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Apresentação / Resumo inicial / Release:  

a.1) Informações básicas sobre a organização: 

Razão Social: PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA 

Ano de Fundação: 1991 

Endereço Completo: 

 Rio de Janeiro 
Av. República do Chile 500, 25º andar, Centro, Rio de Janeiro, CEP: 20.031-170 

Ramo de Atividades: 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio 
administrativo (Código CNAE) 

 Porto Real 
Av. Renato Monteiro 6901,6200 (parte), Polo Urbo Agroindustrial, Porto Real/ RJ CEP: 
27570-000 

Ramo de Atividades: 29.10-7-01 - Fabricação de automóveis, camionetas e Utilitários 
(Código CNAE) 

Nome/titulação do responsável pela inscrição: Cristiana Farias/ Gerente de RH  

Número de empregados: Cerca de 2 mil colaboradores nos sites do Rio de Janeiro 
(cidade do Rio de Janeiro e fábrica de Porto Real) e mais 5 mil na América Latina.  

Descrição da atividade principal:  

Com sua sede para o Brasil e a América Latina situada na cidade do Rio de Janeiro desde 
setembro de 1997, o Groupe PSA tem como objetivo mundial ser a montadora de veículos 
mais eficiente e o fornecedor de serviços de mobilidade preferido dos clientes. 

 

Em 2001, foi inaugurado o Polo Industrial Brasil (PIBR), em Porto Real, no estado do Rio 
de Janeiro e desde então, as linhas de produção desta fábrica já produziram mais de 1,5 
milhão de veículos e 2 milhões de motores. 

Atualmente, o Polo Industrial Brasil fabrica: 

 Peugeot 208 e 2008 
 Citroën C3, AIRCROSS e Novo SUV C4 Cactus 
 Motores EC5 1.6l e EC5 EAT6 flexfuel e a gasolina 

 A Unidade de Usinagem de motores produz também blocos de ferro fundido e 
cabeçotes de alumínio 

 Para informações adicionais, acesse: https://site.groupe-psa.com/brasil/pt-br/ 

 

https://site.groupe-psa.com/brasil/pt-br/
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a.2) Título e resumo do case: 

Programa de Talent Management TOP100 - Case inspirado no ATP World Tour 

O programa de Talent Management TOP100 no Groupe PSA na América Latina está em 
funcionamento há quatro anos e a apresentação desse case à comunidade de Recursos 
Humanos tem por objetivo compartilhar a experiência desde a implantação do programa, o 
contexto da sua concepção do projeto na América Latina, assim como os resultados 
qualitativos e quantitativos obtidos de 2015 a julho de 2018, com destaque para as suas 
unidades no estado do Rio de Janeiro.  
 
Os principais objetivos do programa TOP100 são: 
 

 Identificação dos talentos locais (em destaque nesse case as unidades do estado do 
Rio de Janeiro). 

 Aceleração do plano de desenvolvimento dos participantes do programa. 

 Preparação de um pool de talentos para os seguintes planos de sucessão: 

o Sucessores dos ocupantes de postos-chave. 
o Sucessores dos expatriados, 

 Identificação do nível de prontidão dos talentos para os planos de sucessão: Ready 
now, 2/4 anos ou 5/7 anos. 

 
Além dos objetivos citados acima, vale destacar que o programa TOP100 visa estimular a 
população de líderes da organização para que busquem o aprimoramento contínuo em sua 
performance e competências, visando sua inclusão e/ou manutenção na lista de talentos 
do programa, que é revisada e revalidada anualmente. 
 
Considerando o contexto da organização no passado - a ser exposto no item “Introdução” - 
a Direção de Recursos Humanos trouxe para reflexão a razão de não haver um programa 
estruturado onde os talentos latino-americanos pudessem ser valorizados, reconhecidos e 
diferenciados. Assim, inspirada no ATP World Tour e seu ranking dos melhores tenistas 
profissionais mundiais, a área Corporativa de Desenvolvimento de Recursos Humanos 
desenvolveu o projeto de concepção e implantação do Programa TOP100. 

A forma de exposição dos jogadores no ATP World Tour, dando visibilidade aos atletas 
através de uma página com identificação visual de cada jogador, suas informações 
pessoais e sua trajetória profissional, inspirou a Direção de Recursos Humanos a seguir a 
premissa de humanização dos talentos, visando nortear a construção do programa que 
poderá ser melhor compreendida no item “Desenvolvimento da proposta de solução”. 

Atualmente, o programa contempla 115 colaboradores, dos quais 29 estão lotados nas 
unidades do Rio de Janeiro.  

Vale destacar para a comunidade de Recursos Humanos do Rio de Janeiro que, a 
representatividade dos profissionais de Recursos Humanos do Groupe PSA na América 
Latina é de 8 colaboradores, dos quais 3 estão lotados nas unidades do Rio de Janeiro. 
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b) Introdução 

 
O Groupe PSA, através da área Corporativa de Talent Management, segue um processo 
de identificação de profissionais de alto potencial já bastante estruturado e consolidado 
mundialmente em todos os países onde a empresa atua, visando preparação dos seus 
planos de desenvolvimento de competências e carreira e mapeamento dos planos de 
sucessão. 

Em 2014, o atual Presidente Mundial do Groupe PSA, Carlos Tavares, logo após assumir a 
direção da empresa, criou o plano Back in the Race com o objetivo mundial de acelerar a 
transformação do Grupo, desenvolvendo a cultura da rentabilidade e o espírito de 
competição.  

Na América Latina, dentre as ações previstas para o cumprimento das metas financeiras 
estabelecidas por esse plano, uma das decisões estratégicas foi a aplicação de uma maior 
rigidez nos processos de recrutamento externo, promoções e exercícios salariais. Por outro 
lado, havia a necessidade de criação de um pool de talentos, com clareza quanto ao nível 
de prontidão de cada colaborador para os planos de sucessão e mobilidades internas 
estratégicas.  

Diante desse difícil cenário na gestão de Recursos Humanos, como identificar, desenvolver 
e motivar nossos talentos?  

Foi nesse contexto que a Direção de Recursos Humanos da América Latina identificou a 
forte necessidade de desenvolver um programa de Talent Management que atendesse aos 
objetivos locais, através da identificação e exposição de seus talentos em cada unidade, 
de forma a contribuir com as alavancas necessárias para o sucesso do plano Back in the 
Race. A estratégia definida teve foco no mapeamento robusto de futuros líderes, bem 
preparados para os planos de sucessão de postos-chave e expatriados. 

Em 2015, em paralelo à concepção e implantação do Programa TOP100, o Groupe PSA 
na América Latina identificou a necessidade de uma profunda mudança comportamental – 
obviamente, iniciada e comandada pelas lideranças da empresa - que servisse como base 
para chegar aos seus novos e desafiadores objetivos; daí, foi estruturado o projeto 
“Transformação Cultural e Digital América Latina”. As áreas de Desenvolvimento de RH e a 
Universidade América Latina estruturaram a partir daí programas de Liderança robustos 
alinhados à transformação cultural desejada e indicou os participantes do Programa 
TOP100 como o grupo focal deste novo projeto.   
 
As premissas do Programa TOP100 se baseiam nos seguintes itens: 

 Identificação de colaboradores considerados talentos, de acordo com os critérios de 
uma performance diferenciada, perfis de liderança adequados à Cultura desejada e 
atuação como agentes de mudança. 

 Humanização do processo de Talent Management. 

 Cultura de Performance. 

 Planos de desenvolvimento de competências alinhado à estratégia da organização. 

 Planos de sucessão para os postos-chave e expatriados. 
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Para o Groupe PSA na América Latina as definições para classificação de um posto-chave 
são: 

 A ausência de um ocupante no posto impacta em risco para o cumprimento da 
missão da Direção à qual pertence. 

 Dificuldade para desenvolver o sucessor quanto ao perfil de liderança necessário no 
médio/longo prazos. 

 Alto nível de acesso a informações estratégicas. 

 Número de titulares para o posto é reduzido. 

 Posto não poderia ser eliminado em caso de corte de pessoal. 
 
Os itens abaixo demonstram a metodologia aplicada ao Programa TOP100 e o 
detalhamento dos seus principais pontos encontra-se no item “Corpo do trabalho – 
desenvolvimento da proposta de solução”.  

 
 
 

c) Corpo do trabalho: desenvolvimento da proposta de solução 
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c.1) Concepção do Programa TOP100 

Visando garantir a criação de um programa sólido, em alinhamento com as diretrizes do 
Grupo e focado nas necessidades específicas locais, conduzimos um Workshop presencial 
de oito horas com os HRBP’s Referentes e alguns colaboradores de suas equipes, onde 
construímos: 
 

 Os critérios de elegibilidade para entrada, permanência e saída do programa, bem 
como estabelecemos os diferenciais a serem oferecidos aos participantes e os 
deveres a serem cumpridos. 

 Os pilares para o papel de cada ator nesse processo:  o do próprio colaborador 
TOP100 como protagonista de sua carreira, o do seu gestor direto como 
incentivador e coach do TOP100, dos Diretores que fazem parte do Comitê de 
Direção e do RH como contribuidores para a visão estratégica em todas as etapas e 
decisões.  

 
Definições estabelecidas para o programa TOP100: 

 Público-alvo priorizado para o programa TOP100:  

 Colaboradores Cadres¹ ocupantes de postos de níveis de Direção, Gerência 
Geral ou Gerência.  

 

 Critérios para participação no programa TOP100: 

 Colaboradores avaliados como high potential. 

 Ocupantes de postos-chave. 

 Sucessores de postos-chave. 

 Outros colaboradores considerados talentos na América Latina. 

 Não participam do programa os expatriados europeus que estão na América 
Latina. 

 

 Diferenciais oferecidos ao participante do programa TOP100: 

 Priorização em treinamentos / ações de desenvolvimento.  

 Estabelecimento de um PDP (Plano de Desenvolvimento Profissional) 
robusto, com percursos de formação/desenvolvimento acompanhados 
formalmente duas vezes ao ano pelos HRBP’s e Gestores diretos. 
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 Prioridade no processo de meritocracia e aplicação de práticas que reforcem 
a percepção de reconhecimento individual (como, por exemplo, mensagens 
do próprio punho dos gestores parabenizando-os e agradecendo-lhes). 

 Participação em reuniões e em eventos que possibilitem exposição dos 
TOP100 e maior proximidade com o Comitê de Direção, visando aumentar a 
competência “visão estratégica”. 

 Participação prioritária nas novas ações propostas no Projeto de 
Transformação Cultural & Digital.  

 

 Deveres do TOP100: 

 Engajamento com o Projeto de Transformação Cultural e Digital, confirmando 
sua atribuição de agente de mudança. 

 Performance diferenciada e perfil comportamental adequado à nova Cultura 
de Resultados desejada. 

 Evolução do PDP no que se refere às competências técnicas, 
comportamentais e de liderança.  

 Evolução do estudo do idioma Inglês para atingimento do nível 3,5 
(avançado) no “Bright Test”, conforme objetivo previsto no programa. 

 
 

Para melhor exposição das definições 
do Programa TOP100, usamos a 
imagem da “casa” ao lado como modelo 
de estrutura, visando facilitar a leitura e 

o entendimento nos materiais de 
comunicação e apresentações do 
programa.  

 
 

 

c.2) Kick-off do Programa TOP100 

Os colaboradores elegíveis para participação no programa foram identificados através do 
mapeamento dos sucessores de postos-chave e expatriados, aplicando-se os critérios 
estabelecidos para refinamento da busca e definição da primeira lista de participantes. 

Em 2015, no Rio de Janeiro, tínhamos um número elevado de postos ocupados por 
expatriados e, visando assegurar a transferência das competências desses para seus 

 
Cadres¹: Colaboradores que exercem cargos de confiança (Coordenadores, Gerentes, Gerentes-Gerais e Diretores). 
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sucessores identificados localmente, foi criado o “Programa de Sucessão de Expatriados”. 
Em seguida, fortalecemos a estratégia dos planos de sucessão através do lançamento do 
Programa TOP100. 

Após mapeamento e priorização de todos os colaboradores que atendiam aos critérios do 
programa, o Comitê de Direção América Latina validou todos os nomes dos participantes. 
Nascia, assim, o programa de Talent Management TOP100, implantado em maio de 2015 
através das seguintes ações: 

 Reunião presencial entre colaborador, seu gestor direto e HRBP para a entrega da 
carta de nomeação de TOP100 (assinada pelo Vice-presidente da área, pela Vice-
presidente de RH e pelo Presidente do Grupo na América Latina).  

 Aplicação do “Bright Test” para conhecimento do nível de inglês.  

 Solicitação de atualização do CV no sistema GHRC². Essa etapa é muito importante 
porque esse público torna-se conhecido mundialmente e seu currículo tem 
visibilidade para todos os RH’s. O exemplo de CV construído através do sistema 
está disponível no item “anexos”. 

 Estabelecimento e formalização do PDP no GHRC, conforme exemplo disponível no 
item “anexos”. 

 
c.3) Material referencial para exposição do perfil do TOP100 aos Líderes e aos 
HRBP’s 

 
Os líderes possuem acesso ao Talent Form, um formulário que consolida a ficha de 
carreira através do sistema GHRC e, que contém informações relevantes para a boa 
análise e acompanhamento dos nossos talentos. Ele assemelha-se ao conceito adotado 
pela ATP World Tour para mostrar a ficha e perfil dos jogadores, conforme exemplos 
abaixo: 

Página da ATP com um dos embaixadores da marca Peugeot no tênis mundial: 
https://www.atpworldtour.com/en/players/juan-martin-del-potro/d683/overview 

GHRC²: Global HR Careers - Sistema interno de gestão de carreiras e gestão de performance. 

https://www.atpworldtour.com/en/players/juan-martin-del-potro/d683/overview
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Talent Form Groupe 

PSA  

c.4) Práticas de exposição dos TOP100 ao Comitê de Direção América Latina 

Visando criar oportunidades de exposição dos participantes através de ações que gerem 
espaço para exposição de opiniões, projetos, ideias e que possibilitem o reconhecimento 
dos colaboradores como contribuidores importantes para a estratégia da empresa, o 
Programa TOP100 prevê as seguintes práticas:  

 Entrevistas individuais com os membros do Comitê de Direção América Latina com 
os seguintes objetivos:  

 Promover uma percepção de reconhecimento pelos participantes, 
demonstrando que as suas opiniões são importantes para a estratégia da 
empresa. 

Ex: Foto do 

TOP100 
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 Contribuir com a visão dos Diretores quanto às possibilidades de candidatos 
aos planos de sucessão dos postos-chave da América Latina. 

 Aproximar os Diretores dos TOP100 cujas expectativas e skills estejam 
ligadas diretamente ao plano de sucessão das áreas sob sua gestão. 

 Estimular a humanização do processo através do contato “face to face”, para 
que o Diretor possa identificar um colaborador TOP100 em reuniões e 
eventos corporativos e facilitar a comunicação entre eles.  

 

 Participação em projetos estratégicos visando o desenvolvimento da competência 
“visão estratégica”, criando oportunidades de exposição perante outras Direções e, 
sempre que possível, também para outros países. 

 
 Participação no “Café com o Presidente”, um encontro entre o Presidente América 

Latina e os TOP100 para trocas sobre a contribuição de cada participante para o 
atingimento dos resultados almejados pelo Groupe PSA no Brasil e na América 
Latina. 

c.5) Integração do Programa TOP100 ao processo de Talent Review América Latina e 

revisão anual dos participantes do programa 

O Groupe PSA possui um processo de Talent Review bem estruturado, onde 100% das 
fichas de carreiras são analisadas e revisadas entre HRBP’s e líderes anualmente.  Com a 
implantação do Programa TOP100, houve a integração e otimização da lista de talentos 
com o processo de Talent Review.  

 

Esse processo é realizado através de reuniões entre HRBP e líderes com o objetivo de 
identificar e rever anualmente a performance e o potencial dos colaboradores, garantindo 
assim a implementação dos planos de sucessão e construção dos percursos de carreira 
dos colaboradores no horizonte de sete anos. 

 

O processo de validação dos TOP100 ocorre durante o período de realização das Talent 
Review da seguinte forma: 

1) Revisão anual do grupo de TOP100 de cada Direção: indicação de novos entrantes, 
definição dos que permanecerão e dos que sairão do programa naquele ano. Essas 
avaliações são baseadas nos resultados dos colaboradores, avanço das ações de 
desenvolvimento conforme previsto e confirmação de seu perfil como agente de 
mudança. 

 

2) Validação final dos novos entrantes, aqueles que permanecem e os que deixarão o 
programa através da explanação de seus respectivos Diretores ao Comitê de Direção 
durante o Workshop de Talent Review América Latina. 
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Esse exercício acontece através da exposição em um grande painel, com as fotos dos 
TOP100, seus fatos marcantes e demais informações importantes sobre eles. 

 

Há também uma dinâmica que chamamos de “Post-it” onde os Diretores, membros do 
Comitê de Direção colocam “post-its” nas fotos dos TOP100 com comentários alusivos 
aos pontos fortes, pontos de atenção e indicativos para ações de desenvolvimento de 
competências. 

 

Essa dinâmica, liderada pelo RH, tem o objetivo de possibilitar um clima de trabalho 
dinâmico, através da circulação dos Diretores na sala de reunião, promovendo a troca 
de informações entre os mesmos. Além da dinâmica é recomendado que os Diretores 
utilizem os momentos de intervalo para fixação dos post-its no painel de fotos. 

 

As orientações da Dinâmica “post-it” e as “minifichas” são expostas em cartazes tamanho 
A0 na sala onde acontece o Talent Review, conforme abaixo: 

 
 

Como resultado desse Workshop é obtida a validação dos novos participantes e os que 
permanecem no programa. Quanto à vigência de participação no programa, trata-se de um 
ciclo anual de janeiro a dezembro. 

 

c.6) Comunicação aos colaboradores com participação não renovada no Programa 

TOP100 
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Os colaboradores que deixam o programa por já terem concluído o seu PDP ou por não 

atenderem os critérios e/ou deveres dos participantes, são comunicados pelo gestor direto 

e HRBP em reunião presencial. 

 

c.7) Grupo focal de colaboradores TOP100 contribui com o plano estratégico do 

Groupe PSA na América Latina 

Conforme diferenciais previstos para os participantes do Programa TOP100, dependendo 
da ação que a empresa estiver implantando na estratégia anual, os participantes do 
programa são incluídos prioritariamente, visando agregação de valor às decisões 
estratégicas e melhorias de processos. 

Como exemplos marcantes para esse case, seguem ações concretas e que fazem parte 
desse plano de ação. 

Os TOP100 foram envolvidos no Projeto de Transformação Cultural e Digital da América 
Latina, desde a sua concepção, através de participação no assessment cultural aplicado 
através de questionário online, que tinha por objetivo consolidar os resultados, gerando um 
diagnóstico de nossa cultura atual, afim de estabelecer o modelo de cultura desejada. O 
Groupe PSA na América Latina estabeleceu como prioridade para a transformação cultural 
o Foco nos Resultados e o Foco no Cliente. 

O primeiro programa de desenvolvimento de competências de liderança direcionado para 
disseminação da nova cultura, foi o “Transformational Leadership”, em 2017 e os TOP100 
foram priorizados como participantes por serem considerados formadores de opinião.  

Com foco em nossos clientes, vale destacar a forte colaboração dos TOP100 ao “Plateau 
Client”, uma plataforma inédita no Groupe PSA, criada no Brasil, e que se tornou 
benchmark para o grupo, visando, com o apoio das diversas áreas da empresa, assegurar 
uma maior reatividade e uma priorização coerente para a resolução dos problemas dos 
clientes e melhoria da qualidade de nosso serviço de Pós-vendas. Os TOP100 são 
convidados a participar da escuta de áudios de gravações de atendimentos de clientes, 
realizadas pelo SAC (Sistema de Atendimento ao Cliente) e a contribuir com propostas de 
soluções para o problema identificado. 

 

c.8) O papel de RH na liderança do Programa TOP100 

O papel do RH vai além da concepção e implantação do Programa TOP100. O RH lidera 
todas as ações relacionadas ao escopo do programa, garantindo a continuidade das boas 
práticas e alinhamento entre as diferentes diretorias. O RH é responsável por orientar e 
buscar o engajamento dos gestores diretos e membros do Comitê de Direção, visando 
manter os participantes motivados, criando exposição dos mesmos aos Diretores e a 
outros países fora da América Latina.  
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Os líderes são incentivados pelo RH a realizar reuniões “face to face” mensais para 
acompanhamento do PDP de seus TOP100 no sistema GHRC visando garantir o bom 
desenvolvimento das competências previstas.  

Anualmente, o RH lidera as campanhas de “Entrevista Individual de Performance” e 
“Entrevista de Desenvolvimento Profissional” para todos os colaboradores e durante essas 
campanhas o líder do TOP100 é orientado pelo HRBP a revisar o PDP de acordo com o 
objetivo do plano de evolução de carreira. 

 

c.9) Orientação aos Líderes para revisão dos PDP’s 

Para a criação ou revisão do PDP do colaborador, os gestores são orientados a realizar o 
mapeamento das competências técnicas, comportamentais e de idiomas que o 
colaborador precisa desenvolver e, juntos, precisam elaborar as ações que farão parte do 
seu plano de desenvolvimento. Essas ações podem ser implementadas através de 
formação, desenvolvimento na função e práticas de acompanhamento (Mentoring, 
Coaching e Codesenvolvimento). 

 
d) Resultados e Conclusão:  

 

d.1) O Programa TOP100, através das ações relacionadas ao plano de sucessão nas 

unidades do Rio de Janeiro e em outras, contribuiu com ganhos financeiros na 

implementação da estratégia mundial “Back in the Race” 

As mudanças comportamentais e de direcionamento de negócios na empresa, resultantes 

do Plano “Back in the Race”, implementado no início de 2014, começaram a dar resultados 

espantosos em nível mundial e regional, inclusive na América Latina e, dentro desse 

contexto, o Programa TOP100 contribuiu de maneira relevante para a evolução dos 

resultados da América Latina e por consequência do Rio de Janeiro. 

Com foco total no cliente final e nos resultados, os TOP100 trabalharam com suas equipes 
a fim de reduzir custos, aumentar receitas e adotar processos mais eficientes em seu dia a 
dia, sempre em benefício do cliente. 

A América Latina começou a reduzir seus prejuízos de forma substancial e, em 2015, teve 
seu primeiro resultado positivo em toda a história. Em 2016, este resultado foi duplicado e, 
em 2017, continuou na trajetória positiva. Assim, por três anos consecutivos, o Groupe 
PSA na região tem dado lucro, algo que nunca antes havia ocorrido. No que se refere 
especificamente ao Brasil, as perdas foram sendo reduzidas de forma surpreendente e 
consistente de ano a ano, saindo-se de uma situação com prejuízo e com possibilidades 
de atingir o ponto de equilíbrio em 2018 ou logo depois. 

Além das contribuições mencionadas anteriormente, o Programa TOP100 com foco na 
melhoria dos planos de sucessão contribuiu para o sucesso do plano “Back in the Race” 
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através da economia dos custos associados às contratações externas e da redução do 
número elevado de expatriados europeus que atuavam principalmente na fábrica em Porto 
Real – Rio de Janeiro, até 2015.  

Esse plano de ação confirmou-se eficaz em função do Programa TOP100 propiciar um 
banco de talentos preparados para a sucessão de expatriados e postos-chave que vêm 
sendo abastecidos até o momento.  

Evidenciamos abaixo os resultados quantitativos (indicadores chave) do Programa 
TOP100 em alinhamento com o objetivo de aceleração do desenvolvimento de 
competências dos nossos talentos. 

 

d.1.1) Aumento do nível de prontidão ready now dos TOP100 como sucessores de 

postos-chave e expatriados 

Atualmente, 78% dos sucessores de postos-chave e expatriados na América Latina são 
colaboradores TOP100.  

 

Esse indicador acompanha o status 
dos planos de sucessão quanto ao 
nível de prontidão dos sucessores: 
ready now, 2/4 e 5/7 anos, visando 
um planning estratégico das ações 
de sucessão. 

 

 

O objetivo do Programa TOP100 é aumentar o número de colaboradores com nível de 
prontidão ready now. Desde 2015, constatamos um crescimento de 25%, o que tem 
possibilitado a efetivação dos planos de sucessão conforme a necessidade da 
organização.  

 

 

d.2). Outros indicadores acompanhados pela área de Recursos Humanos e que 
demonstram evolução dos resultados qualitativos e quantitativos do Programa TOP 
100 

 

d.2.1) Contribuição do Programa TOP100 à internacionalização do Groupe PSA 
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Um dos objetivos do Groupe PSA é promover a interculturalidade das equipes. A América 

Latina traçou então um plano estratégico de internacionalização de talentos com foco nos 

participantes do Programa TOP100. 

Desde a implantação do programa, em 2015, promovemos a mobilidade internacional de 
39 profissionais, dos quais 15 são participantes do Programa TOP100, sendo 6 oriundos 
do Rio de Janeiro. 

Essa ação de desenvolvimento, além de promover a evolução de competências 
interculturais, idiomas, de sua área de atuação, etc., visa o retorno dos talentos 
expatriados à unidade de origem com fortalecimento do processo de sucessão. Além 
disso, possibilita uma experiência internacional para a família do colaborador, fortemente 
suportada pelo Groupe PSA durante um período determinado.  

Concluímos que essa estratégia de desenvolvimento tem impacto positivo na fidelização e 
engajamento desse colaborador com a cultura da empresa. 

 

d.2.2) Retenção de colaboradores TOP100 

Um dos principais KPI’s que nos mostra um excelente resultado do Programa TOP100 é o 
de Demissão Voluntária dos participantes.  

Conforme quadro abaixo, conseguimos fazer a retenção de quase 100% dessa população. 

2015 2016 2017 2018

Total de TOP100 que pediram demissão 1 0 1 0

TOP100 - Rio de Janeiro

 

 

d.2.3) Aumento de 20% do número de mulheres em posições de nível de Gestão 

estratégica (executivos N-1 do Comitê de Direção) 

O Groupe PSA tem o objetivo mundial de promover a diversidade e uma das suas metas 
relacionadas é aumentar o número de mulheres ocupando posições de nível de Gestão 
estratégica.  

Identificamos na América Latina um aumento de 71% de mulheres ocupando postos de 
nível de gestão estratégica, dos quais 60% foram ocupados por colaboradoras TOP100.  

Especificamente para as unidades do Rio de Janeiro, vale ressaltar uma 
representatividade de 40% das mulheres promovidas, das quais 20% são TOP100. 

 

d.2.4) Aumento de 96% da carga horária média de formação vinculada ao plano de 

desenvolvimento de competências dos colaboradores TOP100 
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Conforme previsto nos diferenciais oferecidos aos colaboradores TOP100, o 
desenvolvimento de competências desse público é uma prioridade no plano de formação 
anual no que se refere às ações de desenvolvimento, assim como nos treinamentos 
corporativos e técnicos.  

Por esse motivo, constatamos um aumento de 96% da carga horária média de 
treinamentos realizados com foco no público TOP100 após a implantação do programa, 
em 2015. A evolução desse indicador demonstra, mais uma vez, o fortalecimento da 
performance, das competências de liderança e, por consequência, a robustez dos planos 
de sucessão. 

 

d.3) Conclusão 

 

O Programa TOP100 é um case de sucesso do Groupe PSA que foi implantado e está em 
andamento desde 2015. Ele vem demonstrando bons resultados para o Grupo na América 
Latina e, neste universo, nas suas unidades do Rio de Janeiro. O programa e suas práticas 
conquistou reconhecimento mundial da comunidade de RH do Groupe PSA.  

A América Latina teve a oportunidade de apresentar o case do Programa TOP100 durante 
Workshops de HRBP’s liderados pela área de Talent Management Central do Grupo na 
Europa e, a partir daí, exportou o programa para a França, a pedido do Presidente Mundial 
de RH.  

Vale ressaltar que o programa já foi exportado para Groupe PSA na China a pedido do 
Presidente atual da empresa neste país, e que conheceu o programa quando no seu 
antigo cargo de Presidente da América Latina.  

Como evolução do Programa TOP100 na AmLat, prevemos a criação de um ranking para 
diferenciação dos TOP100, assim como a ATP World Tour, que estabelece dentro do seu 
universo de tenistas os 100 melhores posicionados. O objetivo desse ranking seria motivar 
os participantes do TOP100 a se engajarem e a buscarem a diferenciação dos demais 
posicionando-se no topo do ranking dos 100 melhores talentos do Groupe PSA na América 
Latina. 

 

f) Anexos ilustrativos: 

 
Exemplo de carta de mérito individual aplicado aos colaboradores TOP100 
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Exemplo de carta de comunicação de participação no programa 

TOP100  

Exemplo do convite para entrevista entre um membro do Comitê de Direção e um 
TOP100 
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Formulário online para o feedback do membro do Comitê de Direção após a 

entrevista com o TOP100 
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Exemplo de PDP (Plano de Desenvolvimento Profissional) 

 
 

 

Exemplo de currículo extraído do sistema Global HR Careers 

 


