
 DESENVOLVIMENTO 

DE LÍDERES 

GERDAU  



Você já parou para pensar na transformação que estamos vivendo? 

Mudança. Transformação. 

Novo. 



EXCESSO DE CAPACIDADE 

COMPETIÇÃO ACIRRADA 

PREÇOS MAIS BAIXOS 

MARGENS MENORES 

CENÁRIO ATUAL É DESAFIADOR... 



GRANDES MUDANÇAS NO MUNDO 

TECNOLOGIA 

SOCIEDA
DE 



ESCUTAMOS  
e construímos nosso plano 

de transformação 

PERGUNTAMOS 
para 5 mil líderes da Gerdau “o que 

nos fortalece e o que precisamos 

mudar na nossa cultura?” 



Abertura 
Simplicidade e austeridade 

Líderes desenvolvendo líderes 
Autonomia com responsabilidade Priorizamos atributos para 

modernizar a nossa 

CULTURA: 

Q
u
e
 s

e
 re

fle
te

m
 e

m
  



Podemos 

ter mais 

Se fizermos 

mais  

Se  

acreditarmos 

 Ouvimos 
atentamente e 
genuinamente 

 Encaramos 
conversas difíceis 

 Temos poucos 
objetivos e relevantes  

 Nós simplificamos e 
deixamos de lado 
negócios, processos e 
estruturas a medida 
que for necessário 

 Estamos 
investindo no 
desenvolvimento 
de Líderes 

 Somos rigorosos e 
conscientes 
quando 
indicamos líderes 
para posições 
críticas 

 Damos 
autonomia para 
nossas pessoas 
tomarem 
decisões e as 
responsabilizam
os pelos 
resultados 

 Nós não 
sabemos tudo 

 Verdade& 
respeito, não 
falsa harmonia 

 Foco em poucas 
questões críticas 

 Um tamanho 
não serve para 
todos 

 Líderes 
excelentes e 
desenvolvimento 
de liderança 
fazem a 
diferença 

 Desalinhamentos 
têm um alto 
custo e baixa 
performance 

 Para sermos 
competitivos e 
crescermos 
globalmente 
temos que dar 
autonomia 

 Confiança é 
essencial & não 
precisa levar 
tempo 

Abertura 
Simplicidade 

& Austeridade 

Líderes  

Desenvolvendo 

Líderes 

Autonomia com 

Responsabilidade 

O que estamos modernizando na nossa cultura 



LIDERANÇA  

TRANSFORMADORA 



NOSSA ESTRATÉGIA WALK 

THE TALK: 

LIDERANÇA COMO 

MODELO DA NOVA 

CULTURA 



O papel do Líder: 

Inspirar. Empoderar. Apoiar.  



SATISFEITOS 

ENGAJADOS 

INSPIRADOS +125% 

+40% 

Colaboradores inspirados são mais  

PRODUTIVOS! 



E como desenvolvemos nossos  

LÍDERES? 



Programa de Estágio 

Programa de Trainee 

13 CEG 

My Goals e Calibração 







#açodigital 



     Lidere com o coração  

      Coloque razão e emoção no que fazes.  

 Seja autêntico! As pessoas irão sentir isso e  

      este sentimento irá comprometer a todos.  


