015, obtivemos a média anual de 76 %, com ações a serem tomadas em relação a limpeza e segregação correta dos resíduos,
visando o processo de melhoria contínua da Companhia.
Mudanças sutis que geram diferenças significativas. Partindo dessa ideia, a Cigás melhorou o controle de entrega de documentação recebida de seus clientes,
com o intuito de reduzir a quantidade de impressões. A partir de agora, o controle é feito em planilhas digitais e o envio ou recebimento de documentações
dos colaboradores aos clientes, na maioria das vezes em mídia ou por e-mail.

tecnologia a serviço dos clientes
2015 foi um ano de melhoria na comunicação da Cigás com seus clientes. Em outubro, a Companhia implantou o Portal Canal Cliente.
Completamente interligado com o sistema de faturamento do gás natural, onde todos os documentos relacionados a cobrança (boleto, danfe, xml) são
enviados automaticamente, o Canal Cliente não possui qualquer intervenção humana, tornando o processo mais automatizado.
O projeto foi inicialmente implantado em clientes industriais, no qual cada um deles possui sua senha individual que permite a visualização dos documentos
necessários para realizar o pagamento de suas faturas de Gás Natural.
Futuramente, ainda serão agregadas novas funcionalidades onde o canal se tornará ainda mais funcional para os clientes.

Tela com documentos disponíveis ao cliente. Fonte: Cigás
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Sistema ECF (Escrituração Contábil Fiscal)
Para garantir a confiabilidade na disponibilização das informações contábeis e fiscais, a Cigás implantou o sistema de Escrituração Contábil Fiscal, que possibiliza
a transmissão das informações para a Receita Federal de modo mais ágil e preciso.
A mudança no sistema foi necessária, pois a Receita Federal mudou a forma de cobrança das informações em 2015. Sendo assim, para atender essa demanda,
foi implantado o módulo ECF, integrado com o sistema administrativo ERP MXM já utilizado previamente, facilitando e imprimindo mais agilidade no trabalho
de prestação de contas da Cigás.

Módulo Web Smartgás
O sistema Smartgás é responsável por realizar todos os cálculos de faturamento de todo o segmento Termoelétrico contemplando as UTE’s e PIE’s. Para melhorar
o acesso às informações, foi desenvolvido um módulo Web do sistema trazendo as informações de forma mais detalhada e trabalhada a nível gerencial. Isso
dispensa a utilização do módulo servidor do mesmo sistema que só é utilizado pelos funcionários que trabalham diretamente no faturamento.

Tela do SmatGás Web. Fonte: Cigás
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Upgrade Servidor BladeCenter
O servidor BladeCenter é a principal estrutura tecnológica da Companhia. Responsável por armazenar 30
servidores virtualizados que são responsáveis pelas mais diversas tarefas desde o controle das impressões
até a realização de todo o faturamento da empresa.
Este servidor, que já apresentava restrições de espaço, recebeu um upgrade que possibilitou continuar
suportando todas as atividades, diretas e indiretas, de fornecimento e distribuição de gás natural.

Infraestrutura
Em 2015 houve uma grande alteração de layout da Companhia. Setores como, GEOPE, CCO, GEENG, GQSMS que antes ficavam localizados no fundo do galpão
que abriga a sede da Companhia, foram transferidos para próximo aos outros setores administrativos. Essa atividade exigiu muito planejamento para que
a transferência não alterasse as rotinas das áreas. De instalações de rede, telefonia até elétrica para abrigar os novos postos de trabalho, a GETIN ofereceu
suporte nesse processo de transição.
Com esta mudança, a comunicação entre os setores afins ficou mais eficiente, facilitando a interação das áreas.
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licitações

ACERVO CIGÁS

42

CIGÁS GENTE
GESTÃO DE PESSOAS
Em 2015, a Cigás reforçou por meio de sua missão, visão e valores a importância das pessoas para o alcance de suas metas e da excelência operacional e
clarificou a preocupação com o desenvolvimento de seus colaboradores, ao mesmo tempo que agregou pessoas qualificadas e comprometidas, de acordo
com os parâmetros da ISO 9001:2008.
Um ano de grandes aprendizados e da construção de uma base sólida da cultura de valorização das pessoas para que a Companhia esteja congruente com
a sua Missão e realize sua Visão de ser reconhecida como a melhor Companhia em soluções energéticas no Estado do Amazonas.
Investir em seu maior patrimônio, as pessoas, é o compromisso da Cigás, sem se afastar de seus valores de preservar a vida e o meio ambiente, agir com
transparência, ser criativa e inovadora, satisfazer os seus clientes, ter pessoas realizadas em seus quadros, e não perder o foco nos resultados.
Para atender aos objetivos estratégicos da Companhia, a área de RH adotou como missão contribuir com o desenvolvimento das pessoas e com o fortalecimento
dos processos e da cultura organizacional, potencializando resultados de qualidade, sendo o elo entre a estratégia da organização e as expectativas dos
colaboradores, num ambiente em que as relações de trabalho sejam saudáveis e as pessoas de fato representem expressiva vantagem competitiva para a
Companhia.

SELEÇÃO
A Companhia contratou em 2015 um quantitativo de 48 pessoas, com a preocupação de seguir os critérios normativos estabelecidos, baseado na análise
das competências dos cargos. Utiliza-se neste processo a triagem, focada nas descrições do cargo, além de testes psicológicos, entrevistas comportamentais
com foco em competências e testes de conhecimento, com o diferencial de que os Gestores passaram a participar do processo de seleção, visando assegurar
maior grau de assertividade nos processos de seleção.
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TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO
A Cigás proporcionou aos seus colaboradores um total de 540 horas de capacitação em 2015, envolvendo aproximadamente 100 pessoas, através treinamentos,
palestras, workshops, o que representou uma média de 5 horas de treinamento por colaborador no ano, com um investimento total de R$ 57 mil.

ACERVO CIGÁS

ACERVO CIGÁS

ACERVO CIGÁS
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Cigás social
Entendendo que o ser humano é composto por aspectos e engrenagens subjetivas, intrínsecas a sua personalidade e comportamentos, a Cigás mostrou o
seu compromisso com o colaborador, contribuindo com a sua autoestima e saúde.
Para tanto, foram desenvolvidas ações celebrativas em datas específicas, como, Dia da mulher, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Outubro
Rosa, Novembro Azul, Dezembro Vermelho e Natal Solidário.
Através destas ações, a Companhia oferece materiais informativos e palestras preventivas, momentos de autocuidado com o corpo, valorização da família,
momentos de descontração e a preocupação com a solidariedade ao próximo motivados por meio do voluntariado.
Estes aspectos culturais, enraizados em nossa sociedade brasileira, contribuem para que o colaborador se sinta realizado e satisfeito, permitindo que o mesmo
possa sentir maior bem estar, contribuindo efetivamente com a sua saúde mental.

ACERVO CIGÁS
Dia das Crianças

ACERVO CIGÁS
Ação no abrigo São Vicente de Paula

ACERVO CIGÁS
Dia da Mulher

ACERVO CIGÁS
Dia dos Pais
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Cigás social
A Cigás desenvolveu projetos e ações para a Gestão de seus colaboradores, dentre eles estão a Pesquisa de Clima Organizacional, Avaliação de Desempenho
e Plano de Cargos e Salários.
Entende-se que uma organização necessita avaliar a percepção dos seus colaboradores, para que se possa alinhar as necessidades dos mesmos, com o
esforço gerencial da Companhia, junto a sua visão estratégica. Também se fez importante reavaliar as métricas de cada cargo, utilizando um comparativo,
feito através de um estudo de mercado, a fim de estabelecer maior consciência do valor e responsabilidade dos cargos, projetando degraus de ascensão
profissional futuros, através de um Plano de Carreira.
Entendemos que a equidade é compromisso da Cigás, que colaboradores satisfeitos e realizados, poderão potencializar sua performance profissional,
possibilitando a excelência operacional.

ACERVO CIGÁS
Pesquisa de Clima

ACERVO CIGÁS
Avaliação de Desempenho

CLIMA ORGANIZACIONAL
Em 2015, a Cigás realizou uma pesquisa de clima, com o objetivo de medir a satisfação dos colaboradores com a empresa. Na estruturação do modelo de
questionário, foi decidido avaliar 6 dimensões da Companhia: estilo de liderança e modelo de gestão, salário e benefícios, perspectivas atuais e futuras,
qualidade e comunicação, relacionamento interpessoal e comprometimento, identidade e orgulho, condições de trabalho e ambiente.
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Como você se sente trabalhando na Cigás?
E quais as perspectivas você possui para
o futuro trabalhando na Companhia?
“Me sinto valorizada, pois, vejo que CIGÁS aposta no nosso potencial, sempre capacitando-nos para exercer na plenitude nossas responsabilidades e
competências requeridas para o cargo que ocupamos, também me sinto confiante em ver que, mesmo em meio a todas as dificuldades a companhia
permanece na busca da melhoria continua de seus processos, realizando serviços com excelência e segurança, fatores positivos na busca pelo
reconhecimento como a melhor Companhia em soluções energéticas no estado do Amazonas. Fazer parte das próximas conquistas da CIGÁS
me superando a cada dia, contribuindo com meu trabalho para a implantação de novos projetos e manutenção de nossos processos internos.”
Elisângela Neto
Analista de Qualidade
“Eu me sinto realizado e tenho procurado me inspirar nos problemas para gerar melhorias para empresa e para minha carreira. Tenho como perspectiva
me consolidar e dentro da função que desempenho, colaborando para o desenvolvimento de nossa organização e me tornando um líder motivador,
agregando características mais humanas em meu departamento e tornando nossa empresa na melhor empresa de gás para se trabalhar no Brasil.”
Flávio Fernandes
Gerente de Operações

“A Cigás é uma empresa que promove um clima de confiança para seus colaboradores por parte da Diretoria, onde promovem
um clima no qual os funcionários se sentem importante para fazer perguntas e dispostos a receber uma resposta franca. Tenho
orgulho que trabalhar na Cigás e vejo a Companhia crescendo a cada dia e com isso seus colaboradores crescendo juntos.”
Hediana Quara
Analista Fiscal

“Sinto-me satisfeito, feliz e pleno desenvolvendo minhas funções na Cigás, é muito importante sentir-se valorizado, e com grandes expectativas de
crescimento na empresa. Cada investimento que é feito, cada benefício que nos é concedido, retorna em gratidão e esperança de novos caminhos.”
Igor Braga
Analista Administrativo

“Sinto-me orgulhosa de trabalhar em uma empresa que a cada dia cresce e inova no mercado. Foi onde iniciei a carreira, e vejo a Cigás como
uma excelente oportunidade de crescimento, aprendizado e superação. Sou muita grata pela confiança e oportunidade a mim concedida.”
Juliane Natividade
Assistente de Comunicação

“Esta Companhia para mim hoje é minha casa meu refúgio, pois quando saio todos os dias para trabalhar sinto uma imensa satisfação, por que é um lugar onde encontro
amigos, sorrisos, abraços sem contar naquele incentivo matinal da nossa GERAF, que nos proporciona todos os dias com o seu BOM dia espetacular, o qual afasta qualquer
possibilidade de dia ruim, o clima em que trabalho é muito gostoso, ao desempenhar minhas tarefas faço sempre com amor e satisfação, pois o fato de poder ajudar a fazer uma
empresa melhor um ambiente melhor, já é muito recompensador ao final do dia. Em 2016, vislumbro novos desafios, o que já me traz bastante crescimento e aprendizado.”
Simone Simas
Assistente Administrativo
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“Eu me sinto privilegiada. Ter iniciado como estagiária foi uma honra a qual eu agradeço a Deus. Na Cigás, eu aprendi que o estagiário é o profissional
do futuro e ter sido contratada foi um resultado do trabalho realizado com amor, dedicação, compromisso. Estar entre profissionais capacitados, me
motiva bastante. A Cigás faz com que seus colaboradores se sintam únicos e importantes. As perspectivas são as melhores e as mais positivas, pois
aqui eu encontrei capacitação para melhorar continuamente os processos, buscando a excelência operacional e aumentando a satisfação dos clientes.”
Karina Souza
Assistente de Planejamento

“O sentimento é de felicidade, e de um desejo alcançado, entrei como estagiária e tive a oportunidade de ser contratada, a minha alegria se dá pelo fato de que a empresa
apostou em mim, eu só tenho a agradecer. Pretendo colaborar para o crescimento da empresa, através de ideias inovadoras atingindo assim, o melhoramento de seus
processos, a satisfação dos seus clientes, para que seja um ambiente harmonioso para os colaboradores e que a companhia se mantenha competitiva no mercado.”
Leidiane Silva
Assistente de RH

“Me sinto agradecida e orgulhosa pela oportunidade de fazer parte da família Cigás. Crescimento profissional contribuindo para o crescimento da Companhia.”
Libna Margarid
Assistente Comercial

“Acredito que a Cigás é uma empresa com potencial para crescimento. Sinto-me grato por trabalhar numa empresa que sempre
busca a satisfação dos seus clientes, e com colegas de trabalho que ajudam no progresso da mesma ao mesmo tempo que nos
estimulam a criar e desenvolver. Espero tornar-me cada vez melhor e mais completo profissionalmente ajudando a Companhia.”
Marcelo Freitas
Desenhista Cadista

“Eu me sinto bem, trabalhar em uma empresa como CIGÁS, fazer parte desta equipe-família tem sido muito importante para desenvolvimento
profissional, a troca de experiência no departamento entre outras situações positivas dentro da empresa, espero que continue sempre
com este objetivo sua administração com competência e tenacidade. Minha perspectiva é continuar crescendo juntamente com
a empresa, tendo oportunidade para desenvolver contribuindo de forma contínua com o crescimento fortalecendo na sua base.”
Paulo Lima
Supervisor de Obras
“A Cigás, a cada ano, conquista mais o seu espaço no mercado. Uma empresa com 5 anos de atividades, mas com muitas conquistas
e desafios superados. Fazer parte do time Cigás é muito gratificante. Me sinto honrado em poder contribuir para esse crescimento,
aprender mais a cada dia e poder servir sempre. Que os próximos anos sejam também de metas alcançadas e objetivos conquistados.”
Renan Macedo
Assistente de Design
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demonstrações financeiras
balanço patrimonial
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demonstração do resultado para o exercício
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demonstração do resultado abrangente
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demonstração das mutações patrimônio líquido
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demonstração do resultado abrangente
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