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MISSÃO, VISÃO, VALORES E PROPÓSITO

PROPÓSITO SCHMERSAL:
Nosso negócio vai além de desenvolver
soluções para a indústria. Nosso
propósito é contribuir para um futuro mais
seguro, deixando um legado de ética, 
responsabilidade social e sustentabilidade
para as futuras gerações.

VISÃO: O QUE QUEREMOS SER?
Que o grupo Schmersal seja reconhecido como um lider
global inovador em tecnologia de segurança, serviços de
engenharia e em soluções, alcançando o nível mais
elevado de satisfação dos clientes. 

MISSÃO: O QUE FAZEMOS?
Fornecer aos nossos mercados globais e locais soluções
seguras, confiáveis e inovadoras que garantam a 
proteção das pessoas e do processo produtivo. 
Desenvolver alianças sustentáveis e de longo prazo que 
beneficiem nossos clientes e o grupo Schmersal,
aprimorando continuamente nossos processos por meio
de tecnologia e experiência de mercado.

VALORES:

SEGURANÇA
EM 1º LUGAR

VALORIZAR 
AS PESSOAS

AGIR DE FORMA 
CORRETA

TRABALHAR 
COMO UM 

TIME GLOBAL

BUSCAR A
EXCELÊNCIA E

SER ORIENTADO
PARA SOLUÇÕES

CUIDAR DO 
NOSSO PLANETA

PRATICAR NOSSA
RESPONSABILIDADE

SOCIAL



SCHMERSAL NO BRASIL
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Fluxo contínuo
Foco

Agilidade
Engajamento
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NÚCLEOS



Propósito

ORGANOGRAMA CIRCULAR



MODELO DE GESTÃO - RESUMO

AutogestãoÁgil

Autonomia

Núcleos Definição de papéis

OKR

Sprints Scrum



AUTOGESTÃO

Núcleos

Papel dos líderes:

• Inspirar

• Perguntar

• Ser um Mentor

• Atuar como Coach

• Facilitar

Times Tradicionais Times Ágeis

Auto 
organizados

Gestor de projetos 
Líder do time

Líder servidor
Facilitador



EMPRESA ÁGIL

Núcleos

Sprints

Acompanhamento da 
performance

Conversa
Feedback 
Reconhecimento

Definição de objetivos

Cultura

Monitoramento contínuo de performance (CPM)

HARDWARE

PEOPLEWARESOFTWARE

CFR

OKRs



OKR
APLICAÇÃO SCHMERSAL

Objetivos globais – definidas na estratégica
Tier 1 - Anuais

Válidas para diretor, gestores das divisões e 
gestores das áreas de apoio.
Válidas para os bônus / PLR

Objetivos divisões – definidas na estratégica
Tier 1 - Anuais

Válidas para todos na divisão
Válidas para os bônus / PLR

Objetivos detalhados – definidos pelas 
equipes

Tier 2 – Trimestrais
Válidos para as equipes

Não contam para o bônus/PLR 



OKR
CICLOS

- Quem define a meta é quem implementa
- Busca o objetivo porque acredita, porque quer
- Necessidade de ter um padrinho (sheppard), o equivalente ao Scrum master
- Em nosso conceito, OKR compartilhados ocorrem naturalmente, dentro do núcleo
- Incentivo a Moon Shots



OKR
ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÃO



CFR
CONVERSA, FEEDBACK, RECONHECIMENTO

Conversa (comunicação)

- Reuniões semanais ou quinzenais com os líderes e os times
- Daily’s – software para daily’s remotas (planner)
- Transparência: comunicação dos OKRs para todos: Join mobile; quadro; TVs.
- Criar canais para permear todas as pessoas
- Reuniões de gestão
- Coach – ao contrário de crítica negativa, coaching treina a visão para melhorias futuras. 



CFR
CONVERSA, FEEDBACK, RECONHECIMENTO

Feedback

Feedback é uma opinião baseada em observações e experiências que nos possibilita saber qual é a impressão que 
nós causamos nos outros. Feedback deve ser integrado ao processo. Em organizações maduras, feedback é ad hoc, 
em tempo real e multi direcional.
- JoinRH: Avaliação contínua
- Daily’s
- Reuniões semanais / quinzenais
- PDI



CFR
CONVERSA, FEEDBACK, RECONHECIMENTO

Reconhecimento

Reconhecimento moderno é baseado em performance e horizontal. Ele populariza a meritocracia. Algumas 
formas de implementar isso:
1. Reconhecimento pessoa a pessoa.
2. Critérios claros: reconheça pessoas por ações ou resultados, finalização de projetos especiais, atingimento 

das metas da companhia, demonstrações dos valores da empresa. Substitua o funcionário do mês pelo 
atingimento do mês. 

3. Compartilhar histórias de reconhecimento: revistas ou blogs da empresa podem fornecer a narrativa por trás 
doas realizações, dando mais significado ao reconhecimento. 

4. Fazer o reconhecimento ser frequente e atingir a todos: considere também pequenas realizações. 
5. Amarrar reconhecimentos às metas e objetivos: atendimento ao cliente, serviços, trabalho em equipe, 

redução de custos. 



DEFINIÇÃO DE PAPÉIS



DEFINIÇÃO DE PAPÉIS
AUTONOMIA

Matriz de delegação: como ensinar um chefe a delegar alguma coisa para a sua equipe.
Passa autonomia para as pessoas de acordo com a maturidade.
Define o nível de delegação para cada tipo de decisão. 



ELOS NECESSÁRIOS/SUGERIDOS
O elo deve ser a 
pessoa com maior 
talento para este 
papel e pode 
pertencer a qualquer 
núcleo. 



ELOS NECESSÁRIOS/SUGERIDOS
Outros elos



THANK YOU
FOR YOUR ATTENTION!

Rogério Baldauf
Diretor Superintendente
Telefone:+55 (15) 3263-9801
E-Mail: diretoria@schmersal.com.br
www.schmersal.com.br



COPYRIGHT

Esta apresentação, incluindo as contribuições individuais e ilustrações, são protegidas por direitos autorais. 
Qualquer utilização sem o consentimento do autor é proibida. Isso é especialmente aplicado à reprodução, 
tradução, microcópia bem como para o armazenamento e processamento nos sistemas eletrônicos. 

ACE Schmersal
Telefone:+55 (15) 3263-XXXX
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