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Linha do tempo



Unidades e Negócios



Transformadores

Distribuição - Monofásico:

5  kVA   à   100 kVA

Distribuição - Trifásico :

15 kVA   à   300 kVA

Industrial Seco:

150 kVA   à   3.000 kVA

Industrial a Óleo:

225 kVA   à   5.000 kVA

Pedestal:

45  kVA   à  1500 kVA

Classe de tensão - 15kV; 24,2 kV  e 36,2 kV

Subterrâneo:

150 kVA   à   1.000 kVA



Ferragens Eletrotécnicas 

Padrões para todas 

as concessionárias:

forjados, estampados 

e diversos



Artefatos de Concreto 



Montagem de Cabines 



Ulrich - RH estratégico

“Recursos Humanos estratégico refere-se ao 
processo de vincular as práticas de RH à 

estratégia empresarial. (...).. O 
planejamento de RH geralmente descreve 
os processos pelos quais as estratégias 

empresariais resultam em suas ações em 
RH.”

8FONTE:ULRICH (1998, p.234)



“A estratégia de uma organização descreve 

como ela pretende criar valor para seus 

acionistas, clientes e cidadãos. Se os ativos 

intangíveis da organização representam mais 

de 75% de seu valor, a formulação e a 

execução da estratégia deve tratar 

explicitamente da mobilização e alinhamento 

dos ativos intangíveis.”

9
KAPLAN e NORTON (2004, p.5), 

Estratégia



A estratégia corporativa é um modelo de decisões 

de uma empresa que determina seus objetivos, 

metas e produz as principais políticas e planos 

para atingi-las, definindo o escopo de negócio a 

ser adotado pela empresa, tipo de organização 

econômica e humana e a natureza da 

contribuição econômica e não econômica que 

pretende fazer para seus acionistas, 

colaboradores, clientes e comunidade 

(MINTZBERG, 2006. p.78).
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Estratégia Corporativa



Missão

Visão

Objetivos 

Organizacionais

Análise OrganizacionalAnálise Ambiental

Estratégia Organizacional

Quais as forças e

fraquezas que temos 

na organização ? 

Quais as oportunidades e

ameaças que existem 

no ambiente ?

Para onde 

queremos ir ?

O que temos 

na empresa ?

O que há 

no ambiente ?

O que 

devemos fazer ?

Formulação da Estratégia Organizacional
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Missão e Valores

Missão

Prover o mercado com produtos para distribuição de 

energia

Valores

Gerenciamento empreendedor, inovador e participativo

Ética, transparência e seriedade

Busca pela melhoria contínua socioambiental 

Busca constante pela satisfação dos clientes

Valorização do ser humano;

Gestão socioambiental responsável



Missão do RH

Atuar em parceria com a gestão e de forma 

estratégica no que se refere a gestão de 

pessoas, aplicando políticas e soluções 

para gestão da cultura e do clima 

organizacional, propiciando retenção, 

capacitação e desenvolvimento de pessoas 

e um bom clima organizacional, contribuindo 

para o alcance da visão da empresa.



Gestão de Pessoas

Gestão de Pessoas

Programas de 
Desenvolvimento 

e Retenção de 
Talentos

Comunicação 
Interna

Medicina do 
Trabalho e 

Responsabilidade 
Social

Treinamento e 
Desenvolvimento 

Humano

Recrutamento e 
Seleção

Cargos e 
Salários



2012

• Centro de Formação e  Desenvolvimento de Equipes

• Programa de Desenvolvimento de Lideranças

• Programa de treinamentos por trajetórias

• Treinamentos Técnicos

• Programa Trainee

• Programa Estagiário

• Programa de estímulo a meritocracia

Perpetuar a empresa 
através de 

profissionalização e 
capacitação continuada 
de seus colaboradores;

• PPLR

• Vale Alimentação

• Comemorações em datas Festivas

• Associação Recreativa

• Convênios  e Plano de Saúde

• Plano de Carreira

• Mapeamento de cargos críticos

• Revitalização da cultura e Tempo de Casa

• Monitoramento índice de retenção 

• Visitas Técnicas e Benchmarking

Ser uma empresa que 
atrai e retém seus 

colaboradores pela sua 
cultura, clima 

organizacional e 
práticas de gestão;

• RH mais perto de você

• Jornal Prosa

• Mural

• Grupo de Comunicação

• Espaço Mulher

• Nova Intranet

• Campanhas Internas

Fortalecer a 
comunicação de forma 
transparente e contínua 
com seu público interno

Diretrizes de RH



2012

• Programa Geração de Renda

• Programa Cidadania na Escola

• Programa Mamãe tô chegando

• Grupo de Voluntários

• Programa Atleta do Futuro

• Programa Caminhar

• Programa Caminhos da Profissão

• Eventos Culturais

• Relatório de Sustentabilidade

Desenvolver 
práticas 

sustentáveis, 
voltadas para o 
cliente interno e 

para comunidade

• Recrutamento Interno

• Avaliação de desempenho e Feedback

• Programa de mapeamento profissional

• Programa Gerente Trainee

• Programa Assessment

• Programa Crescer/ Crescer Auxiliar / Crescer Industrial

• UP

• Gente em Foco

• + Ação

• Fábrica de Talentos

Disponibilizar e 
ampliar 

oportunidades de 
crescimento e 

desenvolvimento 
profissional em 

todos os níveis da 
empresa

Diretrizes de RH



2012

• Programa de oportunidade de melhorias;

• Grupo de revisão do plano de carreira;

• Comitê Industrial;

• Comitê de Gestão do Clima Tático;

• Comitê de Gestão do Clima Estratégico;

• Comitê de Remuneração;

• Comitê de Representantes do PPLR;

Criar ambiente da 
prática de gestão 
participativa, em 

todos os níveis da 
empresa

• Visita social nas unidades fabris;

• Atendimentos domiciliares;

• Visitas as unidades externas para levantamento 
socioeconômico;

• Atendimento assistencial com médicos especialistas;

• Acompanhamentos de colaboradores afastados;

• Ginástica laboral;

• Consultas periódicas com o médico do trabalho;

• Atendimento ocupacional da fisioterapia

Manter uma 
cultura preventiva, 

responsável e 
ética, na busca da 
melhoria contínua 
da qualidade de 

vida do ser 
humano

Diretrizes de RH



Programa Trainee e Estagiário

 Formar futuros profissionais para ocupar cargos 

na empresa, atendendo novas demandas de 

trabalho.

Objetivo
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Programa Trainee e Estagiário
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Índice de Aproveitamento

• Programa Trainee • Programa Estagiário



• Posicionamento interno das nossas práticas

• Ajudar a organização a desenvolver as competências 

necessárias para o fortalecimento do negócio

• Ajuda a organização a se ajustar rapidamente ao 

mercado

• Medir, vincular indicadores de RH com os indicadores 

do negócio

• Demonstrar resultados financeiros

• Olhar para o mercado, se comparar com outras práticas
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Como manter um  RH que adicione valor ao 

negócio?



Índice de 
Retenção

Indicadores
Recrutamento 

Interno

Absenteísmo

Rotatividade

% Horas 
Treinamento

% de 
Presença em 
treinamento

Movimentação/

efetivo 

médio*100

Nº admissões-

desligamentos 90 

dias*100/Nº adm.

Tempo de 

treinamento/temp

o produtivo*100

Tempo perdido por 

ausências/horas 

normais *100

Vagas fechadas

internas/vagas 

abertas

Nº participantes /nº 

convocados



Prêmio Ser Humano Paraná Premiação concedida pelo Grupo 

Endesa do Brasil aos fornecedores 

que desenvolvem as melhores 

práticas de responsabilidade 

socioambiental. Top engenharias 2013

As 500 maiores do Sul

Revista Amanhã

Eleita uma das 150 melhores 

empresas em práticas de 

gestão de pessoas

Prêmio conquistado 

na categoria 

"Ferragens para 

Rede de 

Distribuição", 

As 1000 maiores

Revista Valor

Qualidade garantida

Cemig

Prêmio Elektro 2013

Premiações e Destaque

Isto É Dinheiro

Romagnole entre as 

Middle Market



• É POSSÍVEL?

• ESTAMOS PREPARADO?

• QUEREMOS ESTAR LÁ?

TODA MUDANÇA COMEÇA 
INICIALMENTE POR NÓS!!!
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Tatiane Rivelini

Coordenação de Gestão de Pessoas

tatiane@romagnole.com.br

(44)3233-8221

www.romagnole.com.br
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