
Apresentação 
Saint-Gobain

Projeto Terceiros Fixos



E PRÓXIMOS 
AOS
MERCADOS BRASIL

R$ 8,1 bi em vendas

Mais de 12 mil 
colaboradores 

57 fábricas

34 centros de distribuição

3 mineradoras

75 lojas

3 escritórios comerciais

1 centro de pesquisa e 

desenvolvimento



356 ANOS NO MUNDO
COM RELEVÂNCIA NO MERCADO BRASILEIRO

Tecidos e não tecidos em fibra de vidro 

para construção civil e indústria.

As melhores soluções para 

Coberturas, Construções a Seco e 

Caixas D'Água de todo o Brasil.

Maior produtora de vidros e 

espelhos da América do Sul.

Líder mundial na fabricação de produtos para 

isolação térmica e acústica para construção 

civil e mercados técnicos e industriais.

Soluções para atender aplicações nos 

segmentos automotivo, construção 

civil e indústria.

Paredes, Forros e Revestimentos 

em drywall Placo.

Tubos, Conexões, Válvulas e 

Tampões de Ferro Dúctil para 

transporte de água e efluente.

A Saint-Gobain Glass fabrica vidros 

texturizados para os mercados da 

construção civil, arquitetura de 

interiores, design e arte.

Líder mundial na fabricação de 

argamassas, impermeabilizantes, 

revestimentos para pisos, fachadas e 

soluções técnicas.

Rede varejista multiespecialista em 

materiais para construção e reforma.

Comercializa e distribui vidros 

automotivos e produtos 

relacionados, como adesivos, 

ferramentas e acessórios para o 

mercado de reposição.

Segmento de mineração de minerais não-

metálicos, produzindo e comercializando 

areias-base, areias especiais, sílica moída etc.

Gama de solução em refratários de alta 

performance à indústria siderúrgica 

nacional e internacional.

Especialista na fabricação de vidros de 

segurança para eletrodomésticos e 

refrigeração comercial, atendendo 

também outros segmentos.

Maior fabricante mundial de produtos 

em polímeros de engenharia e alto 

desempenho, servindo os principais 

setores industriais em todo o mundo.

Produz vidros automotivos, desenvolvendo 

novas tecnologias para todas as montadoras 

do mercado mundial

Marca especializada na produção, importação e 

distribuição em todo o território nacional de 

placas e revestimentos acústicos SONEX, forros 

em fibra mineral OWA, forros e revestimentos 

acústicos de madeira Nexacustic, forros e perfis 

metálicos OWA.

Marca especializada no desenvolvimento, 

fabricação e comercialização de produtos 

e sistemas acústicos que contribuem para 

um bom ambiente de trabalho ao melhorar 

o bem-estar e o desempenho das 

pessoas.

Projeta, fabrica e distribui soluções de 

vidro de segurança de alta performance e 

resistentes ao fogo.

Marca especializada na produção e 

importação de produtos adesivos como 

adesivos instantâneos, selantes, travas 

químicas e silicones.



E PRÓXIMOS 
AOS
MERCADOS

AMÉRICA 

LATINA

€ 2,7 bi em vendas

Mais de  19 mil colaboradores 

90 fábricas

57 centros de distribuição

5 mineradoras

75 lojas 

6 escritórios comerciais



ESTAMOS
PRESENTES
AO REDOR
DO MUNDO

NO MUNDO
(68 PAÍSES)

Vendas:

€ 42,6bi 

Mais de

170.000
colaboradores



Terceiros – o que nos motivou a tratar 
disso?

▪ Gestão descentralizada - Cada Negócio da Saint-Gobain geria o 
tema conforme queria 

▪ Dificuldade para encontrar o dono do assunto, quando 
necessário. Nos vários negócios tínhamos setores diferentes 
cuidando ( RH, Manutenção, Segurança do Trabalho e 
Administração)

▪ Dificuldade para guardar e conferir documentação trabalhista  
dos terceiros

▪ Aumento do número de reclamações trabalhistas de terceiros –
chegaram a ser metade do nosso passivo

▪ Dificuldade para encontrar a documentação necessária para as 
defesas na justiça do trabalho



• Apoio total de nosso CEO e a Vice presidência de RH foi a sponsor do 
projeto. 

• Participação decisiva de Compras e Jurídico no projeto

• “Um dono” – definiu-se que RH seria o responsável pelo tema e pelo 
projeto.. O DRH Brasil foi definido como o líder do projeto e DRH’s dos 
Negócios  garantiriam o sucesso em suas unidades...

Terceiros – Passos decisivos 



• Descentralização e força nos Negócios, 
sem perder o “controle”

• Foco nos DG’s e DRH’s como os 
patrocinadores do projeto nos Negócios

Terceiros – O Projeto 

• Padronização da forma como tratar o tema 
em todos os Negócios

• Controle sob responsabilidade de cada 
Negócio, mas também controle do geral pelo 
Corporativo

• Guarda segura e disponibilidade da 
documentação quando necessário

• Acionar o prestador de serviço quando ele 
ainda presta o serviço, em caso de 
inconsistências na documentação  

• Redução do número de processos e do 
passivo trabalhista de terceiros

Realidade Saint-Gobain Principais pontos 



• Contratar uma empresa especializada . Investir !!!
• Falta de headcount e sistemas internos adequados.

• Controlar as empresas de terceiros FIXOS  que geravam os maiores impactos 
nos processos trabalhistas

• Implantação em 3 meses em duas etapas.

Terceiros – A decisão 



Projeto de terceiros fixos



Projeto de terceiros fixos – fluxo 
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Pagamento

Em 04 anos  - redução de 13% no número de processos trabalhistas 
de terceiros fixos



TERCEIROS – PRÓXIMOS PASSOS 

• Agregar ao controle da documentação trabalhista  os documentos de 
Segurança do Trabalho e integração para liberação de trabalho 


