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DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA EMPRESA 
 
A Ceg, fundada em 1854, com o nome de Companhia de Iluminação a Gás, distribuidora 
de gás na cidade do Rio de Janeiro, é hoje uma das maiores empresas de gás canalizado 
do Brasil, em número de clientes. 
Em julho de 1997, a empresa passou a ter como operador técnico o Grupo Gas Natural 
Fenosa – vencedor do leilão de privatização do serviço de distribuição de gás. 
A Gas Natural Fenosa é a maior companhia integrada de gás e eletricidade da Espanha e 
da América Latina, está presente em mais de 30 países, nos quais oferece serviço a cerca 
de 23 milhões de clientes dos cinco continentes, com uma potência instalada de mais de 15 
GW. 
No Brasil, as distribuidoras do Grupo GNF – Ceg, Ceg Rio, Gas Natural Serviços e Gas 
Natural Fenosa SPS – são responsáveis pela distribuição de Gás Natural (GN), Gás 
Liquefeito de Petróleo (GLP) e Gás Natural Veicular (GNV) em cinco diferentes mercados: 
residencial, comercial, industrial, GNV e de geração térmica, no estado do Rio de Janeiro e 
algumas cidades do interior de São Paulo.   
As distribuidoras atendem juntas mais de 1 milhão de clientes, acumulam investimentos de 
R$ 6,3 bilhões e fecharam o ano de 2016 com vendas de 6,6 bilhões de metros 
cúbicos/ano. A empresa foi pioneira no desenvolvimento do mercado de GNV e tornou o 
Rio de Janeiro líder absoluto desse mercado, no país. 
Atualmente, considerando a soma dos resultados financeiros alcançados por todas as 
empresas, a Gas Natural Fenosa está entre as 100 maiores do Brasil e é responsável por 
40% da venda de gás no Brasil. 
 
Posicionamento estratégico 
 
Gas Natural Fenosa tem como visão ser um Grupo energético e de serviços líder e em 
contínuo crescimento, com presença multinacional, se distingue por proporcionar qualidade 
de serviço excelente, rentabilidade sustentável, ampliação de oportunidades a seus 
empregados e contribuição positiva à sociedade, atuando com compromisso global de 
cidadania. 
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TÍTULO DO TRABALLHO:  

UNIVERSIDADE ESTENDIDA E O DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES DE SEUS 
PARCEIROS: UMA ESTRATÉGIA DE NEGÓCIO 

 
RESUMO DO TRABALHO 
 
O relato apresentado trata de uma iniciativa empreendida pela Gas Natural Fenosa em 
todas as suas unidades no mundo e, mais pormenorizadamente, do trabalho realizado 
pelas unidades brasileiras do Grupo, ao estender a oportunidade de capacitação da sua 
Universidade Corporativa aos funcionários de seus fornecedores. 
Denominada Universidade Estendida, a iniciativa tem por objetivos ajudar na consecução 
dos objetivos do negócio, assegurando a formação das contratadas e fornecedores chave, 
assim como seus clientes de referência e aumentar a adesão desses funcionários aos 
padrões de qualidade, segurança e serviço requeridos pela Gas Natural Fenosa. 
A solução abrange um contingente representativo de pessoas e suas características 
destacam um modelo inovador de promover relacionamento entre diferentes públicos com 
o compartilhamento de conhecimento, através de formações presenciais e online.  
O objetivo da Universidade Estendida é fornecer subsídios para que os colaboradores das 
empresas terceirizadas incorporem conhecimentos para entenderem e atenderem às 
diretrizes do Grupo. A iniciativa cria homogeneidade de conhecimentos e garante a 
formação qualificada e adequada desse público aos padrões de qualidade, segurança e 
serviço da Gas Natural Fenosa. No relacionamento com os colaboradores internos, a 
aquisição de novas habilidades gera reconhecimento da capacitação desses funcionários, 
reduz gaps de formação, confere mais aderência aos procedimentos, contribui para a 
excelência operacional da Companhia, pela qual os próprios colaboradores da Gas Natural 
Fenosa também são reconhecidos. 
Para essas pessoas, a possibilidade de obter mais conhecimento através das formações 
da Universidade Estendida da Gas Natural Fenosa pode significar em termos profissionais, 
um novo currículo com a inclusão de novas capacitações. Pessoalmente, além do aumento 
da autoestima, do envolvimento de uma empresa multinacional de prestígio, também 
aumenta o cuidado desses profissionais com a segurança, a sua, a de seus colegas, de 
seu círculo social e da comunidade onde atuam.  
Esse investimento da Gas Natural Fenosa é um patrimônio que se incorpora 
permanentemente ao conhecimento desses profissionais em qualquer atividade que 
desenvolvam. 
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INTRODUÇÃO  
RESPONSABILIDADE CORPORATIVA E INTERESSE PELAS PESSOAS 
 
A Gas Natural Fenosa entende a responsabilidade corporativa como o conjunto de ações 
desenvolvidas para estabelecer relações de confiança, estáveis, sólidas e de benefício mútuo 
com seus grupos de interesse. 
A Política de Responsabilidade Corporativa da Gas Natural Fenosa reúne sete compromissos 
assumidos pela Companhia na matéria: Orientação ao cliente, Compromisso com os 
resultados, Meio ambiente, Interesse pelas pessoas, Segurança e saúde, Compromisso com a 
sociedade, Integridade. 
O desenvolvimento profissional das pessoas da Gas Natural Fenosa é um dos compromissos 
principais da Política de Responsabilidade Corporativa. Esse compromisso está baseado em 
princípios que tratam da formação e oportunidades de desenvolvimento, da qualidade do 
ambiente de trabalho, da valorização e reconhecimento de iniciativas, da clareza de objetivos e 
da comunicação, das condições para um maior equilíbrio pessoal e profissional, por meio da 
igualdade e do diálogo. Um exemplo deste compromisso é a obtenção do Certificado 
Internacional em Desenvolvimento Humano e Social (EFR – Empresa Familiarmente 
Responsável) que reconhece as empresas do Grupo GNF como provedoras do equilíbrio da 
vida pessoal e profissional dentro de seu âmbito de negócio.  

 
CORPO DO TRABALHO 
JUSTIFICATIVAS E PRINCIPAIS PREMISSAS ADOTADAS 
Na Gas Natural Fenosa, as atividades desenvolvidas e o modelo de gestão adotado pelo 
Grupo levam à contratação de um significativo contingente de mão de obra terceirizada. Há 
necessidade alinhar as equipes dessas empresas aos critérios de trabalho especificados pelo 
Grupo. Com a possibilidade de apresentar o aparato de um Grupo mundial, esse alinhamento 
traz benefícios reais a essas equipes, ligadas a empresas menores que, a maior parte das 
vezes, não aplicam investimentos tão significativos em ações dessa natureza. Com isso, a Gas 
Natural Fenosa consegue que essas parceiras incorporem condutas alinhadas às que adota 
em sua atuação e que são regidas por normas, políticas e tratados internacionalmente 
constituídos, aceitos e replicados pelas maiores empresas do mundo. 
A inclusão de regras em contratos realizados com fornecedores, mesmo que fiscalizadas e 
passíveis de multas e suspensões, não é suficiente para criar novos hábitos e muito menos 
soluciona problemas relacionados à formação e capacitação dos funcionários das 
terceirizadas.  
Para solucionar esse desafio, a Gas Natural Fenosa, atua para engajar esse púbico que se 
relaciona com seus clientes e colaboradores. Em determinadas situações, desenvolvem tarefas 
a serviço da companhia junto ao público externo durante as obras ou no trabalho de 
conferência dos medidores de consumo de gás – clientes, funcionários e gestores de outras 
empresas concessionárias e representantes de distintos organismos. 
 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Uma mudança radical no conceito de treinar e capacitar funcionários ocorreu, a partir do 
momento em que as empresas passaram a competir mundialmente. Se para as empresas ficou 
mais difícil se diferenciar da concorrência, para os colaboradores, aumentaram as exigências 
das organizações quanto ao engajamento de seus profissionais e sua capacidade de superar 
desafios.  
Contemplando esse binômio, o que antes era treinamento e capacitação mudou de foco e se 
transformou em educação corporativa. A partir desse novo conceito, ficou claro que não 
bastava treinar funcionários e fornecer qualificação, era necessário envolvê-los para adquirirem 
uma maneira totalmente nova de pensar e agir, para estarem permanentemente aptos a 
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desempenharem suas funções, se adequarem mais rapidamente a mudanças e para estarem 
prontos a antecipar tendências do mercado e incorporá-las ao seu trabalho.  
O conceito de educação corporativa implica na sistematização da aprendizagem continuada, 
com o compartilhamento de ideias, experiências e informações para buscar soluções para 
problemas reais da empresa. 
Dessa forma, enquanto o colaborador, que participa do programa de educação acresce ao seu 
currículo novas aptidões, também na empresa, há um movimento de melhora contínua, que 
favorece a sustentabilidade do negócio. Nesse contexto, quando as empresas passam a 
entender a educação corporativa como desenvolvimento de seus talentos e de atender às 
exigências da cadeia de valor, surgem as universidades corporativas com a finalidade de 
oferecer o conhecimento e as competências necessárias para que os objetivos estratégicos da 
organização sejam alcançados. 
Portanto, pode-se admitir a definição de Universidade Corporativa como “um sistema de 
desenvolvimento de pessoas pautado pela gestão de pessoas por competências” (EBOLI, 
2004, p.48), ou como “um grupo que oferece a seus funcionários, clientes e fornecedores um 
ambiente moderno, sistematizado e agilizador de seus esforços de aprendizagem e 
desenvolvimento” (Teixeira 2001, p.33). 
A partir das contribuições que esse tipo de programa poderia conferir a seu modelo de gestão 
de pessoas, a Gas Natural Fenosa criou a Universidade Corporativa. Num segundo momento, 
diante dos benefícios que esse sistema de educação corporativa traz aos processos 
operacionais e, consciente da importância do relacionamento entre diferentes equipes para seu 
modelo de negócio, a Gas Natural Fenosa, lançou a Universidade Estendida. 
A Universidade Estendida usa como base as diretrizes da Universidade Corporativa. É utilizado 
o mesmo estilo de gestão e uma plataforma online como repositório dos conteúdos, 
procedimentos e cursos online, que formam uma parcela representativa dos profissionais 
envolvidos nas tarefas operacionais, imprescindíveis para a evolução dos negócios do Grupo. 

 
MÉTODO 
UNIVERSIDADE CORPORATIVA DA GAS NATURAL FENOSA  
 
No Brasil e em todos os países as empresas do Grupo adotaram a estrutura e os processos da 
Universidade Corporativa Gas Natural Fenosa, que tem a função de dinamizar a aprendizagem 
das pessoas para potencializar seu crescimento, alinhando a formação com as necessidades 
geradas pelas estratégias de negócio da Companhia, no marco de uma cultura empresarial 
comprometida com o conhecimento. Esse modelo visa assegurar a gestão do conhecimento 
em uma organização multinacional e multicultural, posicionar a organização como referência 
em formação no setor energético e garantir a integração cultural do Grupo. 
 
Estrutura da Universidade Corporativa 
Dentro do escopo da Universidade Corporativa há Escolas de Negócios e os Institutos de 
Liderança e Técnico, o primeiro garante o desenvolvimento de talento para impulsionar a visão 
estratégica a curto e longo prazo e o segundo tem como objetivo assegurar o know how 
necessário para o crescimento da Gas Natural Fenosa. É focado em: definição dos conceitos e 
técnicas de trabalho para as áreas de negócio e funções corporativas; desenho da formação 
em modelos, processos e procedimentos; transmissão dos conhecimentos dos especialistas 
internos com experiência critica; difusão da experiência e das melhores práticas externas sobre 
tecnologias de ponta. Assemelha-se a um observatório de novidades, que são transmitidas 
através de sua atividade. 
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Modelo de trabalho 

 
 
UNIVERSIDADE VIRTUAL CORPORATIVA  
 
Objetivos 

 Evolução para uma formação best–in–class  

 Fomento da Gestão do Conhecimento do Grupo 

 Internacionalização da formação e da gestão do conhecimento 
 
 
UNIVERSIDADE ESTENDIDA 
 
Objetivos 

 Ajudar na consecução dos objetivos do negócio, assegurando a formação das contratadas e 
fornecedores chave, assim como seus clientes de referência: 

 Garantir a adequação das contratadas e fornecedores aos padrões de qualidade, segurança 
e serviço do Grupo: 

 Aproveitar a experiência e conhecimento da Universidade Corporativa: 

 Otimizar a utilização dos recursos e canais de formação disponíveis para oferecer uma 
formação eficiente e de alta qualidade, reduzindo custos: 

 Introduzir as melhorias de forma progressiva sem produzir interrupção em contratos de 
formação, fornecedores nem na atividade do negócio. 

 
Elementos chave da Universidade Estendida 
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 Impacto no negócio: Apoio ao cumprimento de objetivos do negócio e a redução de 
custos.  

 Inovação: Enfoque inovador no papel e funções de RH, potenciando a Universidade 
Corporativa como elemento chave no futuro e a Universidade Virtual como canal.  

 Impacto social: Apoio ao desenvolvimento das pessoas e do tecido empresarial. 

 Internacionalização: Homogeneização de padrões a nível Grupo. 

 Transversalidade: Projeto transversal que afeta a diversas áreas, países e negócios do 
Grupo, liderado por RH. 

 Expansão de fronteiras: Ampliação do escopo, além dos empregados de GNF, 
fornecedores e clientes. 

 
Metodologia da Universidade Estendida 
A metodologia da UE está alinhada com os objetivos das Direções Técnicas da Gas Natural 
Fenosa e tem o mesmo processo de formação da Universidade Corporativa: detecção de 
necessidades, realização do plano de formação, execução e seguimento dos indicadores. 
Foram criados itinerários de formação, para atender exclusivamente às necessidades de cada 
perfil, além de cursos presenciais e on-line, com módulos globais e específicos para cada país. 
O treinamento conta também com avaliações individuais, o que assegura a assimilação dos 
conceitos. 
 

 
 

Identificação de necessidades prioritárias e as áreas de melhoria na formação (I) 
O processo tem início com a identificação de necessidades de formação e dos perfis de 
fornecedores (postos), atribuindo a esses perfis, as capacidades e habilidades técnicas 
necessárias para o cumprimento das tarefas do posto. 
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Desenvolvimento de itinerários por perfil 
O próximo passo do processo foi desenvolver os itinerários de cada perfil.  
Os itinerários são uma solução formativa personalizada, apresentada em um mapa de 
habilidades e conhecimentos. A ferramenta indica e classifica formações de acordo com o perfil 
de cada funcionário/cargo. O método apresenta as seguintes vantagens:  

 Permite desenhar o mapa de conhecimentos completo, que deve ter um perfil especifico, 
tanto atual como futuro; 

 É a melhor forma de garantir a homogeneidade de conhecimentos em todos os países, 
adaptando somente questões locais; 

 Garante a adequação dos fornecedores aos padrões de qualidade, segurança e serviço do 
Grupo; 

 Fomenta a implantação de um modelo de formação blended, com economia de custos. 

 Facilita a certificação da formação a fornecedores 
 
Os itinerários combinam metodologias presenciais e on-line para desenvolver os perfis, como 
demonstra o exemplo a seguir que ilustra o itinerário do cargo Gestor de Obra.  

 
 
Módulos globais e módulos específicos  
Os módulos são definidos como: globais e específicos para cada país. 
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Plataforma Online: A Universidade Estendida conta com uma plataforma online específica 
como ferramenta adicional. 
Características e benefícios da Plataforma online 

 
 
No modelo adotado pela Gas Natural Fenosa, para a implantação da Universidade Estendida é 
necessário dispor de um partner global para a logística e administração que gerencie a 
subcontratação de salas e laboratórios a terceiros, em cada um dos locais de instalação das 
unidades da Companhia, com UC’s instaladas. Pela dificuldade em encontrar uma só parceira 
que disponha de instalações em todas as localizações necessárias, a Gas Natural Fenosa opta 
por contratar fornecedores locais para esse serviço. 

 
 

Após definidos os fornecedores locais para prestarem esse serviço, a Gas Natural Fenosa 
iniciou o plano de lançamento da Universidade Estendida. 
Os passos seguintes incluíram o Plano de Comunicação, desenvolvido em maio de 2013 e, na 
sequência, o Lançamento da primeira Turma.  
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Evento de Lançamento 
No dia do lançamento da UE, a diretora de Pessoas, Organização e Cultura destacou o uso 
das plataformas já existentes na qualificação dos profissionais e o envolvimento e a 
importância do projeto também foram ressaltados pelo country manager da Gas Natural 
Fenosa,  Antoni Almela: “A qualificação da nossa mão de obra terceirizada é uma reivindicação 
antiga. Acredito que a iniciativa também é um estímulo para todos nós usarmos mais a 
Universidade Virtual. Devemos nos atualizar constantemente”. 
 
PARCERIA GNF X SEBRAE: PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE FORNECEDORES  
1ª turma do Programa de Capacitação de Fornecedores 
 
Os objetivos do Projeto de Capacitação de Fornecedores são: adequar a prestação de serviços 
das empresas contratadas a parâmetros eficientes de gestão e melhorar a competitividade das 
micro e pequenas empresas fornecedoras das empresas da Gas Natural Fenosa no Brasil por 
meio da implementação de ferramentas de gestão baseadas em critérios de excelência. 
O Projeto contempla dois diferenciais importantes: a parceria para elaboração do programa 
didático do Sebrae – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, agente de capacitação 
e de promoção do desenvolvimento, criado para dar apoio aos pequenos negócios do país e 
segundo diferencial: utilizar ferramentas de gestão baseadas nos critérios de excelência da 
Fundação Nacional da Qualidade – uma das mais conceituadas organizações do país no 
assunto de gestão empresarial. 
As empresas que participaram do projeto prestam serviço para a Diretoria de Operações das 
empresas da Gas Natural Fenosa no Brasil, realizando captação de clientes (comercialização) 
e obras de infraestrutura para instalações de gás. 
O Sebrae se encarregou de realizar os diagnósticos. Foi admitido como principal objetivo do 
projeto: Melhorar a competitividade das micro e pequenas empresas fornecedoras da Gas 
Natural Fenosa. 
 
Planejamento de atividades 

  
 
Critérios de Avaliação: Os Critérios de Excelência da FNQ, selecionados para avaliação do 
projeto, constituem um modelo sistêmico de gestão adotado por inúmeras organizações de 
Classe Mundial. São construídos sobre uma base de conceitos essenciais para obtenção da 
excelência no desempenho.  
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Diagnóstico Empresarial 
A fase de diagnóstico foi realizada em quatro etapas: 
 

 Visita e entrevista com o empresário, conduzida por um consultor; 

 Consolidação das respostas em uma única base de dados; 

 Estratificação das empresas de acordo com o seu desempenho em relação aos critérios de 
gestão; 

 Entrega de um relatório individual com o desempenho da empresa em relação aos critérios 
de gestão competitiva. 

 
 
Nível de Maturidade: O nível de maturidade indica a necessidade de qualificar as 
competências em gestão da empresa, de acordo com o seu desempenho no diagnóstico MPE 
Brasil. 
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Resultados do Diagnóstico: A pontuação média total alcançada pelas empresas foi de 42,57. 
Informações e Conhecimento e Resultados apresentaram os menores resultados. 

 

 
 
Análise de resultados das empresas sob diagnóstico, de acordo com os critérios de 
avaliação estabelecidos pela FNQ. 

 

 
 
Nível A: Desempenho inferior a 20% | Nível B: Desempenho entre 21% e 50% | Nível C: 
Desempenho entre 51% e 80% | Nível D: Desempenho a superior a 80%. 
A partir da análise do diagnóstico, foi definido o conteúdo do Programa. 

 
 
No início, 46 empresas que prestam serviços à Gas Natural Fenosa foram convidadas a 
participar do programa. A 1ª turma contou com a adesão de 22 delas. A segunda turma, com 8 
empresas, teve início em abril 2014 e a 3ª turma teve início em 2017. 
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PROGRAMA ENCADEAMENTO PRODUTIVO 
3º Ciclo da Educação Continua 
 
Encadeamento Produtivo se refere a relacionamentos cooperativos, de longo prazo e 
mutuamente atrativos, que se estabelecem entre Grandes Companhias e Pequenas Empresas 
de sua cadeia de valor, com a finalidade de adequar as pequenas aos requisitos das grandes e 
facilitar a realização de negócios entre elas. O objetivo é melhorar a competitividade das 
pequenas e das grandes companhias e da cadeia de valor como um todo.   
 
Cadeia Produtiva 

 
 
Encadeamento Produtivo 

 

 
 
Metodologia 

  
 
O Programa de Encadeamento Produtivo tem como objetivo a capacitação intermediária e 
avançada em finanças, processos e mercado, para empresas contratadas participantes dos 
ciclos anteriores oferecidos pela Gas Natural Fenosa e a capacitação inicial para as empresas 
contratadas iniciantes no programa, e contempla os seguintes temas: 
 

 Capacitação Financeira 

 Desenvolvimento Empresarial 

 Gestão de Resultados 

 Gestão de Excelência 
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ETAPAS 

Conteúdo do Projeto 
O projeto é aplicado em três módulos – Iniciante, Intermediário e Avançado, sub divididos em 
sistemas de gestão: Estratégica, Financeira, Comercial e Qualidade, aplicados em encontros 
coletivos, individuais e consultorias nas empresas. A cada módulo finalizado é gerada uma 
avaliação de desempenho das empresas participantes. Posteriormente as empresas podem 
continuar desenvolvendo competências, inclusive para buscarem a certificação ISO 9001. 

 
RESULTADOS 
UNIVERSIDADE ESTENDIDA 
 
Resultados 2013: Assistentes: 2.921/Horas de formação: 29.891/Nota 9,4 na Pesquisa de 
Satisfação  
 
Resultados 2014: Assistentes: 3.587/Horas de formação: 24.434/Nota 9,4 na Pesquisa de 
Satisfação/Investimento Direto e indireto (instrutores internos): R$ 400.420,00 
 
Resultados 2015: Assistentes: 5.417/Horas de formação: 33.551/Nota 9,2 na Pesquisa de 
Satisfação/ Investimento Direto e indireto (instrutores internos): R$ 393.415,00. 
Durante 2016 foram realizados ajustes do programa para adequação ás necessidades do 
mercado. No início de 2017, as inscrições foram reabertas e uma nova turma está em processo 
de capacitação atualmente. 

DIAGNÓSTICO DE 2017 
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Este ano realizaram os módulos: Financeiro (Orçamento e Precificação), Mapeamento de 
Processos, Marketing e Vendas e Gestão Estratégica (finaliza em outubro/17). O resultado final 
dos módulos aplicados só é apurado ao final do processo. 
Paralelamente, desde abril/2017, algumas empresas selecionadas pelo SEBRAE participam do 
módulo ISO 9001/2015, que prepara as empresas para a certificação. 
Até o final de 2015 foram formadas 30 empresas nos 2 ciclos iniciais com 48.654 horas de 
capacitação. O investimento é compartilhado entre a Gas Natural Fenosa, o SEBRAE e as 
empresas participantes. Alguns dos resultados apresentados nessa etapa foram: aumento de 
faturamento, conquista de novos negócios, melhoria da infraestrutura e pessoal, qualidade e 
segurança. 
 
Resultados 1ª turma do Programa de Capacitação de Fornecedores  
Os resultados apresentados a seguir se referem às medições realizadas logo após o término 
da 1ª turma do Programa de Capacitação de Fornecedores, eles são reflexo das melhorias 
implantadas após o curso: 

 Aumento de 54% no faturamento por funcionário; 

 Aumento de 2% das entregas dentro dos prazos estabelecidos; 

 Redução de 6% no custo de produção. 
 
Resultados 2ª turma do Programa de Capacitação de Fornecedores  

 98% de entregas realizadas dentro do prazo 

 Aumento do faturamento do grupo de empresas em 30% (considerando a evolução do mês 
de janeiro 2015 em relação ao mês de junho de 2014). 

Em se tratando de um projeto que implica em melhoria contínua, a expectativa é que as 
empresas apresentem resultados cada vez melhores com o passar do tempo. 
 
Programa de Encadeamento Produtivo – Benefícios  

 

 
 
Pesquisa de Satisfação com o projeto 
Índice médio de satisfação do: 9,67.  
 
Reconhecimento do mercado 
A Universidade Corporativa da Gas Natural Fenosa conquistou o prêmio Gold de Universidade 
Corporativa Mais Inovadora e o prêmio Silver de Melhor Universidade Corporativa Global, 
concedidos pelo Global Council of Corporate Universities (GlobalCCU), uma renomada rede 
global de profissionais das universidades corporativas.  
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