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Apresentação: 
 
RAZÃO SOCIAL:  Fundação Petrobras de Seguridade Social – Petros 
 
ENDEREÇO: Rua do Ouvidor 98 – Centro – Rio de Janeiro - CEP: 20040-030 
 
RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO: Rejane Cristie de Souza Telles Fernandes, 
Gerente Executiva de Pessoas 
 
NÚMERO DE EMPREGADOS: 481 
 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA EMPRESA  
 
Criada em julho de 1970, a Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros) é o 
segundo maior fundo de pensão da América Latina. Administra 39 planos de 
previdência complementar, oferecidos por diversas empresas, entidades e 
associações de classe, o que a torna o maior fundo de pensão multipatrocinado do 
país em patrimônio administrado, totalizando R$ 90 bilhões. 

Os três maiores planos da Fundação são o Plano Petros do Sistema Petrobras-
Repactuados (PPSP-R), Plano Petros do Sistema Petrobras-Não Repactuados 
(PPSP-NR) e o Plano Petros-2 (PP-2), que reúnem mais de 126 mil dos cerca de 
145 mil participantes ativos e assistidos. 

O compromisso da Fundação é pagar uma renda de aposentadoria complementar à 
do INSS para quem investe seus recursos em busca de um futuro mais seguro. A 
Petros atua exclusivamente na área de previdência complementar e não tem fins 
lucrativos, o que a diferencia de instituições financeiras, como bancos e 
seguradoras, já que a rentabilidade dos investimentos é revertida integralmente para 
os planos que administra. 

Ao longo de seu quase meio século de história, a Petros nunca atrasou o pagamento 
de um benefício. E manter isso é um compromisso com seus participantes. 

Em 2019, a Petros revisou a sua missão e visão, a fim de adequá-las ao objetivo 
futuro de conduzir a Fundação a um patamar mais elevado de excelência. 

Missão 

Pagar benefícios aos nossos participantes de forma eficiente, transparente e 
responsável, com base numa gestão de excelência.  

Visão 

Ser reconhecida no mercado de previdência complementar por sua excelência na 
administração de planos de previdência, na gestão de ativos, na transparência, na 
integridade e no atendimento aos seus participantes e assistidos.  

Valores 

• Integridade, Credibilidade, Respeito pelas pessoas e Abertura a novas 
ideias  
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TÍTULO DO TRABALHO: O Orçamento Reduziu?! Como Continuar a Desenvolver 
Pessoas Nesse Cenário? 

 

 

INTRODUÇÃO 

No mundo moderno, as constantes mudanças demandam das empresas uma 
adaptação contínua. Neste cenário, é fundamental a compreensão de que para se 
obter sucesso sustentável e vantagem competitiva é necessário investir no capital 
humano, ou seja, em pessoas. 

E quando falta esse investimento financeiro? O que fazer? 

Oportunidades desafiadoras não faltam nas organizações e a necessidade de 
transformação é uma certeza. E na Petros não é diferente! 

Como líder no mercado de Previdência Privada e exemplo para as demais 
entidades, a Fundação busca inovações e adaptações constantes para superar os 
desafios que crescem em número e complexidade. Cada um de nós enfrenta os 
próprios desafios, mas não basta apenas conhecê-los, é preciso saber responder a 
esses desafios. A Petros valoriza o desenvolvimento pessoal e profissional de cada 
empregado e acredita em sua constante evolução. O processo de aprendizagem e 
gestão de conhecimento dentro do ambiente organizacional é fundamental para que 
a Fundação atinja seus objetivos, o que torna a gestão de pessoas um processo 
vivo, ágil e que desenvolve os colaboradores para o cumprimento de nossa missão. 

Nossa intenção é apresentar, de forma simples e ilustrativa, as ações realizadas 
para o desenvolvimento dos empregados da Petros, trazendo exemplos de como 
estamos mantendo a qualidade do serviço prestado aos empregados mesmo 
passando por uma fase de restrição orçamentária, tão comum no mundo 
corporativo. 

Abordaremos também, os desafios que encontramos pelo caminho, os resultados 
obtidos e as ações que fizeram parte da nossa estratégia de sustentação. 
Mostraremos o quão inovadoras essas ações foram para Fundação e os 
desdobramentos para sua aplicação. Hoje, todas as ações fazem parte do nosso 
calendário corporativo.  
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Programa de Educação Corporativa na Petros – nossos  conceitos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Educação Corporativa na Petros pode ser definida como programas ou conjunto 
de eventos educacionais de média e longa duração com o intuito de desenvolver e 
tornar o nosso corpo funcional qualificado para servir ao nosso maior patrimônio: Os 
Participantes. As ações de capacitação visam exclusivamente à formação, 
qualificação profissional e aquisição de novas competências. É uma prática 
coordenada de gestão de pessoas e de gestão do conhecimento, tendo como 
orientação o Planejamento Estratégico da Fundação.  

  

Premissas da Educação Corporativa da Petros: 

 

• Reconhecimento do programa como fator de atração e retenção de pessoas.  
 

• Capacitação de pessoas nas áreas críticas ao negócio e performance da 
Fundação.  
 

• Maior equidade na distribuição da verba do orçamento.  
 

• Valorização do programa como um facilitador do desenvolvimento e motivação 
das equipes.  

 
• Definição criteriosa dos conteúdos e participantes das capacitações. 
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O modelo de Educação Corporativa da Petros está estruturado em quatro células, 
com o objetivo de organizar o conteúdo das ações de capacitação e 

desenvolvimento. 

 

1. Na célula “A Petros” incluem-se as capacitações que visam dar aos profissionais 
novos e/ou recém promovidos o conhecimento da Petros, sua estrutura, sistemas e 
ferramentas transversais.  

2. Na célula “O Negócio Petros” são contempladas capacitações voltadas ao 
negócio da Petros, ou seja: temas de previdência em geral; noções gerais de 
investimentos e atuária; e produtos e serviços Petros.  

3. Na célula “O Colaborador” estão contemplados os programas de formação, 
atualização e aquisição de competências técnicas necessárias ao exercício dos 
cargos.  

4. Na célula “A liderança Petros”, incluem-se programas que visam capacitar as 
atuais lideranças da Petros para o seu papel de gestores de pessoas, considerando 
as vertentes de: Líder, Coach e Administrador.  

 

O Programa de Educação corporativa da Petros está dividido em: 

Treinamento Corporativo  – capacitação desenvolvida e potencialmente conduzida 
para toda Fundação. 

Os temas para os treinamentos corporativo são definidos de acordo com os desafios 
anuais da Fundação previstos no Planejamento Estratégico, bem como as 
demandas solicitadas pelos gestores. 
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-53% -7% +16% -11% 

Inclusão das 

despesas de 

viagem 

Treinamento Específico  – capacitação desenvolvida e conduzida para atender a 
um conhecimento ou conjunto de conhecimentos próprios de um colaborador ou de 
uma equipe; 

Todas as solicitações de treinamento específico são realizadas pelas áreas através 
de sistema interno e cada pedido é autorizado pelo gestor. A partir daí são feitas 
análises cruzando a ementa do curso e os desafios da Fundação para entender o 
quão importante é aquela capacitação. 

Programa de Educação Complementar  - programas de graduação, pós-graduação 
e certificações. 

É um incentivo à formação educacional dos empregados com a finalidade de 
capacitar e atualizar os profissionais da Petros. As vagas são disponibilizadas no 
início do ano (limitadas ao orçamento) e é realizado um processo seletivo entre os 
profissionais que apresentam os maiores potencial e desempenho. Nesse processo, 
os empregados defendem o porquê devem ser contemplados e vão somando pontos 
de acordo com alguns critérios do Programa, como por exemplo: se atua como 
multiplicador interno, sua posição na matriz 9box e se realizou treinamentos na 
Plataforma Petros de Conhecimento. 

 

Como se deu a redução orçamentária 

Desde o ano de 2015, alinhada às diretrizes de otimização de recursos, a Petros 
iniciou a redução do orçamento das despesas administrativas e consequentemente 
redução da verba destinada à Treinamento e Desenvolvimento dos empregados. O 
ápice da redução ocorreu no ano de 2017, quando tivemos um corte de 53% da 
verba de Educação Corporativa. Abaixo demonstramos o cenário financeiro 
enfrentado. 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Diante deste cenário, a Gerência de Pessoas precisou se reinventar e buscar novas 
estratégias de desenvolvimento que impactasse positivamente os times da Petros. 
Após avaliar as práticas de mercado e os avanços tecnológicos na área de 
treinamento, percebemos a oportunidade de construir um novo jeito de manter em 
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movimento o nosso Programa de Educação Corporativa. Construímos então, a 
Plataforma Petros de Conhecimento, remodelamos o Programa de Instrutoria interna 
e também definimos algumas diretrizes visando a redução do custo.  

Sendo a Petros, uma empresa conservadora, com práticas usuais, inserir o e-
lerning, e atrair multiplicadores foram considerados um dos maiores desafios da área 
de desenvolvimento. Além disso, tivemos que lidar com o sentimento de 
desvalorização, pois, para muitos empregados, participar de Congressos e 
treinamentos era considerado um “prêmio”. 

Mesmo diante do cenário de redução orçamentária era preciso manter o 
engajamento dos empregados e gerir o conhecimento interno da Fundação, visto o 
grande número de empregados elegíveis à aposentadoria. 

Diante disto, a área de Desenvolvimento criou e implementou estratégias para 
manter vivo o Programa de Educação Corporativa da Fundação. A seguir 
descrevemos um pouco sobre cada ação realizada. 

 

Implementação plataforma open source: Plataforma Petros de Conhecimento   

Seguindo a diretriz de otimização de recursos, realizamos um estudo sobre a 
possibilidade da implementação de uma plataforma que nos apoiasse na gestão do 
conhecimento dentro da Fundação, tudo isso com custo zero. 

Nesse contexto, iniciamos a implementação do Moodle, uma plataforma open source 
conhecida também por ser um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) ou Learning 
Management System (LMS). 

A Plataforma Petros de Conhecimento consiste em um ambiente online de 
aprendizagem à distância onde é possível desenvolver e armazenar conteúdos 
ligados à necessidade do negócio e, consequentemente, reduzir os custos com 
treinamentos presenciais. 

Cabe ressaltar que a Plataforma não veio para extinguir os treinamentos 
presenciais, mas sim para complementá-los. Utilizamos, por exemplo, fóruns de 
discussões após treinamentos presenciais, o que nos permite que as dúvidas sejam 
registradas e compartilhadas com todos, podendo ser revisitadas a qualquer 
momento. Isso nos possibilita uma gestão mais eficiente do conhecimento. 

Nesse processo, nosso maior desafio não foi a implementação do Moodle em si, 
mas sim fomentar a cultura de aprendizado digital na Fundação. Ainda que 
estejamos em um processo de mudança de cultura para um modelo mais inclinado 
às modernizações tecnológica e inovações, a Petros, em razão da natureza do 
negócio, ainda possui uma forte tendência à burocracias e ao conservadorismo. 

Para estimular o acesso, tivemos a ideia de inaugurar a Plataforma com conteúdos 
que fossem comuns a todos os empregados e então, construímos, treinamentos 
sobre os nossos benefícios, o código de condutas da Fundação e outros 
relacionados aos Programas de Estágio e de Aprendizagem. Além disso, deixamos 
um espaço para que os empregados pudessem preencher seu minicurrículo com as 
informações mais relevantes de sua carreira.  
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Visual da Plataforma Petros de Conhecimento: 

Programa de Lideranca 

Com essa estratégia, percebemos que a implementação da Plataforma teve uma 
excelente receptividade entre os empregados, pois eles puderam ver de forma 
lúdica, os procedimentos para cada benefício e os processos dos Programas da 
Petros. Para estimular também o acesso dos novos empregados, construímos a 
ambientação online, onde é possível conhecer mais sobre a Petros como empresa e 
como empregadora. A seguir segue o visual da Plataforma Petros de Conhecimento. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Após essa primeira onda, onde os empregados já estavam familiarizados com a 
Plataforma, inserimos “conteúdos obrigatórios”. A ideia inicial era continuar 
fomentando a utilização, mas conseguimos algo a mais, eliminamos os papéis, pois 
as ações obrigatórias, demandavam imprimir o documento e assinar o termo de 
aceite. Portanto, conseguimos mais acessos e redução nas impressões. 

 

 

 

  

 

 
Para os gestores, criamos um espaço repleto de materiais voltados para a liderança. 
A proposta é apoiá-los nos processos de gestão de pessoas com conteúdo lúdicos e 
de fácil leitura.  
 

 

 

 

 

 

 

Conteudos OBRIGATORIOS 
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DOCUMENTOS para diretoria e conselhos  

Visando fomentar a utilização dos membros da 
Diretoria Executiva e dos Conselhos Fiscal e 
Administrativo, também abrimos um espaço na 
Plataforma exclusivo com os documentos 
destinados à alta administração.  

O conteúdo da Plataforma foi elaborado 
priorizando as solicitações definidas pelos gestores em conversas de levantamente 
de necessidade de treinamento. Cabe ressaltar que todo conteúdo construído nessa 
fase de implementação, foi produzido internamente pela área de Desenvolvimento 
em parceria com a Gerência de Comunicação Interna, o que além de proporcionar 
desenvolvimento de novas competências aumentou a parceria entre as áreas. Os 
critérios para os temas  

Para a nossa surpresa, mesmo que de forma intimista, a Plataforma foi tão bem 
aceita que começamos a receber demanda dos empregados para colocarmos os 
conteúdos desenvolvidos por eles, o que para nós foi a maior conquista, de uma 
forma simples, mas com muito engajamento, conseguimos inserir a cultura da 
aprendizagem virtual. 

Aproveitando o sucesso da Plataforma e visando aumentar mais acessos, ousamos 
um pouco mais e abrimos espaços para conteúdo mais interativo e atrativos. 
Tivemos a ideia de elaborar um bolão para a Copa do Mundo de 2018 e diversos 
Quizz, ambos com intuito de premiar ao acertos. Já com o intuito de informar e 
disseminar novos  Programas e Processos, inserimos vídeos explicativos sobre as 
metas corporativas, o novo modelo de competências Petros e o Programa de 
Inovação recém lançado.  

Para aregar ainda mais valor, definimos que os empregados com mais cursos 
concluídos teriam vantagem no processo seletivo do Programa de Educação 
Complementar.  

 

 

 

 

TREINAMENTOS INTERATIVOS 
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Nosso avanço mais recente foi desenvolver, em parceria com a Gerência de 
Tecnologia da Informação, um aplicativo da Plataforma Petros de Conhecimento. Os 

objetivos principais foram facilitar o acesso e estimular 
o uso da Plataforma via mobile. Atualmente na Petros 
os celulares corporativos são disponibilizados para os 
profissionais que ocupam posição de confiança, os 
gestores da Fundação. 

Nosso insight foi lançar essa novidade 
simultaneamente ao início do Ciclo de Gestão de 
Desempenho e um dos primeiros conteúdos 
disponibilizados foi um guia rápido explicando o 
processo de avaliação de desempenho, as regras das 

avaliações de potencial e de competência e o fluxograma, entre outras informações 
sobre o processo. 

 

- Remodelação do Programa de Instrutoria Interna: P rograma Multiplicar 

Sempre existiu na Petros um Programa de Instrutoria Interna, entretanto, num 
modelo mais simples, onde os empregados atuavam em capacitações voltadas para 
o negócio da Fundação. Pensando em reinventar o nosso Programa, alinhado à 
política de redução de custos e ao Plano Estratégico da Fundação, em março de 
2016, lançamos o Multiplicar , um programa que, além de valorizar a experiência do 
empregado e suas expertises em várias esferas, possibilitou oferecer diversas 
capacitações ao corpo de trabalho da Fundação. 

O Programa Multiplicar foi lançado como parte das ações de Gestão do 
Conhecimento da Fundação e teve como objetivo inicial mapear e manter na Petros 
os conhecimentos adquiridos e desenvolvidos pelos empregados, além de reduzir os 
custos com treinamentos internos.  

Uma das primeiras ações foi mapear possíveis conteúdos de interesse da 
Fundação, posteriormente identificamos os empregados que possuíam interesse em 
atuar como instrutor interno e elaboramos um cronograma de treinamento 
corporativo ao longo de um ano. 

Em um segundo momento, o Multiplicar foi associado à um outro programa da 
Fundação, o Programa Gestão de Talentos1, cujo objetivo foi valorizar o 
conhecimento dos empregados que apresentam uma performance diferenciada e 
impulsionar a multiplicação de suas skills. 

Após o mapeamento dos potenciais instrutores internos, iniciamos um movimento de 
capacitação dos nossos futuros mestres, quando os empregados foram convidados 
a participar de dois treinamentos: Técnicas de Apresentação e Apresentações 
Executivas.  

                                                           
1
 O Programa de Gestão de Talentos tem por objetivo proporcionar o desenvolvimento dos empregados que 

apresentam potencial e desempenho diferenciados para assumir futuras posições de destaque na Fundação. 
 



12 
 

 
Informação classificada como interna, acessível no âmbito da Petros ou ambiente externo, conforme norma NR-019. 

Referência: Desenho do Programa Multiplicar 

Os treinamentos foram ministrados por consultoria externa e foram de grande 
importância na formação de nossos instrutores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na ocasião, os treinamentos foram presenciais, entretanto, alinhado às nossas 
estratégias de redução de custo e a cultura do aprendizado digital, produzimos 
esses conteúdos no formato online e os disponibilizamos dentro da Plataforma 
Petros de Conhecimento para desenvolver novos instrutores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ciclo do Programa Multiplicar tem duração de 1 ano e durante esse período, de 
acordo com os treinamentos ministrados, o empregado acumula pontos., A seguir a 
tabela de pontuação: 

 

 

 

 

 

No encerramento de cada ciclo é realizado um evento com a presença de todos os 
instrutores da Petros, a Diretoria Executiva e os gestores da Fundação. Além do 
reconhecimento dos instrutores, durante o evento é oficializado o início do novo ciclo 
do programa.  
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Ao longo desses últimos 3 anos de existência do Programa Multiplicar, foi possível 
perceber maior engajamento e comprometimento dos empregados atuando como 
instrutores internos, assim como o apoio e reconhecimento por parte da liderança da 
Fundação. 

A seguir, mostramos o comparativo dos números de treinamentos realizados na 
Fundação e a evolução no quadro dos instrutores internos. Podemos perceber o 
aumento dos treinamentos sem custo.  Todos esses foram realizados por instrutores 
internos da Fundação. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fizemos o levantamento dos nossos números mais recentes e podemos perceber 
significativo aumento dos números de treinamentos realizados e na quantidade de 
multiplicadores, o que para a Petros é motivo de muito orgulho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diretrizes para Treinamentos Específicos:   

Para se adequar ao novo cenário financeiro, implementamos diretrizes restritivas 
que impactaram diretamente nas ações de treinamentos específicos de cada área. 

Diretrizes Restritivas  

- Dar preferência a treinamentos que não gerem custo com viagens; 
- Parcerias com empresas/instituições/pessoas para ações de T&D sem custo; 
- Limite de no máximo 1 pessoa por gerência no mesmo treinamento; 
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- Empregados disseminando o conteúdo que aprenderam com o restante da equipe. 
 
A implementação destas diretrizes 
provocou maior conscientização no 
momento da solicitação de 
treinamentos. Criamos a cultura de 
reflexão da real necessidade de 
participar de treinamentos. 

Além das ações acima, fizemos uma 
forte campanha disseminando o 
conceito desenvolvido por Michael M. 
Lombardo, Morgan McCall e Robert 
W. Eichinger sobre a teoria 70/20/10, 
que é bastante utilizada nas 
organizações atualmente.  

Uma lição importante que 
percebemos com este estudo é que 
as organizações direcionam a maior 

parte de seus investimentos em 
desenvolvimento de pessoas para o 

canal de treinamentos formais em sala de aula, que representam apenas 10% da 
absorção de aprendizagem das pessoas. 

Os três autores verificaram que as pessoas internalizam e aplicam o conhecimento 
que adquirem a partir de uma fórmula que divide o conhecimento em três formas 
hierarquizadas por capacidade de internalização, conforme ilustração. 

 

Conclusão 

A Petros sempre reconheceu a importância de preservar os conhecimentos e 
experiências passadas, transformando-os em lições para sua perenidade e um 
futuro em bases sólidas. Mas sempre contratou consultorias para apoiá-la neste 
desafio. 

Passar por um período de redução orçamentária significativa fez com que todos 
percebessem que o sucesso de uma gestão orientada ao conhecimento depende, 
essencialmente, da integração entre cultura e processos, mantendo especial 
atenção ao principal capital que a organização possui: as pessoas. Ou seja, temos 
tudo o que precisamos.  

Fazer com o que o conhecimento interno circule entre os empregados/áreas gera 
vantagem competitiva sustentável e isso agora é possível graças à Plataforma 
Petros de Conhecimento, ao Multiplicar e às diretrizes para solicitação de 
treinamento que proporcionaram uma reflexão na força de trabalho e consequente 
mudança de cultura. 

Modelo da Princeton University Learning Process, desenvolvido 

por Morgan McCall, Robert W. Eichinger e Michael M. 

Lombardo (The Career Architect Development Planner). 
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Atualmente, o conteúdo disponibilizado na plataforma é composto por 44 
treinamentos, 31 documentos e 9 itens interativos. Sem dúvida nenhuma, esse 
projeto, além de ter trazido orgulho para nós, que temos como missão desenvolver 
pessoas, nos fez perceber que é possível criar e realizar coisas incríveis em 
qualquer ambiente e com recrusos financeiros limitados. A idealização desse projeto 
foi algo tão prazeroso, criado à várias mãos, que hoje o nosso sentimento é de dever 
cumprido. Sem dúvidas, gerar uma comunicação efetiva e constante, a fim de 
fomentar uma cultura de aprendizagem contínua baseada no ensino on-line foi 
nosso maior desafio. 
Valorizar e disseminar a cultura de aprendizagem contínua na Petros, 
compartilhando seus conhecimentos, experiências e sucessos, auxiliando na 
construção de um legado organizacional passou a ser um desafio do empregado 
Petros. Independentemente de orçamento robusto ou não.  

O resultado do nosso Programa Multiplicar foi fruto de um trabalho direcionado para 
valorizar a força de trabalho da Petros e disseminação de conhecimentos, que 
ganhou espaço especial na rotina dos empregados. O intuito inicial, que visava 
reduzir custos, acabou ficando apenas como consequência. 

Ao contrário do esperado, a redução de orçamento agregou valor à Fundação. 
Mostrou que somos capazes de nos desafiar, construir algo perene e desenvolver as 
pessoas. É possível que o RH seja moderno, dinâmico e objetivo, mesmo com um 
orçamento limitado. 
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Anexos Ilustrativos 

Catálogo de Treinamentos Corporativos - Petros

Treinamentos ministrados por instrutores internos participantes do Programa Multiplicar

Treinamento Carga Horária (em horas)

3 Linhas de Defesa      1

A História da Petros 2

A História do PPSP 3

A importância da Gestão de Processos 2

Auditoria Interna 1

Cálculo de Benefícios - PP2 3

Cálculo de Benefícios - PPSP 9

Cenário e tendências para as Políticas de Investimentos (2019-2023) 2

CIPA 15

Cisão 2

Com a palavra, a ouvidora 1

Elaborando Memorando Petros 2

Equacionamento 2

Excel Avançado 18

FIPs - Desafios Jurídicos 3

Fiscal de Contratos 12

Formação em Previdência Complementar 38

Matemática Financeira 9

Nova Metodologia de Controles Internos 1,5

Oficce 365 2,5

Palestra Anti Corrupção               1

Política de Conflito de Interesses 8

Preveção a Ilícitos Corporativos - Agentes de Compliance 3

Prevenção à Ilícitos Corporativos 1

Principais Legislações Previdenciárias - Agentes de Compliance 3

Programa de Segurança da Informação 6

Qlikview / Análise de Dados 9

Relação com Fornecedores 1

Relacionamento com o participante: E eu com isso? 3

Resolução CNPC 23                                                                                     2

Segurança da Informação 2

SNP 2

Técnicas de Arquivo 1

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 3

Treinamento Corporativo Delphi DX 7,5

Treinamento ERP - Cadastros 12

Treinamento ERP - Cadastros 12

Treinamento ERP - Contabilidade 30

Treinamento ERP - Controle Orçamentário 12

Treinamento ERP - Gestão de Compras 12

Treinamento ERP - Gestão de Contratos 12

Treinamento ERP - Gestão de Viagens 12

Treinamento ERP - Gestão Financeira 4

Treinamento ERP - Medição de Contratos 24

Treinamento ERP - Requisição de Armazém 12

Treinamento ERP - Sistema GIE 16

Violência no Trabalho 4  
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MATERIAL - PLATAFORMA PETROS DE CONHECIMENTO CATEGORIA
ANO DE 

LANÇAMENTO

Documentos Petros - Conselheiros e DE DOCUMENTOS 2017

Equidade de Gênero, Raça e Diversidade TREINAMENTO 2017

Fiscal de Contratos
MATERIAL DE TREINAMENTOS 

PRESENCIAIS 2017

Ambientação TREINAMENTO 2017

Benefícios Petros TREINAMENTO 2017

Código de Condutas Éticas TREINAMENTO 2017

Palestra - Visão de Futuro: Ética, Gestão e Governança Corporativa da 

Organização de Sucesso no Século XXI
MATERIAL DE TREINAMENTOS 

PRESENCIAIS 2017

Reforma Trabalhista - Lei nº 13.467/2017
MATERIAL DE TREINAMENTOS 

PRESENCIAIS 2017

Acompanhamento de Metas FERRAMENTA 2017

Minicurrículo (Ferramenta) FERRAMENTA 2017

Semana de Benefícios - Teste seus conhecimentos ATIVIDADES INTERATIVAS 2017

Técnicas de Apresentação TREINAMENTO 2017

Formação em Previdência Complementar 2017
MATERIAL DE TREINAMENTOS 

PRESENCIAIS 2017

Mudanças nas Regras de Resgate dos Planos Instituídos TREINAMENTO 2017

Programa Crescer TREINAMENTO 2017

Elaborando meu Currículo TREINAMENTO 2017

Programa de Estágio Petros TREINAMENTO 2017

Como realizar um Feedback efetivo? FOLDER 2017

 Por que delegar? FOLDER 2017

Construção de Equipes (Parcria AfferoLab) TREINAMENTO 2017

Entrevista por Competências TREINAMENTO 2017

Prevenção e Resolução de Conflito de Interesses TREINAMENTO 2017

Minicurrículo dos empregados FERRAMENTA 2017

Como Realizar um Feedback Efetivo FOLDER 2017

Como Construir Apresentações Eficientes FOLDER 2017

Gestão de Conhecimento FOLDER 2017

Apresentação - Programa de Integridade TREINAMENTO 2017

Lei de Conflito de Interesses
MATERIAL DE TREINAMENTOS 

PRESENCIAIS 2017

Lei Anticorrupção & Prevenção à Lavagem de Dinheiro
MATERIAL DE TREINAMENTOS 

PRESENCIAIS 2017

3 Linhas de Defesa
MATERIAL DE TREINAMENTOS 

PRESENCIAIS 2017

Conheça o seu Fornecedor
MATERIAL DE TREINAMENTOS 

PRESENCIAIS 2017

Segurança da Informação TREINAMENTO 2017

Apresentação Conflito de Interesses DOCUMENTOS 2017

Formulário - Conflito de Interesses DOCUMENTOS 2017

Política Conflito de Interesses DOCUMENTOS 2017

CIPA TREINAMENTO 2018

ERP - Guia Rápido TREINAMENTO 2018  
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MATERIAL - PLATAFORMA PETROS DE CONHECIMENTO CATEGORIA
ANO DE 

LANÇAMENTO

Manual de Crise TREINAMENTO 2018

Memorando Petros
MATERIAL DE TREINAMENTOS 

PRESENCIAIS 2018

Segurança da Informação TREINAMENTO 2018

Competências Corporativas VÍDEO 2018

Competências de Gestão VÍDEO 2018

Competências Específicas VÍDEO 2018

Bom de Chute! ATIVIDADES INTERATIVAS 2018

Palestra Arte da Mudança VÍDEO 2018

Formação em Previdência Complementar 2018
MATERIAL DE TREINAMENTOS 

PRESENCIAIS 2018

Panorama da Previdência Complementar
MATERIAL DE TREINAMENTOS 

PRESENCIAIS 2018

Formulário de Construção de Metas FERRAMENTA 2018

Guia Rápido - Gestão de Desempenho TREINAMENTO 2018

Simulador Curva de Referência FERRAMENTA 2018

Calendário Ações GPE 2018 DOCUMENTOS 2018

Metas Petros 2018 FOLDER 2018

Arte da Mudança (Gestores) VÍDEO 2018

Simulador de PR FERRAMENTA 2018

Arte da Mudança -2018 TREINAMENTO 2018

Definição 9box - 2018 TREINAMENTO 2018

Sistema de Apoio Decisório SAD
MATERIAL DE TREINAMENTOS 

PRESENCIAIS 2018

Bradesco Saúde FOLDER 2019

Lançamento -Clima e Cultura 2019 VÍDEO 2019

Metas 2019 VÍDEO 2019

Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2019 - 2023
MATERIAL DE TREINAMENTOS 

PRESENCIAIS 2019

Como Fazer Apresentações TREINAMENTO 2019

Dicas de ortografia e utilização do e-mail corporativo TREINAMENTO 2019

Excel Básico TREINAMENTO 2019

Marketing Pessoal TREINAMENTO 2019

A história do PPSP TREINAMENTO 2019  
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Créditos dos participantes 

CINTIA GARCIA OLIVEIRA 
Gerente de Planejamento, Desempenho e Desenvolvimento 
 
JORGIANE RODRIGUES DE AGUIAR 
Analista de Gestão de Pessoas 
 
MOHANA BARBOZA TAVARES  
Analista de Gestão de Pessoas 
 


