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Estava muito bem lá. Gostava das pessoas, da empre
sa e da Bahia. Fui, entretanto, de repente, acometido 
de um forte sentimento de culpa por estar longe de mi
nha família em São Paulo, recentemente abalada pela 
perda de pessoas queridas. Pensei: 'Vou voltar no pri
meiro bonde para São Paulo'. Foi quando li um anún
cio. A Promon buscava candidatos para uma vaga no 
planejamento financeiro. 

Meus primeiros meses na Promon foram estra
nhos. Eu estranhava a empresa, que tinha cultura mui
to diferente de meus empregos anteriores. Levou al
gum tempo para que eu descobrisse do que se tratava 
e a compreendesse. Foi quando disse para mim mes
mo: 'Acho que nunca mais vou sair daqui'. Encontrei 
um ambiente em que a pessoa é importante, me sen
ti respeitado, meus chefes eram justos, devo muito a 
eles. Práticas que em outras empresas eram até rejei
tadas prevalecem na Promon. Aqui, o processo de to
mada de decisões é mais trabalhoso, porque se busca 
ouvir todas as partes envolvidas." 

Funcionários acionistas 
"Dos cerca de 1.800 funcionários da Promon SA no 

Brasil, 1.500 são acionistas. Os demais, em sua maio
ria, estão à espera de que se disponibilizem ações pa
ra poder comprá-las. Os novos funcionários têm prio
ridade de compra em relação aos que estão de posse de 
suas ações. Tem sido um ótimo investimento: nos últi
mos 20 anos, o retorno médio é superior a 30% anuais. 
A companhia recompra as ações quando o funcioná
rio sai ou se aposenta. Já vendi dois terços de minhas 
ações porque o estatuto estabelece que você deve co
meçar a fazer isso após os 60 anos de idade. Há outra 
sociedade, a Promon Empreendimentos e Participa
ções S.A, formada por 70 funcionários, que detém 51% 
de participação na empresa. Ela surgiu para dar certa 
estabilidade institucional e impedir que a Promon seja 
alvo de um eventual takeover hostil. Uma vez por ano 
é solicitado aos membros desse grupo que destaquem 
nomes de funcionários talentosos para integrá-lo." 

Eleição para o conselho 
"O voto de cada funcionário tem o peso de sua par

ticipação acionária — ninguém tem hoje mais de 3% 
do capital. A cada três anos é emitida uma circular em 
que se apresentam os candidatos ao conselho de ad
ministração. Os acionistas elegem os integrantes do 
conselho e, posteriormente, os nomes da diretoria 
executiva selecionados pelo conselho são submeti
dos aos funcionários, que podem ou não ratificá-los. 
Tudo é feito para que haja, em cada processo eleito
ral, duas ou mais chapas candidatas ao conselho, mas 
na verdade nunca houve mais de uma. Atribuo essa 
convergência à dinâmica de como emergem as lide
ranças na companhia." 

Modelo com filosofia 
"O modelo da Promon é uma expressão econômi

ca e política de uma filosofia empresarial que valoriza 

muito as pessoas, foca no conhecimento e não coloca 
o lucro e o crescimento a qualquer custo como a gran
de meta. Essa filosofia diz que todos devem participar e 
ter a chance de influir, a riqueza deve ser partilhada e a 
companhia deve ser herdada pelos que nela trabalham. 
Se uma pequena ou média empresa não for de capital 
intensivo, se o conhecimento for uma questão impor
tante e se a natureza da atividade econômica for criar 
valor agregado, creio ser este um modelo imbatível. Is
so porque quando você necessitar do indivíduo e de 
seu intelecto ele estará emocionalmente engajado em 
uma causa. Sua capacidade de contribuir, criar, produ
zir e ser feliz será incomparavelmente superior. A Pro
mon não seria o que é se não fosse por esse modelo. 

Lembre-se de que se trata de uma sobrevivente en
tre as empresas de engenharia surgidas no Brasil nos 
anos 60 e 70. Nossa rotatividade está bem abaixo da 
média do setor em que atuamos." 
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Práticas do conhecimento 
"A organização é desenhada em função do conhe

cimento. Há, claro, unidades administrativas clássi
cas, como finanças, jurídico e RH. O restante da com
panhia obedece a uma organização matricial na qual 
em um eixo se colocam os projetos ou negócios e, no 
outro, as áreas de conhecimento. Todos se reportam a 
duas lideranças. Uma, funcional, que tem a ver com o 
projeto ou negócio ao qual você está engajado. Outra, 
à área de conhecimento à qual você está vinculado. 
Esse eixo se estrutura por blocos: engenharia, gestão 
de fornecimentos, gerenciamento de projetos, cons
trução e montagem e suas subdisciplinas. 

Cada uma tem um chefe que responde por garan
tir a excelência da companhia em sua área de conheci
mento. Esse chiefknowledge officer dedica avida a as
segurar que a Promon está nas áreas de conhecimento 
que reconhece como fundamentais e com a qualifica
ção adequada internamente e, se necessário, a apon
tar onde o conhecimento pode ser acessado. Condu
zimos uma grande quantidade de programas internos 
com atividades presenciais e educação a distância em 
que profissionais mais experientes ministram cursos, 
por vídeo, internet, relatórios. Queremos garantir que 
o conhecimento esteja vivo no dia a dia da empresa. A 
companhia, ao lado disso, dispõe de uma enciclopédia 
que cataloga todo o conhecimento da Promon." 

Pensando o futuro 
"Há um processo contínuo de incentivo ao co

nhecimento. Um dos exemplos é o que chamamos 
de observatório tecnológico. São grupos dedicados a 
acompanhar o que acontece lá fora, constituídos por 
profissionais reconhecidos em suas áreas. Grande par
te da força da Promon está na capacidade de investigar 
o que virá, em perceber uma nova onda tecnológica e 
incorporar esse conhecimento. Em 2010 organizamos o 

Promon 2020, um ciclo de planejamento que começa
va com um programa de visões sobre demografia, geo
política e economia. Reunimos especialistas das áreas 
de energia, nanotecnologia e biologia do Brasil, dos Es
tados Unidos, da Europa e da Austrália. Resultou numa 
agitação cultural e alguns observatórios tecnológicos 
encarregados de estudar continuamente um assunto 
que se suspeita promissor, que não vai gerar negócio a 
curto prazo, mas do qual a empresa não pode se desco-
nectar. A Promon é uma compania que transforma co
nhecimento em solução para o cliente. Grande parte de 
nossa energia intelectual está despendida nisso." 

Mastigando ideias 
"Esse programa apoia-se em dois conceitos. Pri

meiro: há um conhecimento presente nas pessoas 
que não está sendo disponibilizado para o grupo. 
Trata-se de uma perda inestimável. Segundo: para as 
atividades intelectuais, o principal reconhecimento 
não é financeiro. É o respeito, o aplauso e a admira
ção dos colegas e chefes. Tínhamos um miniauditó-
rio ocioso na hora do almoço. Alguém sugeriu: por 
que não utilizá-lo para ouvir um profissional com 
uma experiência interessante para compartilhar — 
seja uma solução para um cliente, seja o relato de um 
curso que fez no exterior? Em determinados dias da 
semana o portal da intranet anuncia e o pessoal vai 
aprender, enquanto come um sanduíche. O espaço 
aberto pelo Mastigando Ideias tornou-se uma das 
práticas mais populares por aqui. A ideia de compar
tilhar — o conhecimento, a experiência, o capital e o 
lucro — é muito presente na companhia." 

O fator competitivo 
"O ambiente se tornou muito competitivo. Na 

Promon cuidamos do desenvolvimento de nossos 
profissionais, temos fundo de pensão, boa assistên
cia médica e uma visão de perenidade. Em troca, nos
sos projetos têm de ser melhores, mais inovadores, 
conter menor risco e ser concluídos no prazo esta
belecido. Nosso principal fator de competitividade 
está na nossa capacidade de vislumbrar o que ou
tros não veem. Somos capazes de olhar os desafios 
dos clientes de forma mais abrangente e sustentá
vel, cuidando do longo prazo, gerenciando os riscos 
envolvidos na futura operação das instalações que 
projetamos. Essa nossa capacidade de gerar conhe
cimento e inovar fez com que o Patria Investimen
tos se juntasse a nós, em uma joint venture, para de
senvolver novos empreendimentos. O P2 Brasil é o 
maior fundo de investimento privado do país com 
foco na infraestrutura. O fundo viabilizou expressi
vos investimentos em empresas inovadoras, dedi
cadas ao armazenamento e escoamento eficiente de 
commodities agrícolas, à operação de serviços logís
ticos hidroviários, a serviços de apoio à navegação 
offshore no segmento de óleo e gás, à gestão e trata
mento de resíduos industriais e a projetos de ener
gia renovável na América Latina." 
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Text Box
Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios, São Paulo, n. 291, p. 44-48, abr. 2013.




