CRIANDO

OPORTUNIDADES

DINÂMICA NUM MUNDO DE
MUDANÇAS
A GFA Consulting Group é uma empresa muito bem interligada com um sólido histórico no que respeita a oferecer
soluções eficazes para os desafios do mercado global de
consultoria. Com sede em Hamburgo, a GFA já implementou
estudos e projetos complexos em mais de 130 países desde
1982. Agências de desenvolvimento líderes, ministérios e
clientes públicos incumbiram a GFA de ajudá-los a gerir projetos financiados através de fundos bilaterais e multilaterais.
Trabalhando em cooperação com partes interessadas no
governo, no setor privado, em ONG e grupos de cidadãos, a
GFA equilibra inovação e fiabilidade para satisfazer as necessidades locais.

A GFA é uma organização em constante aprendizagem
– a sua qualidade e o seu desempenho baseiam-se na
adaptação ao mercado e na orientação do pessoal.
O reconhecimento internacional da empresa como um
parceiro confiável está incorporado num conjunto de
valores que se concentram em excelência, inovação,
responsabilidade, integridade e foco nos seus recursos
humanos.

Directores Gerais de GFA – da esquerda à direita: Anja Desai,
Dr. Ilona Schadl, Dr. Heiko Weißleder

SUCESSO EMPRESARIAL –
FATORES CRUCIAIS
Com base numa estrutura organizacional descentralizada em
todas as disciplinas e regiões, o sucesso empresarial elogiável
da GFA está profundamente enraizado:

VISÃO DA GFA
MELHORAMOS AS CONDIÇÕES DE VIDA DOS SERES
HUMANOS EM TODO O MUNDO ATRAVÉS DA
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

num processo de estratégia e gestão de conhecimento que
converte os mais recentes desenvolvimentos do mercado
em planos de ação para todas as unidades operacionais,
em recrutamento flexível de pessoal e desenvolvimento
de recursos humanos para uma resposta rápida às

MISSÃO DA GFA
COMO PARCEIRO DE ELEIÇÃO APOIAMOS OS
NOSSOS CLIENTES COM SERVIÇOS E SOLUÇÕES
PARA TODOS OS DESAFIOS DA COOPERAÇÃO
INTERNACIONAL

demandas do mercado,
num ambiente de trabalho propício e em compromisso
social, confirmados por inquéritos regulares ao pessoal,
em gestão rigorosa da qualidade para processos operacionais centrais, melhorando o desempenho dos projetos
e aumentando a satisfação do cliente,

VALORES FUNDAMENTAIS DA GFA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALTA QUALIDADE E
EXCELÊNCIA TÉCNICA, QUE A EQUIPE DA GFA
COMBINA COM ABORDAGENS E PRODUTOS
INOVADORES QUE INSPIRAM A CONFIANÇA E DOS
CLIENTES

em finanças estáveis, garantindo emprego e conhecimento
especializado, e abrindo oportunidades de crescimento,
na consciência de que todos os funcionários se beneficiam do sucesso da empresa, não só como trabalhadores,
mas também como acionistas.

PAG I N A 02

W W W.G FA - G R O U P. D E

SERVIÇOS GFA – A QUALIDADE IMPORTA
A GFA CONSULTING GROUP OFERECE EXCELENTES SERVIÇOS NAS ÁREAS DE NEGÓCIOS ESTRATÉGICOS ABAIXO

GOVERNAÇÃO E GESTÃO DO SETOR PÚBLICO

SAÚDE

GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS

ÁGUA, SANEAMENTO E GESTÃO DE RESÍDUOS

GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS E MEDIO
AMBIENTE

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FINANCEIROS

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

INOVAÇÃO DIGITAL

ENERGIA

MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

CONTRATOS-QUADRO

DESENVOLVIMENTO DO SETOR PRIVADO

SERVIÇOS ESPECIAIS
UNIDADE C³ PARA UMA MELHOR APRENDIZAGEM
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
DESLOCAMENTO E MIGRAÇÃO

EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIAS E EMPREGO

O serviço principal da GFA, isto é a gestão de projetos e programas, envolve planeamento, implementação, monitorização e
avaliação. Este serviço é complementado por estudos de viabilidade e de setor e pela gestão de fundos. A GFA tem desenvolvido
produtos e métodos de alta qualidade para aumentar a eficiência e o impacto contínuo dos serviços prestados, por exemplo.
A gama de áreas de negócios da empresa resulta da adaptação à evolução do mercado para que novos temas sejam continuamente integrados no existente portfolio da GFA. Elevados padrões de qualidade estabelecem níveis consistentes de
desempenho em toda a organização descentralizada. Desde abril de 2010, o sistema de gestão de qualidade da GFA possui
certificação em conformidade com as normas DIN EN ISO 9001:2015.

GESTÃO DA ESTRATÉGIA E DO CONHECIMENTO
O foco da estratégia corporativa da GFA está assente em três

produto e de mercado e a expansão sucessiva de escritórios

décadas de sucesso em assistência oficial ao desenvolvimento

locais, filiais e empresas independentes à estratégia corpo-

(AOD). A empresa começou gradualmente a oferecer o con-

rativa. O pessoal alimenta este processo iterativo com ideias

hecimento especializado adquirido a clientes privados e pú-

que a equipa de gestão coloca em ação. O conselho executivo

blicos além da AOD.

da GFA define prioridades e mobiliza os recursos necessários
para as inovações que mantêm a excecional perícia técnica, os

Pesquisas de mercado feitas regularmente ajudam a GFA a

serviços de alto valor e a distintiva orientação para o cliente

definir a sua posição e a concentrar-se em tendências críticas.

da empresa.

Em ciclos perenes de planeamento, a GFA adapta decisões de
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O PESSOAL DA GFA – UM TRUNFO IMPORTANTE
Especialistas de topo trabalham com a GFA como consulto-

Os consultores são incentivados a desenvolver as suas capa-

res e gestores. Eles possuem uma longa experiência no setor

cidades e habilidades técnicas e de gestão para que estejam

e utilizam métodos e instrumentos topo de gama quando

bem preparados para assumir tarefas de liderança de equipa

administram projetos de assistência técnica e aconselham os

relacionadas a estudos e projetos da GFA em todo o mundo.

clientes. As experiências por eles adquiridas determinam as
boas práticas da GFA e contribuem para fóruns de discussão

Um departamento de recrutamento especializado garante a

profissional.

disponibilidade de pessoal qualificado solicitado a qualquer
momento durante a aquisição de projetos e estudos ou, se

Muitos dos excelentes membros atuais do pessoal permanen-

necessário, durante a implementação do projeto. Os especia-

te foram recrutados quando jovens. O influxo de jovens ta-

listas em recrutamento da GFA procuram pessoal especializa-

lentos com novas ideias e grande dedicação reflete a atenção

do em sua própria base de dados, bem como em plataformas

que a GFA dedica ao desempenho, à inovação, credibilidade

profissionais e redes sociais em todo o mundo. Eles identifi-

e qualidade. Os funcionários alternam-se entre funções téc-

cam especialistas internos e externos adequados, atualizam

nicas e administrativas na Alemanha e no exterior, ganhan-

currículos e acompanham as negociações e a comunicação.

do assim perspetivas diferentes de cooperação de desenvol-

Isso ajuda a aprimorar uma rede profissional de peritos em

vimento. Além disso, a GFA investe no desenvolvimento de

diferentes áreas técnicas e a apoiar um rápido processo de

pessoal específico através de uma ampla gama de formações

recrutamento.

modernas. O foco recai sobre competências de consultoria,
cursos específicos sobre clientes, cursos técnicos e de informática, bem como de línguas estrangeiras.

PAG E 0 4

www.gfa-group.de/jobs

Info

W W W.G FA - G R O U P. D E

COMPROMISSO SOCIAL E
SUSTENTABILIDADE
A estratégia de sustentabilidade empresarial da GFA com-

COM AS FAMÍLIAS EM MENTE

preende cinco campos de ação: governança empresarial,

Como uma empresa de média dimensão responsável, a GFA

proteção do clima, proteção dos recursos, satisfação e leal-

cria incentivos para proporcionar um equilíbrio entre carreira

dade do pessoal e compromissos sociais. Desde 2018 a GFA

e família. Colaboradores altamente qualificados são o principal

se empenha na iniciativa de responsa-bilidade corporativa

trunfo da GFA. A satisfação com o seu ambiente de trabalho é

do Pacto Global das Nações Unidas. Os seus Dez Princípios

um elemento vital da capacidade de prestação de serviços da

orientam as nossas políticas corporativas nas áreas dos di-

empresa. Nesse aspeto, a GFA esforça-se para servir de exem-

reitos humanos, trabalho, meio-ambiente e anticorrupção,

plo. Um horário de trabalho flexível permite acordos para

bem como o nosso relatório anual de sustentabilidade.

que se trabalhe a partir de casa e em part-time. É política
corporativa da GFA facilitar a reintegração gradual do pessoal

Também nos comprometemos a assumir a responsabilidade

no seu trabalho efetivo após uma licença parental, propor-

no mundo digital, juntando-nos aos princípios para o desen-

cionando serviços de cuidados infantis e horários de trabalho

volvimento digital.

flexíveis.

Funcionários de todos os departamentos e funções tomam

GFA BRIDGES –
PROJETOS SOCIAIS A NÍVEL MUNDIAL

iniciativa, impulsionam a mudança e se engajam na nossa
rede de impulsores e implementadores dos compromissos
sociais e medidas da GFA BRIDGES.

ESTABELECIMENTO DE ELEVADOS PADRÕES
A GFA Consulting Group mantém, em todo o seu trabalho,
um elevado padrão ético, social e ambiental. Os princípios
básicos estão expressos nas Normas de Integridade e Código
de Conduta da empresa e nas diretrizes de gestão de projetos
e qualidade relacionadas.

Como expressão do compromisso social da equipa da GFA,
promovemos pequenos projetos em países em desenvolvimento, recém-industrializados e em transição. O pessoal da
GFA e as pessoas a seu cargo/os seus dependentes propõem
projetos qualificados nos quais eles estão ativamente envolvidos. Um número limitado desses projetos é selecionado e
financiado pela GFA, com base em critérios transparentes.
O pessoal da GFA coordena e supervisiona a implementação
desses projetos. Para mais informações, consultem o nosso
site:

www.gfa-group.de/gfa-bridges
W W W.G FA - G R O U P. D E
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CONTATO E EMPRESAS DE GFA
GFA Consulting Group GmbH
Eulenkrugstraße 82
22359 Hamburgo
ALEMANHA
Tel.: +49 40 603 06-100
Fax: +49 40 603 06-199
E-mail: info@gfa-group.de
www.gfa-group.de

PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE

Info

gfagroup

company/gfa-consulting-group-gmbh

GFA_CG
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www.gfa-group.de

www.gfa-cert.com

www.gfa-see.com

www.gfa-bis.de

www.heat-international.de

www.toladata.com

CLIMATE & INFRASTRUCTURE

www.gfa-syscom.de

www.projekt-consult.de

www.gfa-ci.co.za

GFA Escritório Vietnã,
Hanói – e mais de 150
escritórios de projetos e
sucursais em todo o mundo

CONHEÇA OS PROJETOS DE GFA

Info

www.gfa-group.de/projects

Fotograﬁas: Elfriede Liebenow, Sabine Vielmo, istockphoto / Layout: Deborah Amanor
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