




EXCESSO DE CAPACIDADE

COMPETIÇÃO ACIRRADA

PREÇOS MAIS BAIXOS

MARGENS MENORES



GRANDES MUDANÇAS NO MUNDO

TECNOLOGIA

SOCIEDADE

COMPORTAMENTO



mudar não é uma opção. É IMPERATIVO.   

Para a Gerdau...



Apostamos na

para alcançar os resultados que buscamos

• Abertura

• Simplicidade e Austeridade

• Autonomia com Responsabilidade

• Líderes desenvolvendo líderes

Atributos:

Frente ao contexto desafiador...





COMO FIZEMOS?



Eu amo fazer

(Prazer)
Eu faço bem 

(Talento)

Meus valores 

(o que eu não 

abro mão)

Por que 

eu faço

(Propósito)

Posições críticas são preenchidas por profissionais de alta performance.

1. PESSOAS certas nas posições certas



Líderes são responsáveis 

por preparar outros 

líderes e seus 

sucessores, com suporte 

da área de Pessoas.

Colaboradores têm 

autonomia e 

responsabilidade pelo 

seu desenvolvimento, 

buscando as melhores 

opções entre as diversas 

que a empresa oferece. 

Líderes de alta performance

com equipes de alto desempenho.

2. Um processo de EDUCAÇÃO para desenvolver



Desenvolver pessoas para alcançar 

resultados diferenciados e sustentáveis. 

Nosso propósito em 
EDUCAÇÃO na Gerdau





Estamos evoluindo ao longo do tempo...

Self Study as the only learning 
methodology,

Library with more than +200 
e-books (training modules).

Mandatory trainings

Classroom trainings, e-
learnings, virtual classes and 
online tests.

Education Portal based on 
SAP-GT technology.

Training Matrices defined by 
corporate processes.



Estamos evoluindo ao longo do tempo...



Expertise técnica e 
inovação

Desenvolvimento 
de líderes

Cultura Gerdau

Fundamental Técnica Suporte Liderança

Educação Gerdau: ESCOLAS



Soluções de aprendizado na EDUCAÇÃO Gerdau

Aprendizado através 
de experiências 

(projetos, 
treinamentos on the

job, rotina, 
simuladores de 

processo)

Social 
Learning -
Yammer

Sala de 
aula e 
aulas 

virtuais

E-
learnings,   
E-books, 
Videos, 
GamesCoaching, 

Mentoring    
& Peer

Development



Foco nos talentos
Trabalhar no gap apenas o 

suficiente para não prejudicar 

o “jogo”

Investir tempo para 

potencializar o talento

Plano de Desenvolvimento

3. Uma abordagem baseada nos PONTOS FORTES para o desenvolvimento



1 – Mapa Individual

Quais são os meus

talentos?

O que me previne de ser

excelente na minha

posição atual?

Quais são as minhas

aspirações de Carreira e

o que eu quero

desenvolver para o meu

future?

3 - Progresso

Como eu estou

evoluindo?

- Descreve os

desafios e

resultados

atingidos.

Pare e Priorize!

Planeje suas ações:

70% - Praticando

20% - Compartilhando

10% - Estudando

Compartilhe o 

seu PD

2 – Plano de Ação


