
Apresentação

Maximização da Produtividade

e Rentabilidade da Empresa

por meio da Otimização da Eficácia 

Organizacional e das Pessoas 
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The human side of business performance



A crise econômica no Brasil está para durar
- o PIB do Brasil cresceu só 4% da média do crescimento mundial
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Mas empresas estagnadas não sobrevivem
numa economia estagnada!
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Uma das razões desse atraso econômico é uma das piores 
produtividades do trabalho do mundo

4

1 h USA = 5 h Brasil

1h França = 5 h Brasil

1 h Alemanha = 4 h Brasil

1 h Japão = 3 h Brasil



Mas as empresas brasileiras, se bem geridas, podem ter a mesma 
produtividade das empresas multinacionais no Brasil e no mundo
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Objetivos do MaxiProfit
Não é milagre, é apenas seguir as melhores práticas mundiais
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Melhorar o 
resultado operacional  

até 30%

Melhorar a 
produtividade 
do trabalho

até 400%97% de eficácia

na implementação da 
estratégia
ao nível tático e operacional

Resultados
muito significativos

em 3 meses



Programa de gestão implementado em 26 países

 “Criou uma cultura de alto desempenho, que depois de 7 anos ainda contribui 
para a liderança do nosso negócio. “

Franco Bechere - CEO da Siemens HVP (2006/2017)

 “Foi um marco muito importante na mudança e modernização da gestão e teve 
um impacto positivo muito significativo na eficácia organizacional e 
produtividade no trabalho das nossas empresas no Brasil e Portugal. ”

Antonio Pita de Abreu – CEO da EDP - Energias do Brasil (2008/2012) e Board 
Member do Grupo EDP – Eletricidade de Portugal (2006/2015)

 “Esteve na base de uma alteração profunda da gestão das diferentes áreas da 
empresa com evidente impacto em resultados. ”

Rui Mayer – Diretor Geral de RH da Petrogal (1994/2000)

 “Os resultados passaram a fazer parte da linguagem comum da organização, 

resultando num impacto direto no sucesso do negócio. ”

Paula Soares – Head of HR do Barclays Bank (1994/1999)
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Programa de gestão implementado em 26 países

 “Promoveu o desenvolvimento sustentável de nossos Recursos Humanos.”

Decio Carbonari de Almeida – CEO do Banco Volkswagen (2001/2016)

 “Esse redesenho da gestão gera uma maior clareza dos propósitos, fazendo a 
equipe mais produtiva e o resultado rentável. ”
Leone Claudino Pinheiro – CEO do Grupo N. Claudino (desde 2000)

 “Permitiu a empresa crescer várias vezes e tornar-se líder da Península Ibérica. 
19 anos depois podemos admitir que existe um antes e um depois do MaxiProfit
no Grupo Luís Simões. ”

José Luis Simões - CEO do Grupo Luis Simões (desde 1992)

 “Fez com que a estratégia se tornasse algo concreto no dia a dia das pessoas, 
maximizou os resultados e a eficácia organizacional “

Valberto Duarte – CEO da Plaut AG (1998/2009)

 “Importante para a maximização de resultados e alinhamento da organização 

como um todo.”

Mario Cassio Mauricio – CEO da Dekra AG (desde 2012)
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Premiado internacionalmente
pelo impacto econômico nas empresas

 Prêmio Reconhecimento do Grupo Volkswagen – atribuído ao projeto SPeM –

Strategic People Management, considerado o  programa de gestão com maior 

impacto a nível global do Grupo Volkswagen (entre 3044 projetos candidatos) –

2009

 Diploma de Mérito da Academia Brasileira de História, Cultura, Genealogia e 

Heráldica, por “contribuir decisivamente para o desenvolvimento social e 

cultural da nação brasileira” – 2006

 George Petitpas Memorial Award of World Federation of Personnel

Management Associations atribuído ao “Plano de RH para redefinição 

estratégica e re-estruturação da Ipiranga” – 1998

 President’s Council Honours of General Motors Corporation - atribuído ao 

projeto  “P-1500” - recognize superior originality and creativity by making

significant and exemplary contributions towards the accomplishment of General 

Motors world wide business objectives - 1997
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Macro Outputs
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Otimização do 

organograma 

para alta 

performance

Otimização 
das funções 

para alta 
performance

Gestão de 

desempenho do 

negócio e das 

pessoas para alta 

performance

Competências 

técnicas e 

comportamentais 

para alta 

performance

Treinamento 

em alta 

performance

Implementação 

da estratégia ao 

nível tático e 

operacional 

Meritocracia, 
comprometimento 

e retenção dos 
talentos

Business 

coaching dos 

gestores

Software MaxiProfit



Ferramenta de gestão do negócio por meio da gestão do 
desempenho das pessoas para CEO’s, Gestores e Business Partners

Gestor monitora sua 

equipe a partir de um 

único o painel de gestão.
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Grau de mérito C

Premio de 

desempenho

R$ 3.500,00

Cálculo do Prêmio de 
Desempenho individual
Correção da subjetividade das 
avaliações – 97% de grau de 
correção 

Sem comitês de calibragem
Sem curvas forçadas
Sem avaliação 360º



Controlo orçamentário por modelagem
da Remuneração por Mérito

Permite configurar e comparar cenários de 

distribuição de prêmio e colaboradores por faixas.

Também traz a previsão total de bônus a serem  

pagos, conforme os resultados dos colaboradores 

nas avaliações 



Outputs 

Indicadores de HR Analytics;

Organograma funcional;

Indicadores para “right size” e gestão provisional da empresa;

Pré mapeamento de macroprocessos;

Descrição de funções por “job delivery”;

Modelo de competências técnicas para cada função com níveis de complexidade;

Modelo de competências comportamentais para cada função com níveis de 
complexidade;

Indicadores para assessementent, recrutamento e seleção;

Modelo de gestão de desempenho do negócio e das pessoas;

Treinamento de todos os colaboradores em alta performance;

Implementação da estratégia da empresa ao nível tático e operacional;

Definição dos objetivos de desempenho e como realizar cada                                                                         
objetivo para todos os colaboradores;
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Outputs (continuação)

Condiciona fortemente os gestores a serem líderes e gestores de pessoas;

“Match” entre perfis de todos os colaboradores com todas as funções

Indicadores para progressão de carreira por “competency certification” 
(incluindo carreiras em y);

Ranking automático dos profissionais mais capacitados para cada função

9 Box para decisões sobre mobilidade, sucessão, carreira e gestão de talentos;

PDI e monitoramento contínuo do desenvolvimento e desempenho de cada 
colaborador;

Constituição automática de turmas de treinamento para cada competência;

Administração automática do orçamento da renumeração variável em função 
dos resultados da empresa;

Calculo do prêmio individual de desempenho para cada colaborador;

Business coaching dos gestores;

Transferência do “know How” do MaxiProfit para os “business                                                                      
partners”
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 Folder do MaxiProfit na documentação do Congresso

 Stand do MaxiProfit no foyer do Congresso

 "C" Level High Performance Forum, para CEO’s e Diretores
o Sala Yukon
o 15h30 às 17h00

 Para agendar uma apresentação com o Presidente / Diretoria da sua 
empresa preencher formulário disponível no stand do MaxiProfit
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Para conhecer mais sobre o MaxiProfit


