
Transformação cultural  

Presidente da Método destaca a importância de cuidar da identidade organizacional e mostra 
como a empresa se reinventou. 

Com 35 anos de mercado, a Método Engenharia alternou períodos de sucesso e altos níveis de 
crescimento com outros de acomodação e falta de foco. Para um de seus fundadores e atual 
presidente, Hugo Marques da Rosa, responsável pela palestra O que não fazer para a sua 
estratégia falhar, o mais importante em todo esse processo foi poder construir uma ponte 
entre o passado e o futuro da empresa com foco na identidade organizacional e nas 
competências essenciais, para que a Método continuasse a ser uma das referências brasileiras 
na área de edificações.  

"Quando a Método Engenharia surgiu, no início da década de 70, nossa economia estava com 
baixo crescimento e a relação capital-trabalho no segmento da construção, era comparável 
com a relação casa grande-senzala. O desafio foi mudar a cultura do setor, ou seja, fazer do 
peão um operário", explica Rosa.  

Com foco na gestão participativa e no desenvolvimento de lideranças, a Método teve uma 
seqüência de fatos que ofuscou a necessidade de mudanças. "Percebemos que estávamos 
vivendo um modelo superado", conta Hugo. Resgatar e revitalizar valores; redefinir e 
uniformizar a missão e a visão, e construir uma ponte entre o passado e o futuro da 
companhia foram as soluções encontradas e o que fez a companhia se transformar em agente 
do progresso e de mudanças significativas.  

"Cuidar da identidade da organização; saber identificar e confrontar problemas centrais; dar 
foco nas competências essenciais e ter claro que quanto maior a descentralização, maior a 
necessidade de controle foram as lições que aprendemos nesses períodos de evolução e, 
principalmente, de revolução", finaliza Rosa. 
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