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Para Garcia, coordenador do PGP, a idéia é liberar o potencial criativo da equipe 
 
Se os funcionários da Algar já costumavam elogiar a empresa aos quatro ventos, na semana 
passada 380 deles exibiam um sorriso particularmente especial. E quem fazia os louvores, desta 
vez, era a família mineira Garcia, dona da holding que engloba onze empresas e um faturamento 
bruto de R$ 1,6 bilhão. O motivo de tanto júbilo? Inovações geradas por esses associados - é 
assim que a companhia prefere chamar os empregados - resultaram, em um ano, em ganhos 
financeiros de R$ 27 milhões para a Algar. O melhor: com investimento de apenas R$ 1,2 milhão.  
 
Nos últimos dias 2 e 3, na universidade corporativa do grupo, a UniAlgar, em Uberlândia (MG), 
eles exibiram seus feitos em um dos eventos internos mais esperados do ano: a mostra do 
Programa de Gestão de Processos, o PGP. O programa é uma verdadeira mola propulsora do 
empreendedorismo interno: incentiva os colaboradores a promover melhorias em processos, 
desenvolver novas frentes de trabalho e buscar saídas inovadoras para a gestão. Este ano, 
terceira edição do PGP, reuniu 75 projetos advindos de todas as empresas da holding.  
 
Os feitos foram exibidos em estandes, cujos "vendedores" eram os próprios funcionários. Ali tinha 
de tudo: de um inovador container para transporte de documentos em táxi aéreo, criado por uma 
equipe da ABC, a uma nova forma de gestão da governança nos hotéis da Pousada do Rio Quente, 
passando também por uma "home office" para operadores de call center portadores de deficiência 
- projeto pioneiro no país - , softwares de impressão, reformulação de listas telefônicas e bobinas 
de plástico para transporte de latas de óleo. Uma coisa todos esses projetos tiveram em comum: 
a geração de resultados concretos - qualitativos e quantitativos.  
 
Luiz Alexandre Garcia, filho do presidente Luiz Alberto Garcia, coordena pessoalmente o PGP. Ele 
é o primeiro a afirmar que, se não há o envolvimento da liderança, projetos como este não vão 
para frente. Capitaneando os projetos o tempo todo, Luiz Alexandre nomeou um representante 
em cada uma das 11 empresas do grupo para ser o responsável pelo PGP. "A importância de se 
internalizar a preocupação com a qualidade é notada dentro do grupo: as empresas em que os 
superintendentes estão mais comprometidos têm uma quantidade maior de projetos", diz o 
executivo.  
 
Os resultados do PGP vêm impressionando desde a primeira edição, em 2001. Naquele ano, 57 
projetos demandaram um investimento de R$ 981 mil e trouxeram um resultado de R$ 28 
milhões para a Algar. Na segunda edição, em 2002, foram 80 projetos, investimento de R$ 542 
mil e retorno de R$ 23 milhões.  
 
O PGP tem seis objetivos principais, explica Luiz Alexandre: liberar o potencial criativo, incentivar 
o pensamento sistêmico, promover a melhoria contínua, destacar o trabalho em equipe, utilizar as 
ferramentas estatísticas e desenvolver projetos de acordo com a metodologia criada pelo 
programa. Depois de cuidadosamente avaliados, em um processo que dura cerca de nove meses, 
os melhores projetos do PGP recebem prêmios em dinheiro e troféus. Os critérios de avaliação são 
os resultados financeiros, resultados qualitativos, metodologia e ferramentas e a apresentação.  
 
Este ano, sete funcionários da empresa de call center ACS foram os vencedores do prêmio, graças 
a um projeto de parceria com um cliente, tirando o foco das posições de atendimento para a 
gestão do orçamento. Uma equipe multidisciplinar foi composta de profissionais das mais 
diferentes áreas: comercial, operação, tráfego, qualidade, financeiro e talentos humanos. Os 
resultados superaram em grande estilo as metas do projeto, conta uma das participantes, Luciana 
Coelho: ganharam 45% de produtividade na estrutura de atendimento das operações, 
melhoraram o número de vendas por atendente em quase 300% (a meta era de ganhar apenas 



30%) e reduziram o valor da hora trabalhada de R$ 31,66 para R$ 28,50. Conclusão: economia 
de R$ 4 milhões em um ano para o cliente e um ganho de R$ 2 milhões para a ACS.  
 
Apesar de o foco das inovações dos funcionários estar na gestão e melhoria de processos 
internos, várias delas devem angariar patentes para a companhia - que não emprega 
pesquisadores, doutores e sequer tem departamento de pesquisa e desenvolvimento. Um dos 
projetos a ser patenteado é o do container desenvolvido para as aeronaves da ABC Taxi Aéreo, 
que estavam proibidas pelo Departamento de Aviação Civil de carregar malotes soltos.  
 
Com a criação do container, a empresa investiu R$ 22 mil para cada uma das três aeronaves 
Xingu e deve arrecadar com o serviço, entre junho e dezembro deste ano, R$ 1,12 milhão. E a 
idéia é, a partir de agora, passar a comercializar o produto no mercado.  
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