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O Prêmio Nacional da Qualidade® (PNQ) 2007 comprova que o trabalho da Fundação Nacional da Qualidade 
(FNQ) está rendendo bons frutos para o País. Pela primeira vez na história do prêmio, tivemos cinco 
empresas premiadas: Albras, Fras-le, Gerdau Riograndense, Petrobras Abastecimento e Promon. Também 
tivemos uma finalista, o Itaú Private Bank, e um destaque no Critério Pessoas, a Brasal Refrigerantes. A 
seleção envolveu 710 pessoas, entre examinadores e juízes, que de forma voluntária ofereceram no processo 
107 mil horas de trabalho. A estes colaboradores, o nosso agradecimento.
Outro recorde também foi batido no número total de inscritas: 58 - contra uma média de 30 nos anos 
anteriores. Além da quantidade expressiva de participantes, que denota o elevado valor atribuído ao PNQ 
e ao Modelo de Excelência da Gestão®, gostaria de destacar a importância das organizações reconhecidas 
neste ano - premiadas, finalista e destaque - nos setores em que atuam. Empresas com essa expressão, 
no Brasil e no mundo, validam a metodologia utilizada pela FNQ e fortalecem a mobilização em rede que 
buscamos criar em torno do tema Excelência em Gestão. 
Ao serem incluídas entre as organizações de Classe Mundial, as premiadas integram-se definitivamente ao 
processo estratégico de influenciar suas cadeias e outros setores a abraçar a causa da excelência. O desafio 
é grande, pois, além de consolidar a Rede Nacional da Gestão Rumo à Excelência, que integra prêmios 
regionais e setoriais à metodologia da FNQ, nossa perspectiva, para os próximos anos, é obter uma maior 
adesão de setores que participam de forma ainda tímida desse esforço, como por exemplo a área da 
administração pública, a de serviços, de agribusiness, as pequenas e médias empresas e organizações do 
terceiro setor.
Outro destaque são os resultados do V Fórum Empresarial, promovido em junho deste ano pela FNQ, sob 
o tema Liderança em uma Sociedade em Transformação. O evento promoveu o desdobramento da análise 
sobre os Novos Paradigmas apontados no IV Fórum, de 2006, e debateu traços do perfil da liderança 
empresarial para o século 21. O debate, baseado em pesquisa inédita especialmente encomendada para 
o evento, confirmou uma maciça adesão ao cenário dos Novos Paradigmas e do modelo de gestão a ele 
associado. A partir dos dados da pesquisa, o Fórum reconheceu a importância da liderança no novo cenário, 
centrado no Conhecimento, e, portanto, o acerto da escolha do tema pela FNQ. Finalmente, revelou os traços 
principais do perfil do novo líder: cada vez mais mobilizador e desenvolvedor de novas lideranças; seu papel 
é crescentemente catalítico, inspirador de estratégias, conceitos, valores e competências. E, talvez mais 
importante, concluiu que o perfil está em transição, a exigir mais estudos e disposição para o aprendizado 
– matéria-prima ideal para levar adiante a missão da FNQ de captar, organizar e disseminar conhecimento. 
Com a experiência adquirida no processo do PNQ, temos a oportunidade singular de observar aspectos 
fundamentais para a organização da economia e dos mercados, nacional e global, em tempos de 
transformação – o tema desta publicação. Aliar o desenvolvimento econômico à responsabilidade 
socioambiental surge como o modelo mais adequado para a construção de um posicionamento forte para o 
Brasil como um player estratégico nas relações internacionais. 
Temos, como diferencial, ativos valiosos representados por ampla riqueza de recursos naturais, extenso 
território e um povo moldado pela diversidade cultural. Ativos que só conseguiremos transformar em 
vantagem competitiva se nos alinharmos firmemente em uma rede objetiva de Excelência em Gestão, na 
rota da sustentabilidade. É uma oportunidade única, que está nas mãos desta geração de empreendedores. 
Aproveitá-la é a chance de contribuir para que a nossa sociedade evolua em direção a melhores condições 
de vida para todos os brasileiros. E proporcionar, de forma interconectada, um futuro melhor para todas as 
nações do grande ecossistema global.

 Mensagem aos Executivos, por Pedro Passos
Presidente do Conselho Curador da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ)
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Vivemos em um mundo que se renova com velocidade 
surpreendente. as ameaças globais e a plataforma tecnológica 
que possibilita a 
comunicação em rede e
em tempo real fizeram 
emergir uma conjuntura 
inédita. a face da economia e do mercado mundial 
transforma-se em períodos de tempo cada vez mais curtos. a 
impermanência é a única característica que se mantém estável. 

simples   assim

Diante dessa complexidade, os países estão irremediavelmente interconectados. Os problemas 
isolados de um transformam-se nos sintomas de outros. Essa é a boa notícia. Estamos todos juntos 
e o grande desafio é renovar crenças, teorias, práticas, formas de viver em sociedade e de governar. 

Nas empresas, não é diferente. Os Novos Paradigmas estão aí e não há como ignorá-los. No 
século 21, empresas que querem atuar com proatividade e ganhar competitividade precisam se 
perceber e se estruturar como organismos vivos e interdependentes. E admitir que são apenas 
parte de ecossistemas complexos, que integram pessoas, comunidades, governos, sociedade, meio 
ambiente e o próprio planeta. 

Aos números de produção, venda e faturamento, somam-se os valores que constroem uma 
gestão com responsabilidade e excelência. Palavras como cooperação, flexibilidade, diversidade e 
sustentabilidade migram dos discursos políticos e declarações de intenções para ações práticas e 
urgentes. É um novo comportamento empresarial que surge. 

Nesta era de incertezas, as questões intangíveis estão cada vez mais incorporadas nas análises de 
riscos e segurança de negócio. Ao lado dos balanços financeiros positivos, o valor de uma empresa 
aumenta na mesma proporção em que crescem seus indicadores de gestão de pessoas, de inovação 
e de relacionamentos, assim como de seu comportamento ético, transparente e cooperativo na 
solução das ameaças ao ecossistema do qual faz parte. 

As empresas do século 21 priorizam as relações com as partes interessadas como estratégia-chave 
de negócio. Ao fazer isso, reconhecem e respeitam o novo papel que se desenha para o indivíduo. 
Tem lógica, pois, cada dia mais, o cidadão (ou o consumidor) cria consciência do seu poder de 
organizar redes de informação ou de organização social, em progressão geométrica, o que o torna 
plenamente apto para determinar regras na produção e consumo. 

Há menos de duas décadas, o ambiente externo do mercado previa estabilidade e permitia 
planejamentos de longo prazo. Hoje, o cenário de mudança exponencial possibilita planejar, no 
máximo, cinco anos à frente. Se no século passado, as lideranças detinham o comando e o controle 
de forma centralizada e vertical, agora se preparam para participar de uma estrutura organizacional 
na qual o comando é horizontal e distribuído, abrangendo o ecossistema. 
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página 77

Não poderia ser diferente, pois as empresas do futuro precisam 
“pensar” a organização, eleger seus valores, construir visão de 
futuro, firmar compromissos com as partes interessadas - e toda 
essa cultura precisa ser disseminada, do operacional à alta direção, 
a fim de garantir coerência entre o que se fala e o que se faz. 

Neste século, as empresas começam a atuar em parceria com o 
Estado e a apoiar a realização de algumas ações educacionais, 
facilitando e incentivando o aprendizado dos profissionais de 
maneira contínua. Trata-se de um arranjo oportuno, pois uma 
organização só será bem-sucedida se investir agressivamente 
em pesquisa e inovação – a chave-mestra da competitividade 
no mercado mundial, altamente regulado pelo domínio de 
tecnologia. Com um detalhe importante: a inovação não deve 
ficar restrita aos especialistas, sob pena de ceder terreno aos 
concorrentes que tratam essa área da gestão como aspecto 
predominantemente cultural, distribuída em todos os pontos da 
rede organizacional. 

simples   assim

Não há como escapar. O planeta está dando uma lição para a humanidade e exige uma mudança 
radical de valores. Se usarmos a metáfora do mar em turbulência, empresas, indivíduos, 
sociedades, governos, nações, grupos de nações, estamos todos no mesmo barco. 

Há quem acredite que, para superar os imprevistos e os conflitos inevitáveis, bastam soluções 
fáceis, baseadas na força. Nada mais equivocado. Qualquer manobra precipitada poderá colocar 
em risco a segurança da tripulação e a eventual perda da embarcação. Uma tripulação treinada 
e integrada aumenta a segurança e a confiança geral. Algumas lideranças empresariais já 
descobriram que, para navegar no mundo em transformação, solidão e falta de gestão são sinais de 
naufrágio – ou no mínimo, de encalhe. 

Tudo é tão novo, mas ao mesmo tempo sempre esteve aí. Não deveria ter sido assim desde o início dos 
tempos? Não deveríamos trabalhar de forma a promover o bem comum? Não deveríamos extrair o 
que queremos da natureza sem provocar o seu e, por extensão, o nosso fim? Mas, afinal de contas, o 
que mudou? Tudo. E nada. Simples assim. 

se você ama a incerteza, está no caminho 
certo. as oportunidades surgirão dela.
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já está

Conhecimento exponencial e não mais 
restrito, inovação dentro e também fora 
das áreas técnicas, liderança horizontal 
em vez de centralizada. Esses são 
alguns dos aspectos intangíveis, porém 
importantíssimos, que compõem a linha 
mestra das organizações do século 21.
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O boom tecnológico no fim da década de 80 levou 
alguns analistas a cogitarem que a presença do homem 
praticamente desapareceria dos meios de produção, 
principalmente da indústria, graças à cada vez maior 
eficiência das máquinas. Duas décadas depois, o 
foco no valor humano volta a ser um dos pilares da 
moderna gestão empresarial. Ele faz parte de uma 
vertente organizacional que põe marcas, conhecimento, 
relacionamentos e capacidade de inovar em patamares 
semelhantes ou mais elevados que equipamentos e 
capital financeiro, quando se trata de estabelecer a 
hierarquia dos valores de uma organização. E pensar 
assim dá lucro. 

já está
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Os números comprovam que a aposta nos ativos intangíveis é rentável 
para as empresas. A Siemens mundial, por exemplo, vinculou ao 
capital intelectual entre 60% e 80% do valor agregado da empresa nos 
últimos três anos. A principal justificativa é a sua vocação inovadora. 
Uma pesquisa realizada em 2005 pela consultoria Interbrand 
atribuiu 64% do valor das ações da Coca-Cola a intangíveis como 
conhecimento da marca e reputação. Enfim, a mistura de açúcar, água, 
dióxido de carvão e aromatizantes artificiais se tornou coadjuvante 
nessa tabela. No mercado local, a valorização de 120,7%, entre 
maio e dezembro de 2004, das ações da brasileira Natura é atribuída 
principalmente ao capital humano e à força de sua marca.

Se a importância de investir em intangíveis está mais do que 
comprovada, o desafio para a maioria das empresas é como mensurar 
os resultados. Alguns exemplos de como é possível medir tais 
valores fazem parte do resultado do comitê da Fundação Nacional da 
Qualidade (FNQ) que estudou com profundidade a questão. 

Nesse trabalho, observam-se casos como os da Promon, Copel, Serpro, 
Siemens, Sesi e Suzano Papel e Celulose que podem ser consideradas 
benchmarks para empresas interessadas em saber exatamente o 
quanto pessoas e criatividade significam nos seus gráficos de lucro e 
crescimento.

A Serpro, por exemplo, estruturou um sofisticado sistema de 
classificação de documentos relatando processos, idéias e soluções. 
Essa ferramenta está disponível a toda a sua cadeia de colaboradores. 
O Sesi dividiu e classificou seus intangíveis e criou indicadores para 
medir seus pontos fortes e fracos. “Os exemplos estão aí, embora 
ainda sejam raros. Cabe ao empresariado brasileiro estimular o capital 
intelectual de sua organização a enxergar oportunidades”, afirma 
Antonio Tadeu Pagliuso, superintendente-geral da FNQ. 

Na opinião do dirigente, apesar de algumas companhias locais 
voltarem seu olhar para esse recente pilar da gestão empresarial, o 
cenário nacional não é dos mais animadores, mesmo com a nossa 
fama de país de gente criativa e inovadora. Segundo levantamento 
feito pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual (Ompi), 
ligada às Nações Unidas, o Brasil ocupou a 13a posição no ranking de 
solicitações feitas, em 2005, aos 20 maiores escritórios de patentes do 
mundo, caindo 13,5% em relação ao ano anterior. Ficou atrás de outros 
países emergentes, como Índia, Rússia e México. 

Um dos motivos dessa discrepância é que as boas cabeças estão 
concentradas em poucas empresas. A Weg, fabricante de motores 
elétricos sediada em Jaraguá do Sul (SC), por exemplo, detém sozinha a 
marca de 250 registros de trabalhos inovadores nos últimos cinco anos 
e 71% do faturamento da empresa, considerada a maior do setor na 
América Latina, provém de produtos lançados nesse curto período.

Neste ambiente em 
que a velocidade da 
comunicação acontece 
em tempo real, 
manter transparência nas 
empresas é inevitável.

“Nossa organização tem 51 anos de existência no Brasil e 110 no mundo. Nos tempos atuais, o processo de 
mudanças nunca termina e, para lidar com isso, precisamos ultrapassar a zona de conforto das pessoas, suas 
crenças e acomodações. O bom líder busca o equilíbrio, é bem-resolvido consigo mesmo, sabe lidar com o 
processo de crescimento pessoal de cada indivíduo da organização. Sabe que alinhar equipes é fundamental 
e que elas são compostas de pessoas que vivem momentos de vida completamente diferentes. Não existe 
uma homogeneização na organização. Por outro lado, isso traz a diversidade e novas perspectivas para 
entender o mercado, os clientes, a missão pela frente. O líder, hoje, é requerido exatamente para criar 
um link de coesão, preservando a diversidade e, ao mesmo tempo, encontrando um elo comum, uma 
identidade com o objetivo da corporação. Além de desenvolver sagacidade para alinhar esses pontos, deve 
preparar-se para enfrentar os fatores externos, que fogem do nosso controle. Fazendo uma analogia com 
um veículo, é necessário estar – se não for possível na direção – pelo menos no banco da frente, sendo 
co-piloto no processo. Não podemos ficar à mercê dos acontecimentos. Diante disso tudo, ou pensamos em 
um padrão de excelência ou seremos apenas passageiros da transformação.”

O líder precisa ser bem resolvido

GERALDO BARBOSA, presidente da Becton Dickinson
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O novo papel das organizações
“Se analisarmos os 100 maiores agentes econômicos do mundo, 
atualmente, 51 são empresas e 49 são países. Isso é um forte indício 
do novo papel das empresas. Não que elas devam substituir os 
governos, mas precisam atuar em parceria”, avalia Wilson Ferreira Junior, 
presidente da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), esclarecendo 
que o lucro continua sendo o principal objetivo das organizações, mas 
a responsabilidade social tornou-se um dos ativos mais importantes 
da gestão moderna. Segundo ele, a CPFL tem feito a tarefa de casa. 
Nos últimos seis anos, promoveu reuniões com fornecedores a fim de 
garantir a extensão das políticas da companhia relacionadas às melhores 
práticas de produtividade e qualidade com respeito ao meio ambiente. 

“O panorama de mudanças é forte e vamos ter que aprender 
a conviver com processos de transformação contínuos. 
Empresas possuem multifaces com diversos atores se 
comunicando. São redes regidas por sistemas de atração e 
identificação, interesses mútuos. O conhecimento já está 
acelerado, o poder está sendo transferido e as corporações 
se diluindo. É por isso que o líder também vai mudar o seu 
papel. Ele será o condutor do rumo para onde a empresa 
quer ir. Hoje há uma busca sincera para diminuir as diferenças 
sociais no País e no mundo. E as empresas são, com certeza, 
agentes dessa transformação. Essa organização, com 
propósito e comprometida com a sociedade, depende de uma 
qualidade de liderança, capaz de, a partir de um conceito 
geral, ter autonomia, bom senso e discernimento para tomar 
a decisão na ponta. As lideranças serão mais difusas e o 
que estará presente são as causas da organização. Esse será 
o encantamento de construir a rede de relações capaz de 
conduzir a organização ao futuro.

Sistemas vivos, mas com propósitos

PEDRO PASSOS, co-presidente do Conselho 
de Administração da Natura

“O trabalho em rede é democrático e eficiente. As relações são mais 
duradouras, os preços ficam mais baixos e aumenta a qualidade nos 
produtos e serviços oferecidos”, enumera o executivo.

Esse princípio de encarar a empresa como agente de transformação 
social está diretamente relacionado aos Novos Paradigmas que regulam 
o mercado e a economia global. Diferentemente do que era no século 19, 
ou mesmo no século 20, as organizações do século 21 simplesmente não 
existem mais isoladamente. São como organismos vivos, que interagem 
em um ecossistema, que inclui não apenas os negócios, mas o meio 
ambiente, a sociedade, a economia e a tecnologia.

O trabalho em rede 
é democrático e 
eficiente, e aumenta 
a qualidade nos 
produtos e serviços 
oferecidos.  AC
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na semântica do universo corporativo, competição e 
cooperação deixaram de ser antônimos. e o que antes parecia 
ser contraditório e excludente, hoje se tornou complementar.
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A evolução de uma 
empresa depende 
de lideranças que 
proponham desafios e 
oportunidades às equipes. AC
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“A liderança tem que ser muito transparente, verdadeira. 
O líder tem que ser capaz e competente na gestão. Ser 
racional, mas com uma dose de emoção, para entender as 
pessoas, a sociedade e a natureza. Eu diria que, na Serasa, 
todas as pessoas são líderes. Se a pessoa não é líder dentro 
da estrutura organizacional, pode ser líder no voluntariado 
ou em um projeto. Todo mundo vai respeitar as orientações 
dessa pessoa, porque ela foi nomeada para ser líder. Não é 
hierarquia, é o processo de liderança.”

Na Serasa, todas as pessoas 
são líderes

ELCIO ANÍBAL DE LUCCA, 
presidente da Serasa

Líder é precursor de nova mentalidade
Nesse novo contexto, a empresa emerge como local de aprendizado 
contínuo para toda a vida. E o trabalho, de maior conteúdo intelectual, 
ganha contornos de uma experiência rica e desafiadora. As atividades 
em equipe superaram, há muito, as individuais, e o papel do líder é o 
de mentor, focalizador e símbolo de uma nova mentalidade. 

“Ser líder dentro da rede, do ecossistema, envolve um processo 
de crescimento sustentado das organizações. Ou todo mundo 
cresce ou não há Excelência em Gestão”, diz Michal Gartenkraut, 
presidente-executivo da FNQ. Na era da economia do conhecimento, 
as lideranças não devem compartilhar informações e conhecimento 
apenas dentro da organização. “Como o escopo da empresa se 
estende para fora, nada mais lógico do que disseminar informações e 
conhecimento para a rede e, portanto, para todo o mercado”, continua 
ele, afirmando que a FNQ aspira atuar dessa forma, como  “uma 
depositária do conhecimento” e, portanto, um Centro de Referência 
sobre Excelência em Gestão.

Luiz Ernesto Gemignani, diretor-presidente da Promon, uma das 
cinco Premiadas PNQ 2007, acredita que a FNQ captou uma mudança 
importante ao adotar a tese de que as empresas são organismos vivos. 

“Permanentemente, essa é a história do próprio homem, que evoluiu 
à medida que foi capaz de se adaptar às mudanças do meio. Assim 
são os sistemas vivos”, diz Gemignani, para quem as organizações, 
conscientes dos processos de transformação a que o mundo está 
submetido, percebem que as práticas tradicionais não são mais 
suficientes para garantir a sobrevivência no mercado. Elas têm que 
estar atentas e reagir permanentemente. O executivo ressalta que 
cabe a cada player encontrar uma forma de atuar dentro dessa 
dinâmica. “Não há uma fórmula pronta e acabada. O papel da FNQ, 
como instituição-líder da organização do conhecimento em gestão, 
é antecipar-se às mudanças, acompanhá-las e reagir na velocidade, 
intensidade e amplitude que as transformações exigem.”
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Ter compromisso com a
excelência é saber ver ao
longe. É identificar o detalhe
sem perder a visão do todo.

Uma importante vitória, expressão do 

nosso compromisso com a busca permanente da 

excelência em todas as nossas atividades e rela-

cionamentos.

Para saber mais sobre a Fundação Nacional 

da Qualidade e o PNQ acesse o site 

www.fnq.org.br

www.promon.com.br

Promon conquista
o Prêmio Nacional
da Qualidade® 2007
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Perfil do líder está em transição, aponta pesquisa da FNQ
Como Centro de Referência (CR) para as organizações brasileiras,o propósito da FNQ se desdobra, neste ano, em seu tema de 
estudo, Liderança em uma Sociedade em Transformação, definido no Fórum Empresarial de 2006. A figura do líder aparece 
como essencial às organizações, em meio a um ambiente de negócios globalizado e sujeito a turbulências. Como forma de 
embasar as discussões do Fórum Empresarial de 2007, a FNQ preparou uma pesquisa sobre Liderança. Realizado a partir de 
254 questionários coletados, via Internet, de 807 lideranças empresariais, o estudo forneceu três grandes conclusões. 

Em primeiro lugar, pode-se dizer que houve aderência significativa aos Novos Paradigmas apresentados anteriormente, no 
Fórum de 2006. Em segundo, emergiram com importância dois dos oito Critérios de Excelência da FNQ: Liderança e Pessoas. 
“Liderança é, de longe, a dimensão mais importante na pesquisa”, destaca Michal Gartenkraut, acrescentando que a atenção 
das organizações para o outro critério não surgiu à toa. “Pessoas são líderes, detêm o conhecimento e possibilitam a inovação, 
palavras-chave para a competitividade global”, analisa o presidente-executivo da instituição.

Ele observa que o líder do século 21, apontado na pesquisa, está em transição, migrando para um perfil consistente 
em relação aos Novos Paradigmas - e ressalta que essa tendência é forte nas empresas benchmark, mais adiantadas. 
Para conhecer a pesquisa e seus resultados em detalhes, a FNQ mantém a publicação Liderança em uma Sociedade em 
Transformação disponível para download no Portal FNQ (www.fnq.org.br).

Pessoas são líderes, detêm o conhecimento e possibilitam a 
inovação, palavras-chave para a competitividade global.

DIMENSÕES DE Para

AMBIENTE ExTERNO Estabilidade, mudança progressiva e linearidade Turbulência, descontinuidade e mudança exponencial

ORGANIzAçõES Máquina como metáfora, sistema isolado e independente Sistema vivo, ecossistema, interdependência e adaptabilidade

SOCIEDADE E
MEIO AMBIENTE

Restrições sujeitas a considerações de custo/benefício Partes integrantes do ecossistema da organização

INTERAçãO Competição, regionalidade  e relacionamento utilitário
Competição e cooperação, “globalidade”  e
relacionamento de qualidade

ESTRUTURA Pirâmide e integração vertical Redes e integração horizontal

PERCEPçãO DE vALOR Avaliação objetiva de ativos tangíveis Avaliação subjetiva de ativos intangíveis

LIDERANçA
Comando e controle, liderança centralizadora e restrita à 
organização

Líder como mentor, focalizador e símbolo. Liderança 
distribuída e abrangendo o ecossistema

INOvAçãO Localizada, tarefa de experts Cultural, distribuída e abrangendo o ecossistema

CONhECIMENTO Crescimento linear e acesso restrito Crescimento exponencial  e acesso universal

APRENDIzADO/
EDUCAçãO

Função da escola e que se aprende uma vez para o resto 
da vida

Função da escola e da organização. Aprendizado contínuo para 
toda a vida

TECNOLOGIA DA
INFORMAçãO

Automação. Mais tecnologia, menos pessoas
Informatização. Maior conteúdo intelectual e transformação do 
trabalho em experiência mais rica e desafiadora

Novos Paradigmas
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Pessoas são líderes, detêm o conhecimento e possibilitam a 
inovação, palavras-chave para a competitividade global.
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Transparência, a segurança contra os riscos
Se no passado uma empresa podia viver uma realidade na organização 
e administrar uma imagem externa totalmente diferente, hoje isso é 
impossível. “O tempo entre o fato e o conhecimento do fato era grande. 
As pessoas tinham pouco acesso à informação. Hoje, neste ambiente 
em que o indivíduo tem muito poder e a velocidade da comunicação 
acontece em tempo real, manter transparência é inevitável”, afirma 
Ricardo Guimarães, presidente da Thymus Branding e integrante do 
Conselho Curador da FNQ. 

Paulo Veras concorda. Para ele, a sociedade exerce uma pressão muito 
maior sobre as empresas, de forma que os líderes estão sendo forçados 
a se adaptar. “Hoje, o preço das ações de uma companhia pode cair 
bruscamente, quando aparecem notícias de que a sociedade está sendo 
prejudicada por suas atividades. Além disso, a transparência é muito 
maior em todas as etapas da cadeia produtiva, o que leva as empresas 
a uma maior preocupação com seus fornecedores”, avalia. Histórias 
emblemáticas recentes, como o caso das bolas de futebol produzidas 
com trabalho infantil, nos anos 90, evidenciam que a responsabilidade 
das organizações vai muito além do que elas estavam acostumadas. 
Quem não se adaptar, irá pagar um alto preço.

Respostas precisam ser ágeis
José Valério Macucci, professor de Educação Executiva do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais 
(Ibmec) São Paulo, acredita que os Novos Paradigmas estão diretamente atrelados à idéia de instabilidade 
e à necessidade de um processo crescente de adaptação e busca de respostas ágeis. Para ele, o discurso já 
está instalado. “Mas, na hora de executá-lo, a própria formatação das empresas, divididas em áreas, é uma 
barreira. Hoje, somos excelentes na gestão de processos e recursos. Mas nas relações e no estabelecimento de 
identidade com as pessoas somos neófitos, ou seja, estamos aprendendo agora.”

Paulo Veras, presidente do Instituto Empreender Endeavor, acredita que, no dia-a-dia das organizações, o 
trabalho de expandir e manter ativas as redes e os relacionamentos, muitas vezes, fica em segundo plano. 
“Em geral, as organizações tendem a priorizar o resultado de curto prazo, especialmente no Brasil. Boas redes 
levam muito tempo para serem construídas e seu resultado só é percebido no longo prazo”, diz.

“Em nossa sociedade, qualquer movimento tem impacto forte. Há milhares de variáveis que influenciam 
a vida de uma empresa, que nos fazem sobreviver ou morrer. Precisamos ser hábeis nas transformações, 
na modernização, na gestão. A liderança precisa ser rápida, ativa, flexível, pois qualquer evento pode nos 
colocar numa posição muito delicada. Necessitamos de uma boa governança, de cultura da excelência, de 
pessoas motivadas, treinadas, integradas no ambiente e comprometidas. O restante é uma conseqüência. 
Esse processo está ligado à liderança e às pessoas. Também não se pode dizer que a empresa é benchmark, 
pois o processo nunca está pronto, sempre há possibilidades de melhorar. Precisamos de um líder inspirador, 
que trabalhe com a equipe na definição de metas. O líder precisa fazer com que a equipe acredite nele e 
siga a sua orientação, mas com liberdade de questionar e ajudá-lo a encontrar o caminho certo. Isso é o 
mais difícil: transformar a maior parte da organização em uma empresa ágil. Apesar de complexo, este é 
um dos pontos em que o Brasil está levando vantagem. Os líderes empresariais brasileiros são mais flexíveis, 
talvez pelas próprias variações na nossa economia nos últimos anos.”

Um líder inspirador

MURILO PASSOS, membro do Conselho da Suzano Papel e Celulose
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Hoje, a sociedade cobra uma 
postura ética e responsável  
das organizações.
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Só qualidade não é mais diferencial competitivo
A indústria foi pioneira na implantação de processos da Qualidade no Brasil, ainda nos anos 70. Já nos 90, 
os setores de serviços e comércio começaram a se preocupar com a questão. Com a crescente globalização 
e a competitividade em nível mundial, a proposta da qualidade evoluiu para algo mais complexo. Hoje, a 
organizações precisam mostrar aos clientes outros diferenciais, como o pós-atendimento e a inovação, por 
exemplo.

Chegamos ao ponto em que a inovação não diz respeito mais a P&D (área de Pesquisa e Desenvolvimento). 
A análise deve ser feita do ponto de vista transversal e toda a empresa tem de ser inovadora. Um dado, 
apresentado pela consultoria Symnetics, representante da norte-americana Experience Co-Creation Partnership 
(ECC), mostra que apenas uma em cada três empresas brasileiras inova e, entre elas, as indústrias continuam na 
proa. Cerca de 40% das organizações do setor promovem inovações constantemente, enquanto esse índice cai 
para 30% no comércio e na prestação de serviços. 

Enquanto em países como os Estados Unidos e a Coréia do Sul, 80% dos cientistas locais trabalham em 
organizações privadas, no Brasil esse índice é de 16%, segundo Carlos Henrique Brito Cruz, diretor científico 
da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). Se houvesse maior interação entre 
os setores privado e científico, o País, certamente, melhoraria sua condição com relação à produção de 
ciência – foi classificado como o 20º do mundo quanto ao impacto dos estudos publicados. Segundo a 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), o Brasil é responsável, hoje, por 
aproximadamente 2% da produção científica mundial. É interessante notar que, segundo levantamento da 
Confederação Nacional da Indústria (CNI), 56% das empresas afirmam encontrar dificuldades para contratar 
mão-de-obra qualificada.

Diante de números tão frágeis, resta uma boa notícia. O Plano de Ação de Ciência, Tecnologia e Inovação 
do governo federal, também chamado de PAC da Ciência, deve injetar R$ 41 bilhões na área de pesquisa 
científica, até 2010. Parte dos recursos irá para áreas consideradas estratégicas, como biotecnologia, 
mudanças climáticas e energia nuclear. 

“Teremos sucesso à medida que houver um time realmente de excelência. Se tivermos os melhores do mercado, 
teremos uma vantagem competitiva brutal. O capital intelectual é absolutamente um dos fatores mais 
importantes da organização. Na Siemens, governança, liderança e cultura de excelência estão entre os temas 
principais. A liderança, numa empresa, é um fator preponderante, catalisador de atividades, que permite a essa 
empresa ser a número um da sua área de atuação. Ou seja, a liderança é fundamental na definição da estratégia, 
na inspiração, na busca de excelência na organização. De um lado, temos um ambiente mais complexo, que 
exige um líder com formação muito mais sólida do que no passado; de outro, temos um grande facilitador, que 
é o conhecimento, hoje acessível, em tese, a qualquer um.”

Catalisador de atividades 

ADILSON PRIMO, presidente da Siemens no Brasil
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Cenários mutantes exigem   
                  flexibilidade

Classe Mundial - Uma pesquisa encomendada pela FNQ mostrou gaps entre a concordância e o impacto do 
conceito  “há grande efetividade em redes dinâmicas e abertas” nas organizações. Por que isso acontece?

Jorge Gerdau Johannpeter - As redes dinâmicas e abertas resultam da prática de novos conceitos de gestão, 
na qual todos os colaboradores trabalham em rede, atuando ativamente na busca de objetivos comuns. Elas se 
inserem num contexto internacional e globalizado de eficientes práticas corporativas sem fronteiras, com acesso 
instantâneo a informações. No entanto, para atuar dentro de uma perspectiva global é preciso ter eficiência 
na ação local. O conceito de redes dinâmicas e abertas ainda é pouco percebido por ser algo novo. É histórica 
a resistência ao novo e ela tanto pode decorrer pelo desconhecimento, quanto pelo receio de alterar situações 
consolidadas ou confortáveis. Esse gap acontece pela congregação do foco local e da resistência à mudança. 

CM - Outro gap foi quanto ao Modelo de Gestão. Há uma grande preocupação 
com Processos, por exemplo, e pouca em relação a conceitos como Sociedade e 
Fornecedores. Como mudar essa percepção?

Gerdau – O desenvolvimento de processos é de extrema importância para 
a boa gestão. Esta capacidade gerencial permite construir metas cada vez 
mais ambiciosas e envolver as pessoas na construção e no desenvolvimento 
de sistemas gerenciais mais aprimorados. Definir, sistematizar e monitorar os 
processos de qualquer organização, independentemente de seu porte, serve 
como base para a implantação de um modelo de gestão de excelência. Vale 
destacar também que a inovação é fundamental para a sobrevivência das 
organizações. Além disso, os processos de gestão devem ser inovadores, pois a 
soma desses dois elementos estabelece o grau de competitividade na luta cada 
vez mais acirrada por mercados. O conceito de sociedade também precisa estar 
inserido na cultura da empresa. É dessa forma que ela externa a sua preocupação 
com o meio no qual está inserida. Já os fornecedores precisam ser percebidos 
como parceiros, estarem sintonizados com a gestão da empresa e com a sua 
preocupação pela qualidade, criando, desta forma, uma rede com objetivos 
comuns.

CM - Como fica a questão da liderança dentro dos Novos Paradigmas? 

Gerdau – O líder é aquele que serve e que tem a habilidade de influenciar as 
pessoas para trabalharem com entusiasmo. Deve orientar e estimular o potencial 
do ser humano, contribuir para o desenvolvimento das pessoas no trabalho, 
buscar o aumento da produtividade e da eficácia, servindo à comunidade e aos 
seus liderados.

CM - Como uma empresa pode ou deve criar visão de futuro, em um cenário de 
turbulências e descontinuidades?

Gerdau – A capacidade de criar visão de futuro está alicerçada nos valores 
da organização e na habilidade de visualizar diferentes cenários. Como a visão 
determina o futuro, é imprescindível termos flexibilidade e capacidade de 
adaptação a cenários mutantes.

CM - O senhor passou recentemente por um processo sucessório bem-sucedido 
dentro do grupo. Como os líderes podem formar novos líderes, dentro da 
mentalidade do século 21?

Gerdau – A sucessão precisa ser organizada e estruturada como processo.
É fundamental formar pessoas comprometidas com o negócio e alinhadas 
com a visão da organização. Equipes e líderes com alta performance e atitudes 
diferenciadas, capazes de se adaptar a um ambiente dinâmico são importantes 
para a sustentabilidade de uma empresa. Além disso, é preciso estabelecer 
desafios constantes e oportunidades de desenvolvimento consistentes para, 
assim, buscar e conquistar a permanência de talentos humanos na organização, 
preparados para gerir companhias brasileiras com níveis de eficiência globais. 

CM - A Gerdau Riograndense foi uma das premiadas do PNQ 2007. Em 2002, a 
Gerdau Aços Especiais Piratini também foi premiada. Qual a importância de ter 
no Grupo Gerdau duas usinas padrão de excelência?

Gerdau – É um orgulho para todo o Grupo Gerdau, que desenvolve um 
trabalho contínuo de aprimoramento de suas práticas, seguindo parâmetros 
internacionais. Tanto a Gerdau Aços Especiais Piratini como a Gerdau 
Riograndense já dominam essas práticas de gestão e contribuem ativamente com 
a excelência dos processos do Grupo no mundo inteiro. É fundamental lembrar 
que sem o envolvimento e entusiasmo de nossos colaboradores não seria possível 
conquistar o prêmio máximo em gestão no Brasil por duas vezes.

Jorge Gerdau Johannpeter, presidente do Conselho de Administração do Grupo Gerdau, 
fala sobre os Novos Paradigmas e a liderança do século 21. Também expressa o seu 
orgulho com o PNQ 2007 conquistado pela Gerdau Riograndense. 

JORGE GERDAU JOhANNPETER
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Assim como no setor privado, a área pública se divide entre “ilhas de 
excelência” e territórios nos quais, simplesmente pelo fato de a gestão 
estar em segundo plano, há sérios desafios a enfrentar. A avaliação é 
de Michal Gartenkraut, presidente-executivo da FNQ, que, no entanto, 
tem uma visão otimista a respeito. “Se aplicarmos os princípios da 
qualidade total em um hospital público, com certeza ele irá melhorar”, 
exemplifica ele, que acredita que os maiores problemas estão, 
especificamente, nas áreas de prestação de serviços à população, como 
saúde, educação e segurança.

Ex-presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) 
e ex-secretário-geral do Ministério do Planejamento do governo 
Sarney, Gartenkraut diz que é preciso separar o joio do trigo no setor 
público, pois organizações como a Petrobras, o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a Financiadora de 
Estudos e Projetos (Finep), o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(INPE) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes) “não ficam devendo em nada, dentro ou fora do 
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País”, em questão de excelência. 
“A Capes, inclusive, é benchmark 
mundial em financiamento de 
estudos, assim como o programa 
de combate à Aids do Ministério 
da Saúde”, reitera ele.

Por outro lado, compara o 
dirigente da FNQ, há áreas inteiras  
com problemas sérios de gestão. 
Na visão de Gartenkraut, por um 
simples motivo: “no governo, ao 
contrário do mercado, não existe 
pena de morte para organizações 
que operam sem excelência. Há 
um sentimento de perenidade”, 
afirma. Para ele, “muito já foi feito, 
mas ainda há o que fazer”.

O caminho da excelência já foi aberto na área 
pública. Falta, agora, pavimentá-lo. 
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Para Jorge Gerdau Johannpeter, presidente do Movimento Brasil Competitivo (MBC) e do Conselho de 
Administração do Grupo Gerdau, as organizações públicas precisam ser gerenciadas como um negócio, 
avaliando o desperdício, otimizando receitas e melhorando a gestão para aumentar a produtividade e 
a satisfação dos servidores e contribuintes. “O desenvolvimento do País passa, obrigatoriamente, pelo 
dinamismo das organizações, com a ampliação da capacidade produtiva, inovação tecnológica e geração de 
empregos. Reduzir os entraves e custos burocráticos é um grande desafio para os próximos anos”, afirma. 

Entre os países membros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que 
reúne as 30 economias mais industrializadas, há exemplos concretos de uma nova forma de administração 
pública. Tome-se a Espanha, onde a carga tributária bateu nos 36,7% do PIB local em 2006, levemente 
superior à média desse índice entre as nações desenvolvidas (36,2%) e também ao patamar brasileiro 
(34,23% do PIB), no mesmo período. O alto custo fiscal não se configura como um problema para o país.  
Ao contrário: nas últimas duas décadas, a Espanha trocou uma economia atrasada por um modelo moderno. 
Mais do que isso, os espanhóis exercem um papel de liderança no mundo. No Brasil, só perdem em 
investimentos para os norte-americanos. Sim, a Espanha avançou com ajuda da União Européia, mas sem 
administrações competentes não conseguiria gerir o dinheiro arrecadado e equilibrar as contas públicas.

Não é preciso ir tão longe para colher bons exemplos de gestão. Na América do Sul, temos o que aprender 
com nossos vizinhos colombianos. Lá, não se toleram mais campanhas eleitorais que girem em torno de 
nomes ou partidos. Os protagonistas são os projetos administrativos dos candidatos, com metas claras e 
factíveis. Em vez de falsas esperanças, isso gera entre os cidadãos o hábito de acompanhar o que é feito na 

esfera pública. Cria também um sentido de continuidade, já que as 
administrações sucessoras têm de dar prosseguimento aos programas, 
independentemente das linhas ideológicas, além de cumprir os 
seus próprios. Em outras palavras, predomina a visão sistêmica, não 
particularizada, e a finalidade principal é servir à cidade e à população. 
Não que o prefeito não possa indicar alguém do seu partido para 
ocupar um cargo técnico. Ele pode. Mas, se o funcionário for inapto e 
não der conta do recado, os indicadores de desempenho denunciam a 
farsa e a sociedade cobra explicações. 

Convenhamos que, em um ambiente com contornos tão transparentes, 
dificilmente haverá espaço para fisiologismo ou corrupção. A classe 
política se fortalece, pois, ao cumprir sua missão, ganha credibilidade. 
Na Colômbia, essa onda contaminou, no bom sentido, todas as esferas 
da sociedade. À medida que as leis passaram a ser respeitadas, os 
corruptos – no primeiro escalão ou nas ruas – ficaram malvistos e, 
mais do que isso, passíveis de punição. Um dado significante é a queda 
drástica nos índices de criminalidade local, muito ligada ao tráfico de 
drogas. Se, nos anos 90, Bogotá chegou a ser considerada a cidade 
mais violenta da América Latina, com taxa de 80 homicídios por 100 
mil habitantes, nos últimos anos esse patamar despencou para cerca 
de 20 homicídios por 100 mil habitantes.

Embora estejamos em 2007, o Brasil enfrenta  

desafios dos séculos 19, 20 e 21. 
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cargo público requer profissionalização 
Uma boa gestão passa pela distribuição adequada de cargos públicos. 
O próprio governo brasileiro reconhece isso. No fórum global 
Modernizando o Governo: Estratégias e Ferramentas para a Mudança, 
realizado em outubro, no Rio, pelo Ministério do Planejamento e a OCDE, 
o secretário de gestão do ministério, Francisco Gaetani, declarou que, 
“embora estejamos em 2007, o Brasil enfrenta desafios dos séculos 
19, 20 e 21”. Os do século 19 estariam ligados ao excesso de cargos 
de confiança, em contraposição a poucas funções profissionais em 
algumas áreas, principalmente naquelas vinculadas à questão da infra-
estrutura. Esses problemas só serão resolvidos, disse Gaetani, com a 
profissionalização do serviço público, a exemplo do que já ocorre na área 
econômica do governo.

Mariana Meirelles Nemrod Guimarães, diretora do Departamento 
de Programas de Gestão e gerente executiva do Gespública (sigla do 
Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização), afirma que 
há “enorme preocupação” com o conjunto de habilidades e competências 
necessárias no desenvolvimento de líderes no setor público. Por outro 
lado, há muitos entraves para a consolidação desse processo, por causa 
da “ocupação de cargos meramente por indicações políticas”. 

No que diz respeito à competitividade, Mariana Meirelles cita como bom 
exemplo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), 
que presta serviços de excelência no desenvolvimento da inovação no 
setor do agronegócio e da agricultura familiar. “É, sem dúvida, uma 

A gestão pública deve se alinhar às tendências globais de 

desenvolvimento sustentável.

organização de referência mundial”, reitera a gerente do Gespública, 
acrescentando que os hemocentros instalados nos Estados também 
oferecem “serviços de qualidade comparáveis aos padrões internacionais”.

O superintendente-geral da FNQ, Antonio Tadeu Pagliuso, considera o 
Gespública um marco na busca da melhoria na administração do Estado 
a partir de programas de qualidade de sucesso comprovado.  
“É um marco nessa direção”, diz ele. Pagliuso lembra, ainda, que a gestão 
pública não pode ignorar as tendências globais de desenvolvimento 
sustentável. “Só assim o País poderá ser mais competitivo no 
disputadíssimo mercado internacional e, ao mesmo tempo, satisfazer seu 
cliente interno, o cidadão brasileiro”, afirma. 

Apesar dos avanços, a atuação do setor público brasileiro está longe 
de manter sintonia com os novos paradigmas mundiais – a exemplo, 
aliás, do que ocorre entre a maioria das empresas. Isso ocorre, na 
visão do Gespública, porque no setor público a postura hierárquica, 
departamentalizada, ainda é um padrão. “Organizações que atuam em 
rede ainda são poucas e essa prática precisa ser disseminada”, reconhece 
a gerente executiva do órgão. “Os problemas na sociedade são complexos 
e devem ser solucionados de forma integrada, isto é, envolvendo várias 
organizações. Pressupõem articulação horizontal e vertical entre as 
esferas governamentais. As organizações devem ser preparadas para 
atuar em parceria, tanto público-público, como público-privada, se de 
fato pretendem orientar-se para resultados”, analisa ela. 

Um dos critérios 
para medir a  
competitividade 
de um país é a 
sua capacidade 
de investir em 
infra-estrutura.
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Gestão pública carece de liderança empresarial 
“Em nosso País, ainda é muito tênue a participação de lideranças 
empresariais nas áreas do governo. Normalmente, o empresário 
contribui, colabora, opina, mas em geral não se predispõe a assumir 
responsabilidades no setor público.” A crítica é de Luiz Fernando 
Furlan, acionista da Sadia e ex-ministro do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior do governo Luiz Inácio Lula da Silva. 
Furlan ocupou o posto por quatro anos, até março de 2007, e foi 
sucedido pelo jornalista Miguel Jorge, ex-vice-presidente de Assuntos 
Corporativos e Recursos Humanos do Santander. Nesse período, as 
exportações brasileiras saltaram de US$ 60 bilhões para US$ 140 
bilhões anuais.

Ele conta que quando começou a organizar a equipe do ministério, foi 
muito complicado encontrar pessoas do setor privado determinadas 

PPPs são opção para desonerar estado 
Uma maneira bem-sucedida de atuar em rede e unir os universos corporativo e estatal vem das PPPs (Parcerias 
Público-Privadas), que ajudam a desonerar o governo em projetos que não podem ser transferidos à iniciativa 
privada na forma de concessão. O governo sinalizou este ano que deverá utilizar as PPPs para a melhoria e 
modernização de estradas, portos e ferrovias, dentro do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

Estados e municípios também têm adotado as PPPs. O governo de Minas Gerais já anunciou que pretende ter 
organizações parceiras em aproximadamente 15 leilões rodoviários. O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, 
estabeleceu como meta principal para o Programa Municipal de Parceria Público-Privada a construção de 500 
creches na cidade. “Os grandes parceiros da cidade de São Paulo são os empreendedores, não só por gerar 
empregos e riquezas, mas porque estão cada vez mais cientes da sua responsabilidade social, ajudando a 
formular políticas para o País”, afirma Kassab.

Na visão de Ozires Silva, ex-ministro da Infra-Estrutura no governo Collor e atual presidente do Fórum de Líderes 
Empresariais, o mundo de hoje é “extremamente desafiante”. Por isso, exige uma parceria entre governo e 
sociedade, no sentido de buscar mais competitividade. “A concorrência não está mais na esquina: ela vem da 
Ásia, de toda parte. Em todo o mundo encontramos produtos de todo o mundo. A regra básica é competição e 
competência”, afirma.

Exército Brasileiro: 
referência na busca  
da  Excelência em 
Gestão.  
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a participar de um projeto de desenvolvimento brasileiro. “Muitas 
disseram que estavam dispostas a ajudar, mas sem compor o 
ministério. Talvez isso precise mudar, porque a experiência empresarial 
e os conceitos de qualidade, produtividade e Excelência em Gestão 
podem, perfeitamente, ser aplicados no setor público”, comenta.

“O empresariado precisa exigir qualidade nos serviços públicos”, 
complementa Jorge Gerdau Johannpeter. Para ele, os últimos 10 anos 
foram marcantes, no sentido de impulsionar essa tomada de posição. 
“O Brasil está aprendendo a assumir posições mais fortes e com mais 
transparência.”  Ele concorda que o segmento empresarial também 
pode contribuir com suas experiências e cita o Movimento Brasil 
Competitivo, que atua desde 2005 disseminando princípios de gestão 
eficiente para estados, municípios e órgãos do governo federal. 
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Bastaram dois anos de trabalho em um grupo britânico de tecnologia 
para que dois brasileiros - o administrador de empresas Helio 
Katanosaka e o especialista de gestão em TI Luiz Roberto Werner Wolf 
-  identificassem uma oportunidade de negócio e abrissem a própria 
empresa. A idéia surgiu durante visita à fábrica de softwares do grupo 
na Índia. “Percebemos que a qualidade do produto final não era boa e 
pensamos: ‘na montagem de um carro, antes de ele ficar pronto, cada 
peça é testada. Por que não checarmos a qualidade dos softwares 
que as empresas fabricam?’”, conta ele, sobre o início da Tech4B, 
organização que se encaixa no perfil das chamadas MPEs (Micro e 
Pequenas Empresas).

Fundada em 2003, a Tech4B começou com 14 pessoas e tinha vocação 
extremamente técnico-operacional. Faturou R$ 4 milhões nesse ano. 
Hoje, o foco é mais gerencial. Um time de 60 pessoas, sendo seis na 
parte administrativa, toca a empresa rumo à internacionalização. A 
empresa, que já conta com distribuidora de seus produtos na Europa, 
conquistou o apoio do programa  Global Entrepreneurship Lab (G-Lab), 
do Massachusetts Institute of Technology (MIT), para entrar no mercado 

MPEs procuram alinhar-se aos  
    Novos Paradigmas

norte-americano. O faturamento em 2006 foi de R$ 10 milhões e deve 
crescer em 2007. 

Além da dedicação dos sócios e da equipe, as metas da organização 
estão apoiadas em uma ferramenta muito importante: o Modelo 
de Excelência da Gestão® (MEG), que a Tech4B conheceu em 
2007, por meio do Instituto Empreender Endeavor Brasil, com o 
qual a FNQ mantém parceria para o desenvolvimento de novos 
negócios. “Adotamos o MEG para dar sustentabilidade à gestão da 
empresa”, confirma Katanosaka. O primeiro passo dos empresários 
foi fazer um relatório das práticas de gestão. Com base nisso, eles 
definiram indicadores e fizeram  uma avaliação das consistências e 
inconsistências da organização. “O fato de escrever as práticas nos faz 
pensar em como lidar com clientes e fornecedores. Antes, existiam 
várias boas idéias, mas elas iam morrendo”, comenta Katanosaka. 
Para ele, o impacto do MEG é imediato. “Criamos práticas para gestão 
de pessoas que antes não existiam”, exemplifica. “É um processo 
gradativo, que não acontece de uma hora para a outra. No nosso caso, 
virou um ritual”, diz.

Práticas de empresas benchmark 
já são notadas nas pequenas e 
médias organizações.

As características das 
MPEs exigem um líder 
mais polivalente, 
capaz de exercer 
vários papéis e de 
reunir as pessoas sob 
uma visão comum. Pa
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“Devemos olhar as transformações do mundo e procurar 
entendê-las a partir de um período maior de observação. As 
organizações mais bem-sucedidas são aquelas que sabem 
formular bem seus planos e suas estratégias para médio 
prazo. Ao fazer a leitura adequada do cenário, elas sabem 
estabelecer aonde devem ir e onde se posicionar no futuro. 
Para isso, é muito importante conhecimento, informação 
e aprendizado da própria organização. Cada vez mais, a 
organização pertence a uma rede. Com os novos processos 
de produção, de conhecimento, de mercado, somos todos 
elos de um negócio gigantesco e global. O Sebrae, por 
exemplo, trabalha hoje com mais de 5 mil organizações 
parceiras. É uma rede imensa. Em termos de formulação 
e acompanhamento de objetivos estratégicos e planos, 
e em termos de gestão de recursos públicos, o Sebrae é 
benchmark no Brasil.” lUiZ carlos barbosa, 

diretor-técnico do sebrae

alinhar pessoas e estratégias

Preocupação com gestão dá fôlego a micros
valeu o alerta do sebrae, dado em 2003. se, entre 2000 e 2002, 
49,4% das 100 pequenas e microempresas abertas no período 
fecharam as portas – principalmente por seus administradores 
não julgarem a gestão essencial –, entre 2003 e 2005, esse 
índice baixou para 22%, segundo a mais recente pesquisa da 
entidade em parceria com o instituto vox Populi.

o índice de sobrevivência das mPes (78%) se deve não só 
ao ambiente econômico estável, mas à preocupação dos 
empreendedores com a gestão – 55% deles buscaram assessoria 
para planejar e executar ações.

hoje, a adoção de modelos de gestão para os negócios é uma 
realidade para organizações de mais de 100 países, o que dá a 
dimensão da competitividade mundial. o comerciante de bairro 
ou de uma pequena cidade já tem consciência de que não deve 
se preocupar apenas com a concorrência do vizinho, mas também 
de cadeias globais,  que podem chegar a qualquer momento e 
levar a clientela.

 É interessante notar que na Pesquisa sobre Liderança em uma 
Sociedade em Transformação, realizada pela fnQ , o volume de 
pequenas empresas superou o de médias (35% a 12%) dentro do 
universo de respondentes. É um bom indicador do interesse das 
organizações desse porte pela excelência em Gestão.

liderança presente  
Na opinião de Paulo veras, presidente do Instituto Empreender 
Endeavor, a liderança tem um papel cada vez mais importante 
nas pequenas e médias empresas. “Esses empresários visam ao 
crescimento e ao desenvolvimento do negócio, e para tanto necessitam 
se aprimorar. Hoje, eles estão muito mais conscientes da necessidade 
de estabelecer boas relações com todos os stakeholders, o que não 
ocorria na década passada”, avalia. Para ele, a globalização impõe uma 
concorrência maior para negócios de todos os tamanhos. “Isso obriga 
os empresários a montar estratégias de sustentabilidade”, pontua.

As características das MPEs exigem muito mais do líder. “Ele precisa 
colocar a mão na massa. Tem que ser um líder mais polivalente, pois é 
necessário, pelas limitações de recursos e pessoas, executar uma série 
de papéis diferentes”, acredita veras. Assim, liderar uma pequena ou 
microempresa requer mais versatilidade e diversas habilidades. Não 
é possível adotar apenas um estilo visionário, por exemplo, pois essas 
organizações não possuem estruturas tão completas para somente 
seguir a visão estabelecida. “Além disso, no caso de uma MPE, é mais 
fácil alinhar todos os colaboradores para uma visão comum, até pela 
proximidade entre as pessoas”, observa o presidente do Endeavor.

Para Helio Katanosaka, sobretudo no início do negócio, o 
empreendedor tem uma tendência de delegar pouco – até pelo 
seu caráter de polivalência. “Mas ele tem que saber que terá de criar 
líderes dentro da empresa, dando-lhes responsabilidades”, diz o sócio 
da Tech4B. Ele lembra que a maior parte dos funcionários da sua 
organização passa 95% do tempo em visita a clientes. Eles simbolizam 
a empresa. São líderes, portanto.

Softwares gratuitos permitem avaliar gestão
a fnQ desenvolveu, em parceria com o sebrae, um 
software com 30 perguntas para avaliar o empreendedor. 
chama-se Questionário Prêmio da Competitividade Sebrae e 
está disponível para download no portal www.fnq.org.br. 
Para os empreendedores mais adiantados, ou que prefiram se 
aprofundar no tema, o portal oferece acesso a outro software, 
mais complexo, chamado Desafio da Excelência.

em linhas gerais, ao final de cada um deles é possível conhecer 
pontos fortes e fracos da empresa. a atuação da fnQ no caso 
das pequenas e médias organizações é intensa. a instituição 
participa ativamente dos 54 movimentos de qualidade, 
produtividade e competitividade espalhados pelo brasil. em 
outra frente, mantém parcerias com entidades importantes no 
fomento de novos negócios, a exemplo do instituto endeavor e 
do próprio sebrae.
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Excelência em 
      gestão dá resultados

A aplicação do Modelo de Excelência da 
Gestão® (MEG) revela ganhos reais de 
mercado e aumento da competitividade 
para as organizações.

O consenso é geral e os estudos comprovam: há uma significativa melhora 
entre as organizações que usam o Modelo de Excelência da Gestão® (MEG) 
da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ). Pesquisa elaborada pela Serasa 
a partir dos demonstrativos financeiros de uma amostra de 137 empresas 
usuárias do MEG, publicado em outubro de 2007, avaliou o desempenho delas 
em relação ao das demais companhias dos respectivos setores de atuação, ao 
longo de oito anos. Em todos os indicadores existe uma performance positiva. 

A análise completa da Serasa será divulgada apenas no início de 2008, mas os 
números referentes ao 1º semestre de 2007 são emblemáticos. Nas empresas 
de serviços que utilizam o MEG, a margem de lucro sobre o faturamento 
líquido é de 17,7%, contra 9,9% das que não usam o modelo. No comércio, as 
empresas com o MEG têm endividamento equivalente a 60% do patrimônio 
líquido, enquanto nas demais o índice é de 121%. Nas indústrias, a média 
da margem de lucro foi de 8,5% no mercado, enquanto as organizações que 
adotaram o modelo de gestão tiveram, em média, 19,5%. 
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a importância dos ativos intangíveis
A valorização das empresas no mercado obedece, na verdade, a fatores diversos, internos e externos à 
organização, mas certamente o sistema de gestão e os Critérios de Excelência implementados contribuem 
muito para elevar o desempenho. 

Para Antonio Tadeu Pagliuso, superintendente da FNQ, a empresa que tenta se diferenciar apenas por 
qualidade e produto está fora do mercado, pois a qualidade, segundo ele, já é um pressuposto, uma etapa 
vencida. “O desafio das empresas é gerar valor para o cliente e entregar, junto com o produto, algum tipo 
de beneficio para a sociedade”, afirma Pagliuso, ressaltando que os ativos intangíveis constituem um novo 
parâmetro de avaliação – e valorização – das organizações.

o PnQ ganhou tanta personalidade que, hoje, é admirado 
inclusive fora do brasil, além de ser muito desejado pela classe 
empresarial brasileira.

formato brasileiro
o primeiro ciclo do PnQ foi realizado em 1992. no início, a 
premiação seguia o formato do Prêmio malcolm baldrige, 
dos estados Unidos. naquele ano, o prêmio foi conquistado 
pela ibm. aos poucos, a fnQ foi dando ao PnQ e ao próprio 
modelo de excelência da Gestão® uma adaptação à cultura e 
ao mercado brasileiros.

PnQ reconhece empresas excelentes na gestão
O Prêmio Nacional da Qualidade® (PNQ) está baseado na aplicação do MEG. Ele existe para reconhecer 
as práticas de gestão entre organizações sediadas no Brasil que adotam o modelo. Ao candidatar-se ao 
PNQ, a organização é submetida a uma análise aprofundada de sua gestão, por parte de examinadores 
voluntários devidamente treinados pela FNQ. Eles seguem os Critérios e Fundamentos de Excelência da 
FNQ e um rigoroso código de ética. Ao final do trabalho, geram dois documentos, chamados Relatório 
de Gestão (RG) e Relatório de Avaliação (RA). Independentemente de a empresa ser indicada para a fase 
seguinte, de visita às instalações – o que pode levá-la a ser Finalista, Premiada ou Destaque por Critério 
-, a organização ganha um valioso instrumento para mensurar o nível de sua gestão.

As Premiadas recebem o selo da FNQ, que lhes permite o reconhecimento de nível Classe Mundial. Isso 
significa que elas demonstraram possuir enfoques exemplares, aplicados por todas as suas áreas, com 
resultados excelentes em comparação aos referenciais de excelência. Já as Finalistas têm a oportunidade 
de aperfeiçoar a gestão e se candidatar ao Prêmio no ano seguinte.

Faz parte das diretrizes da FNQ a difusão do conhecimento. Por conta disso, o PNQ tem um forte 
componente de benchmarking. A organização premiada assume o compromisso de divulgar o seu 
modelo de gestão ou as práticas consideradas exemplares, ressalvando-se os aspectos confidenciais, o 
que representa, também, uma forte divulgação de sua imagem e de sua marca.

voluntários e confiáveis
os examinadores do PnQ 
são profissionais altamente 
qualificados, que exercem 
trabalho voluntário e dedicam 
entre 100 e 150 horas por ano, 
cada um – ou seja, de 12 a 18 
dias seguidos de trabalho, sem 
descanso. 

em 2007, o PnQ contou com 
710 voluntários mobilizados  
e 107 mil horas de trabalho 
voluntário.

Estudo da Serasa comprova 
melhor desempenho das 
organizações que aplicam o MEG.
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A excelência é um horizonte. Portanto, não há como 
permanecer no ponto em que pensamos tê-la alcançado. 
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A opinião de quem  
   conquistou o PNQ
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a conquista do PnQ 
atesta a capacidade dos 
nossos colaboradores e 
enfatiza um de nossos 
valores: o orgulho 
profissional.

cPfl: ações valorizadas
A CPFL Paulista (Companhia Paulista de Força e Luz) conquistou o PNQ em 2005, um ano depois 
de a CPFL Energia abrir seu capital e colocar suas ações na bolsa - seu IPO (Initial Public Offering) 
ocorreu em 29 de setembro de 2004. Desde então, ela tem experimentado a valorização expressiva 
de seus papéis: até setembro de 2007, as ações da CPFL Energia subiram 160,8% na Bovespa e 
308,7% na NYSE (valores ajustados por proventos). “Não existe uma relação direta entre os dois 
fatos, mas é indiscutível que a adoção de melhores práticas de gestão, viabilizada pela aplicação do 
MEG, é um forte diferencial competitivo das empresas para maximização da geração de valor ao 
acionista”, explica Wilson Ferreira Jr., presidente da CPFL Paulista. 

Segundo ele, o fato de ter conquistado o PNQ e de ser reconhecida como uma empresa de 
Classe Mundial valorizou os ativos intangíveis relativos ao mercado, propriedade intelectual 
e capital humano. “O MEG tem favorecido e nos estimulado em termos de aprendizado e 
refinamento sistemático de nossas práticas de gestão relativas aos ativos intangíveis e à gestão do 
conhecimento”, afirma.

Técnico da CPFL, 
empresa premiada 
em 2005, em 
atividade de campo.
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Organizações reconhecidas com o prêmio mais 
cobiçado do mercado brasileiro falam sobre a 
importância de ser Classe Mundial.
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a suzano é pioneira no 
brasil em determinação 
e avaliação de ativos 
intangíveis. desde 
2001, com a bahia sul, a 
organização reconhece 
esses ativos como parte 
de sua gestão.

suzano: valorização real no mercado 
Uma série de inovações gerenciais fez da Bahia Sul um modelo 
gerencial, reconhecido com o PNQ em 2001, mesmo ano em que 
foi incorporada à Companhia Suzano de Papel e Celulose. O período 
de 2002 a 2005 foi marcado pela integração gerencial, necessária 
diante da fusão. A partir de 2006, a organização adotou o seu novo 
modelo organizacional com foco nas unidades de negócio. Como 
evolução do modelo de atendimento aos clientes, a Suzano estruturou 
os escritórios internacionais, concebidos e alinhados ao modelo de 
gestão, conectando-os diretamente, via sistema, a toda a estrutura. 
O mais recente deles foi aberto em 2007: Suzano Pulp and Paper Ásia 
(xangai, China). “Podemos verificar, ao longo do tempo, a evolução 
do valor de mercado da empresa e as melhorias dos processos do 
modelo de gestão,” observa Jorge Emanuel Reis Cajazeira, gerente de 
Competitividade. Para se ter uma idéia da valorização da empresa, em 
2001, ano do PNQ e da fusão, Bahia Sul e Suzano valiam juntas 348 
milhões de dólares, valor que subiu para 3,118 bilhões em 2006. 

Linha de produção 
de papel da Suzano, 
premiada em 2001.
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a reputação de 
uma empresa é seu 
ativo mais valioso. o 
reconhecimento do PnQ 
atesta que há solidez na 
gestão e nos processos 
e contribui para a 
valorização da empresa 
e de sua marca.

dana albarus: impacto positivo nos resultados
A Dana Albarus – Divisão de Cardans conquistou o PNQ em 2003 e também faz uma avaliação positiva 
dos resultados que vem obtendo. ”Conquistamos o PNQ por meio da nossa divisão de Produtos de 
Tecnologias de Torque, com operações em Gravataí (RS) e Sorocaba (SP). No mesmo ano, a Divisão de 
Tecnologias de Tração (Sorocaba) foi finalista. Foram dois importantes reconhecimentos. Temos absoluta 
certeza de que a implantação do MEG, com a formalização dos ciclos de melhoria, causa impacto de forma 
muito positiva nos resultados da organização e reforça nossa busca contínua pela excelência”, explica 
Jader Hilzendeger, vice-presidente de Operações da Dana América do Sul. Ele completa: “não podemos 
associar diretamente o faturamento ao sistema de gestão, mas é lógico que, com o MEG implementado e 
reavaliado continuamente, as operações apresentam melhorias significativas de eficiência, podendo levar ao 
aperfeiçoamento do atendimento ao mercado e aos clientes”.
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E a aplicação e o 
amadurecimento do 
sistema de gestão vêm 
contribuindo ao longo 
dos anos para o  
aumento do 
faturamento da Unidade 
monlevade.

arcelormittal: entre os maiores players do mundo
vencedor do PNQ em 2006 com a unidade Monlevade, em Minas 
Gerais, o grupo Belgo, hoje ArcelorMittal, é um militante da Excelência 
em Gestão há muito tempo. Implantou seu sistema em 1988 e desde 
então só o vem melhorando. “O investimento realizado no sistema de 
gestão permitiu à empresa melhorar seus processos operacionais e de 
relacionamento com os clientes, e assim atuar fortemente no mercado 
internacional. A unidade está entre os três maiores players mundiais 
no segmento de aço para fabricação de steel cord”, afirma Lincoln O. 
Freire, analista de Qualidade, ao reiterar a importância competitiva da 
excelência no sistema de gestão.
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nosso foco agora é 
aplicar esses princípios 
também à área 
financeira.

PQU: o PnQ ajudou a preparar o crescimento
Na Petroquímica União, o PNQ veio em 2005, no bojo de um grande movimento interno por certificação 
e expansão. A organização desenvolve hoje um projeto que envolve recursos da ordem de 1,2 bilhão de 
dólares, que permitirá aumentar em 40% a produção de petroquímicos e representará um aumento do 
faturamento entre 30% e 35%, a partir de 2009. Rubens Approbato Machado Jr., CEO da PQU, lembra que 
a premiação ajudou a preparar a empresa para esse crescimento que está em curso. “A gestão é um trabalho 
contínuo, incessante. E, para manter as certificações, passamos por auditorias constantes, que ajudam a 
consolidar o processo.” 

joal teitelbaum: crescimento anual acima de 30%
Outra organização vencedora, no mercado e na gestão, é o Escritório de Engenharia Joal Teitelbaum, de 
Porto Alegre (RS). Com 46 anos de atuação, já edificou mais de 450 mil metros quadrados e é a única 
construtora a ter conquistado o PNQ (2003) e o Troféu Diamante do PGQP (Programa Gaúcho da Qualidade e 
Produtividade), em 2003 e 2004. A empresa vem crescendo em faturamento, acima de 30% ao ano, desde 
2001. “Nosso planejamento estratégico é fundamentado nos Critérios de Excelência da FNQ desde 1996 
e, a partir de então, o crescimento da empresa é notável”, conta Cláudio Teitelbaum, diretor de Qualidade 
e Relacionamento com o Cliente. Com a premiação em 2003, a construtora passou a ser procurada por 
empresas de atuação nacional e internacional. Em 2004, um ano após a inédita conquista no setor, recebeu 
mais de 50 visitas técnicas.

CL
ÁU

DI
O 

 TE
ITE

LB
AU

M

a conquista do PnQ 
em 2003 potencializou 
nossa visibilidade e nos 
abriu mercado em novas 
unidades de negócio, 
como gerenciamento de 
obras para terceiros e 
consultoria em sistemas 
de gestão.

Premiada em 2005, a PQU tem na 
expansão seu grande foco atual.
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o PnQ estimula a gestão dos resultados, a verificação 
de desvios e a definição de ações, monitoradas na 
perspectiva da educação e prevenção. esse é o ciclo 
da saúde, o nosso negócio.

santa casa de Porto alegre: saúde requer gestão
Com crescimentos sucessivos de receita a partir de 1997, a Irmandade 
da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre conquistou o PNQ 2002 
gozando de excelente equilíbrio. Em 2003, o mercado de saúde local 
enfrentou uma expressiva adequação de tetos do Sistema Único de 
Saúde, com impacto relevante nos resultados daquele período. “Mas 
isso foi superado em grande parte pelo nosso sistema de gestão e pela 
estratégia adotada”, explica Ricardo Minotto, diretor-financeiro e da 
área de Planejamento da instituição.
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Ano Premiadas PNQ Situação em 2007*

2006
Belgo Siderurgia S.A. - Usina de 
Monlevade

Incorporada ao Grupo Arcelor, a unidade encontra-se hoje entre as melhores fornecedoras mundiais 
de aço para reforço de pneus radiais (steel cord).

2005 CPFL Paulista 
As ações do grupo CPFL Energia acumulam alta de 160,8% na Bovespa e 308,7% na Nyse (valores 
ajustados por proventos) em três anos, desde a primeira oferta pública de ações (IPO), em setembro 
de 2004.

Petroquímica União S.A.
A empresa esbanja vitalidade, ao anunciar um investimento capaz de promover um salto de 40% 
na sua produção de petroquímicos.

Serasa S.A.
Recentemente, os acionistas da tricampeã do PNQ decidiram pela associação com a líder mundial 
em informações para crédito e negócios, a Experian, o que alinha a Serasa com a tendência de 
internacionalização.

Suzano Petroquímica S.A. A empresa foi incorporada à Petrobras em agosto de 2007.

2004 Belgo - Juiz de Fora
Também pertencente ao Grupo Arcelor, a Usina de Juiz de Fora é uma das mais modernas indústrias 
do setor siderúrgico brasileiro.

2003
Dana Albarus - Divisão de Cardans, 
Gravataí

Sediada em Ohio (EUA), está entre os principais fornecedores da indústria automotiva mundial. No 
Brasil, mantém 17 unidades industriais e dois centros de serviços, faturando R$ 1,2 bilhão/ano.

Escritório de Engenharia 
Joal Teitelbaum

Consultora em sustentabilidade, a construtora gaúcha lançou em 2007 o primeiro empreendimento 
residencial brasileiro a ser certificado pelo United States Green Building Council.

2002 Gerdau Aços Finos Piratini
Integrante de um dos mais sólidos grupos industriais brasileiros, a unidade tem capacidade para 
produzir 300.000 toneladas anuais e prepara investimentos de R$ 60 milhões.

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia 
de Porto Alegre 

A trajetória premiada não acabou com o PNQ. Em 2003, recebeu o Troféu Diamante, concedido 
pelo Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade/RS e, em 2004, o Prêmio Top de Marketing 
- PGQP/RS.

Politeno Indústria e Comércio
A empresa reforçou o time da Braskem em 2006, que se fortaleceu no setor petroquímico, a ponto 
de figurar entre as 10 maiores indústrias por venda.

2001 Bahia Sul Celulose S.A.
No ano da premiação, passou a integrar a Companhia Suzano de Papel e Celulose, que está entre as 
50 maiores empresas de capital aberto por valor de mercado.

2000 Serasa S.A. (veja comentário no ano 2005)

1999 Caterpillar Brasil

Considerada como uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, a Caterpillar 
também é reconhecida por ações socioambientais. Figurou, pelo terceiro ano, no Índice Mundial 
de Sustentabilidade Dow Jones, que reconhece as empresas que lideram seus setores em 
responsabilidade social empresarial.

Cetrel S.A.
A Cetrel foi considerada a maior e a melhor empresa da Bahia e do Nordeste no setor de Serviços 
Gerais em 2006, com base em pesquisa realizada pelo Instituto Miguel Calmon – IMIC.

1998 Siemens - Unidade de Telecomunicações
A Siemens Enterprise Communications é líder do mercado de comunicações convergentes na 
América Latina, com 23,3% do mercado de telefonia, segundo pesquisa da consultoria Frost & 
Sullivan.

1997
Citibank - Unidade  
Corporate Banking

A unidade premiada há dez anos pertence ao 13º maior banco por patrimônio atuante no Brasil, 
posição do Citi em 2007.

Copesul - Companhia Petroquímica do Sul
Obteve em 2007 o melhor desempenho de sua história. Conta atualmente com novos controladores: 
Braskem e Petrobras.

Weg - Unidade Motores Assinou este ano contrato para subscrição de ações da HISA – Hidráulica Industrial S.A.

1996
Alcoa - Unidade 
Poços de Caldas

A unidade pertence à gigante americana da área de mineração, que no Brasil está entre as 50 
maiores indústrias por vendas.

1995 Serasa S.A. (veja comentário no ano 2005)

1994
Citibank - Unidade 
Global Consumer Bank

A unidade premiada pertence ao 13º maior banco por patrimônio atuante no Brasil,  
posição do Citi em 2007.

1993 xerox do Brasil
A empresa possui 50% do volume mundial de páginas coloridas impressas com tecnologia digital. 
No Brasil, está entre as 200 maiores empresas por venda.

1992 IBM – Unidade Sumaré
A pioneira do PNQ mantém-se mais presente do que nunca. Recentemente, anunciou a compra da 
canadense Cognos, produtora de software.

As empresas ganhadoras de 15 ciclos do PNQ

PN
Q (

19
92

 –
 20
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)

Conheça as premiadas e alguns de seus principais aspectos de negócios e competitividade.         

*Fontes: sites das empresas citadas, sites de notícias e Guia Melhores e Maiores / Revista Exame – Editora Abril 
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Como suprir de energia 
um planeta faminto por eletricidade 
sem prejudicá-lo?

Nossas inovações geram e distribuem a energia que precisamos 
de forma eficiente e reduzem drasticamente as emissões de CO

2
.

www.siemens.com/answers

Answers for the environment.

A resposta da Siemens: fornecimento eficiente de energia.
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Os desafios da     
        gestão

O Modelo de Excelência da Gestão® (MEG) é adotado, hoje, 
por aproximadamente 6 mil organizações no Brasil. A meta 
da FNQ é multiplicar esse número por dez até 2012, segundo 
o planejamento estratégico da instituição, que recentemente 
passou por revisão. Para conquistar tal adesão, a idéia é fazer parcerias 
multiplicadoras da Excelência em Gestão, capazes de disseminar os 
Fundamentos da Excelência, a exemplo do que faz a European Foundation for 
Quality Management (EFQM) na Europa. 

“É preciso convencer as organizações a utilizar o MEG e, para isso, nós damos o exemplo: a FNQ adota o 
modelo e, todos os anos, internamente, se submete ao Ciclo do PNQ, assim como as organizações que 
concorrem ao prêmio”, afirma Michal Gartenkraut, presidente-executivo da FNQ. Hoje, a instituição está 
na faixa de 400 pontos, o que a tornaria ganhadora de um prêmio estadual da qualidade. Mas a meta é 
alcançar os 700 pontos nos próximos anos, patamar similar ao das organizações de nível Classe Mundial.

Oferecendo uma visão sistêmica da gestão organizacional, o MEG mescla onze Fundamentos e oito Critérios 
de Excelência, que expressam conceitos reconhecidos internacionalmente e que se traduzem em práticas 
encontradas em organizações líderes. Já os Critérios de Excelência constituem um modelo sistêmico 
da gestão adotado por inúmeras organizações de Classe Mundial e incorporam em seus requisitos as 
técnicas mais atualizadas e bem-sucedidas de administração de organizações. Seu processo de atualização 
é considerado como referencial (benchmark) para outras organizações nacionais e internacionais que 
administram prêmios voltados para a Excelência em Gestão. 

fUndamentos da excelência

Pensamento Sistêmico
Aprendizado Organizacional
Cultura de Inovação
Liderança e Constância de Propósitos
Orientação por Processos e Informações
visão de Futuro
Geração de valor
valorização das Pessoas
Conhecimento sobre o Cliente e o Mercado
Desenvolvimento de Parcerias
Responsabilidade Social

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

critÉrios de excelência

Liderança
Estratégias e Planos
Clientes
Sociedade
Informações e Conhecimento
Pessoas
Processos
Resultados

•
•
•
•
•
•
•
•

acesse o site da fnQ
no site da fnQ (www.fnq.org.br), é possível fazer 
o download gratuito de publicações que orientam 
sobre a aplicação dos fundamentos e critérios de 
excelência, além de casos de empresas premiadas e 

outras informações  que materializam a missão da 
fnQ: organizar e disseminar o conhecimento  
sobre a excelência em Gestão no brasil.       
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A CPFL Energia lidera um grupo prestes a completar 95 anos de história. Maior investidora
privada na ampliação da oferta de energia para o país, é líder na comercialização de energia 
para grandes clientes livres e inova em programas de estímulo à produção de energia limpa e 
renovável. A CPFL Energia cresce e gera resultados apoiada em critérios de excelência e em
uma visão diferenciada de governança corporativa e gestão socioambiental. Isso tudo aliado à
responsabilidade de gerar e distribuir energia elétrica de qualidade para 6,2 milhões de clientes,
em 568 municípios, em quatro Estados brasileiros. Para nós, esse é o nosso maior resultado.

CRESCIMENTO E RESULTADOS QUE NÃO PARAM.
E SOLIDEZ QUE SE MANTÉM.

GRUPO CPFL ENERGIA.
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Brasil
      competitivo

Pela primeira vez, o Prêmio Nacional da Qualidade® (PNQ), em 
sua 16ª edição, teve cinco empresas Premiadas: Albras Alumínio 
Brasileiro, Fras-le, Gerdau Riograndense, Petrobras – Área 
de Abastecimento e Promon. O Itaú Private Bank alcançou a 
condição de Finalista e a Brasal Refrigerantes, o Destaque por 
Critério em Pessoas. Um resultado que demonstra o crescente 
interesse das organizações brasileiras pela Excelência em Gestão.

Durante o anúncio público da premiação, dia 30 de outubro, 
em São Paulo, presidentes e diretores das organizações 
destacadas demonstraram sua satisfação com a conquista do 
prêmio. “O PNQ tem um significado muito importante para 
a Petrobras, pois premia uma área com estrutura de extrema 
complexidade, gestão integrada e 12 mil empregados”, disse o 
presidente da companhia, José Sérgio Gabrielli, ao agradecer 
o reconhecimento. Dirceu Tarcísio Togni, diretor industrial de 

Perfil das emPresas  
ParticiPantes do ciclo PnQ 2007

Total de inscritas 58

Grandes empresas 40

Médias empresas 10

Microempresas 6

Organização sem   
fins lucrativos 1

Empresa pública 1

setores ParticiPantes
Administração Pública , Alimentos e 
Bebidas, Construção Civil, Educação, 
Energia, Financeiro, Metalurgia, 
Mineração e Saúde.
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A seguir, conheça detalhes das práticas de gestão das empresas 
Premiadas, Finalista e Destaque por Critério do PNQ 2007.

Aços Longos Brasil, do Grupo Gerdau, lembrou a origem dos 
esforços da empresa: “O PNQ nos dá a credencial para continuar 
um trabalho iniciado nos anos 80, quando fomos ao Japão e 
aprendemos a buscar a excelência”. Cada empresa a seu modo, 
todas concordaram que a competitividade depende da melhoria 
contínua da gestão. “A caminhada da Excelência em Gestão 
nunca acaba”, resumiu o diretor-executivo da Fras-le, Luis 
Antonio Oselame. Já os presidentes da Promon, Luiz Ernesto 
Gemignani, e da Albras, Reinaldo Castanheira Filho, expressaram 
a alegria de ver as empresas que lideram evoluindo da condição 
de Finalistas, respectivamente em 2006 e 2005, para a de 
Premiadas.

Os números gerais do ciclo PNQ 2007 foram recordistas. Neste 
ano, houve 58 candidaturas, superando, em muito, a média das 

edições anteriores, de 30 inscrições. “O Prêmio é a finalização do 
grande esforço que a FNQ empreende na gestão do conhecimento, 
com a organização de fóruns de debate e a sensibilização da 
sociedade na busca da excelência nas organizações brasileiras”, 
avaliou Pedro Passos, presidente do Conselho Curador da 
FNQ, durante a cerimônia. Ele destacou, ainda, que o número 
de empresas premiadas e a importância das organizações 
reconhecidas denotam um avanço na competitividade do País 
como um todo e consolidam a causa da FNQ.

“Para os próximos anos, nossa perspectiva é ampliar a 
participação de empresas do setor público, as micro e pequenas 
empresas e o setor de serviços. Nossa meta é consolidar a 
FNQ como referência cada dia mais relevante para a busca do 
desenvolvimento sustentável no País”, concluiu. 
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Nome da empresa:

Alumínio Brasileiro S/A - Albras
Endereço:

endereço: rodovia pA-483, km 21  
Distrito de Murucupi - Barcarena - pará  
Brasil - Cep 68447-000

Site:
www.albras.net

Data de fundação:

Setembro de 1978
País de origem:

Brasil
Capital:

Binacional (Brasil e Japão)
Composição acionária:

Companhia Vale do rio Doce - CVrD 
(51%) e Nippon Amazon Aluminium Co. 
ltd. - NAAC (49%)

Principal executivo:

reinaldo Castanheira filho, 
diretor-presidente

Setor de atuação:

Metalurgia
Porte:

Grande
Forma de atuação:

Capital fechado
Número de unidades/
filiais por Estado:

1 (Barcarena-pA)
Faturamento em 2006 
Líquido Consolidado:

US$ 1,07 bilhão
Total da força de trabalho:

1.300 (Set/07)
Histórico de premiação 
PNQ:

finalista no pNQ 2005 e premiada no 
pNQ 2007
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reinaldo Castanheira filho,
Diretor-presidente da Albras
e Takeshi Maeda,
Diretor vice-presidente da Albras AN
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A meta parece ambiciosa, mas nada detém a 
gigante nipo-brasileira. Ela tem as pessoas, a 
tecnologia e a determinação para superar seus 
desafios. 

A Albras, produtora de alumínio primário, sediada no Pará, conhece 
bem o que é atuar em um mercado globalizado. Empresa pertencente 
à companhia Vale do Rio Doce (cVRD), que detém 51% do capital, 
e à Nippon Amazon Aluminium co. Ltd. (NAAc), com 49%, a 
Albras exporta sua produção para todo o mundo, gerando divisas 
que superam US$ 1 bilhão por ano e concorrendo com as maiores 
organizações do setor. Por isso, a conquista do PNQ 2007, após ser 
finalista em 2005, demonstra os passos largos que a companhia vem 
dando para melhorar seu posicionamento perante a concorrência. 
“Queremos ser reconhecidos como a melhor smelter (unidade 

produtiva de alumínio primário) do mundo dentro da tecnologia 
de que dispomos. Estamos trabalhando fortemente nisso. Fazemos 
benchmarking com outros smelters do mundo e temos caminhado 
bem nesse sentido. As bases para se atingir essa meta existem. 
temos as pessoas, a tecnologia e estamos trabalhando para superar 
esse desafio”, diz o presidente da Albras, Reinaldo castanheira Filho. 
Para ele, “o que estimula um modelo de gestão é o reconhecimento 
da empresa como um organismo vivo, que precisa se transformar e 
melhorar o tempo inteiro. Usamos o MEG como forma de aperfeiçoar a 
nossa competitividade”, completa.

Premiada no PNQ 2007, 

a Albras tem um desafio: 

virar o ano de 2010 

como a melhor unidade 

produtora de alumínio 

do mundo em sua 

categoria. 

Desafio: ser a melhor 
do mundo
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Em que pese o atendimento a todos os critérios utilizados para a 
premiação, a Albras tem, segundo seu principal executivo, alguns 
diferenciais que merecem destaque. “tanto em relação ao recorde 
de produção que tivemos nos últimos três anos como na gestão de 
pessoas, que certamente é a maior característica da Albras – neste 
ano, já ganhamos diversos prêmios relacionados a esse critério. temos 
um grupo motivado, treinado, estimulado ao desafio, que busca 
excelência operacional no seu dia-a-dia”, justifica.

outro aspecto que castanheira Filho considera importante é o 
compromisso da Albras com a responsabilidade corporativa. “Estamos 
localizados no norte do Brasil, no município de Barcarena, a uma hora 
e meia de Belém do Pará, e temos projetos sociais de inclusão, indução 
de renda e desenvolvimento na região, que marcam a nossa atuação 
como empresa-cidadã.” 

O sistema atual privilegia a excelência com foco nas necessidades 
dos clientes, empregados, fornecedores, sociedade e acionistas.

M
iSS

Ão produzir e entregar alumínio aos seus 
clientes, no mais alto padrão de qualidade 
e nos prazos estabelecidos, otimizando 
o uso de suas instalações, operando 
com segurança, preservando o meio 
ambiente e a saúde dos trabalhadores, 
apoiando o desenvolvimento sustentável 
das comunidades e buscando o 
desenvolvimento dos fornecedores e 
satisfação de seus empregados e acionistas.

Vi
SÃ

o Ser até 2010 a melhor empresa do mercado 
mundial de alumínio.

perfil
A Alumínio Brasileiro S/A - Albras produz 460 mil t/ano de 
alumínio primário na forma de lingotes, gerando divisas 
anuais superiores a US$ 1 bilhão, o que a torna a maior 
indústria brasileira deste segmento. Foi uma das pioneiras 
no Brasil no uso da Qualidade como princípio gerencial e 
adota Modelo de Gestão desde 1989.

o Sistema de Gestão da Albras utiliza práticas padronizadas, 
refinadas e inovadoras, desenvolvidas por suas equipes 
por meio de diversos métodos de aprendizado, gerando 
conhecimento para a empresa. A eficácia de tais práticas 
é garantida por meio do exercício de métodos de controle, 
com destaque para o autogerenciamento, supervisão 
da liderança, auditorias internas e independentes, além 
de análises críticas das lideranças.  com esse modelo de 
gerenciamento, a Albras foi uma das primeiras empresas 
brasileiras a receber as certificações iSo 9001, iSo 14001, 
oHSAS 18001 e SA 8000. 
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Vista aérea da 
sede da Albras 
em Barcarena, 
Pará.   

lideranças cruzadas
Na Albras, a estrutura do Sistema de Liderança conta com dois modelos, Vertical e Horizontal. o Vertical é formado por três níveis hierárquicos: Alta 
Direção (diretores e gerentes de área), Gerências intermediárias (gerentes de divisão e gerentes operacionais) e os Empregados. isso favorece a 
comunicação e integração entre todos, criando um sistema altamente participativo. o Horizontal, integrado pelos times multifuncionais, conta com 
grupos e comitês que atuam em todos os níveis hierárquicos e têm a participação de toda a equipe da empresa.

o comitê de Gestão, integrado pelos diretores e gerentes de área, é 
a principal fonte de avaliação, decisão e controle da organização. Em 
cada nível hierárquico existem outros comitês ou grupos similares, 
que também colaboram com a administração da empresa. As 
bases do Sistema de Liderança permitem que as principais decisões 
sejam tomadas em eventos promovidos pelo Sistema Gerencial, e 
comunicadas, conduzidas e implementadas em todos os níveis da 
empresa, fortalecendo o comprometimento de todos no processo de 
excelência do desempenho.

os Valores e Princípios organizacionais são disseminados em 
comunicação aberta, bidirecional e intencional, por meio de 
instrumentos como “Encontro com a Diretoria”, “conversando com 
Diretores”, Seminário de Gestão Albras, Seminários de Gestão Setorial, 
Mostras de ccQ, Festa das conquistas, Reuniões internas, Gestão à Vista 
(cartazes, murais, quadros etc.), Reuniões de clima, Diálogo Diário 
de Segurança (DDS), Boletim informativo da Fábrica (BiF) e outros 
informativos internos segmentados, como “Relacionamento”, para a 
família, ou a revista “Vida Saudável”, que difunde e valoriza hábitos 
saudáveis na vida de empregados e seus familiares. A equipe também 
é motivada por campanhas internas (endomarketing), Portal Albras 
(intranet), BSc - Hyperion, entre outros.

As decisões gerenciais permeiam regularmente todos os níveis da 
empresa, começando pelo cc Meeting e Ac Meeting (ambos com a 
participação dos acionistas), e na seqüência pela REDiR (Reunião de 
Diretores e Gerentes de Área), REGER (Reunião dos Gerentes de Área 
com suas Divisões), REDiV (Gerentes de Divisão com seus Gerentes 
operacionais) e as Reuniões dos Gerentes operacionais com suas 
Equipes. A Albras tem, assim, uma forma efetiva de disseminação 
das informações gerenciais, que contam também com os meios de 
comunicação da organização para manter as equipes informadas e 
motivadas.

A Direção estimula um ambiente voltado para as mudanças culturais 
e a busca da excelência das práticas de gestão e dos resultados. o 
comprometimento de todos com a excelência é incentivado por um 
conjunto de ações estruturadas, entre as quais estão eventos como 
implementação de modernas ferramentas de gestão (desde 1989), 
seminários, mostras e feiras, estímulo permanente à criatividade, à 
inovação e à participação de todos os integrantes, com envolvimento 
da Direção; Programa 5S, Semana do Ser Humano, Semana do Meio 
Ambiente e Programa Vida Saudável (Qualidade de Vida), entre outros. 
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A gestão planejada dos clientes
Atuando no exterior, a Albras tem como mercados a Ásia, a Europa e os 
Estados Unidos, regiões atendidas por seus principais clientes, a cVRD 
e a NAAc. Um conjunto de atividades alinhadas ao planejamento 
estratégico compõe a gestão dos clientes da empresa. Diversos 
métodos (cc Meeting, pesquisa de satisfação e contatos diretos) são 
adotados para identificar as necessidades e expectativas dos clientes e 
do mercado, o que ajuda a subsidiar o planejamento estratégico.

A organização nipo-brasileira dispõe de um sistema de 
acompanhamento e monitoramento da percepção da empresa pelo 
mercado e pelos clientes. Pesquisas avaliam a imagem, a qualidade 
do produto, a satisfação dos clientes, parceria e ética. As manifestações 
dos clientes no dia-a-dia são capturadas por diversos canais de 
acesso, permitindo estabelecer de imediato respostas a insatisfações/
reclamações apresentadas e o tratamento de eventuais não-
conformidades via metodologias de solução de problemas (Análises de 
Falha, PDcAs, 6 SiGMA).

plano estratégico discutido e alinhado
como forma de direcionar e fortalecer o desempenho organizacional e sua posição competitiva, a Albras 
realiza anualmente o seu Planejamento Estratégico, com a participação de todas as lideranças da empresa 
(alta direção, gerentes e pessoas-chave das diversas áreas, inclusive as de apoio), tendo o cuidado de 
considerar as necessidades e expectativas das partes interessadas.

No processo de Planejamento Estratégico são definidos os objetivos estratégicos, as diretrizes anuais, os 
planos de ação e os indicadores de gestão, que são acompanhados pelo Balanced Score Card (BSc). todo 
esse instrumental organizacional está alinhado à visão da companhia, de “ser até 2010 a melhor empresa 
do mercado mundial de alumínio”. os objetivos estratégicos e as diretrizes anuais, assim como os planos de 
ação e indicadores de gestão, são acompanhados e monitorados pela diretoria e corpo gerencial por meio de 
aplicativos específicos (Siga e Hyperion/BSc).

Recorde de 
produção e 
gestão de pessoas 
garantiram 
à Albras 
importantes 
reconhecimentos 
do mercado.
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empresa cidadã
Um dos traços que marcam a atuação da Albras, segundo seu presidente, é o compromisso da companhia 
com as comunidades de seu entorno. A empresa tem como prioridade a antecipação às principais questões 
públicas sobre os ecossistemas e a sociedade. “Em um país como o nosso, emergente, em crescimento, não 
se admite que as empresas, independentemente do seu porte, não percebam que têm um papel a cumprir 
para ajudar a sociedade a melhorar. Não é fazer o papel do Estado, mas ajudar dentro das condições de uma 
empresa focada em gerar valor para o acionista, ter excelência de operação e entender o relacionamento 
com a comunidade no seu entorno”, explica castanheira Filho.

Nas comunidades onde está inserida, a Albras promove as ações Diálogo comunitário e Pesquisas de 
Expectativas e de imagem, para conhecer as demandas sociais e subsidiar a criação de programas sociais 
corporativos ou de melhoria de comunicação com a sociedade. também identifica os aspectos e trata 
os impactos sociais e ambientais de produtos, processos e instalações, desde o projeto até a disposição 
final. Para minimizar impactos sociais ocasionados pela implantação de determinado projeto e suas 
conseqüências, a Albras adota, desde 1985, um plano anual focado na geração de renda e na inclusão social 
por meio da agricultura familiar, reciclagem e compostagem de lixo urbano e capacitação da comunidade.

A empresa realiza atividades de identificação, classificação e gerenciamento dos aspectos e impactos 
ambientais em todos os processos, procurando antecipar-se a questões públicas. Na identificação, são 
levadas em consideração as relações de causa e efeito entre os aspectos e os impactos, se o impacto é 
benéfico ou adverso, se ocorre em condições normais, anormais ou em emergências. Em seguida, estes são 
submetidos a avaliações que consideram os requisitos legais, regulamentares e contratuais e as demandas 
das partes interessadas.
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Pelos canais de comunicação da 
empresa (internos e externos), 
os empregados e a comunidade 
recebem informações sobre 
questões sociais e ambientais e 
a importância de se preservar o 
meio ambiente. Esse trabalho 
inclui recursos gráficos e 
eletrônicos e eventos. Um dos 
objetivos estratégicos da gestão 
de Responsabilidade Social da 
Albras é a realização de programas 
voltados para o fortalecimento 
da ação social, que envolvem 
e incentivam empregados 
e parceiros. As iniciativas de 
estímulo à participação de 
esforços de desenvolvimento 
social incluem a divulgação em 
informativo interno, contribuições 
e patrocínios, além da dispensa ao 
trabalho e do custeio de despesas.

Junto às comunidades, a Albras mantém programas que beneficiam mais de 180 mil pessoas em cinco municípios. os programas permitem a 
melhoria da qualidade de vida, a conquista da cidadania e condições de sustentabilidade. os empregados participam deles por meio de ações nas 
suas áreas (Programa Empresa cidadã) ou como integrantes do MoVA - Movimento Voluntariado Albras. Para castanheira Filho, ao apoiar projetos 
sustentáveis no seu entorno, a organização chama a atenção da sociedade para a sua importância como agente social, que vai além do fato de ser 
uma grande empresa. 

Para ouvir e 
compreender as 
necessidades da 
comunidade, a Albras 
promove os Diálogos 
Comunitários. AC
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os principais projetos corporativos mantidos pela Albras geram mais de 500 postos de trabalho. São eles:

n	 Nosso lixo Tem futuro - criado em 1999, implantou 
unidades de reciclagem e compostagem de lixo urbano 
em cinco cidades, produzindo composto orgânico para 
uso agrícola e materiais recicláveis. Boa parte destas 
unidades foram financiadas pelo BNDES e são operadas por 
cooperativas locais e convênios com prefeituras e com a 
Embrapa Amazônia oriental.

n	 programa de Agricultura familiar Mecanizada - desde 
2001, o projeto apóia pequenos produtores rurais, com 
orientação técnica feita em parceria com a Embrapa 
Amazônia oriental e prefeituras. o programa disponibiliza 
uma máquina importada (tritucap) adquirida pela Albras, 
que tritura a capoeira, misturando o material ao solo e 
eliminando a queimada.

n	 Centro de Desenvolvimento Comunitário - conjunto de 
equipamentos construído pela Albras que conta com escola 
de ensino fundamental e alfabetização de adultos, centro 
comunitário, fábrica de farinha, escola de informática, campo 
de futebol e praça.

n	 reciclagem e reaproveitamento 
- fábricas que produzem 
brinquedos educativos e 
móveis aproveitando madeira 
de embalagens recebidas pela 
Albras, além de calçados a partir 
de correias transportadoras 
descartadas.

n	 informática e Cidadania 
- conjunto de 15 escolas, mantidas 
em parceria com o comitê de 
Democratização da informática 
(cDi), que já atendeu a mais de 
3.000 pessoas.

n	 Cooperativas de Trabalho 
- criadas para gerar oportunidades 
de ocupação para mão-de-obra 
não-qualificada da região.
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A empresa é formada 
por pessoas e elas fazem 
parte da sociedade 
como um todo. essas 
pessoas podem, por 
meio do voluntariado 
e da participação em 
programas institucionais, 
fazer a diferença na 
sociedade.

Capacitar e gerar 
oportunidades para a 
comunidade é uma das 
ações direcionadas
ao papel de 
empresa cidadã.  
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informação é ativo da empresa
Na Albras, o processo de planejamento estratégico e a padronização de processos são momentos em que a empresa identifica as 
necessidades de informações. A partir disso, a empresa avalia e prioriza as demandas do negócio e dos processos, envolve os principais 
usuários e estabelece os Planos de Gestão de ti e Automação visando ao atendimento das demandas, via sistemas estruturados e 
informatizados, existentes ou novos.
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A valorização do 
capital humano 
inclui um 
conjunto de políticas 
de remuneração, 
reconhecimento e 
incentivo. AC
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A informação também é matéria-prima para o monitoramento de 
mercado. A Albras utiliza informações comparativas para aferir o grau 
de competitividade de seu produto, processos e práticas de gestão, 
além de identificar oportunidades de melhoria do seu desempenho 
global e da sua posição competitiva no mercado. A prática de 
benchmarking, outro vetor de informação qualificada, está incorporada 
na gestão da empresa. A gestão das informações comparativas é feita 
conforme seqüência estabelecida por padrão de trabalho.

A Albras considera os seus ativos intangíveis (mercado, humano, 
propriedade intelectual e infra-estrutura) como um dos seus principais 
recursos, utilizados para aprimorar a cultura da organização e agregar 
valor a seus produtos, processos e práticas de gestão. 

A gestão dos ativos intangíveis é conduzida conforme diversos 
padrões de trabalho, que abrangem: identificação, desenvolvimento, 
manutenção, proteção, desenvolvimento e manutenção do 
conhecimento. Merece destaque a importância dispensada ao ativo 
humano, valorizado por um moderno Sistema de Gestão de Pessoas 
por competências, no qual são contempladas políticas diferenciadas 
no tocante a remuneração, reconhecimento e incentivo. Essas políticas 
são voltadas para a excelência do desempenho, promoção da 
capacitação e do desenvolvimento profissional, carreira Y, programas 
de bem-estar, satisfação e motivação, excelência no ambiente de 
trabalho e uma expressiva carteira de benefícios, o que levou a Albras 
a ser reconhecida em 2007 como a segunda melhor empresa para se 
trabalhar no Brasil, pelas Revistas Você S/A - Exame. 
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Gente, sinônimo de valor
Pessoas. Eis a principal matéria-prima que deve ser valorizada em uma organização de classe mundial. 
A Albras alia o bom desempenho empresarial à elevada qualidade na gestão de pessoas, mantendo 
programas que permitem um excelente ambiente de trabalho. A prática da gestão participativa, que conta 
com várias ferramentas, possibilita a atuação direta de todos os envolvidos, inclusive terceiros de empresas 
que prestam serviços à Albras. 

o código de Ética é o documento regulador do comportamento nos relacionamentos interno e externo. Ele 
é pautado pela transparência, franqueza e honestidade, e visa à harmonia e à colaboração entre as partes 
interessadas.
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A Albras realiza 
regularmente pesquisas 
de satisfação interna a 
fim de promover a gestão 
do clima. O resultado é a 
construção diária de um 
ambiente melhor para se 
trabalhar. 

A organização do trabalho, seja em equipe ou 
individual, baseia-se em processos estruturados 
e documentados. todos os empregados são 
estimulados para a carreira profissional de forma 
igual e transparente. o desenvolvimento profissional 
de cada um depende assim, exclusivamente, de suas 
habilidades e desempenho funcional.

Quando são realizadas movimentações na 
empresa, todos os empregados são informados, 
individualmente, por seus gerentes, da posição de 
seu salário versus o mercado. também o sindicato 
da categoria é informado sobre as características das 
decisões.

A empresa possui metodologia de gestão do clima 
que valoriza a cooperação em temas como “Relação 
entre Gerentes e Empregados”, “Relação entre Áreas”, 
“Relação entre Empregados”, “Participação dos 
Empregados no Processo Decisório” e “imagem da 
Empresa”, que são abordados em reuniões internas. 
o Diagnóstico Mensal, feito a partir de pesquisas 
qualitativas de clima organizacional, é uma inovação 
da empresa. Estes diagnósticos geram planos de 
ação nas áreas. também inovadora é a inexistência de 
registro de ponto/freqüência, o que reforça a confiança 
e assegura a autonomia.
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A Albras mantém uma comissão Bilateral Empresa-Empregado, que discute importantes aspectos de 
relacionamento. com os sindicatos, a empresa mantém reuniões regulares, independentemente das negociações 
ligadas ao Acordo coletivo e à Participação nos Resultados.

A saúde e a segurança no trabalho ganham atenção prioritária. Neste quesito, a Albras tem recebido 
várias distinções no País e no exterior, inclusive do IAI – International Aluminium Institute. Além dos 
programas regulares de segurança no trabalho e saúde, a empresa desenvolve outros programas, de 
características diferenciadas, como o Programa Vida Saudável, que estimula mudanças de hábitos 
entre empregados e seus familiares, ao promover a prevenção de vícios e distúrbios, como tabagismo, 
hipertensão, diabetes, sedentarismo, obesidade, estresse etc. os Diálogos Diários de Segurança, 
realizados antes das jornadas de trabalho operacional, discutem a segurança no trabalho.
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os empregados contam com ampla carteira de benefícios, a maioria 
deles extensiva aos familiares. Entre eles, estão atendimento médico, 
odontológico e hospitalar, medicamentos, educação, transporte, 
habitação e outros. Para quem tem vontade de desenvolver seu lado 
artístico, há o culturAlbras, com oficinas de teatro, violão, dança 
folclórica, pintura e fotografia. Empregados e familiares participam 
voluntariamente do grupo “os Aluminados do teatro”, que cria, monta 
e encena peças, e do coral “Alvoz”, que reúne empregados de todas as 
áreas e é presença garantida em eventos internos.

o ambiente de trabalho na Albras é referência nacional, seja pelas 
certificações internacionais que detém, como oHSAS 18001 e SA 8000, 
ou pelos prêmios conquistados, como uma das “Melhores Empresas 
para Você trabalhar”, Você S/A – Exame (desde 1999, sendo em 2007 a 
segunda melhor do País) e “Melhores Empresas na Gestão de Pessoas”, 
do Jornal Valor Econômico (de 2003 a 2007, consecutivos). Estes 
resultados também são medidos regularmente pela empresa, com o 
Índice de clima organizacional (ico) aferido anualmente. Em 2006, o 
ico atingiu 82,7%, superando o referencial de 77% do benchmarking. 
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A busca de melhoria 
contínua dos processos 
é prioridade para a 
Albras. 

inovar é melhorar 
processos
como a Albras produz 
commodities, o seu grande 
desafio em relação à inovação 
está relacionado com a excelência 
e a busca de melhoria contínua 
dos processos. A empresa 
estimula a criatividade em 
soluções por meio do ciclo 
de qualidade interno e das 
discussões com as equipes de 
trabalho. “Eu diria que temos 
hoje cerca de 20 projetos dessa 
natureza, nos quais buscamos 
fazer o mesmo produto, mas 
de forma mais eficiente, tanto 
do ponto de vista da segurança 
do processo quanto da redução 
de emissões ou do aumento da 
produtividade”, relata castanheira.
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os processos de agregação de valor são identificados durante o 
planejamento estratégico, permitindo visualizar as prioridades 
e oportunidades da empresa e, por meio do desdobramento, os 
requisitos e parâmetros técnicos de controle. Esses processos de 
agregação de valor são classificados em “principais para o negócio” 
e de “apoio”. A gestão de projetos visando às inovações tecnológicas 
ocorre por meio da utilização do software Oracle Project Management, 
pelo qual são registradas, acompanhadas e monitoradas todas 
as etapas de concepção, desenvolvimento, teste/validação, 
implementação, avaliação e consolidação dos projetos, com a 
participação de todas as partes interessadas. 

A Albras tem desenvolvido diversas melhorias e inovações em 
produtos, processos e práticas de gestão, a partir de seus próprios 
empregados, intercâmbios com universidades e consultorias 
especializadas.
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Nome da empresa:

fras-le S.A.
Endereço:

rS 122, km 66, Nº 10945, Caxias do 
Sul – rS

Site:
www.fras-le.com

Data de fundação:

22 de fevereiro de 1954
País de origem:

Brasil
Capital:

Nacional
Composição acionária:

randon (45,22%), preVi (22,20%), 
peTrOS (8,28%), ifC (5,01%), outros 
(19,29%)

Principais executivos:

Daniel raul randon, diretor-
superintendente  e de relações 
com investidores.
luis Antonio Oselame, diretor-executivo

Setor de atuação:

Autopeças
Porte:

Grande
Forma de atuação:

Capital Aberto

Faturamento em 2006:
 r$ 391,5 milhões

Total da força de trabalho:

2.490 (Set/07)
Histórico de premiação 
PNQ:

        

finalista no pNQ 2006 e premiada no 
pNQ 2007.
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Daniel raul randon
Diretor-superintendente e de  
Relações com Investidores da Fras-le  S.A.
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Finalista em 2006, a  

Fras-le, empresa do setor 

automotivo especializada 

em material de fricção, 

conquistou o PNQ 2007.  

Para isso, acreditou em sua 

capacidade de envolver as 

pessoas e seguiu um rumo  

preestabelecido. 

Excelência é a direção                

A trajetória da Fras-le segue uma receita 
vencedora, escrita há quase 60 anos pelos 
fundadores das Empresas Randon.

pNQ 2007. esse é o trabalho da gestão: comprometer as pessoas 
nesses programas e avançar na competitividade. A conquista da 
fras-le expressa a importância dada pela organização aos itens 
Liderança e Pessoas, ambos destacados como os mais relevantes 
para a busca da excelência. Ao valorizar o seu capital humano, 
a fras-le mostra sua coerência com os novos paradigmas do 
modelo de excelência da Gestão® adotado pela fundação 
Nacional da Qualidade.

“A busca por qualidade e segurança é algo que sempre existiu 
em nossas empresas, pela própria natureza do nosso negócio: 
segurança no controle do movimentos”, afirma Daniel raul 
randon, diretor-superintendente e de relações com investidores 
da fras-le S.A.  “e o que você acha de 2,5 mil pessoas pensando 
ao mesmo tempo em qualidade, redução de custos, melhoria 
de processos e diminuição de desperdício?”, complementa luis 
Antonio Oselame, diretor-executivo da fras-le, premiada no 



52 classe_mundial

A régua é sempre mais para cima
Há tempos, a participação no Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ) é uma diretriz da holding para todas as Empresas Randon, a tal ponto que o 
grupo sediado na Serra Gaúcha tornou os Critérios de Excelência da FNQ referenciais para o processo de gestão das suas nove empresas.
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Uma delas, a Fras-le, participa da premiação desde 1999. Em 
2006, foi finalista, prenunciando a vitória iminente. “Tínhamos 
a expectativa de seguir adiante e o próximo passo seria ganhar, 
efetivamente, o prêmio. Mas sabemos que os critérios para a 
conquista do PNQ, por definição, não param, há sempre mais 
exigências. A régua é sempre mais para cima. Felizmente, 
conseguimos preencher as lacunas de 2006 e fazer alguns 
avanços”, conta Luis Antonio Oselame.

Mas, que lacunas seriam essas, citadas pelo executivo da Fras-le? 
Afinal, a empresa é líder nacional em seu segmento e está entre 
as cinco maiores fabricantes de materiais de fricção do mundo. 
No Prêmio Qualidade RS - PQRS, ela acumula seis distinções e 
foi a única organização gaúcha a conquistar, em 2005, o troféu 
Diamante. Concentrada em inovação, investe pesado em Pesquisa e 
Desenvolvimento (P&D) - os recursos chegaram a R$ 11,8 milhões 
em 2006. Possui também um laboratório próprio, avaliado em  

US$ 18 milhões, e desenvolve todos os itens que fabrica, tendo 
obtido 60% de faturamento com produtos lançados nos últimos 
cinco anos. Oselame explica: “A conclusão a que chegamos, ao 
final do processo, é que este ano a prova tinha sido mais fácil. Mas 
a gente costuma dizer que, quando se estuda para a prova, ela 
normalmente fica mais fácil.”

Para o diretor-executivo da Fras-le, os avanços da empresa 
referem-se exatamente à gestão de pessoas: “Quando estamos 
determinados no rumo que escolhemos, fica mais fácil envolver 
e comprometer as pessoas”, afirma.  “A busca por qualidade é 
tradição na Randon. Em 1999, a holding criou grandes incentivos 
para a excelência ao implementar, como diretriz para as Empresas 
Randon, a participação no PGQP (Programa Gaúcho de Qualidade 
e Produtividade) e no MQR (Mérito Qualidade Randon)”, conta 
Daniel Raul Randon, diretor-superintendente e de Relações com 
Investidores da Fras-le S.A.

“
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lá atrás, a holding 
definiu que a gestão 
das empresas deveria 
seguir o modelo de 
excelência da Gestão® 
da fNQ. passamos 
pelos programas 
gaúchos de qualidade 
e produtividade e 
seguimos nesse rumo. 
estamos há quase dez 
anos nessa militância.
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perfil fras-le
A Fras-le tem seu complexo industrial sediado em Caxias 
do Sul (RS), em uma área de 310 mil m2, com 58,5 mil m2  

de área construída. É uma empresa de capital aberto, 
com o controle acionário exercido pela Randon S.A. 
Implementos e Participações (holding). 

A sua linha de produtos inclui mais de 9 mil referências, entre 
pastilhas, lonas e sapatas para freios, revestimento de embreagens, 
produtos industriais e especiais para aplicação em caminhões, 
ônibus, semi-reboques, automóveis, máquinas industriais e 
agrícolas, trens e metrôs, elevadores, sondas petrolíferas, aviões e 
motocicletas, com participação desde os processos de engenharia 
simultânea até o lançamento no mercado.

A Fras-le foi a primeira fabricante de materiais de fricção no 
Brasil a obter a certificação ISO 9001 e é pioneira na América 
Latina na conquista da certificação internacional de gestão 
ambiental ISO 14001, em seu segmento. Também obteve 
o certificado QS 9000 e a homologação como fornecedora 
Qualidade Assegurada em montadoras americanas e na 
maioria das montadoras brasileiras. Em maio de 2004, 
obteve a certificação ISO/TS 16949:2002, sistema de gestão 
que engloba, entre outros, todos os requisitos das normas 
ISO 9001 e QS 9000. Em 2005, realizou recertificação na 
ISO 14001, versão 2004. Em 2002, foi obtida a certificação 
IRAM/AITA para comercialização de produtos na Argentina 
e, em 2005, a certificação IQA referente à comercialização de 
produtos para o segmento de reposição no mercado nacional. 
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Profissional da 
Fras-le em teste  
de desempenho 
de produto. 

VI
SÃ

O

Ser uma empresa 
classe mundial, líder no 
mercado de fricção.

M
ISS

ÃO Criar valor aos 
acionistas, clientes, 
funcionários, sociedade 
e fornecedores atuando 
com foco em material 
de fricção.
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liderança exercida no mercado e na organização
Na Fras-le, o exercício da liderança contempla obrigatoriamente o trabalho em equipe. Por isso, a 
organização intensificou a interação entre os líderes ao criar, para todos os diretores e gerentes, o programa 
Modelo de Desenvolvimento de Equipes (MDE), que facilitou a comunicação e a tomada de decisão relativa 
ao Sistema de Gestão Fras-le (SGF). O modelo SGF, vale dizer, envolve todas as atividades da organização. Ou 
seja, a análise do SGF implica avaliação e melhoria de todas as práticas e padrões de trabalho.
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O modelo de atuação da 
liderança contempla o 
trabalho em equipe  e se 
apóia em três habilidades 
básicas: as humanas, as 
conceituais e as técnicas.
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A conquista do pNQ é um reconhecimento de que 
seguimos as melhores práticas de gestão existentes 
no Brasil. revela também que o nosso modelo é o 
mais correto para cumprir a nossa missão.

“
”

Criado em 2005, o programa Sucessão de Gestores procura reter e desenvolver talentos para funções 
estratégicas nas Empresas Randon. “Temos programas internos que incentivam o rodízio como, por exemplo, 
o ‘Aqui você pode crescer’, para os níveis intermediários. Quando uma vaga é oferecida em determinada 
empresa, se o profissional tiver as habilidades para se candidatar, ele não precisa de autorização de 
ninguém. Ele vai e se candidata. Essa foi a maneira encontrada para sermos absolutamente leais às pessoas 
diante das oportunidades que surgem”, explica Luis Antonio Oselame. Assim, a Fras-le espera motivar seus 
talentos e agregar mais valor à própria organização. “Acho que todos ganham com isso. Eu mesmo sou fruto 
dessa situação. Trabalhei na Implementos, na Master, na Suspensys e, agora, estou na Fras-le”, completa, 
citando algumas Empresas Randon.

A análise do desempenho da Fras-le, considerando todas as partes interessadas, é realizada de forma 
estruturada desde 1995, período da implementação do Sistema da Qualidade. Desde então, essa prática 
é refinada com a incorporação de novos requisitos associados à evolução dos Sistemas Certificados e do 
Sistema de Gestão como, por exemplo, a introdução da análise dos riscos empresariais na revisão do PE, 
decorrente da prática de aprendizado relativa ao PNQ. 

Todas as informações e decisões decorrentes dos fóruns de análise do desempenho da organização 
são comunicadas às partes interessadas em reuniões de sistemas, quadros murais, mídias eletrônica e 
impressa, eventos e gestão à vista. “A diretoria passa os resultados do mês para a liderança e esta tem a 
responsabilidade de passar as informações aos 2,5 mil funcionários”, resume o diretor.
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Aprendendo com as pessoas
A gestão de talentos e de conhecimento é ponto vital para o sucesso 
de uma empresa dentro dos novos paradigmas de mercado a que 
as organizações estão sujeitas. Na Fras-le, os níveis gerencial e 
operacional estão próximos, permitindo que as informações fluam 
de forma ágil e direta. Isso facilita a tomada de decisões e estimula a 
criatividade, iniciativa, flexibilidade, inovação e autonomia.

“Temos planos, programas de sucessão, programas voltados ao 
crescimento das pessoas dentro da empresa. Sempre tentamos 
incentivá-las para que aprendam, contagiem as suas equipes e 
não partam, fiquem conosco”, afirma Oselame. O Grupo de Gestão 
e demais líderes são freqüentemente capacitados para identificar, 
valorizar e reter os talentos, seguindo o conceito “pessoas certas nos 
lugares certos”.
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Para facilitar a transmissão de conhecimento e capacitação, a Fras-le conta com um sistema de aprendizado 
aplicável às práticas de gestão, padrões de trabalho e processos da empresa. Também dispõe de comitês de 
trabalho que oferecem às pessoas oportunidades de trocar e valorizar as melhores práticas das empresas. 
“Existem hoje, somente na Fras-le, mais de 70 grupos de CCQ, programas internos de kaizen, e reuniões 
mensais com todas as pessoas”, explica o diretor. Veja como são algumas dessas ações:
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Grupos multifuncionais
(Década de 80)
Reunidas em grupos, pessoas 
de diferentes áreas, funções 
e conhecimentos conduzem 
estudos e projetos específicos, 
originados na identificação de 
oportunidades de melhoria, no 
acompanhamento de indicadores 
ou na necessidade de solução de 
um problema. 

Grupos de CCQ
(Desde 1989) 
Apoiados por ferramentas da 
Qualidade, grupos de funcionários 
voluntários se reúnem 
semanalmente, durante o horário 
de trabalho, para identificar 
problemas ou oportunidades de 
melhoria. Fazem uma análise 
detalhada de cada situação, 
procurando melhorá-la e, com 
isso, obter ganho para as pessoas 
ou para a empresa. 

5S’s
(Desde 1996)
O programa visa à melhoria do 
ambiente de trabalho, tanto 
na fábrica como nas áreas 
administrativas. Desde o início 
de 2007, incorporou mais três 
sensos, passando de 5S’s  
para 8S’s.

Kaizen
(Desde 1997)
O programa visa à melhoria 
contínua na forma de executar 
uma determinada ação e envolve 
toda a empresa, porém, com 
foco na área produtiva. Os 
componentes do grupo podem 
propor alterações nos fluxos de 
trabalho, processos, layout e 
set-up, entre outros aspectos. As 
propostas são apresentadas no 
encerramento da Semana Kaizen. 

mDe
(Desde 2002) 
A metodologia busca despertar 
o potencial criativo em modelos 
cooperativos de trabalho, 
envolvendo e integrando 
todos os funcionários. O 
modelo é fundamentado no 
comprometimento e 
na confiança. 

multiplicadores
(Desde 2005)
Envolve e capacita os 
funcionários em competências 
técnicas específicas e habilidades 
didáticas para atuarem em 
treinamento e desenvolvimento 
de pessoas. A iniciativa ajuda 
a disseminar conhecimentos e 
conceitos necessários ao bom 
desempenho organizacional. 
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participação nos resultados
Para estimular o alcance das metas de desempenho determinadas pelo Programa de Participação nos Resultados (PPR), implantado em 1996 
e revisado a cada dois anos, a Fras-le oferece aos funcionários remuneração fixa e variável. Com uma premiação semestral, o programa é uma 
forma de reconhecer e valorizar quem atinge as metas de alto desempenho. A base de avaliação do PPR são indicadores de desempenho global: 
produção, perdas no processo, refugo e absenteísmo. Esses indicadores são divulgados mensalmente, o que permite o acompanhamento do 
“realizado versus meta prevista”. As metas são definidas pelas comissões de representantes do empregador e dos empregados - estes, eleitos por 
votação direta, além de representante do sindicato local. O alcance de metas de alto desempenho e a prática da cultura da excelência também 
são estimulados por ações de reconhecimentos e incentivos, como homenagem por tempo de empresa, presente de aniversário, benefícios aos 
participantes do CCQ, entre outros. 

excelência no dia-a-dia
A cultura da excelência é reforçada dentro da empresa em diversos momentos:

 Nos planos de treinamento das áreas e sistemas, para todos os funcionários como, por exemplo, 
Gestão Ambiental, Política da Qualidade, Desenvolvimento de Equipes, Requisitos da norma  
ISO/TS 16949.
Nos treinamentos internos, como CCQ e Semana Kaizen.
 Pela divulgação dos Valores, Princípios e Política da Qualidade em palestras, murais, quadros e 
intranet.
 No Programa “Conversando com a Nossa Gente”, reforçando a política da qualidade. 

Para proteger e conscientizar a força de trabalho, a Fras-le realiza, desde a década de 70, a Semana de 
Prevenção de Acidentes do Trabalho (Sepat). A iniciativa motivou o ministro do Trabalho da época, em 
visita à Fras-le, a criar um projeto de lei para que as empresas dedicassem anualmente uma semana para a 
discussão do assunto. A lei, aprovada em 1977, continua em vigor.

A Fras-le também procura alinhar suas ações de desenvolvimento e treinamento e disseminar a cultura 
da excelência junto aos prestadores de serviços, que participam de programas como: Conscientização do 
Sistema de Gestão Ambiental, 8S’s e Plano de Emergência, entre outros. O objetivo é alinhar as diretrizes 
da empresa com os parceiros e fornecedores, buscando o comprometimento destes com os programas da 
empresa. Todos os treinamentos são oferecidos e custeados pela Fras-le.

•

•
•

•

Para a Fras-le, o líder 
deve ter coerência 
entre o que diz e o que 
faz. Precisa estruturar 
a equipe e ser uma 
espécie de professor, 
sabendo lidar com a 
diversidade. 
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Satisfação medida
A organização dispõe de alguns 
mecanismos para avaliar o 
bem-estar, a motivação e a 
satisfação de seus funcionários, 
tais como Pesquisa de Clima 
Organizacional, bienal, aplicada 
desde 1995 e abrangendo 100% 
da força de trabalho; participação, 
desde 1998, no Guia Exame – As 
Melhores Empresas para Você 
Trabalhar e reconhecida, em 2006, 
como a 8ª Melhor Empresa para 
Você Trabalhar no Brasil; Pesquisa 
de Serviços e Benefícios, aplicada 
desde 1995 e com periodicidade 
bienal desde 2000, atingindo toda 
a força de trabalho.                                            
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preparando-se para crescer
Para Luis Antonio Oselame, uma das boas coisas que existem nas Empresas Randon, e particularmente na Fras-le, é o envolvimento das pessoas com o 
sucesso da organização. “O planejamento estratégico é a somatória dos 15 planos de negócio que temos no mundo. Fazemos um plano específico para 
cada uma dessas áreas e temos uma quantidade enorme de pessoas que participam desse planejamento e que contribuem com diferentes pontos de 
vista – engenharia, qualidade, produção”, explica o diretor.

Corpo a corpo com o mercado
A Fras-le exporta quase 50% da sua produção.  “Mesmo com a atual 
taxa de câmbio, nos últimos três anos conseguimos manter nossa 
margem bruta, nossa margem líquida, nosso percentual de EBITDA 
com pequeníssimas perdas”, diz o diretor-executivo da Fras-le, ao 
ilustrar os resultados de uma boa gestão no desempenho financeiro.

Não fosse o revés do câmbio, a Fras-le estaria indo de vento em popa 
no duelo que trava com suas concorrentes estrangeiras. “A Fras-le tem 
um desafio muito especial. Quando se lança no mundo, ela precisa 
de tecnologia mundial e os competidores são muito grandes; quando 
falamos em mercado brasileiro, competimos com a informalidade, 
o baixo custo e o efeito China. São dois mundos distintos e temos 
de aprender a navegar e a ficar dentro deles”, explica Oselame. E 
completa: “Esperamos que um não onere o outro. Que o baixo custo 
não dê a impressão de que não temos a capacidade para produzir alta 
tecnologia, e que a alta tecnologia não onere o nosso baixo custo e o 
mercado que temos a conquistar”.

O planejamento estratégico é a somatória dos 15 planos de negócio 
que temos no mundo.

O ciclo de planejamento estratégico da Fras-le é realizado com base em 
um calendário pré-definido e os planos de ação são disponibilizados 
para consulta e acompanhamento on-line, para todos os gerentes e 
responsáveis pelos sistemas funcionais, o que facilita o controle do 
processo e das etapas. O desdobramento das estratégias em planos de 
ação, por sua vez, envolve diversos níveis da força de trabalho e é aplicado 
em toda a organização.

São elaborados Planos de Negócio para cada uma das operações 
no exterior, contando sempre com a presença de pelo menos um 
diretor. As estratégias são comunicadas a todas as partes interessadas, 
principalmente a força de trabalho, reunida nos eventos mensais do 
“Conversando com a Nossa Gente”.

O Sistema de Medição do Desempenho está estruturado a partir 
dos Indicadores de 1º nível, vinculados aos Objetivos Estratégicos, 
e indicadores de 2º Nível, propostos pelos gestores dos processos e 
aprovados pelo Grupo de Gestão, permitindo mensurar o desempenho 
dos macroprocessos, processos, atividades e ações operacionais.

O valor do cliente
Mercado a conquistar não falta. Internamente, diversas ações de 
relacionamento são estabelecidas com clientes para assegurar o 
faturamento doméstico. As necessidades técnicas e comerciais são 
identificadas por meio de contato direto com o cliente, de forma 
integrada ao desenvolvimento de um novo projeto. 

Os resultados da Pesquisa Bienal de Satisfação dos Clientes permitem 
medir o conhecimento, o grau de satisfação quanto aos produtos e 
serviços, e a imagem da empresa. Para as situações com avaliação abaixo 
das expectativas, são implementadas ações corretivas, envolvendo 
equipes de trabalho específicas ou até mesmo o Grupo de Gestão.

Em 2006, foi implementada melhoria relacionada à imagem e 
conhecimento de mercado, que é a avaliação das ações de Marketing 
durante as convenções de vendas, realizadas anualmente, desde 1969. 
Consiste em workshops envolvendo a equipe comercial de abrangência 
nacional, com duração de uma semana, com fóruns específicos.
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informações disseminadas
O fluxo de informações necessárias para apoiar as operações, tomar 
decisões e melhorar o desempenho, em todos os níveis da organização, 
utiliza uma série de meios, como:

 Planejamento estratégico
 Demanda de usuários
 Comitês corporativos
Reuniões com gestores
 Análise crítica de TI 

A obtenção e uso de informações comparativas surgiram na Fras-le, de 
forma sistemática, a partir da sua incorporação às Empresas Randon, 
em 1996. Na época, o foco da análise comparativa era o desempenho 
financeiro entre as Empresas Randon e o desempenho do produto 

•
•
•
•
•

Compromisso com a sustentabilidade
Primeira empresa de materiais de fricção do País a obter a certificação ISO 14001, a Fras-le antecipou-se à legislação e eliminou o amianto de seu 
processo de fabricação em 2002. Cinco anos antes, em 1997, havia construído a Estação de Tratamento de Efluentes que recebe todos os resíduos 
líquidos da empresa e devolve, para reaproveitamento industrial, cerca de 30% dos efluentes tratados. Desde 1999, mantém ativo o Sistema de Gestão 
Ambiental (SGA), certificado pela ISO 14001.

exercício de cidadania

Em sua atuação social, a Fras-le dá foco à educação. O Programa 
Florescer, que atende 320 crianças com idades entre 7 e 14 anos, é um 
Centro de Educação Livre que proporciona educação complementar por 
meio do ensino de informática, língua estrangeira, expressão corporal, 
musicalização e educação para a vida. Além do enfoque educacional, 
inclui alimentação, recursos materiais para as atividades, uniforme e 
transporte.

Os funcionários contribuem para a manutenção do programa com 
valores simbólicos,  de forma voluntária. A adesão é de 100%. A 
filosofia de atuação do Florescer permite a multiplicação desse modelo. 
O Florescer também fortaleceu as atividades de voluntariado externo e 
contribuiu com a parceria entre a Fras-le e a ONG Parceiros Voluntários, 
da qual resultou o programa Ser Voluntário, que monitora o número de 
funcionários com intenção de praticar o voluntariado.
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Na esfera social, a empresa tem como princípio identificar e avaliar eventuais impactos que suas estratégias 
e novos projetos podem gerar para a comunidade. Os responsáveis por essas definições avaliam os 
potenciais impactos sociais relacionados e definem práticas que auxiliam na sua condução. A empresa tem 
considerado, em seus principais impactos sociais, a oferta de emprego na comunidade e a estabilidade de 
seu quadro funcional. Considera também questões que contribuem com o crescimento econômico e social 
da cidade onde atua, além de municípios vizinhos. Para se comunicar com a sociedade, utiliza palestras 
em universidades; RCA - Relatório de Comunicação Ambiental; Programa de Visitas Institucionais; Internet; 
Portal Fras-le; Publicações na mídia e Balanço Social.

no mercado. Desde então, esta prática é refinada, principalmente 
após a decisão, em 2000, de alinhamento da gestão aos Critérios 
de Excelência, sobretudo decorrente da aplicação da prática de 
aprendizado organizacional.

Fruto dessa ação, a Fras-le realizou em 2006 um trabalho para 
identificar o seu posicionamento competitivo no cenário internacional, 
de forma alinhada a “ser uma empresa de classe mundial, líder no 
mercado de fricção”. A metodologia utilizada contempla a avaliação 
comparativa entre mais de 130 empresas do setor automotivo, de 
indicadores das seguintes áreas: qualidade, produção, logística, 
organização e cultura, desenvolvimento de novos produtos, inovação, 
meio ambiente, saúde e segurança.

Alunos do Programa 
Florescer
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comunicação. Outro meio é o Encontro de Fornecedores, realizado 
anualmente desde 1995, do qual participam fornecedores de 
matérias-primas, de materiais agregados e prestadores de serviços. 
Esse evento tem como objetivos:

Divulgar o Planejamento Estratégico, Valores e Princípios.
Informar a situação econômico-financeira.
 Promover o desafio quanto à participação dos fornecedores 
no PNQ.
 Apresentar o histórico da qualidade dos fornecedores e das 
respectivas matérias-primas.
Divulgar as tendências de suprimentos para o próximo ano.
Incentivar o uso de matérias-primas ecologicamente corretas.
Promover a interação do grupo gerencial com os fornecedores.
Reforçar os laços de parceria.

Em 2006, foi realizado o XII Encontro de Fornecedores, que teve 
como tema central o crescimento sustentável da Fras-le e de seus 
fornecedores e o envolvimento deles com as partes interessadas.

•
•
•

•

•
•
•
•

Os Ativos Intangíveis são identificados pelo Grupo de Gestão. Suas diretrizes de desenvolvimento são estabelecidas no Planejamento Estratégico e 
obedecem a quatro tipos:

processos em favor da competitividade
O Sistema de Produção Fras-le (SPF) é composto por um conjunto de métodos, ferramentas e processos organizados dentro da estratégia de operações 
da empresa. Seu objetivo é alavancar a competitividade pela melhoria contínua, atendimento, lucratividade e eficiência operacional. 
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Vista aérea da 
unidade fabril da 
Fras-le, em  Caxias 
do Sul (RS).

Tecnologia - Domínio tecnológico
humano – Conhecimento gerado pelos funcionários
 mercado – Marca Fras-le; rede de distribuição e suporte 
técnico
estrutura – Modelo do Sistema de Gestão (ISO/TS/SGF/PNQ)

•
•
•

•

Está voltado a resultados e beneficia diretamente os clientes, que passam 
a enxergar com mais clareza os diferenciais da empresa. Um dos grandes 
desafios do SPF é mostrar o valor que a Fras-le entrega a seus clientes 
- os altos padrões de qualidade do produto final - e os esforços em 
melhorar o atendimento, ganhando ainda mais agilidade e flexibilidade. 

Os processos principais do negócio são gerenciados com as revisões 
do plano operacional. Em reuniões mensais do Planejamento 
Orçamentário, com a presença do Grupo de Gestão (Diretoria e 
Gerências), são abordadas tendências de mercado, além de variação 
de demanda, níveis de estoque, índice de atendimento aos diferentes 
segmentos de mercado, priorização das necessidades de novos 
investimentos, contratação de mão-de-obra e entrada de novos 
projetos e produtos. 

A Fras-le relaciona-se com seus fornecedores por diversos meios: 
telefone, fax, e-mail, visitas técnicas e comerciais, reuniões, auditorias 
de processo, participação em eventos e ações sociais conjuntas, 
além do Portal dos Fornecedores, um dos principais veículos de 
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Nome da empresa:
Gerdau Aços longos S. A. - Unidade 
Gerdau riograndense

Endereço:

Av. Borges de Medeiros, 650, Sapucaia 
do Sul - rS

Site:
www.gerdau.com.br

Data de fundação:

Grupo Gerdau - 1901 / Unidade Gerdau 
riograndense - 1938

País de origem:

Brasil
Capital:

Nacional
Principais executivos:

André Gerdau Johannpeter, diretor-
presidente (CeO) do Grupo Gerdau
fernando José Dutra parreira, diretor-
executivo da Gerdau riograndensee

Setor de atuação:

Siderúrgico
Porte:

Grande
Número de unidades/
filiais por Estado:

Unidade Autônoma
Total da força de trabalho:

1.118 colaboradores 
Número de fornecedores: 

200
Histórico de premiação PNQ:

pNQ 2007
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Dfernando José Dutra parreira, 
Diretor-executivo da Gerdau Riograndense
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Excelência desde 
a origem

Processos eficazes, 

estruturados e que funcionam. 

Eis a receita da Gerdau 

Riograndense para assegurar 

posição de destaque em 

um mercado cada vez mais 

competitivo. A Unidade foi 

premiada em sua primeira 

participação no ciclo do PNQ.

Vender, produzir e entregar. Esses são os principais processos da Gerdau Riograndense. Mas esses 
processos não seriam bem-executados se não houvesse foco no cliente e no mercado. 

Para ajustar esse foco permanentemente, foram instituídas 
células de negócios, que integram todas as áreas da empresa 
associadas aos processos principais. Com as células, os planos 
de ação voltados à melhoria da competitividade passaram a ser 
conduzidos com maior sinergia e focalizando as necessidades de 
toda a cadeia logística. 

“O foco não está só na produção. Temos assistência técnica, 
pós-venda e atendimento perfeito do pedido, no prazo, na 

quantidade e na qualidade acordados. Isso tudo tem um 
gerenciamento, com práticas refinadas, no sentido de buscar 
um atendimento melhor aos nossos clientes”, diz Fernando 
José Dutra Parreira, diretor-executivo da Gerdau Riograndense, 
uma das premiadas do PNQ 2007. “Foi com extrema satisfação 
que recebemos esse reconhecimento, que coroa mais uma 
etapa importante da nossa caminhada na busca contínua da 
excelência em nossos processos de gestão.”  
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Fundada em 1938 e primeira siderúrgica do Grupo Gerdau, que tem 
106 anos, a Gerdau Riograndense estreitou laços com os japoneses 
a partir do fim dos anos 70, quando foram feitos contratos de 
transferência de tecnologia, com o objetivo de incorporar conceitos de 
Qualidade Total. “Fomos buscar técnicas para aprimorar a fabricação 
de aço e encontramos mais do que isso: encontramos a gestão 
numa dimensão muito maior”, lembra Parreira. A implantação 
de ferramentas de gestão intensificou-se desde então e, sob a 
liderança de Jorge Gerdau Johannpeter, presidente do Conselho de 
Administração do Grupo, as boas práticas viraram rotina. 

A unidade, hoje situada no município de Sapucaia do Sul (RS), 
conta com mais de 1,1 mil colaboradores e tem capacidade 
para produzir 450 mil toneladas de aço por ano. Seus processos, 

equipamentos e instalações possuem alta tecnologia e são 
atualizados constantemente por meio de investimentos, ações 
de benchmarking com empresas consideradas referenciais e 
parcerias de cooperação tecnológica com siderúrgicas japonesas 
e alemãs. 

Os frutos foram colhidos pouco tempo depois. Como prova 
dessa evolução, nas décadas seguintes, a Gerdau Riograndense 
conquistou o Prêmio Qualidade RS, organizado pelo Programa 
Gaúcho de Qualidade e Produtividade (PGQP) e estruturado sobre 
as bases do PNQ, em todas as suas categorias - bronze, prata, ouro 
e diamante. Além disso, a unidade está certificada, desde 1996, 
na ISO 9001 (Sistema de Gestão da Qualidade) e, desde 2005, na 
ISO 14001 (Sistema de Gestão Ambiental).  

“O modelo de gestão da excelência é o diferencial no alcance de resultados”, frisa Parreira, observando que 
tudo isso fez da Riograndense uma referência dentro do grupo. “É preciso dar crédito à FNQ, pelo Modelo 
de Excelência da Gestão® (MEG). Temos convicção de que a instituição será promotora da integração das 
práticas de gestão nas organizações brasileiras”, elogia ele. Para Dirceu Tarcísio Togni, diretor industrial de 
Aços Longos Brasil do Grupo Gerdau, cada organização deve aprender a sobreviver em um mercado cada 
vez mais competitivo. Ele ressalta que processos como o do PNQ, dão às empresas competências para 
ultrapassar obstáculos relativos ao Brasil e à economia global.
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Numa organização como 
a nossa, que está em 13 
países, um modelo como 
o MEG é extremamente 
importante, porque nos 
ajuda a padronizar e 
disseminar as práticas de 
forma alinhada.
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Segmentação é chave para bom atendimento
Os critérios de segmentação de mercado estão definidos e determinam a forma de organização e trabalho das áreas de vendas e 
atendimento técnico.

Com o apoio de uma matriz de segmentação, o mercado 
é agrupado de forma estratégica, para posteriormente ser 
analisado e repartido utilizando-se critérios complementares de 
segmentação. Em cada segmento, as necessidades dos clientes 
atuais e potenciais são identificadas por meio de práticas de 
relacionamento proativas, que incluem visitas comerciais, 
visitas técnicas preventivas, central de relacionamento com o 
cliente (Fale com a Gerdau), pesquisa de satisfação de clientes, 
encontros técnicos, programas de relacionamento e matrizes de 
posicionamento. 

Um Comitê de Excelência integrado ao Sistema de Governança 
Corporativa tem como responsabilidade identificar novos processos 
essenciais ou modificações no escopo e na organização dos 

processos já existentes. Esse comitê também apóia o alcance 
das estratégias e assegura a sustentabilidade do negócio, além 
de estruturar sua gestão. “Quando se trabalha com sistemas de 
gestão estruturados, os processos ganham muita estabilidade. 
Conseguimos agregar resultados mais confiáveis, previsibilidade 
e consistência na operação. Temos, então, um resultado bastante 
importante do ponto de vista econômico e também de equipe”, 
afirma Togni.

O acompanhamento da entrega de produtos é realizado pelas equipes 
de vendas por meio da análise dos relatórios de gestão da carteira de 
clientes e de entrada de ordens, com interação freqüente com a área 
de Logística. Sistemas informatizados permitem informar ao cliente, a 
qualquer momento, sobre a posição de seus pedidos e demandas de 
relacionamento. O programa Atendimento Total no Prazo (ATP) envolve 
toda a cadeia de fornecimento da empresa e possui indicadores 
que medem o nível de atendimento e os passos intermediários do 
processo de atendimento ao cliente. Esses indicadores monitoram, 
por Célula de Negócios, o grau de atendimento às demandas do 
mercado e possibilitam interação contínua com as áreas de produção 
para promover ajustes na programação, assegurar o cumprimento das 
entregas e otimizar os níveis de estoques. 

Anualmente, a pesquisa de satisfação de clientes avalia a 
satisfação quanto aos fatores: qualidade do produto, qualidade do 
serviço de assistência técnica, atendimento comercial, logística, 
condições comerciais, custo de aquisição, expectativa, marketing 
e concorrência. As pesquisas são personalizadas e continuamente 
melhoradas a cada ciclo. O que se busca é saber se as informações 
estão alinhadas aos objetivos estratégicos, aos resultados dos 
planos de ação e se é necessário implementar melhorias em 
relação aos ciclos anteriores.
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Política da Qualidade Gerdau

Satisfazer as necessidades dos nossos clientes, praticando qualidade em 
tudo o que fazemos e melhorando continuamente nossos processos.

VI
SÃ

O Ser uma uma empresa 
siderúrgica global, entre as 
mais rentáveis do setor.

M
ISS

ÃO O Grupo Gerdau é uma empresa 
com foco em siderurgia, que 
busca satisfazer as necessidades 
dos clientes e criar valor para 
os acionistas, comprometida 
com a realização das pessoas 
e com o desenvolvimento 
sustentado da sociedade.
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■	 CLIENTE satisfeito
■	 SEGURANÇA TOTAL no ambiente de 

trabalho
■	 PESSOAS comprometidas e realizadas
■	 QUALIDADE em tudo o que faz
■	 EMPREENDEDORISMO RESPONSÁVEL
■	 INTEGRIDADE
■	 CRESCIMENTO e RENTABILIDADE
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Macroprocessos facilitam benchmarking
A gestão por processos foi introduzida no Grupo Gerdau em 2000, 
quando a organização começou a definição dos macroprocessos do 
negócio. 

Esse trabalho foi desenvolvido com o objetivo de possibilitar 
a sustentação das estratégias e obter vantagens competitivas 
por meio da incorporação dos diferenciais de cada Operação de 
Negócio a um sistema de gestão único, o GBS (Gerdau Business 
System). Esse sistema de gestão foi rapidamente replicado, 
contribuindo para a melhoria dos níveis de eficiência, propiciando 
o intercâmbio permanente de conhecimentos e ganhos para o 
negócio como um todo. O diagrama abaixo (à dir.) apresenta os 
Macroprocessos do Negócio, organizados em Operação (inclui os 
processos Vender, Produzir e Entregar) e Suporte. Os processos 
atuam horizontalmente no Grupo Gerdau, interligando todas as 
Operações de Negócios.

Os processos são gerenciados por meio de indicadores de desempenho, 
relatórios quantitativos e qualitativos. Os indicadores de desempenho 
são originados a partir dos indicadores dos mapas estratégicos 
(de cada macroprocesso e da Operação Aços Longos Brasil) e dos 
indicadores padronizados do GBS. 
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Especificamente para os processos de produção, existem 
indicadores denominados Metas Fortes, que têm por objetivo 
medir a eficiência do processo produtivo e servir de comparativo 
de desempenho entre outras unidades do Grupo Gerdau.

“Nossa organização está estruturada em macroprocessos, 
com assessments periódicos, considerando todas as boas 
práticas permanentemente. Em todas as organizações 
do Grupo, temos uma boa oportunidade, aproveitando 
essa sinergia, de disseminar essas práticas e mantê-las 
atualizadas, sempre buscando referenciais nas melhores 
organizações do mundo. Isso nos dá segurança de que 
estaremos alinhados às melhores práticas”, comenta Togni. 
Ele lembra que o Modelo de Excelência de Gestão influencia 
positivamente nessa dinâmica. “Quando olhamos do ponto 
de vista da Fundação Nacional da Qualidade, sabemos que 
há etapas a serem cumpridas. Então, executamos as práticas, 
seguindo os critérios da FNQ. Temos isso como uma rotina, 
garantida pelo próprio GBS”, completa. 

As práticas de gestão são específicas para cada um dos três grupos de fornecedores: Suprimentos, Metálicos 
e Logística. E as rotinas de gestão financeira passaram a ser conduzidas como processos desde 2000, quando 
foram mapeados para estabelecimento de padrões e indicadores de controle, e estabelecidos os Comitês de 
Gestão. A partir de 2005, esses padrões passaram por refinamentos com a implantação de controles para 
aderência à SOX (Lei Sarbanes-Oxley, referente à área de gestão documental). Os padrões foram novamente 
aperfeiçoados em 2006, com a padronização das políticas e diretrizes do GBS, finanças e relações com 
investidores (para todas as unidades do Grupo Gerdau no mundo), realizadas com o objetivo de integrar a 
gestão financeira das Operações de Negócios, para maximizar oportunidades e reduzir riscos.

As Células de Negócios da Gerdau Riograndense são administradas por um sistema matricial, com vinculação 
administrativa aos gestores locais e vinculação funcional a gestores globais dos macroprocessos (process owners) e 
líderes de processos das Operações de Negócio, de modo a promover sinergia, cooperação, aprendizado sistêmico e 
direcionar os esforços de gestão para consecução dos objetivos estratégicos do Grupo.
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equipes autogeridas na Gerdau
A Gerdau Riograndense valoriza e prioriza o público interno no preenchimento de vagas e, para isso, desenvolveu o Programa de Recrutamento 
Interno, com a divulgação das vagas por meio da intranet e painéis de gestão à vista.

Os registros das capacitações realizadas pelos colaboradores são 
mantidos em meio eletrônico e os treinamentos mais relevantes 
também são descritos na ferramenta Histórico e Aspirações, 
formando um cadastro geral de qualificações individuais, que 
constitui importante fonte de informações para recrutamento interno, 
promoções e transferências. Para todos os candidatos inscritos, 
aprovados ou não, é dado um feedback do seu desempenho no 
processo seletivo.

As práticas para avaliação do desempenho individual promovem a 
obtenção de alto desempenho aliado ao desenvolvimento profissional, 
pois também consideram aderência a comportamentos desejados. 
Sistemas informatizados permitem consolidar o grau de desempenho 
obtido, estratificado por área e célula de trabalho. Os gestores 
avaliam os resultados de suas equipes e promovem a utilização das 
ferramentas para melhoria do desempenho individual e em grupo. 
De forma colegiada, as informações sobre desempenho também são 
avaliadas nas reuniões mensais do Comitê de Gestão de Pessoas e 
trimestrais do Comitê de Desenvolvimento de Pessoas.

O Sistema de Remuneração por Resultados visa estimular o alcance 
de metas de alto desempenho, desafiando e reconhecendo as 
equipes, além de valorizar as contribuições diferenciadas, buscar 
a melhoria contínua de resultados, produtividade, qualidade e 
excelência dos processos. A identificação das necessidades de 
capacitação e desenvolvimento é conduzida por meio de práticas 
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Para a Gerdau, as 
pessoas são o maior 
patrimônio que as 
organizações podem 
ter. Quando há equipes 
competentes e capazes 
de se autogerir, a 
empresa consegue 
resultados superiores 
em tudo o que faz. 

com as quais é possível definir as prioridades frente às demandas 
estratégicas e operacionais do Grupo Gerdau, da Gerdau Riograndense 
e das áreas dessa unidade. Os colaboradores participam deste 
processo de identificação por meio das reuniões de feedback, dos 
diversos instrumentos de avaliação, e da elaboração do Plano de 
Desenvolvimento Individual (PDI).

Uma das premissas do processo de capacitação e desenvolvimento é 
o autodesenvolvimento. Ou seja, cada colaborador é responsável pelo 
seu desenvolvimento, buscando a realização das capacitações previstas 
em sua matriz de capacitação e PDI. Para alcançar esse objetivo recebe 
a orientação e apoio dos facilitadores, gestores e RH. “As pessoas talvez 
sejam o maior patrimônio que as organizações podem ter. Na medida 
em que temos uma equipe competente, com cada um dos colaboradores 
tendo capacidade de se autogerir, conseqüentemente a empresa 
consegue resultados superiores em tudo o que faz”, afirma Togni.

Vale destacar que, na Gerdau Riograndense, todas as práticas 
relacionadas ao atendimento dos requisitos legais estão implementadas, 
desde o início das operações, com o objetivo de garantir um ambiente 
seguro aos membros da força de trabalho. Essas práticas englobam 
brigada de emergência, PPRA, mapas de risco e CIPA. As práticas de 
segurança vêm sendo aprimoradas continuamente desde a introdução, 
em 1999, da metodologia de Controle de Perdas, que deu origem ao 
Sistema de Segurança Total (SST), em 2000, aplicado a todas as áreas da 
unidade e atividades desempenhadas por prestadores de serviços.
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Conhecimento tem papel estratégico no grupo
Informações comparativas são utilizadas por todo o Grupo Gerdau desde a implantação do Programa Qualidade Total, na década de 80, quando 
foram realizadas de forma inovadora as primeiras missões de estudo às siderúrgicas japonesas. 

Nessas missões, conduzidas até hoje a diversos países por meio de programas de visitas técnicas e contratos 
de transferência de tecnologia, as lideranças e operadores das áreas de produção e de apoio coletam 
informações relevantes para o aprimoramento da metodologia de gestão e desenvolvimento de processos.

As necessidades e prioridades para obtenção de informações comparativas são determinadas de forma 
colegiada nas reuniões do Time de Operação Sul, com objetivo de otimizar recursos e aproveitar a rede de 
relacionamentos e conhecimentos de todos os gestores para uma melhor seleção de fontes e oportunidades. 
Um Plano de Benchmarking sintetiza as ações para a busca de tais informações.

Na Gerdau Riograndense, os ativos intangíveis estão 
relacionados aos objetivos estratégicos posicionados 
nas perspectivas de pessoas, aprendizado e 
crescimento do mapa estratégico do Grupo Gerdau. 

Para o desenvolvimento de tecnologias de processos e de gestão, a Gerdau Riograndense prepara seus ativos 
humanos por meio de subsídio a programas de capacitação avançada, com projetos de conclusão de curso 
aplicados às necessidades do Grupo Gerdau. O incentivo ao pensamento criativo e inovador é promovido 
pelos Grupos de Solução de Problemas e Círculos de Controle da Qualidade. Por meio desses grupos são 
aplicados conceitos e ferramentas para melhoria da qualidade, segurança e desempenho ambiental. Como 
reconhecimento, os colaboradores recebem remuneração referente aos projetos implantados e os melhores 
trabalhos representam a Gerdau Riograndense em fóruns regionais, nacionais e internacionais, com prêmios 
e reconhecimentos para os grupos vencedores.

A análise dos ativos intangíveis, que agregam 
valor ao negócio, é conduzida durante o 
processo de Planejamento Estratégico do 
Grupo Gerdau. As necessidades de gestão 
e desenvolvimento desses ativos são 
posicionadas na perspectiva de pessoas, 
aprendizado e crescimento do mapa 
estratégico do Grupo, possibilitando seu 
desdobramento de forma adequada a todos 
os mapas estratégicos das Operações de 
negócio e Processos Funcionais.  
Quem explica melhor esse conceito é o 
diretor-executivo Parreira: “Um dos ativos 
intangíveis identificados são as nossas 
equipes, que representam um diferencial 
hoje, em um mundo onde o conhecimento 
de processos muda de forma muito rápida”. 
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O conhecimento especializado relacionado ao processo industrial está disponibilizado na forma de módulos 
de autotreinamento no Sistema de Capacitação Industrial, implantado desde 1995, que pode ser acessado 
no Centro de Educação. O diferencial de tais módulos é explicar a base conceitual dos processos, capacitando 
os operadores e facilitadores para as atividades de inovação e melhoria.

O Grupo Gerdau estabeleceu uma Política de Segurança da Informação, que tem por objetivo definir as 
normas gerais para o uso adequado das informações e recursos de Tecnologia da Informação e está baseada 
em três princípios: integridade, confidencialidade e disponibilidade das informações. As diretrizes desta 
política foram desdobradas por meio de Normas Gerais de Segurança da Informação aplicáveis inclusive a 
fornecedores e prestadores de serviços.

■  Comitês locais e corporativos: promovem a interação com 
as partes interessadas, ou seja, acionistas, clientes, sociedade, 
pessoas e fornecedores;

■  Time de Operação Sul: é o principal meio de exercício da 
liderança e tomada de decisão. Representa a alta direção da usina 
e é composto pelo diretor executivo e sua equipe de gestores. É de 
responsabilidade do diretor-executivo a gestão dos negócios e o 
apoio na construção das estratégias da operação de negócios Aços 
Longos Brasil e seu desdobramento na Gerdau Riograndense. Os 
processos de negócios e de apoio estabelecidos na usina são de 
responsabilidade dos gestores;

Colegiado inspira liderança
A liderança é exercida de forma colegiada para promover a sinergia e a integração entre os líderes da Gerdau Riograndense e do Grupo Gerdau nos diferentes 
processos organizacionais. Sob esses aspecto, destacam-se os seguintes comitês e times:

Os líderes são desenvolvidos com base em um modelo de competências revisado pelo CEG 
durante os ciclos de planejamento estratégico. Esse modelo define as competências essenciais 
para o negócio e os comportamentos que devem orientar o desempenho dos colaboradores. 
O Grupo Gerdau conta com um Sistema de Desenvolvimento de Líderes (SDL), continuamente 
revisado, que inclui módulos de treinamento, benchmarking, programas de especialização, 
mestrados, doutorados, intercâmbio entre unidades e programas especiais de desenvolvimento de 
competências de negócio, como o Gerdau Business Program, desenhado para oferecer capacitação 
acelerada no desenvolvimento de executivos, incluindo módulos no Brasil e no exterior.

Os valores e diretrizes organizacionais do Grupo Gerdau promovem a cultura da excelência e direcionam a 
modelagem do sistema gerencial da organização de forma a criar valor para todas as partes interessadas. 
Complementam os valores e diretrizes as Políticas da Qualidade, Segurança e Meio Ambiente, que definem 
o compromisso do Grupo Gerdau e de seus colaboradores com a qualidade e a satisfação do cliente, a 
segurança das pessoas e responsabilidades com o meio ambiente.

■  Time de Operação Longos Brasil (TOLB): toma as decisões 
relacionadas à operação e às estratégias referentes ao negócio 
Longos Brasil; 

■  Comitê Executivo Gerdau (CEG): define e monitora 
atividades, metas e estratégias para as operações do grupo no 
País e no mundo, além de coordenar os processos funcionais e 
demais mecanismos estabelecidos na estrutura de governança. 
Todos esses fóruns exercem suas atividades por meio de um 
sistema de reuniões estruturado, contemplando assuntos 
relacionados a todas as partes interessadas, com agenda 
estabelecida anualmente.

“Os líderes são agentes das mudanças”, explica Fernando José Dutra Parreira, diretor-executivo da Gerdau Riograndense. “Eles disseminam a cultura Gerdau 
e mantêm uma proximidade muito grande com os clientes. Com isso, nós temos uma inteligência do mercado, na busca da satisfação dos nossos clientes.” 
Portanto, continua ele, o líder é uma figura primordial nesse processo todo. “Ele tem que ser um inspirador das equipes na busca da implementação da 
estratégia, para garantir que ela atinja todos os níveis da organização. Tem que ser completo, com multi-habilidades, competência para envolver pessoas 
e desenvolver novos líderes. Precisa fazer com que a empresa continue crescendo. Enfim, tem que fazer uma gestão global, que permita se relacionar com 
diversos públicos e, acima de tudo, tem que ser uma pessoa apaixonada pelo que faz”, conclui o diretor da Gerdau Riograndense.

Ao buscar técnicas para aprimorar a fabricação de aço, a Gerdau 
encontrou a gestão em uma dimensão muito maior.
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integração de estratégias
Para assegurar a aplicação dos valores e diretrizes, padrões de trabalho são estabelecidos por meio do Gerdau Business System (GBS), que 
consolida o conjunto das melhores práticas do Grupo Gerdau para todos os macroprocessos considerados essenciais para suportar as estratégias 
do negócio. Por meio do GBS são designados líderes para esses processos e definidas políticas e diretrizes, itens de controle, padrões de 
gerenciamento e sistemas de verificação. Todos os padrões são validados pelo CEG. Sua disseminação ocorre por meio de fóruns, treinamentos, 
intranet e manuais. 

Grupo Gerdau, e emite diretrizes estratégicas para o CEG. A definição das estratégias corporativas é feita 
pelo CEG, com o apoio do Comitê de Estratégia (parte da estrutura de governança), com base nos cenários 
construídos, nas diretrizes recebidas e em outras informações de apoio à decisão fornecidas pelo Conselho 
de Administração. É então definido o Plano Estratégico Gerdau (PEG), com alcance de dez anos.

Para direcionar as ações de abrangência corporativa é definido um Plano de Execução (PEX) contendo os 
projetos e planos de ação essenciais para o desenvolvimento organizacional, com alcance de três anos. 
Também são definidas as metas e expectativas de desempenho e os direcionadores Estratégicos para todas 
as Operações de Negócio (ONs) e Processos Funcionais (PFs). A Gerdau Riograndense, assim como cada 
unidade industrial, conduz o desdobramento das estratégias com foco em seus cenários e revisa, de maneira 
coordenada com o processo conduzido na corporação, seu mapa estratégico incluindo indicadores e metas, 
plano de investimentos e PEX com alcance de três anos.

Para todas as metas desafiadoras são definidos planos de ação, investimentos, projetos Seis Sigma ou o 
direcionamento do trabalho de colaboradores por meio de programas participativos. Segundo Parreira, ações 
estruturadas dessa forma garantem inovação e melhoria contínua das práticas. “Há uma série de trabalhos 
de soluções de problemas, de sugestões, e a nossa força de trabalho tem permanentemente contribuído e 
sido reconhecida por isso”, diz.
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Cada unidade compara periodicamente suas práticas com os padrões GBS 
e elabora planos de ação para eliminação de lacunas. Comitês específicos 
para cada macroprocesso e um comitê de excelência integram os líderes 
de todos os macroprocessos e seus representantes nas operações de 
negócio em todo o mundo. Os principais mecanismos de análise crítica 
do desempenho global são as reuniões de liderança com pautas e 
calendário planejados para assegurar que os principais aspectos da 
estratégia do negócio, dos resultados dos indicadores de desempenho 
e necessidades de todas as partes interessadas sejam consideradas. As 
análises sempre são realizadas de forma vertical e horizontal, detalhando 
os fatores que influenciam os resultados e o desempenho na Gerdau 
Riograndense e também comparando com o desempenho das demais 
unidades do Grupo Gerdau, de forma a buscar oportunidades de 
melhoria e sinergia entre as operações.

O Planejamento Estratégico é conduzido como um processo desde 
1997, integrando todos os níveis decisórios do Grupo Gerdau em 
ciclos anuais, com ações concentradas ao longo do segundo semestre. 
O Conselho de Administração revisa a Missão, Visão e Valores do 

Na Gerdau Riograndense, 
a disseminação da 
informação faz parte 
do Planejamento 
Estratégico.JO
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Número de projetos sociais
O Fundo Pró-Infância dos Profissionais Gerdau, criado em 1999, visa 
em parceria com os Conselhos Municipais a aplicar diretamente na 
comunidade, conforme regra do Governo Federal, parte do Imposto de 
Renda devido pelas pessoas físicas e jurídicas. O Grupo Gerdau assegura a 
aplicação de 100% de sua renúncia fiscal e estimula seus colaboradores 
a fazerem o mesmo, financiando sua contribuição, que somente terá o 
valor retido em folha de pagamento na restituição do imposto de renda. 
Desde o seu lançamento, o Fundo já destinou mais de R$ 18,3 milhões 
– recursos do Grupo Gerdau e dos colaboradores – para 203 projetos 
sociais, beneficiando 43 mil crianças e adolescentes. Em 2006, foram 
realizadas 61 palestras de mobilização, que incentivaram a adoção desse 
programa por importantes entidades brasileiras. Além do apoio por 
meio do Fundo Pró-Infância dos Profissionais Gerdau, em 2006, o Grupo 
Gerdau destinou R$ 51,6 milhões para 817 iniciativas que beneficiaram 
cerca de 13,2 milhões de pessoas.

responsabilidade socioambiental
As ações de desenvolvimento do processo de aciaria, apoiadas por processos de benchmarking a siderúrgicas internacionais e contratos de transferência de 
tecnologia, têm promovido melhorias contínuas no processo de produção do aço, otimizando-se a utilização de insumos e geração de co-produtos por meio 
de critérios refinados para seleção de sucata, preparação da carga dos fornos e diminuição do consumo de energia. 

Atualmente, o balanço entre as entradas e saídas do processo produtivo 
da Gerdau Riograndense é favorável ao meio ambiente: cada tonelada 
de aço produzida recicla aproximadamente 930 kg de sucata ferrosa.
A Gerdau Riograndense trabalha em parceria com centros de pesquisa, 
como a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), que realiza 
estudos para desenvolvimento de soluções alternativas para ampliar os 
atuais índices de reciclagem. Essas pesquisas indicam alternativas de 
aplicações viáveis para destinação dos co-produtos.

Para tratar aspectos ambientais de forma proativa, a Gerdau 
Riograndense iniciou em 1999 a implantação de um Sistema 
de Gestão Ambiental (SGA) baseado na norma NBR ISO 14001. 
Planilhas de aspectos e impactos ambientais que consideram fatores 
relacionados à probabilidade de ocorrência, abrangência, gravidade, 
legislação e as diretrizes de meio ambiente do Grupo Gerdau são 
utilizadas para avaliação dos aspectos ambientais da unidade. Os 
aspectos ambientais significativos são inseridos no plano de objetivos 
e metas e, quando necessário, no plano de investimento da unidade. A 
execução das ações é acompanhada pelo Comitê de Meio Ambiente.

A Gerdau Riograndense realiza o inventário anual das emissões de 
gás carbônico do seu processo produtivo por meio do levantamento 

do consumo das principais fontes emissoras relacionadas pelo 
International Iron and Steel Institute (IISI). A redução de 11% na 
emissão de CO2, obtida em 2006, foi resultado do aumento da 
eficiência no consumo de energia elétrica do processo e de alterações 
na matriz energética.

No campo social, o Instituto Gerdau promove a sinergia entre todas 
as unidades na identificação de oportunidades e no desenvolvimento 
de projetos de sustentabilidade. O Comitê do Instituto Gerdau 
implantado na Gerdau Riograndense coordena os investimentos 
sociais nas comunidades e apóia a condução do Programa Voluntário 
Gerdau. O Instituto Gerdau sistematizou os critérios de investimentos 
nas comunidades, integrou as experiências desenvolvidas pelas 
diversas unidades, uniu os colaboradores voluntários em torno de 
projetos comuns, criou canais de comunicação e ferramentas para 
interagir com os diversos públicos envolvidos nas ações e promoveu o 
compartilhamento e a disseminação de experiências bem-sucedidas. 

As melhorias contínuas no 
processo de produção do aço 
geram economia de energia 
e  menor impacto ao meio 
ambiente.  
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Nome da empresa:

petróleo Brasileiro S.A - Área de Negócio 
Abastecimento

Endereço:

Av. república do Chile, 65 - 20 andar   
rio de Janeiro / rJ

Site:
www.petrobras.com.br 

Data de fundação:

03/10/1953 (petrobras) e             
20/10/2000 (Abastecimento)

País de origem:

Brasil
Capital:

Nacional / estrangeiro
Setor de atuação:

petróleo e derivados
Principais Executivos:

José Sérgio Gabrielli, presidente 
paulo roberto Costa, diretor da área de 
Abastecimento

Composição acionária:

União federal (32,2%), BNDeSpar 
(7,6%), ADr-Ações ON (16,1%), 
ADr-Ações pN (16,0%), fMp - fGTS 
petrobras (2,5%), estrangeiros - 
resolução 2.689 C.M.N. (7,8%), Demais 
pessoas físicas e jurídicas (17,9%)

Porte da Companhia:

Grande empresa
Forma de atuação:

empresa de economia Mista / Área de 
Negócio Abastecimento

Número de unidades/filiais por Estado:

13 Unidades de Negócio                                     
(9 refinarias, 1 fábrica de 
lubrificantes, 1 Unidade de 
processamento de Xisto e 2 fábricas 
de fertilizantes)

Faturamento em 2005:
Aproximadamente r$ 120 bilhões

Total da força de trabalho:

12.507
Número de fornecedores: 

Acima de 1.000
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Com o PNQ 2007 

conquistado pela área de 

Abastecimento, a Petrobras 

reafirma a sua Visão:  

em 2020, pretende ser 

uma das cinco maiores e 

mais admiradas empresas 

integradas de energia do 

mundo.

O salto para o futuro

Para cumprir sua Visão, nem só de petróleo 
viverá a gigantesca empresa brasileira. 
O biocombustível já está em sua linha 
de produção e na pauta de alternativas 
energéticas para nações do mundo inteiro.
aos 57 anos de fundação, a petrobras adentrou o futuro há tempos. 
após conquistar auto-suficiência na produção do petróleo em 2006, 
demonstrando fôlego para competir no mercado interno e externo, 
a empresa conduziu o brasil aos principais palcos do debate mundial 
sobre as alternativas energéticas para o século 21. 

a companhia se vê às voltas com questões-chave para os rumos 
da economia global e até para a sobrevivência do planeta. embora 
o petróleo se mantenha como a principal fonte de combustível do 
mundo moderno, ele é energia não-renovável e, por isso, tem prazo 
para acabar. os números divergem, mas em média e preservado 
o nível de consumo global, as reservas dos países produtores só 

suportariam mais 70 a 100 anos. além de sua finitude, o petróleo é 
apontado como o grande vilão dos impactos negativos produzidos 
pelo homem sobre o meio ambiente.   

encontrar respostas para contradição desse porte tem sido o desafio da 
petrobras e, nesse quesito, ela avança posições no mundo globalizado 
por estar inserida em um país com extenso território, rico em recursos 
naturais e biodiversidade. em novembro de 2007, a petrobras 
anunciou a descoberta de novos campos nas bacias do espírito Santo, 
Campos e Santos, com enorme potencial de produção e capazes de 
elevar as reservas brasileiras de petróleo e gás natural a patamares 
muito superiores aos atuais. Segundo o presidente da companhia, 
José Sérgio Gabrielli, não há como alterar o conteúdo de carbono do 
produto da petrobras, nem se deve “demonizar” o petróleo - afinal ele 
é responsável pelo grande salto de modernidade no mundo. Mas há 
meios de amenizar seus efeitos negativos, transformando hábitos de 
produção e consumo na sociedade e desenvolvendo alternativas de 
combustíveis mais limpos.
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Consolidar a petrobras como referência mundial em sustentabilidade 
é a maior ambição de Gabrielli. “para isso, temos que atuar muito 
bem no refino, já reconhecido por sua excelência e agora premiado 
com o pnQ 2007, e ampliar o conjunto das atividades energéticas 
que desenvolvemos, em especial na área de biocombustíveis”, 
pondera. algumas iniciativas nesse sentido já fazem parte da 
gestão da antiga estatal brasileira, hoje companhia mista. “estamos 
melhorando a eficiência energética do nosso próprio sistema e de 
nossos processos”, afirma o presidente. o plano de negócio 2008-2012 
prevê investimentos de 29,6 bilhões de dólares para o Downstream, 
dos quais 8,6 bilhões são para melhorar a qualidade do diesel e da 
gasolina, e 8,6 bilhões para reduzir a emissão de enxofre. 

a companhia avança também em direção ao desenvolvimento e 
produção de biocombustíveis. “temos processos patenteados para 
a utilização dos óleos vegetais na produção de um diesel de alta 
qualidade e estamos em fase final de desenvolvimento tecnológico 
de um aditivo do diesel, 100% feito de óleo vegetal. avançamos 
também fora do refino e pretendemos desempenhar um papel 
muito grande na expansão internacional do etanol, na logística, 
utilização e produção do biodiesel mundial”, enumera Gabrielli.

esse é o cenário de futuro mais promissor no qual vive a “menina 
dos olhos” da república brasileira. Mas algumas turbulências vêm 
diretamente do passado, a exemplo das relações conflituosas com o 

presidente boliviano evo Morales, que de certa forma reproduzem o 
sentimento que originou a criação da empresa, em 1950:  
o nacionalismo radical. 

Se naquela época, o jargão “o petróleo é nosso”, cunhado pelo escritor 
Monteiro Lobato e adotado pelo governo Getúlio Vargas, representava 
o início do sonho de auto-suficiência, hoje a petrobras se insere em um 
contexto mundial, no qual as relações vão muito além das fronteiras 
nacionais. “não temos dúvida de que a melhoria de gestão é estratégica 
para a competição global. e os fundamentos e Critérios adotados no 
pnQ serão propulsores para o crescimento da petrobras, no brasil e no 
mundo”, avalia paulo roberto Costa, diretor da área de abastecimento.

as lideranças da empresa não escondem o orgulho do pnQ 2007 
concedido à área de abastecimento. “ele reconhece a excelência 
em gestão de nosso refino, logística e produção de fertilizantes, 
que envolvem uma complexidade muito grande, pois inclui ainda 
a comercialização do que é produzido - provavelmente a maior 
que a comissão do prêmio deve ter enfrentado. São 13 Unidades 
de negócio geridas com planejamento centralizado e integrado, 
múltiplos produtos, processos simultâneos, logística complexa e 12 mil 
empregados diretos. o grande desafio, agora, é manter o processo de 
melhoria contínua, que já faz parte da nossa política da qualidade de 
gestão”, afirma Gabrielli.
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recebemos a notícia do 
prêmio com orgulho e 
satisfação enormes.  
É altamente motivador 
para o Abastecimento e não 
tenho dúvidas de que terá 
um efeito alavancador para 
outras áreas da petrobras.
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No dia-a-dia da maior empresa brasileira
ao longo de sua história, a petrobras obteve diversas conquistas e reconhecimentos nacionais e internacionais 
nas áreas de pesquisa e tecnologia. nos últimos anos, também passou a ser destaque em outras áreas, como 
Gestão, responsabilidade Social e ambiental, relações com investidores, Comunicação Social. 

Desde o início da década de 90, visando atender às exigências do mercado e da sociedade e alcançar níveis cada vez 
mais elevados de desempenho e competitividade, a empresa vem, de forma sistemática, promovendo melhorias 
em sua gestão, tendo como referencial os princípios da Qualidade total. nesse sentido foram desenvolvidos, em toda 
a companhia, diversos programas de sensibilização e capacitação dos empregados. 

o processo de avaliação de Desempenho e de Gestão foi implementado em 1991 no abastecimento, com 
o objetivo de definir as metas físicas de desempenho e a negociação de metas anuais com as Unidades de 
negócios (Uns). a avaliação interna do Sistema de Gestão passou a ser realizada com base nos Critérios de 
excelência da fnQ em 1993, pois, segundo as lideranças da empresa, o instrumento permite avaliar, além dos 
resultados da organização, as práticas de gestão que os produzem. 

Um sonho alcançado
em 2005, sob a liderança do diretor de abastecimento, paulo roberto 
Costa, o processo foi estendido a todas as Gerências executivas desta 
área. a partir de então, o procedimento de avaliação passou a ser 
realizado de forma integrada, de acordo com o Modelo de Gestão do 
abastecimento, fundamentado nos Critérios de excelência da fnQ, em 
conformidade com o padrão avaliações do Sistema de Gestão. 

o abastecimento passou a ter uma atuação proativa, 
comprometendo-se com o desenvolvimento do modelo e 
responsabilizando-se, ele próprio, pela avaliação de sua gestão. 

De 1995 a 2003, o abastecimento 
passou por diversas avaliações 
de forma a estimular a melhoria 
da qualidade e promover 
internamente a reputação da 
excelência em Gestão de suas 
práticas e respectivos resultados. 
naquela ocasião, a metodologia 
adotada era conduzida pela Área 
Corporativa de Desenvolvimento 
de Sistemas de Gestão da 
petrobras e o abastecimento 
engajava-se no processo. 

“fizemos certificações integradas de todas as refinarias, da iSo 9001, 
iSo 14001, oHSaS 18001 a Sa 8000. em 2005, o abastecimento 
também foi agraciado com o prêmio Qualidade da Gestão pública 
(pQGf), categoria prata. o próximo passo era participar do pnQ”,  
conta paulo roberto Costa. 

em 2006, conquistou a categoria ouro do pQGf. “também nos 
inscrevemos e recebemos a visita dos avaliadores da fnQ. não fomos 
classificados, mas o aprendizado gerou aperfeiçoamento e, em 2007, 
levamos o prêmio. Um sonho realizado”, comemora o diretor.

Desde 1991, a complexa 
e abrangente Área 
de Abastecimento 
vem aprimorando seu 
processo de gestão.
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perfil da Companhia
A petrobras foi criada em 3 de outubro de 1953, através da lei 2.004, 
com o objetivo de executar as atividades do setor petróleo no Brasil 
em nome da União. em 1997, foi promulgada a lei n º 9.478, que 
abriu as atividades da indústria petrolífera no país à iniciativa privada. 
Como empresa integrada de energia, a petrobras atua em várias 
áreas deste setor, desde a exploração de gás e petróleo, refino e 
abastecimento, até a distribuição de derivados de  petróleo.

Área de Negócio Abastecimento
O Abastecimento é uma das quatro Áreas de Negócio da 
petrobras: exploração & produção, Abastecimento, Gás & energia 
e internacional, criadas na reestruturação que a empresa passou 
no ano 2000. É responsável por suprir o mercado nacional de 
petróleo e derivados. realiza, ainda, operações comerciais, no 
Brasil e no exterior, de compra, venda, importação e exportação de 
petróleo e derivados, produtos petroquímicos, álcool e fertilizantes, 
contribuindo para a missão da petrobras.

O principal negócio do Abastecimento é a produção e a venda de 
derivados de petróleo da petrobras. Seus principais produtos são: 
gasolina, Glp, Nafta petroquímica, óleo combustível, óleo diesel e 
querosene de aviação. para realizar o seu negócio, está estruturado 
em cinco macroprocessos: refino, logística de Abastecimento, 
Marketing e Comercialização, petroquímica e fertilizantes e 
Direcionamento do Negócio. Sua força de trabalho é composta 
por empregados (quadro próprio) e empregados contratados das 
empresas prestadoras de serviços. 

em busca da qualidade sempre
o exercício da liderança é realizado com base na estrutura hierárquica e no sistema de trabalho, que consiste em 
um conjunto sistemático de reuniões, comitês, fóruns e grupos de trabalho. “é algo extremamente desafiador, 
porque estamos falando de 12 mil empregados na área de abastecimento”, avalia paulo roberto Costa.

os líderes conduzem os relacionamentos com todas as partes interessadas: força de trabalho; clientes; 
fornecedores; acionistas, representados pela alta administração da petrobras, incluindo Conselho de 
administração e parceiros de negócios; Sociedade, representada pelas comunidades de entorno das 
Uns, associações comunitárias, poder público, onGs, governos federal, estaduais e municipais e órgãos 
reguladores.

Com a presença de membros da alta administração, a área se relaciona com as partes interessadas através de 
práticas como: Conversando com o Diretor, programa parceria responsável, programa portas abertas, programa 
olho no olho, participação em entidades de Classe, fórum de petróleo, programa de Visitas, participação no 
Conselho de administração da transpetro, da refap e da fábrica Carioca de Catalisadores, entre outras.
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página 77

Gestão baseada nos Critérios de excelência 
a atuação do abastecimento, como agente central na cadeia produtiva da petrobras, está ancorada na 
integração de seus processos e competências, procurando expandir e diversificar seu mercado, produtos 
e carteira de negócios, de maneira social e ambientalmente responsável, além de satisfazer os clientes 
segundo critérios de qualidade, segurança e eficiência máxima.

o Modelo de Gestão (veja ilustração) é baseado nos Critérios de excelência do prêmio nacional de Qualidade 
(pnQ), no guia da petrobras de Gestão para a excelência e nas normas certificáveis iSo 9001, iSo 14001, 
oHSaS 18001, Sa 8000. 

esse modelo se desenvolve em torno da política de Gestão, tendo como base o Conhecimento da Área 
de negócio, representado pela competência da força de trabalho subsidiada pelas informações geradas e 
utilizadas em seus processos. tais competências são definidas e fundamentadas no CHa (Conhecimentos, 
Habilidades e atitudes) necessários a cada processo. o gerenciamento do modelo é realizado por meio 
do ciclo pDCa (planejar /Desenvolver /Checar / analisar), o que garante o aprimoramento contínuo da 
organização rumo à excelência. 

a estrutura do negócio está definida por processos que buscam integrar todo o abastecimento e criar 
uma base sólida para suportar suas estratégias voltadas a conquista e retenção de Clientes, por meio do 
conhecimento de suas necessidades e tendências do Mercado. o modelo direciona o abastecimento para a 
Gestão dos resultados, visando atingir e superar metas desdobradas desde o nível diretivo até individual, 
por meio do Gerenciamento de Desempenho (GD). o desempenho do abastecimento, por sua vez, é 
analisado em relação aos objetivos, iniciativas estratégicas e indicadores nos níveis diretivo, executivo e 
gerencial, em reuniões denominadas raCs (reuniões de análise Crítica).

o aprendizado global no abastecimento é orientado por um sistema estruturado, projetado para promover 
o aperfeiçoamento sistemático e a melhoria contínua da gestão, abrangendo todos os critérios e itens de 
enfoque do pnQ.

em 2020, a quinta maior empresa de energia do mundo 
o plano estratégico da petrobras 2020 define os caminhos que a companhia deve trilhar para tornar real a sua 
visão de futuro, por meio da identificação de forças restritivas e impulsoras, externas e internas, decorrentes da 
análise do mercado de atuação e do macroambiente. a formulação das estratégias do abastecimento é parte do 
planejamento estratégico da petrobras, que abrange, a cada revisão anual, um horizonte de cinco anos, de forma 
contínua e com base no bSC. 

Cada pessoa que compõe a força de trabalho da petrobras contribui para o alcance dos objetivos, por meio do 
desdobramento das ações das iniciativas e metas, desde o nível diretivo até chegar às metas individuais e de 
equipe, com a utilização de uma metodologia denominada Gerenciamento do Desempenho. esse processo 
instrumentaliza a estrutura de liderança da companhia, com a motivação das pessoas em torno dos desafios e 
metas cada vez mais ousadas.
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Conhecer e entender o cliente 
identificar, analisar e compreender as demandas dos clientes atuais 
e potenciais, para cada vez mais estreitar relações com o público, e 
garantir maior satisfação com os produtos e serviços, é fator crítico de 
sucesso para o negócio da petrobras.

entre os canais de relacionamento com esse público, destaca-se o 
SaC petrobras, que permite que todos os clientes atuais e potenciais 
manifestem suas expectativas, necessidades e sugestões, por telefone, 
fax, web, carta, e-mail. a ferramenta é utilizada também por todos os 
demais públicos de interesse da petrobras, constituindo-se num canal 
integrado de relacionamento.

o Canal Cliente opera via web (www.canalcliente.com.br), sendo 
um site exclusivo e disponível 24 horas por dia. foi ganhador de 
importantes prêmios, como o Marketing best (2003 e 2006); b2b 
(2003); abM&n (2004); aDVb - rio (2004 e 2005).

Ética e transparência no modelo de 
relacionamento 
a atuação do abastecimento é baseada no relacionamento ético e 
transparente com todas as partes interessadas. as ações que visam 
a melhorar as condições de vida da sociedade e a preservação do 
meio ambiente recebem especial atenção. a responsabilidade 
socioambiental está destacada na Missão e Visão da petrobras, bem 
como na política de Gestão do abastecimento.

alinhada à organização, a área de abastecimento desenvolve várias 
práticas voltadas à diminuição dos impactos sociais e ambientais, ao 
desenvolvimento sustentável, à preservação de recursos ambientais e à 
redução de desigualdades sociais. 

entre elas, destaca-se o projeto Liderança em SMS, definido como 
um esforço concentrado da busca da excelência em quatro frentes 
de trabalho: Segurança, Meio ambiente, Saúde e Gestão. o projeto 
abrange todas as Unidades de negócio do abastecimento e tem como 
filosofia a integração, Cooperação e Customização.

M
iSS

Ão Atuar de forma segura e rentável, com responsabilidade 
social e ambiental, nas atividades da indústria de óleo, 
gás e energia, nos mercados nacional e internacional, 
fornecendo produtos e serviços adequados às 
necessidades dos seus clientes e contribuindo para o 
desenvolvimento do Brasil e dos países onde atua.

Vi
SÃ

o 
20

20 Seremos uma das cinco maiores empresas integradas 
de energia do mundo e a preferida pelos nossos 
públicos de interesse.

o SMSnet é um sistema informatizado 
de apoio ao levantamento, avaliação 
e gerenciamento dos aspectos e 
impactos, perigos, riscos e situações de 
emergência. também é utilizado para 
o monitoramento dos requisitos legais. 
os Simulados de emergência compõem 
um conjunto de atividades que visam 
a representar um determinado cenário 
acidental e a implementação das ações 
de resposta para controle de emergência. 
na realização de exercício Simulado com 
impacto externo, existe a participação da 
comunidade.

o programa olho no olho 
identifica novas informações 
sobre as transações comerciais 
dos clientes, apoiando todo o 
processo comercial, direcionando 
oportunidades e estabelecendo 
ações de melhoria. é composto 
de encontros proativos e 
personalizados, direcionados aos 
clientes, com a premissa básica 
de explicitar o alinhamento 
estratégico entre a petrobras 
e seus clientes, estreitar o 
relacionamento e divulgar ações 
de melhoria.
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A mamona, 
um dos ativos 
vegetais para 
a produção do 
Biodiesel.
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Compromisso com a ética 
o abastecimento busca assegurar relacionamentos transparentes e verdadeiros com as partes interessadas, 
tendo como base o Código de ética da petrobras, que se propõe a ser uma referência formal e institucional 
para as condutas pessoais e profissionais dos empregados. outro projeto, o programa portas abertas 
organiza visitas para diferentes grupos (familiares, escolas, onGS, imprensa, poderes públicos e clientes). 
esta prática favorece a aproximação com a comunidade e ocorre em todas as Unidades de negócio.

Transformando informação em conhecimento 
a velocidade das mudanças de mercados e as necessidades dos clientes e da sociedade exigem do 
abastecimento o tratamento de uma quantidade cada vez maior de dados para gerar informações 
necessárias à Gestão da empresa.

para alcançar a excelência, a companhia procura analisar as informações continuamente e transformá-las 
em conhecimento. o abastecimento conta com sistemas de informação de última geração, integrados e que 
disponibilizam informações confiáveis, em tempo adequado para a execução das tarefas.

a identificação das necessidades de informações para suportar a execução das atividades diárias, as tomadas 
de decisão e o acompanhamento das iniciativas estratégicas e ações relativas ao desempenho das pessoas 
e atividades do abastecimento são feitos a partir do mapeamento ou revisão/melhoria dos processos pelos 
gestores das diversas áreas usuárias das informações.

estudos de benchmarking são realizados na área desde a década de 1990, quando os processos relacionados 
ao refino de derivados passaram a ser referenciados internacionalmente, estabelecendo novos padrões de 
desempenho. para aperfeiçoar as práticas de gestão das informações comparativas, foram estabelecidos 
critérios para formação da Carteira de projetos de Benchmarking, que contemplam estudos visando a 
mitigar lacunas de desempenho em processos, indicadores, produtos e práticas de gestão de relevância 
estratégica. a partir de 2005, já foram conduzidos 12 projetos desta Carteira, além de vários outros estudos 
de comparação de abrangência mais localizada, conduzidas pelas diversas áreas da Sede e das Uns.

A Carteira de Projetos Socioambientais do Abastecimento 
contempla projetos de natureza transformadora, integradora 
e não-assistencialista.

Dentro desta carteira, estão empresas parceiras, clientes e fornecedores 
estimulados a participar e desenvolver ações de responsabilidade 
social e ambiental, de forma a obter sinergia no desenvolvimento das 
ações sociais institucionais, atuando em conjunto para a melhoria 
da qualidade e das condições de vida das comunidades vizinhas às 
Unidades. 

a empresa também disponibiliza canais para tratamento de questões 
éticas, como a ouvidoria petrobras, para todos os públicos de interesse; 
ouvidoria para Contratados, voltada a empregados das empresas 
prestadoras de serviço; representantes dos empregados (re) na Sede 
e nas Uns, canal de comunicação para as questões relacionadas com a 
Sa-8000 entre os empregados e a direção da Unidade; representante de 
responsabilidade Social (rrS) na Sede e nas Uns. 

Educação e sustentabilidade 
são prioridades dos projetos 
socioambientais.
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Conhecimento nunca é demais 
a petrobras considera o conhecimento como a base do modelo de 
Gestão do abastecimento. os componentes da Gestão dos ativos 
intangíveis são os capitais:

 Organizacional - processos-chave internos, Modelo de 
Gestão e Sistemas informacionais;
 humano - empregados que apresentam alto desempenho 
e alta proficiência ou experiência nos conhecimentos 
vinculados aos processos-chave;
 relacionamento - relacionamentos críticos com as partes 
interessadas, tais como clientes, fornecedores, comunidades e 
órgãos reguladores;
 Domínio Tecnológico - Conjunto de tecnologias 
desenvolvidas, absorvidas e adquiridas, as quais a petrobras 
domina e aplica nos seus processos-chave e na elaboração de 
soluções tecnológicas;
 Ambiental - fatores sociais, políticos, econômicos, culturais, 
ambientais e legais que podem influenciar grande parte das 
ações do Sistema, devendo ser permanentemente monitorados.

•

•

•

•

•

esses componentes encontram-se alinhados ao Modelo petrobras e são mapeados através de uma metodologia inovadora e proativa e 
confrontados com os objetivos e iniciativas do abastecimento, sob a responsabilidade dos respectivos gestores. as práticas de Gestão do 
Conhecimento procuram aprimorar os ativos intangíveis, gerando valor e diferencial competitivo.

o rodízio técnico é uma prática que visa ao desenvolvimento e ambientação do novo empregado nos processos e áreas correlatas à sua gerência. 
a escolha das áreas a serem contempladas no rodízio considera a necessidade de desenvolvimento de conhecimentos complementares que 
contribuam para o aprimoramento dos capitais de relacionamento organizacional e humano. por meio da substituição de um gerente durante o seu 
período de férias, por outro gerente proveniente de área com alto grau de relacionamento, o rodízio Gerencial objetiva desenvolver e aprimorar a 
interface entre áreas afins, bem como desenvolver nos gerentes as competências complementares às utilizadas em sua gerência de lotação. 

os encontros técnicos têm o objetivo de contribuir para os processos 
de identificação de oportunidades de melhorias nos processos 
críticos e resultados da companhia e estreitar o relacionamento 
entre as gerências que utilizam conhecimentos críticos comuns em 
seus processos, compartilhando as melhores práticas. Já o programa 
de tutoria procura desenvolver um plano de contingência para as 
gerências que possuam empregados ou contratados detentores 
de conhecimentos críticos, escassos ou na iminência de escassez, 
pelo compartilhamento desses conhecimentos entre os tutores e os 
aprendizes selecionados.

a função especialista destina-se à retenção de empregados com alto 
desempenho técnico, que detenham conhecimentos, habilidades ou o 
domínio de tecnologias e métodos vinculados aos processos essenciais 
e estratégicos para os negócios. a proteção do conhecimento ocorre 
por meio de acesso controlado aos procedimentos, manuais e normas, 
com uso de senha e restrição de acesso. Destacam-se, ainda o processo 
de patenteamento, fundamental para a petrobras e para o país, e a 
implementação da política de Segurança da informação, difundindo 
a cultura do sigilo e proteção das informações relevantes para os 
processos de negócio.

A Petrobras considera o conhecimento como a base do 
modelo de Gestão do Abastecimento.

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
e José Sérgio Gabrielli lançam o 
diesel produzido com a utilização da 
inédita tecnologia de H-Bio.
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pessoas geram resultados 
na caminhada para a excelência em Gestão, o abastecimento procura criar um clima de trabalho saudável, seguro e propício ao desenvolvimento, 
por entender que com um ambiente adequado sua força de trabalho torna-se mais motivada e capacitada. a performance da força de trabalho 
é gerenciada por meio do processo de Gerenciamento do Desempenho (GD), de forma a estimular a obtenção de metas, promover a cultura da 
excelência e o desenvolvimento profissional. Já o alinhamento com o desenvolvimento é garantido por meio da integração com o Mapeamento 
das Competências (CHa). a partir desse processo são identificadas as lacunas de conhecimento, habilidades e atitudes, o que dá origem ao plano 
de Desenvolvimento de recursos Humanos no brasil e no exterior e ao programa de especialização em Competências Gerenciais.

Carteira de benefícios 
a carteira de benefícios é um dos mecanismos de intensificação da 
satisfação das pessoas, sendo oferecida pela companhia a todos os 
empregados, extensiva aos dependentes familiares. algumas práticas 
são consideradas diferenciais:

 programa de preparo para a aposentadoria, destinado a 
empregados a cinco anos da aposentadoria;
auxílio escolar em ensino fundamental e Médio;
academia de ginástica nas dependências da companhia;
 programa de assistência especial (pae), que consiste no 
atendimento de empregados e dependentes portadores de 
necessidades especiais;
ouvidoria;
Ginástica laboral nos escritórios;
programa de atualização para a Vida e o trabalho (paVt);
programas de integração da família à empresa;
programa de promoção da Saúde;
programa de prevenção e recuperação do Dependente Químico.

Dessa forma, o abastecimento acredita que reúne os requisitos para a 
preservação da integridade física das pessoas, representada pela saúde 
ocupacional, segurança e ergonomia, bem como pelo bem-estar e 
satisfação da sua força de trabalho. o atendimento a esses requisitos é 
a condição fundamental para a retenção de talentos e para que a força 
de trabalho possa contribuir para os resultados da companhia, por 
meio da plena utilização de suas capacidades.

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Uma relação ganha-ganha 
o processo de relacionamento com fornecedores se fundamenta na 
cadeia de suprimentos, com destaque para: termos de Cooperação 
tecnológica, firmados para a troca de informações com as empresas 
ou instituições produtoras, de forma a capacitá-las; programa 
nacional de Qualificação e Certificação de pessoal na Área de 
Manutenção; programa de Mobilização da indústria nacional 
de petróleo e Gás natural (proMiMp), que tem como objetivo 
maximizar a participação da indústria nacional de bens e serviços 
e de Centros de excelência na indústria nacional de petróleo e gás 
natural; e o programa parceria responsável, que visa disseminar 
a excelência em Gestão pela cadeia de suprimento da petrobras, 
premiando fornecedores e clientes que se destacam na área.

processos integrados otimizam desempenho
os processos de agregação de valor ao refino, Logística de abastecimento, 
Marketing e Comercialização, petroquímica e fertilizantes, e Direcionamento 
do negócio estão organizados em atividades que asseguram o atendimento 
às necessidades e expectativas de seus clientes, acionistas, fornecedores, 
sociedade e força de trabalho. 

todos os processos são analisados e discutidos, envolvendo todas as 
áreas do abastecimento e considerando um conjunto de informações 
integradas das partes interessadas e das áreas da companhia, de forma 
a dar a modelagem de processos uma visão sistêmica e proativa.

resultados: uma construção diária 
para que cada ação da força de trabalho alcance o resultado almejado, 
todos precisam compreender a importância de suas atividades na 
busca pela excelência em Gestão. o abastecimento acredita que 
os resultados são construções feitas no dia-a-dia e preconiza o 
comprometimento da força de trabalho na superação de metas e desafios 
e, conseqüentemente, na obtenção de melhores resultados.
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Capital humano: o 
conhecimento é a 
base do modelo de 
gestão.
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Nome da empresa:

 promon S.A.
Endereço:

Avenida Juscelino Kubitschek, 1830, São 
paulo – Sp

Site:
www.promon.com.br

Data de fundação:

26 de dezembro de 1960
País de origem:

Brasil
Capital:

Nacional
Composição 
acionária:

100% pertencente aos profissionais que 
nela atuam

Principal Executivo

luiz ernesto Gemignani, diretor-presidente 
Setor de atuação:

energia, Óleo e Gás, Química, petroquímica, 
Mineração, Metalurgia, Siderurgia, 
Tecnologia da informação e Comunicação 
(TiC)

Porte:
Grande

Forma de atuação:
Serviços profissionais, Soluções 
integradas e Operação e Manutenção

Número de unidades/
filiais por Estado:

escritório no rio de Janeiro
Faturamento em 2006:

r$ 586,4 milhões
Total da força de trabalho:

965 profissionais, dos quais 
837 integrantes de seu quadro 
permanente (84 estagiários)

Número de fornecedores: 
1.000

Histórico de premiação 
PNQ:

3 vezes finalista – em 1992 com a 
candidatura da promon eletrônica, 
em 1997, com a candidatura da 
Unidade de Telecomunicações e, em 
2006, com a candidatura da  
promon S.A. premiada no pNQ 2007.
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luiz ernesto Gemignani,
Diretor-presidente da Promon
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Fatores como conhecimento, 

inovação e excelência definem 

o DNA da Promon, que saltou 

da condição de Finalista do 

PNQ no ano passado para a de 

Premiada em 2007.

Na rota da competitividade

Transformar conhecimento em soluções 
tecnológicas inovadoras para os setores  
em que atua. 

Essa é a proposta da Promon ao oferecer bens e serviços que 
contribuem para o desenvolvimento da sociedade em que está 
inserida. “São os valores intangíveis que colocam a Promon 
na rota da competitividade”, afirma Luiz Ernesto Gemignani, 
diretor-presidente da empresa. “Trata-se de um conjunto de 
fatores que constroem a nossa identidade: o conhecimento, 
a credibilidade, os princípios. A Promon tem, no seu DNA, 
e nos elementos definidores de seu caráter, os requisitos de 

uma empresa socialmente responsável”, define. Para ele, a 
premiação  é uma realização de muito significado. “Foram 
notáveis os progressos em nossas práticas, nos processos e na 
identificação e correção de falhas”, afirma o diretor-presidente, 
explicando que há muitas mudanças objetivas, tangíveis, 
perceptíveis e até mensuráveis. “Mas há outra, mais profunda: 
a convicção de que, hoje, a busca da excelência habita os 
corações dos profissionais da empresa”, diz ele.
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Segundo Gemignani, havia um estado de ansiedade geral na organização, na expectativa de confirmar a Promon como Premiada. Nos últimos três 
anos, aconteceu uma verdadeira mobilização na companhia, a fim de que ela pudesse atender aos Critérios e Fundamentos de Excelência da FNQ. 

Conhecimento como geração de valor

Para a Promon, o conhecimento é a fonte de todo o valor por ela gerado para 
seus clientes, para seus acionistas, para a sociedade e para as demais partes 
interessadas que participam, direta ou indiretamente, de seus processos 
produtivos. Nesse contexto, algumas iniciativas especialmente associadas à 
gestão do conhecimento merecem destaque, como, por exemplo, o programa 
de MBA voltado à gestão de projetos desenvolvidos pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV) especialmente para a Promon, e que formou, em dois anos de 
curso, aproximadamente 80 profissionais.

Além disso, foi criado em 2006 o Instituto de Tecnologia Promon (ITP), com 
o objetivo de identificar os temas que serão determinantes no futuro para o 
posicionamento estratégico da empresa e que, ao mesmo tempo, causarão impacto 
sobre os modelos de negócios de seus clientes e parceiros. O Instituto visa contribuir 
para a análise e o debate sobre tecnologias emergentes e seus impactos econômicos 
nos setores de energia, desenvolvimento sustentável e tecnologias da informação e 
comunicação (TIC).

Um dos fatores que sustentam o desempenho da organização é a prática de benchmarking. Por sua cultura 
de aprendizado organizacional, a Promon sempre utilizou informações comparativas para a tomada de 
decisão, definição de metas e melhoria de processos e soluções para seus clientes. Desde 2006, o processo 
de benchmarking é integrado e passou a ser coordenado pela Gerência de Qualidade. Nele, estão contidas 
as fases de planejamento, coleta de dados, análise, implementação e monitoramento, seguindo os padrões 
definidos em procedimentos internos.

No início da década passada, a Promon começou a desenvolver um amplo programa de informatização, 
buscando estabelecer um ambiente de trabalho de alta confiabilidade e produtividade, garantindo a 
máxima utilização da capacidade e da versatilidade dos recursos a serviço da empresa e ao alcance da força 
de trabalho, sem necessidade de intermediação. Na ocasião, iniciou a implantação da chamada Rede Lineus, 
uma rede de computadores baseada na arquitetura cliente/servidor. Essa rede evoluiu para a atual Rede 
Promon, baseada no conceito inovador de SOA (Service Oriented Architecture). 

Pela natureza de seus negócios, a Promon tem, na competência 
e na criatividade de sua equipe de profissionais, a base da 
capacidade de atendimento das necessidades de seus clientes.
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empresa quer expressar o valor de seus profissionais
A Promon é o resultado da conjugação de esforços de indivíduos de vocações afins, com o objetivo de criar condições para sua realização 
profissional e humana. 

Este trecho, extraído da Carta de Campos do Jordão, molda a alma de uma organização que tem no 
conhecimento a sua matéria-prima.

Pela natureza de seus negócios, a empresa tem em sua equipe de profissionais a base da capacidade de 
atendimento pleno das necessidades de seus clientes. Manter uma comunidade de profissionais altamente 
qualificada e permanentemente motivada para a criação de soluções inovadoras é um desafio que a 
empresa se dispõe a enfrentar com entusiasmo.

E foi com esse entusiasmo que a Promon desenvolveu o sistema que estimula o trabalho em time, adotando 
modelos de gestão por projetos. Valoriza o desenvolvimento do indivíduo, oferecendo programas como 
a mentoração, e posiciona-se com transparência, disponibilizando o resultado da pesquisa salarial aos 
funcionários, o que possibilita a todos, por exemplo, fazer uma autoproposição salarial. 

A prática de trabalho em time nas operações é uma das principais responsáveis pelo sucesso das soluções 
oferecidas aos clientes e pelos resultados alcançados, já que estimula o comprometimento de todos 
nas ações e decisões tomadas durante os projetos. Desde o primeiro dia de trabalho, o profissional já é 
incentivado a trabalhar em time, tanto que a empresa oferece para os recém-admitidos o suporte de um 
buddy, profissional de nível de senioridade semelhante à do novo funcionário, que cuida de ambientá-lo em 
sua área de trabalho e apresentá-lo à equipe com a qual irá se relacionar.

O modelo de gestão de pessoas da Promon a coloca em uma posição de benchmark, o que aumenta ainda 
mais o desafio para manter-se como uma excelente empresa para trabalhar e, conseqüentemente, atrair 
ótimos profissionais. “No entanto, não basta atrair bons profissionais, é preciso também motivá-los”, diz 
Luiz Ernesto Gemignani. É por isso que parte das atenções da Promon está voltada à qualidade de vida de 
seus profissionais. Entre as iniciativas destacam-se os Exames Voluntários de Saúde, a Sala de Ginástica, 
o Minestágio nas Férias (programa voltado a jovens parentes de profissionais e que estejam concluindo 
o ensino médio ou iniciando a faculdade), a Quick Massage e a Ginástica Laboral. Além disso, a empresa 
tem se dedicado a conhecer a fundo os seus profissionais e, para isso, desenvolveu uma Pesquisa do 
Perfil Profissional. A partir dela, a Promon discute a implantação de novas práticas de acordo com as reais 
necessidades do público interno.

Para a Promon,
o conhecimento é a 
fonte de todo o valor
gerado a clientes, 
acionistas e demais 
partes interessadas.
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Uma história escrita a muitas mãos
Criada em 1960, a partir da aliança entre uma empresa norte-americana, a Procon, Inc., e uma empresa brasileira, a Montreal Engenharia S.A., a 
Promon teve metade das ações comprada por um pequeno grupo de profissionais, seis anos depois. 
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Em 1970, o grupo adquiriu o restante do capital e, logo depois, todos 
os funcionários foram convidados a se tornarem acionistas. Esse fato 
deu início ao modelo acionário inovador existente até hoje e que faz da 
Promon uma empresa pertencente unicamente a seus profissionais. O 
modelo adotado reconhece a Promon como um conjunto de negócios 
interdependentes e coesos, que partilham visão, valores e ideais comuns.

Atualmente, a empresa dedica-se a prover soluções de infra-estrutura 
para setores-chave da economia, como energia, óleo e gás, química, 
petroquímica, mineração, metalurgia, siderurgia, tecnologia da 
informação e comunicação (TIC). Seu portfólio de realizações apresenta 
um conjunto expressivo de projetos, tais como sistemas de transportes, 
obras públicas, refinarias de petróleo, unidades petroquímicas, 
siderúrgicas e metalúrgicas, manufaturas, usinas hidrelétricas, 
termelétricas e nucleares, grandes sistemas de transmissão de energia, 
redes de telefonia fixa e móvel, entre outros.

Modelo acionário 
inovador, em 
que todos os 
funcionários são 
donos, a  Promon 
é um conjunto de  
negócios coesos que 
partilham visão, 
valores  e ideais 
comuns.

Gemignani conta que a Promon passou por mudanças importantes 
em sua estrutura de governança, durante a candidatura ao PNQ. 
“Embora a estrutura já fosse reconhecida, pelo fato de os diretores serem 
eleitos pelos funcionários acionistas e por haver muita transparência 
no processo, essa experiência com a FNQ nos fez identificar a 
importância de dar um formalismo maior a muitos aspectos da nossa 
governança”, explica ele, dizendo que dinâmicas que se conduziam de 
maneira informal ganharam mais consistência, na medida em que se 
incorporaram à prática regular de gestão da companhia.

Para refinar sua estrutura de governança, a Promon implantou, em 
2007, um Conselho de Administração composto por membros eleitos 
pelos acionistas, por voto direto e secreto, para um mandato de três 
anos. O Conselho se reúne mensalmente e tem a atribuição de definir os 
objetivos, a política e a orientação geral dos negócios da companhia e de 
sua gestão, além de aprovar o orçamento anual da empresa, entre outras.
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rigor e flexibilidade lado a lado
Os processos adotados pela Promon têm duas características 
aparentemente paradoxais: ao mesmo tempo em que são rígidos e 
complexos, são também muito flexíveis, para que possam permitir 
ajustes por parte do cliente, gerando resultados eficientes na entrega. 
Os principais processos são Comercialização e Execução, ambos 
associados às ofertas da empresa.

O processo de Comercialização tem como característica fundamental 
o fato de ser o responsável pela concepção e desenvolvimento de uma 
solução única para cada cliente, ou seja, o resultado do processo de 
Comercialização é o próprio projeto conceitual da solução. 

Já o processo de Execução considera como fundamentais as 
competências em gerenciar projetos e o conhecimento técnico para 
detalhar e implantar a solução, garantindo o atendimento de todos 
os requisitos estabelecidos no processo de Comercialização, além do 
atendimento das necessidades das demais partes interessadas. Para o 
gerenciamento de projetos, a partir da metodologia preconizada pelo 
Project Management Institute – PMI, a Promon desenvolveu o Sistema 
Promon de Gerenciamento. As competências técnicas fundamentais 
(Engenharia, Gerenciamento de Projetos, Gestão de Fornecimentos 
e Construção e Montagem), ferramentas e padrões de trabalho 
necessários para a execução dos projetos são definidos e geridos pelos 
Centros de Competência. O objetivo dos Centros de Competência é 
desenvolver cada uma dessas competências da Promon em todos 
os possíveis aspectos, sejam eles relacionados aos profissionais, aos 
processos, aos procedimentos, às ferramentas ou às parcerias.
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Uma empresa cresce 
e o vigor dela está 
diretamente ligado à sua 
capacidade de aprender. 
Acho que a promon 
sempre soube fazer isso.

estímulo e valorização da participação dos 
profissionais 
Fundamentado nos valores e ideais da Promon, o exercício da liderança 
na organização apóia-se no estímulo e valorização da participação 
de todos os profissionais na vida da empresa, buscando despertar 
em cada um o senso de pertencer a uma comunidade composta por 
pessoas com propósitos e crenças comuns. 

Neste contexto, a comunicação é o principal recurso utilizado para 
despertar o interesse em participar da vida da empresa. Reuniões, 
encontros, publicações e uma estreita relação com as lideranças 
promovem aquilo que a Promon considera primordial em sua 
comunidade: compartilhamento e participação.

A avaliação e a melhoria do sistema de liderança da Promon são 
realizadas de maneira sistemática e contínua, levando em conta a 

análise do desempenho global 
da organização, a pesquisa de 
clima organizacional, a avaliação 
de desempenho e outras práticas 
que fornecem informações 
relacionadas com a satisfação 
dos profissionais com a liderança, 
o estilo de administração, o 
comportamento ético nos 
relacionamentos interno e 
externo, além dos relacionados 
com o alcance dos objetivos e 
metas da empresa.
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É no contexto da própria empresa que despontam as lideranças. 
O processo de avaliação de desempenho é uma das práticas 
que possibilita a identificação de potenciais líderes, pois utiliza 
como base para a avaliação um questionário estruturado 
a partir das competências de liderança. O resultado dessa 
avaliação é consolidado pela chefia, que conduz reuniões de 
feedback, identificando oportunidades de desenvolvimento e 
promovendo o alinhamento das expectativas da Promon e seus 
profissionais. As ações são incorporadas ao plano de capacitação 
do funcionário, sendo acompanhadas de acordo com as práticas de 
desenvolvimento profissional.

“Outro processo extremamente importante dentro da Promon é o de 
aprendizado. Ao nos submetermos à metodologia da FNQ, o grande 
benefício foi fazer com que refinássemos esse processo. Hoje, com 
as experiências incorporadas na vida da companhia, as lições que 
aprendemos são muito mais eficazes”, diz ele.

Aprendizado:
processo beneficiado 
pela adoção do Modelo 
de  Gestão da FNQ.

inovação está no dNA
A inovação está presente na Promon desde a sua fundação, quando um grupo 
de engenheiros concebeu um modelo de organização inovador, no qual a 
empresa pertence 100% a seus profissionais ativos. Mais que um fator de 
sucesso, a inovação explica sua sobrevivência. 

Na pesquisa criada pelo IBIE – Instituto Brasileiro de Intra-Empreendedorismo, a 
Promon apareceu, por duas vezes consecutivas, na lista das empresas que mais 
estimulam o empreendedorismo e a inovação no Brasil, obtendo, em 2006, 
a quinta colocação. Ao todo, 267 empresas se inscreveram na pesquisa que 
identificou as mais bem-sucedidas em estimular seus funcionários a contribuir 
para o processo de inovação.

Também em 2006, a empresa foi classificada como uma das 100 mais inovadoras 
em Tecnologia da Informação, segundo um estudo promovido pela revista 
InformationWeek Brasil. Uma nova ferramenta de estímulo à inovação foi implantada 
em 2005: o Prin - Promon Inova, um aplicativo para registro de idéias e lições 
aprendidas, que conta hoje com mais de 800 registros.in
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empresa adota padrões internacionais de excelência
Na Promon, o Planejamento Estratégico, conduzido anualmente há mais de 30 anos, é objeto de 
reformulações constantes, tendo alcançado um alto grau de refinamento. 
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A condição de 
empresa Classe 
Mundial exige ações 
para assegurar 
a evolução dos 
benefícios obtidos 
com essa conquista.

Esse exercício é o principal processo para orientar os rumos da organização e ajudá-la a manter 
padrões internacionais de competitividade e excelência. Uma postura de questionamento, de abertura 
ao aprendizado e predisposição à mudança, é constantemente enfatizada para assegurar que o 
planejamento atenda às diferentes necessidades e objetivos das partes interessadas da Promon.

As discussões estruturadas têm início na direção e traduzem a visão dos macro-objetivos da Organização, 
seguindo uma dinâmica que acaba por envolver a maioria dos profissionais da empresa. Engajamento 
e comprometimento são as palavras de ordem no processo de Planejamento Estratégico da Promon. As 
estratégias e objetivos traçados são transformados em planos de ação e definem os rumos tomados pela 
empresa. No entanto, sua execução é acompanhada de forma a ajustar, de maneira contínua e proativa, 
as estratégias em relação às condições dos ambientes externos e internos.

Luiz Ernesto Gemignani lembra que é um desafio manter a condição de empresa Classe Mundial obtida 
pela Promon. Por isso, a idéia é, daqui a três anos ou mais, a organização se candidatar novamente 
ao PNQ, como forma de assegurar uma mobilização da companhia. “Nós entendemos que o que foi 
conquistado com todo esse processo do PNQ não pode ser perdido. Seria um desperdício. Estamos muito 
atentos a isso. Faz parte do nosso planejamento estratégico em andamento a discussão de questões 
ligadas a como assegurar que os benefícios conquistados se preservem, e a dinâmica evolutiva à qual 
nos colocamos a partir da candidatura ao PNQ se perpetue”, afirma.
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Busca da excelência é permanente 
A busca pela excelência sempre foi a força motriz da Promon. Sua importância é 
tal que foi historicamente tratada como seu “conceito-guia”. É algo que deve ser 
entendido de maneira bastante abrangente e que se aplica a todas as atividades e 
relacionamentos nos quais a Promon se envolve.

Da emissão das primeiras normas técnicas e administrativas e do primeiro Manual da 
Qualidade, ainda na década de 1970, à instituição da Política da Qualidade, obtenção 
das certificações ISO, introdução de processos de medição de satisfação de clientes e de 
pesquisas de práticas internas e do clima organizacional, entre muitas outras, a Promon 
tem se colocado numa caminhada de evolução contínua, desenvolvendo diferentes 
iniciativas na busca dessa condição de excelência.

É esse o contexto motivador que levou a Promon, na década de 1990, a se envolver 
de forma ativa na adoção e difusão do modelo sistêmico de excelência em gestão 
preconizado pela Fundação Nacional da Qualidade (FNQ). A adoção desse modelo tem 
trazido importantes benefícios ao aperfeiçoamento das suas práticas de gestão, um dos 
pilares da estratégia da Promon.

posicionamento com foco no cliente
Para a Promon, atender bem o cliente vai além de desenvolver ofertas 
adequadas às suas demandas específicas e entregar com qualidade 
os serviços para os quais é contratada.A partir da compreensão 
abrangente do negócio e do mercado em que cada cliente atua, bem 
como de suas estratégias, a empresa reúne conhecimento para identificar 
oportunidades, antecipar novos requisitos e propor soluções que 
agreguem o máximo de valor, numa atuação que compreende todo o 
ciclo de vida dos investimentos de seus clientes.

Soluções que agregam 
valor e vão além da 
demanda do cliente.

Esse tipo de relacionamento, que vem sendo construído ao longo dos anos, baseia-se numa postura 
customer centric. Trata-se, em síntese, de ter uma organização totalmente focada no cliente, com quem ela 
desenvolve relações de parcerias duradouras e que passam pela genuína e abrangente compreensão do seu 
negócio e dos mercados em que ele está inserido.

Por essa razão, pode-se dizer que hoje boa parte dos profissionais da Promon dedica-se a conhecer, 
minuciosamente, as necessidades e expectativas dos clientes, entender em profundidade os múltiplos elos e as 
dinâmicas competitivas associadas às suas cadeias de relacionamentos e, dessa forma, contextualizar os seus 
desafios estratégicos e tecnológicos. Desde 1996, a Promon realiza anualmente uma Pesquisa de Satisfação 
do Cliente. Por meio dela, é possível aferir a evolução do grau de satisfação e conhecer o posicionamento 
competitivo da organização.
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Compromisso com a sociedade
O reconhecimento de que as empresas têm um papel relevante no desenvolvimento da sociedade e de que devem pautar a condução de seus 
negócios por valores e princípios éticos com todas as suas partes interessadas está presente na Promon desde a sua constituição. 

Explicitados na Carta de Campos do Jordão, no Conceito-Guia, na 
Política da Qualidade e em outros documentos doutrinários da 
organização, esses componentes primários da cultura Promon são 
os elementos direcionadores de seus negócios e base de sustentação 
para todos os seus relacionamentos. 

Em 2004, a Promon explicitou a perspectiva “Sociedade e Meio 
Ambiente” como um dos elementos direcionadores para o 
desenvolvimento de sua estratégia e, dessa maneira, inseriu 
definitivamente esse tema no seu modelo de gestão e na agenda 
de toda a liderança da Organização. São iniciativas como a criação 
da Fundação Cultural Promon em 1987, a criação do Instituto Razão 
Social (IRS) em 2002 e, mais recentemente, no início de 2007, a 
criação do Instituto de Tecnologia Promon, voltado para iniciativas 
que estimulem o desenvolvimento tecnológico no Brasil. 

Para integrar as diversas iniciativas sociais e ambientais, a Promon 
instituiu, em 2006, um grupo coordenador para a dimensão 
sustentabilidade e criou o Projeto Saitá, que além de agregar um 
vasto conjunto de iniciativas socioambientais, ilustra a contribuição 
da Promon para o desenvolvimento sustentável. 

“A visão de que o mundo está em processo intenso de mudanças é o 
pressuposto básico de todo o nosso planejamento. Isso molda a forma 

As empresas são 
protagonistas 
importantes do 
desenvolvimento 
social e, como tal, 
têm um papel a 
exercer - tanto pelo 
exemplo como pela 
ação - na construção 
de uma sociedade 
mais próspera e 
justa.

como nos organizamos. A própria 
candidatura ao PNQ tem a ver 
com o reconhecimento de que 
é preciso estar suficientemente 
estruturado para que, diante 
dos desafios que surgem, 
sermos capazes de superá-los”, 
diz Gemignani. “Quem hoje 
afirma ‘eu estou preparado’ 
está equivocado, porque é uma 
dinâmica de mudanças que a 
gente nem sabe aonde vai levar. 
É um processo de transformação”, 
afirma, ressaltando que não há 
uma fórmula para ser Classe 
Mundial no Brasil. “Basta seguir a 
receita da Fundação. Além disso, 
você precisa estar pronto para 
reagir às mudanças”, resume o 
diretor-presidente da Promon.
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Nome da empresa:

itaú private Bank
Endereço:

Av. eng. Armando de Arruda pereira, 
707, São paulo/Sp

Site:
www.itauprivatebank.com.br

Data de fundação:

10 de março de 1991
País de origem:

Brasil
Principal Executivo:

lywal Salles filho
diretor-gerente sênior 

Setor de atuação:

Segmento de private Banking
Porte:

Grande empresa 
Total da força de trabalho:

232  Colaboradores - Dez/2006

Forma de atuação:

O itaú private Bank é uma Unidade 
de Negócio do Banco itaú S.A. Atua 
no segmento de private banking com 
o objetivo de atender ao mercado de 
HNWi - High Net Worth Individuals 
- pessoas com disponibilidade de 
recursos para investimento superior 
a 2 milhões de reais - provendo 
soluções integradas de Gestão 
patrimonial, de forma a atender suas 
necessidades e expectativas quanto 
à situação financeira, tributária e 
sucessória.

Número de unidades/
filiais por Estado:

São paulo (Matriz), rio de Janeiro, 
Curitiba e Belo Horizonte

Número de fornecedores: 
Cerca de 40

Histórico de premiação 
PNQ:

finalista pNQ 2007

fi
N

A
li

St
A

AN
DR

É C
ON

TI

Equipe do Itaú Private Bank
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Voltado à gestão de 

patrimônio, o Itaú Private Bank 

é Finalista do PNQ 2007.  

De pessoa para pessoa

Defender a posição de liderança, em um 
ambiente de alta competitividade, é um dos 
grandes desafios da empresa.
“O nosso negócio é feito de pessoas. Somos uma família que, 
trabalhando unida, com um único objetivo, sempre alcança o sucesso. 
É isso que nos diferencia da concorrência.” As palavras, ditas por 
Lywal Salles, diretor-gerente sênior do Itaú Private Bank, não são 
apenas de efeito. Elas traduzem o principal diferencial da Unidade de 
Negócio do Banco Itaú, Finalista do Prêmio Nacional da Qualidade® 
(PNQ) 2007. “Os principais valores intangíveis do nosso negócio são 
as próprias pessoas”, resume Luís Eduardo Arruda Costa, gerente de 
Qualidade e Planejamento Estratégico dessa unidade, criada em 
1991 e que figura hoje como o melhor private banking no Brasil, 
segundo a revista Euromoney. A publicação inglesa conduz o estudo 
de mercado mais abrangente desse setor, envolvendo um conjunto 

de cerca de mil organizações. “Quem avalia são os competidores. É o 
maior reconhecimento possível no setor de private banking”, sublinha 
Fabio Vidigal, diretor gerente do Itaú Private Bank. Em 16 anos de 
atividade, a unidade de negócio coleciona reconhecimentos, que se 
intensificaram nos últimos quatro anos, quando adotou o Modelo de 
Excelência da Gestão®. Além do destaque da Euromoney, conquistou 
o Prêmio Paulista de Qualidade da Gestão (PPQG), em 2006, e, agora, 
alcança a condição de Finalista do PNQ. 

A indústria de private banking movimenta US$ 37 trilhões no mundo e 
o Brasil ocupa um espaço cada vez maior nesse universo. O Itaú Private 
Bank atende ao mercado conhecido como High Net Worth Individuals 
(HNWI), constituído de pessoas com disponibilidade para investimento 
superior a R$ 2 milhões. Administra, hoje, um total de R$ 50 bilhões - em 
2002, eram R$ 10 bilhões, o que dá a medida desse crescimento. 
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Gestão de pessoas é atribuição de líderes
A gestão de pessoas no Itaú Private Bank é de responsabilidade 
direta de cada líder, cuja atuação é pautada pelas Políticas e Práticas 
Gerenciais Corporativas, desenvolvidas e disseminadas com o apoio da 
área de Recursos Humanos. O Sistema de Trabalho está estruturado em 
dois conceitos organizacionais: a Estrutura Funcional, que contempla 
cargos, funções e responsabilidades, e a Estrutura Multifuncional, 
que promove a dinâmica do negócio por meio de Fóruns Executivos 
e Técnicos. Segundo o Itaú Private Bank, essa forma de organização 
do trabalho permite atender a diversas características essenciais 
para o negócio, como resposta rápida, autonomia, aprendizagem, 
comunicação e flexibilidade.

Para valorizar o profissional interno, o Private Bank possui o POC 
- Programa de Oportunidades de Carreira, que recruta e seleciona 
talentos internamente. O sistema de carreira é em Y, o que possibilita 
ao colaborador optar por uma linha técnica ou gerencial, conforme sua 
preferência e habilidades profissionais.

Os profissionais contratados passam por um amplo processo de 
integração, com palestras, cursos de e-learning, vídeos, cartilhas e visitas 
às instalações para incorporar Visão, Valores, Cultura, Princípios e Práticas 
Gerenciais do Banco Itaú. O desempenho dos colaboradores é avaliado 
periodicamente por meio de duas ferramentas. A Gestão de Metas mede 
o desempenho em relação às metas individuais, às metas da área e às do 
Private Bank como um todo. A Sessão de Feedback Estruturado avalia a 
aderência dos colaboradores às competências corporativas.

Quanto aos programas de capacitação e desenvolvimento, que 
contribuem para a consolidação da Cultura de Excelência Private, 
merece destaque a Pós-Graduação Private Bank, única no mercado 
e desenvolvida pelo Private Bank em parceria com uma renomada 
instituição de ensino nacional. 

Resultado: o Itaú é, hoje, a 
instituição que tem a maior 
quantidade de profissionais com 
a certificação internacional CFP 
(Certified Financial Planner), 
de conhecimentos na área de 
aconselhamento patrimonial.

Por fim, vale destacar a 
Pesquisa Fale Francamente, 
que identifica os fatores 
que afetam o bem-estar, a 
satisfação e a motivação dos 
colaboradores. Realizada a cada 
dois anos, incorporou em 2005 
a metodologia GPTW - Great 
Place to Work, mundialmente 
reconhecida como referencial em 
gestão do clima organizacional.
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Como parte da busca da excelência, o itaú private Bank tem 
como prioridade desenvolver e proteger seus ativos intangíveis. 
para tal, adota rigorosas políticas de segurança de informação e 
diferencia-se pelas práticas de gestão de pessoas, visando atrair 
e reter os melhores profissionais do mercado.

Capital precioso
O processo de identificação dos Ativos intangíveis do private 
Bank alinha-se ao modelo recomendado pelo Comitê 
temático de Ativos intangíveis da fNQ - fundação Nacional de 
Qualidade, que considera quatro grupos: Ativos de Mercado, 
Ativos Humanos, Ativos de propriedade intelectual e Ativos 
de infra-estrutura.
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O que o itaú private 
Bank faz é tomar conta 
do dinheiro que reflete 
o esforço e a criação de 
valor que o cliente fez 
ao longo da vida. Só 
podemos fazer isso com 
qualidade e visão de 
longo prazo.
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Valores
A humanidade - o respeito ao ser humano.
A ética e o respeito às leis.
O progresso - a vocação para o desenvolvimento.
A objetividade - a solução racional dos problemas.

•
•
•
•

Ser o banco líder em performance e perene, 
reconhecidamente sólido e ético, destacando-se 
por equipes motivadas, comprometidas com a 
satisfação dos Clientes, com a comunidade e com 
a criação de diferenciais competitivos. 
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Gestão é avaliada com freqüência
Desde que adotou o MEG, em 2003, o Itaú Private Bank desenvolveu 
um sistema de gestão próprio, chamado de Sistema de Gestão 
Private, que passa por avaliações internas periódicas. “O que ocorre é 
o aprimoramento de uma cultura voltada para a melhoria contínua 
dos processos e resultados. O foco de tudo isso é a sustentabilidade do 
negócio ao longo do tempo. Se você não tem Critérios e Fundamentos 
de Qualidade implantados, é muito mais difícil”, avalia Fabio Vidigal.  
“O grande ganho é conseguir enxergar todas as práticas e resultados 
do negócio de uma maneira integrada”, completa Luís Eduardo.

Em fase de expansão internacional, o Itaú Private Bank muda o foco 
de um negócio voltado a clientes brasileiros e passa, com a aquisição 
de negócios no Exterior, a mirar outros países da América Latina, entre 
os quais Argentina, Chile, México, Uruguai, Equador e Venezuela. Daí 
a importância da adoção de um modelo de gestão como o MEG, que 
ajuda a padronizar processos e a estruturar as novas operações. “Isso 

nos caracteriza como organização Classe Mundial e nos posiciona ao 
lado de instituições de porte global, que têm fortalecido seus negócios 
no Brasil”, destaca o gerente da unidade.

O Itaú Private Bank adota uma estrutura enxuta e focada em três 
setores: Comercial, Especialistas e Operações & Apoio. Além da 
especialização necessária à condução do negócio, a idéia é obter 
rapidez na comunicação, agilidade nas decisões e constante interação 
entre os líderes e suas equipes. O desafio dos líderes é a busca 
constante do comprometimento das equipes com a excelência, 
gerando resultados sustentáveis para todas as partes interessadas.

Esta liderança é exercida tendo por base um conjunto de diretrizes 
organizacionais, que inclui a Visão, os Valores e os Princípios  
MIF - Modo Itaú de Fazer, integrados à Visão do Itaú Private Bank 
e ao SGP - Sistema de Gestão Private. 

O SGp - Sistema de Gestão private é um integrador dos oito focos da gestão private Bank e orienta todos os colaboradores 
em direção à geração de valor para as partes interessadas e à melhoria contínua dos processos e práticas de gestão.
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Defender liderança é desafio
Defender a posição de liderança no Brasil, conquistar e reter clientes 
num ambiente de alta competitividade, garantir a alta qualificação 
da equipe e reforçar o engajamento socioambiental são alguns dos 
desafios que o Itaú Private Bank pretende cumprir até 2009. As metas 
foram estabelecidas no processo de Planejamento Estratégico. Como 
processo de gestão, o Planejamento Estratégico orienta os rumos do 
negócio e as ações necessárias para garantir resultados sustentáveis, no 
curto e no longo prazo. “Antigamente, no private banking era preciso 
ter gentileza para guardar o dinheiro do cliente. A realidade mudou. 
É uma área extremamente complexa. Hoje, nos relacionamos com 
uma série de provedores internos e externos, estamos na condição de 
Advisor (conselheiro) e isso exige metodologia”, explica Fabio Vidigal.

A formulação das estratégias começa com o alinhamento do Private 
Bank às premissas e diretrizes do Banco Itaú. Na seqüência, são 
realizadas entrevistas com a direção e consolidadas informações 
quantitativas e qualitativas essenciais para a análise do ambiente 
interno, do setor de private banking e do macroambiente, no qual são 
considerados os aspectos econômicos, socioculturais, político-legais e 
tecnológicos. 

A execução das estratégias é uma etapa importante do planejamento. 
A direção do Itaú Private Bank comunica as estratégias, define e prioriza 
as ações, faz a alocação de recursos, estabelece metas e monitora o seu 
cumprimento. As estratégias definidas são desdobradas em Táticas, 
Atividades, Indicadores e Metas. Essa tarefa é realizada em workshops e 
reuniões com a participação de representantes das diversas áreas do Itaú 
Private Bank e dos principais fornecedores.
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Atendimento a clientes é segmentado
Em private banking, a discrição, o sigilo e a personalização do 
atendimento são aspectos fundamentais. Para melhor atender às 
diversas necessidades, o Itaú Private Bank segmenta sua carteira 
de clientes, tendo como base diversos parâmetros, dentre os quais 
o patrimônio investido ou potencial, estágio de vida do cliente, seu 
perfil de investidor, sua experiência com diferentes tipos de ativos 
financeiros.

Os responsáveis pelo atendimento ao cliente são os private bankers, 
gerentes de relacionamento altamente qualificados. Para garantir um 
atendimento integrado e customizado, o private banker conta com 
o apoio de uma ampla equipe de profissionais especializados em 
assessoria financeira, tributária e sucessória e no desenvolvimento de 
soluções financeiras customizadas.

Uma das formas de aperfeiçoar os produtos e serviços oferecidos 
é ouvir o que os clientes têm a dizer. Para isso, o Private Bank 
realiza anualmente a Pesquisa de Clientes, pioneira no mercado 
de private banking. Essa pesquisa avalia satisfação, fidelidade e 
imagem que os clientes possuem sobre o Itaú Private Bank e seus 
principais concorrentes. A análise integrada das informações obtidas 
por meio destas práticas é coordenada pela área de Qualidade e 
permite identificar aspectos que devem ser reforçados, assim como 
oportunidades de melhoria a serem trabalhadas.

Do conhecimento ao sucesso na gestão
A identificação das necessidades de informações no Itaú Private 
Bank resulta da interação entre o Gestor do Processo e o Cliente do 
Processo, podendo este ser um Cliente Interno ou Externo. A interação 
entre estes agentes é realizada, principalmente, por meio dos Fóruns 
Técnicos e Executivos, do Processo de Planejamento Estratégico e das 
Pesquisas e Visitas a Clientes.

A partir dessas informações, o Itaú Private Bank analisa o que é 
necessário para a tomada de decisões, o acompanhamento dos planos 
de ação e o apoio às operações diárias. 

O desenvolvimento dos sistemas informatizados é gerenciado pela 
Área de Tecnologia & Projetos, seguindo uma metodologia que envolve 
quatro fases: Identificação, Definição, Desenvolvimento e Implantação. 
Nesse sentido, frisa Fabio Vidigal, a adoção de um modelo de gestão 
como o MEG permite “maior compartilhamento e disseminação das 
informações entre os colaboradores”.

Nas atividades do Itaú Private Bank, a segurança da informação é 
fundamental, de forma a garantir o sigilo bancário e a privacidade dos 
clientes. A Política de Segurança e Privacidade da Informação envolve 
práticas como o uso de senhas e perfis de acesso a todos os sistemas 
informatizados e softwares de proteção contra a ação de vírus.

Como parte da busca pela excelência, o Itaú Private Bank tem como 
prioridade desenvolver e proteger seus ativos intangíveis. Para tal, 
diferencia-se pelas práticas de gestão de pessoas, visando atrair e reter    
os melhores profissionais do mercado.

Para mapear as melhores soluções financeiras do mercado e se antecipar 
à concorrência, o Itaú Private Bank realiza de forma estruturada o 
processo de benchmarking, que inclui quatro etapas: Planejamento, 
Coleta de Dados, Análise & Implementação e Aprendizado.

Sistemas informatizados 
permitem maior 
compartilhamento 
e disseminação das 
informações entre os 
colaboradores.
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reconhecidamente a melhor e mais 
competente operação de Gestão 
patrimonial para pessoas físicas detentoras 
de fortunas, caracterizando-nos pela 
alta capacitação e motivação de nossos 
profissionais, orientação ética, superioridade 
da oferta e qualidade de entrega.
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temos o desejo 
de continuar 
participando de 
premiações de 
qualidade, tanto 
no Brasil quanto 
no exterior. isso 
vai nos manter 
nessa linha 
de busca pela 
excelência.

private Bank quer criar valor para a sociedade
O Itaú Private Bank trabalha com o conceito de responsabilidade social, que pressupõe o 
reconhecimento da Comunidade e da Sociedade como partes integrantes da sua rede de relações. Para 
tanto, busca credibilidade perante a Sociedade e considera que o cuidado com a imagem deve abranger 
não só Clientes e Mercados, mas ser ampliado por meio de ações que reforcem essa imagem perante a 
todas as Comunidades com as quais a organização se relaciona.

Um dos principais focos do Private Bank está centrado no relacionamento e no atendimento aos requisitos 
dos órgãos regulatórios, BACEN - Banco Central do Brasil e CVM - Comissão de Valores Mobiliários, que 
organizam as demandas da Sociedade em relação à atividade financeira. Nesse contexto, o Private Bank 
conta com uma Política de Prevenção a Atos Ilícitos que contempla um conjunto de práticas que visam inibir 
as fraudes e a inserção de recursos provenientes de atos ilegais nos círculos da atividade econômica legal.

No relacionamento com as comunidades sociais, o Private Bank se integra e participa das ações e iniciativas 
nas áreas de educação, saúde, cultura e meio ambiente, coordenadas pela Fundação Itaú Social, pelo 
Instituto Itaú Cultural e pela Superintendência de Responsabilidade Socioambiental do Itaú.

Em 2007, o Banco Itaú foi selecionado para compor o DJSI - Dow Jones Sustainability Index pela oitava 
vez consecutiva, sendo o único banco latino-americano a participar de sua composição desde a criação 
do índice, que reconhece empresas que se destacam na integração do valor econômico à transparência, 
governança corporativa e responsabilidade social e ambiental, como forma de sustentabilidade no longo 
prazo. Também foi eleito, pela terceira vez consecutiva, o banco mais ético e sustentável da América Latina 
em estudo realizado pela consultoria Management & Excellence e pela revista Latin Finance.

processos visam gerar valor
No Itaú Private Bank, a identificação de Processos ocorre por meio 
do PE - Planejamento Estratégico, de Benchmarking Nacional e 
Internacional, dos Estudos de Mercado, dos Fóruns Executivos e 
Técnicos e das avaliações do SGP - Sistema de Gestão Private. Eles 
estão organizados em três grupos: os Processos de Negócio, que geram 
produtos e serviços para atender, satisfazer e encantar os clientes. Entre 
eles, estão o aconselhamento financeiro, o aconselhamento tributário 
e sucessório e o desenvolvimento de soluções financeiras. Nos demais 
grupos estão os processos que dão suporte aos Processos de Negócio: 
os Processos de Apoio e os Processos de Apoio Corporativos.

Cada um dos processos no Itaú Private Bank é desenhado com base 
nos requisitos que expressam as necessidades dos clientes e das 
demais partes interessadas. Estes requisitos são identificados a partir 
de práticas como visitas de prospecção, pesquisas de clientes e de 
colaboradores, regulações e auto-regulações entre outras. A condução 
e o desenvolvimento dos Processos são realizados por Equipes de 
Projeto seguindo uma metodologia que prevê cinco etapas: Diagnóstico, 
Definição, Detalhamento, Implementação e Monitoramento.

Já os Fornecedores do Private Bank são agrupados em quatro classes, 
observando-se a natureza dos bens, produtos ou serviços fornecidos e 
a natureza do relacionamento, interno ou externo.

As Práticas e Processos de 
Gestão dos Fornecedores 
são estruturados e aplicados 
conforme a especificidade de 
cada classe. 

O processo orçamentário do 
Itaú Private Bank, integrado 
ao processo de planejamento 
estratégico, contempla 
a definição dos recursos 
operacionais e dos investimentos 
necessários para o ano seguinte, 
assim como a projeção dos 
resultados financeiros. O 
cumprimento do orçamento é 
monitorado pela área de MIS e 
revisado periodicamente no CEP 
- Comitê Executivo Private.
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O lado PNQ 
da vida

Desde que a busca da Excelência em Gestão passou a nortear seus negócios, há dez anos, a Brasal 
Refrigerantes só coleciona elogios e bons resultados. Destaque do PNQ em 2006 (critério Clientes 
e Mercado) e 2007 (Pessoas), tornou-se a primeira empresa do Sistema Coca-Cola, e também do 
Distrito Federal, a conseguir o reconhecimento da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ). Nos 
negócios, os resultados são igualmente promissores. Desde que a Brasal passou a participar do 
ciclo PNQ, seu market share passou de 62,9% (2001) para 72,2% (2007); e o faturamento bruto 
subiu de R$ 288 milhões (2005) para R$ 341,5 milhões (2006) - crescimento de 18,4%.

A Brasal Refrigerantes, franquia da Coca-Cola, é eleita 
Destaque 2007 – Pessoas. É a segunda distinção da 
empresa em apenas cinco anos de PNQ.

Este é o 5º Ciclo PNQ da Brasal. Nesse período, a pontuação tem 
aumentado substancialmente, de modo que a empresa acredita 
estar próximo o momento em que será Finalista ou Premiada. 
“Mas não estamos nisso exclusivamente pelo prêmio, que é uma 
motivação adicional. Desenvolvemos as atividades visando à gestão. 
Ela tem dado resultados excelentes nesses anos de participação”, 
observa o presidente da Brasal, Osório Adriano Neto. 
Fundada em 1989, a Brasal Refrigerantes é uma jovem empresa 
brasileira do ramo de bebidas, responsável pela fabricação, venda 
e distribuição de produtos Coca-Cola e Femsa. A empresa integra 
o Grupo Brasal, um dos mais importantes da região Centro-Oeste, 
com atuação em cinco segmentos de negócios. Sediada em 
Taguatinga (DF), ocupa um terreno de 83 mil m², com 45 mil m² 
de área construída, possui sete linhas de produção com capacidade 
para fabricar e envasar 6 milhões de caixas unitárias por mês. A 
empresa conta com duas filiais, nos municípios goianos de Catalão e 

Formosa, cinco distribuidoras e 21 mil pontos de venda.  
É responsável pela geração de 1.600 empregos diretos. 
Em 2006, a Brasal recebeu o Destaque PNQ no critério Clientes 
depois de implementar uma série de ações visando à melhoria na 
qualidade do atendimento aos clientes. Agora, foi eleita Destaque 
no critério Pessoas, que avalia a política da empresa para o 
desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores, bem 
como as práticas adotadas para garantir-lhes qualidade de vida e 
bem-estar. “Esses critérios são relativamente distintos, mas quando 
olhamos o modelo de gestão, vemos que eles estão relacionados”, 
avalia Osório Adriano Neto. Sobre suas expectativas em relação 
à excelência em gestão, ele é categórico: “Vemos que existe uma 
relação direta entre o desempenho econômico da empresa e os 
programas da qualidade, entre a quantidade de pontos ganhos no 
PNQ e a nossa rentabilidade. Objetivamente, cada ponto aqui nos 
torna mais rentáveis. Então, não vamos nos afastar disso.”

A valorização das pessoas, 
estimuladas a participar 
da gestão da empresa por 
meio de uma estrutura 
mais horizontal, é um 
diferencial da Brasal.
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CritÉriO peSSOAS
Programas de valorização dos colaboradores, remuneração por desempenho, estímulos à participação de 
todos na busca de soluções para a empresa, recrutamentos internos e benefícios como bolsa de estudos são 
algumas das práticas relacionadas a pessoas adotadas pela Brasal Refrigerantes. Elas garantem a motivação 
dos profissionais e se refletem diretamente na qualidade dos serviços.

A organização do trabalho na Brasal passou a contar com uma estrutura mais horizontal em 1997. Essa 
diretriz reduziu os níveis hierárquicos, gerando maior autonomia, agilidade na tomada de decisões e 
facilidade de comunicação. Com isso, equipes interfuncionais, formadas por profissionais de diferentes 
postos, atuam como facilitadoras para o alcance das metas estabelecidas. “Nesse ambiente, às vezes o 
coordenador é um funcionário operacional”, exemplifica o presidente da empresa.

Por meio do Programa IBI, desde o ano 2000 os colaboradores são incentivados, com premiações e 
reconhecimento de suas iniciativas, a participar com idéias e sugestões para melhorias no ambiente de 
trabalho. A cooperação entre as pessoas ocorre de várias formas: no estilo de gerenciamento De Portas e 
Caras Abertas, no qual o colaborador tem total liberdade para conversar com os líderes da organização; no 
programa Conversando com o Diretor ou no conceito de ambiente de trabalho integrado. “Procuramos dar 
total liberdade para que as pessoas, inclusive aquelas de menor nível operacional, tenham a oportunidade 
de sugerir e criticar. Todas as idéias e críticas merecem uma resposta”, afirma Osório Adriano Neto.

O programa de contratação prioriza o recrutamento interno no preenchimento de vagas, aumentando 
o valor do capital humano e o desenvolvimento profissional. A empresa também possui processos de 

Estamos no caminho para consolidar o nosso objetivo de ter uma 
empresa Classe Mundial que atenda a todas as partes interessadas. 

Osório Adriano Neto, presidente da 
Brasal Refrigerantes

liderança e Cultura da excelência 
A Brasal mantém um trabalho permanente de identificação dos 
colaboradores com potencial de liderança. Desde 1997, a empresa 
estimula e promove a criação de grupos interfuncionais que atuam como 
canais para a identificação dessas lideranças. A adoção dos Fundamentos 
da Excelência em Gestão da FNQ em 2003 motivou a realização 
de uma série de ações para a comunicação dos valores e princípios 
organizacionais (programas, procedimentos operacionais padronizados, 
eventos, reuniões e treinamentos). A direção da empresa estimula e 
incentiva um ambiente propício ao aprendizado e à excelência.

Capacitação e qualidade de vida 
A política de capacitação e desenvolvimento – assim como o 
programa anual de treinamento - resulta da identificação de 
necessidades da empresa e dos profissionais. Além dos programas 
corporativos, a empresa identifica os colaboradores que tiveram 
sua vida acadêmica interrompida e promove sua inclusão em um 
programa de inserção educacional, além de conceder bolsas de 
estudos para o ensino superior.

A gestão da Qualidade de Vida, Segurança, Saúde Ocupacional e 
Ergonomia atende às especificações da certificação OHSAS 18001. 
Além da política permanente de prevenção de riscos, por meio de 
programas que preparam o profissional para as atividades que irá 
desempenhar, a Brasal realiza palestras e campanhas educativas sobre 
prevenção de doenças e segurança no trabalho, entre outros temas.

No Centro de Convivência, os colaboradores contam com uma série de 
serviços, como atendimento odontológico, salão de beleza, biblioteca 
e micros ligados à internet. Também são incentivados à prática de 
esportes. O serviço médico divulga informativos de saúde mensalmente 
e os colaboradores têm direito, sem qualquer custo, a vacinações contra 
gripe, febre amarela, hepatite e tríplice viral. Uma pesquisa anual ajuda 
a identificar fatores que afetam o bem-estar, a satisfação e a motivação 
dos funcionários. A Brasal também realiza atividades fora do ambiente de 
trabalho voltadas à melhoria da qualidade de vida de seus colaboradores, 
como convênios com academias de ginástica e escolas de idiomas, 
benefício estendido aos familiares.    

avaliação permanentes, que 
estimulam e reconhecem o 
alto desempenho, identificam 
oportunidades e fornecem 
subsídios ao desenvolvimento 
dos colaboradores.

O sistema de remuneração 
e reconhecimento adota o 
conceito de remuneração 
total, composta de salário-
base e benefícios. Mas, 
adicionalmente, a empresa 
oferece bônus e remuneração 
variável baseada em 
desempenho. Os estagiários 
contam com o pagamento 
de bolsa, alimentação, 
transporte, seguro de vida e 
bolsa de final de ano.
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