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1. Breve 

Histórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produtos 
Nossos principais produtos são os  
botijões de 2kg, 5kg, 8kg, 13kg, 20kg e 45Kg,  
além do abastecimento a granel em centrais de 
gás em tanques de 125Kg até 20.000Kg. 
O Gás LP apresenta grandes vantagens  
de custo, conveniência e confiabilidade  
quando usado para a cozinhar alimentos,  
aquecer água, mover empilhadeiras e  
prover energia para grande número de  
aplicações industriais. 
 

Conforto, Qualidade e Segurança 
Trabalhamos com foco na segurança dos processos, atendimento às normas de 
meio ambiente e simplicidade na compra e isso dos nossos produtos com uso de 
tecnologias atuais. 
Todas as nossas bases de envasamento são certificadas na norma de qualidade 
ISO 9001. As plantas industriais de Manaus e Porto Velho são certificadas também 
na norma ambiental ISO 14001. 
 

História 
A família Benchimol fundou a  
Fogás no dia 20 de agosto de 1956  
em Manaus, Amazonas. A Fogás  
foi uma das primeiras empresas a  

distribuir gás de cozinha no Brasil. 
 

Amazônia 
A empresa atua em cinco estados da Amazônia: 
Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima e no Oeste do 
Pará. 
Programa Gás Legal: A Fogás não comercializa seus 
produtos em revendas não autorizadas e apoia o 
Programa Gás Legal desenvolvido pela ANP para 
combater o comércio irregular de GLP. Para saber mais 
sobre o programa Gás Legal 
acesse http://www.programagaslegal.com.br/ 

 

http://www.programagaslegal.com.br/


Prêmio GLP de Inovação e Tecnologia 2016 
 
 

3 
 

 

 Parte 2      Problemas e Oportunidades 

Consideramos que um dos desafios de Gestão de Pessoas na indústria do GLP é o 

desenvolvimento da equipe de Colaboradores, de forma que atendam  às competências definidas 

como necessárias para o funcionamento e êxito da organização. 

Diante deste cenário foram definidas estratégias para que  o desenvolvimento 

organizacional  ocorra contemplando os diferentes campos do saber, como por exemplo: 

conteúdos comportamentais, técnicos, normativos, de segurança, atendimento ao cliente etc. 

Na execução do Plano Anual de Treinamento junto aos setores na Fogás encontrávamos 

um limitador para a realização dos encontros presenciais e capacitação das equipes, motivado 

principalmente pela impossibilidade de ausência do Colaborador de seu posto de trabalho ou 

ainda dificuldades para sua permanência na empresa após o término da jornada, para realizar 

sua capacitação. 

Esta dificuldade se dava pelo motivo de que os treinamentos obrigatoriamente ocorriam em 

sua totalidade na modalidade presencial, exigindo assim toda infraestrutura necessária, 

disponibilidade das áreas, colaborador e do facilitador do treinamento. 
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Parte 3       Plano de ação, Objetivos, Metas e Estratégias 

 3.1 Plano de Ação 

Desenvolvimento de Ambiente Virtual de Aprendizagem Fogás, denominado de Portal do 

Conhecimento Fogás, em parceria com empresa terceirizada (Dtcom) e especialista em educação 

à distância, tendo como diferencial os treinamentos técnicos / normativos e específicos da área 

do gás, bem como, cursos de temas de interesse geral relacionados ou não a atividade fim do 

colaborador. 

 A Plataforma virtual é composta por dois espaços diferenciados: 1) com a opção de 50 

cursos padrões escolhida no catálogo da empresa Dtcom e atualizados periodicamente; 2) 

Espaço Fogás, com cursos específicos produzidos ou adquiridos para finalidade de atendimento 

as exigências das atividades com Gás LP. 

O acesso ao Portal do Conhecimento é livre a todo colaborador Fogás e poderá ocorrer por 

meio de notebooks, tablets, celulares etc, facilitando o desenvolvimento e autogestão do mesmo. 

Além da capacitação de colaboradores efetivos o Portal do Conhecimento também viabiliza a 

capacitação e treinamentos de novos colaboradores, por intermédio do processo de Integração 

da Fogás. 

 

 3.2 Objetivos 

Facilitar o acesso à formação e atualização dos Colaboradores por meio de Ambiente Virtual 

personalizado, estimulando a autogestão, autoconhecimento, desenvolvimento contínuo e 

atingimento das metas de treinamentos definidas pela Fogás. Propiciando o aprendizado o 

contínuo e desenvolvimento do colaborador em outras áreas de interesse.  

 3.3 Metas e Estratégias 

Meta inicial: Realizar 15% das horas de treinamento na modalidade EAD no ano de 2015; e 

30% no ano de 2016. 
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Catálogo Fogás: exemplos de cursos disponíveis  
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Parte 4     Implementação  

Abaixo etapas gerais para realização: 

 

Dentre as ações adotadas consideramos que a comunicação com os colaboradores e o 

estímulo ao acesso a Plataforma foram pontos fundamentais para uma boa adesão ao novo 

modal. 

Modelo de comunicação interna adotada com os colaboradores 

Exemplo:1
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Exemplo:2

 

Exemplo:3
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Parte 5     Indicadores de Desempenho 

 

No ano de 2015 obtivemos um total de 13% das horas realizadas pelos Colaboradores na 

modalidade EAD. 

Em 2016 observamos que a cultura do treinamento a distancia e autogestão foram 

fortalecidas dentre as unidades da empresa (com exceção de Santarém), resultando em um total 

de 34% das horas treinadas no 1º semestre de 2016 na modalidade EAD. 

Abaixo segue o comparativo das horas de treinamento realizadas conforme sua modalidade, 

considerando os meses de janeiro a junho de 2016: 

 

Neste mesmo período foram emitidos 2187 certificados para Colaboradores que concluíram 

o curso e obtiveram a nota mínima 7.0, assim distribuídos: Acre: 402, Manaus:1.285, Santarém: 

49, Porto Velho: 335 e Roraima:116. 

Aqui citamos apenas os resultados numéricos, obtidos por meio de relatórios específicos no 

Sistema de Gestão SAP, entretanto, ressaltamos também como consequência deste trabalho a 

melhoria da qualificação de nossos Colaboradores, o desenvolvimento de maior habilidade com o 

ensino a distância e alcance de metas individuais de treinamento por meio dos cursos oferecidos 

no Ambiente Virtual de Aprendizagem Fogás – Portal do Conhecimento. 

 


