
Funcionário da Promon vira sócio da empresa
Companhia contornou a crise e adotou modelo de participação acionária dos empregados

Divulgação

SÃO PAULO
A participação dos funcioná-

rios no quadro acionário da em-
presa foi a solução encontrada
pela Promon, no mercado desde
1960, para garantir um maior
engajamento dos funcionários no
processo de gestão da empresa.

Especializada em serviços
de engenharia e tecnologia, a
Promon, que tem cerca de 650
profissionais, hoje pertence a
mais de 70% dos funcionários.
Em 2003, faturou RS 525,7
milhões. Os dados de 2004 ain-
da não foram fechados, devido
ao não término do ano fiscal.

De acordo com Márcia Fer-
nandes, diretor a de Recursos Hu-
manos da companhia, ter um
modelo de gestão de negócios,
como o adotado pela Promon, faz
com que os funcionários se sin-
tam mais engajados na decisão e
nos processos da corporação.
Crise e retomada

Em 1963, quando a Promon
passou por momentos críticos,
decorrentes do fraco desempe-
nho dos negócios e da conjuntura

Márcia Fernandes: R$ 525,7 mi de receita obtida em 2003

econômica do País. Logo em
seus primeiros anos a companhia
quase fechou as portas.

À época, a empresa foi re-
cuperada por um grupo de di-
rigentes e funcionários que, em
1966, decidiu adquirir 50% do
capital da acionista americana
Procon, que encerrou suas ati-
vidades no Pais. Os executivos
resolveram também negociar os
50% das ações do grupo bra-
sileiro Montreal Engenharia
S.A., em 1970. O objetivo dos
gestores era abrir o capital acio-

nário para os funcionários. Se-
gundo as normas da corporação,
o limite de compra das cotas
pelos profissionais é de 2% do
capital social.

Com o controle total da em-
presa, o grupo implantou um
novo modelo societário que im-
plicava na partilha do capital da
companhia entre todos os fun-
cionários, um estilo de admi-
nistração compartilhada por to-
dos.

A experiência mostrou-se con-
sistente e marca a gestão da

empresa até os dias de hoje.
Baseado num modelo de ge-
renciamento conhecido como
management buy out (operação
financeira que permite a tomada
de controle da empresa pelos
seus quadros), os funcionários
tomaram-se "donos" do negó-
cio. "A Promon ainda preserva
valores como o forte espírito
empreendedor e o modelo acio-
nário participativo. Paradigma
administrativo que caracteriza a
empresa desde o inicio", afirma
a diretora.

De acordo com Márcia, o mo-
delo de gerência da empresa
baseia-se no conceito de co-f
munidade e profissionais. E um
padrão administrativo que es-
timula a criatividade para o de-
senvolvimento de negócios, só
luções e um ambiente de tra-
balho colaborativo. Prova disso,
é o número de adesão de fun-
cionários às ações da compa-
nhia. Em 2003, era 65%, em
2004 cresceu para 70%, e este
ano já deverá ter 85%, segundo a
executiva.

A política e a prática da gestão
de pessoas e dos negócios da
organização envolvem todos os
funcionários, do operacional aos
executivos de nível gerencial e
alto escalão.

Atualmente 100 profissio-
nais compõem a gerência e
diretoria da Promon que, em

'Carta de Campos' rege conduta
Para engajar todos os fun-

cionários da empresa nas es-
tratégias de negócios e ges-
tão, em 1970, a Promon re-
digiu a chamada Carta de
Campos de Jordão.

O documento reúne alguns
dos princípios básicos da fi-
losofia da companhia. Um dos
tópicos da Carta diz que a
participação individual na ad-
ministração da empresa de-
verá ser estimulada e a busca
do consenso deve estar sem-
pre presente na tomada de
decisões e no exercício da
autoridade.

E mesmo sendo requisito

empreendimentos públicos e
privados, no Brasil e no ex-
terior, atua nos setores de óleo
e gás, energia, mineração, si-
derurgia, petroquímica e obras
civis. E também em outros mer-
cados como soluções de en-
genharia, desde o projeto con-
ceituai até a implantação do
empreendimento e sua entrada
em operação.

A marca da Promon está pre-
sente também em unidades de
refino de petróleo, plataformas
offshore, usinas termelétricas, hi-
drelétricas e nucleares, sistemas

indispensável à estabilidade e
ao desenvolvimento da em-
presa, o lucro não é, todavia,
um de seus objetivos mais
importantes; mas é, antes de
tudo, um meio para a con-
quista de seus fins.

Ainda segundo o documen-
to, todos profissionais da
Promon e, somente eles, têm
acesso à participação no ca-
pital da empresa. Como em-
presa independente, a corpo-
ração acha-se desvinculada
de compromissos que possam
afetar sua isenção nos estudos
dos problemas técnicos e eco-
nômicos a eles confiados.

de transmissão de energia elé-
trica, usinas siderúrgicas e infra-
estrutura de transporte urbano.

Cerca de 90% do time tem
formação de nível universitário;
30% com pós-graduação, mestrado
e doutorado. Como muitos dos
gerentes têm formação acadêmica,
no tempo livre são professores em
faculdades. Também é comum en-
contrar funcionários envolvidos em
trabalhos voluntários. Por meio de
um sistema de horário flexível, o
empregado pode dedicar-se a pro-
gramas beneficentes.

- PAULO FLORÊNCIO

Anúncio
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