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Com essa pequena introdução, registra-
mos o nosso respeito às visões, à fi losofi a e 
aos princípios da ifm, comprometendo-nos a 
vivenciá-los e convocando cada colaboradora

e colaborador a seguir estes preceitos. 
Nesse sentido, desejamos a todos nós 

muitos anos de sucesso.

Essen e Tettnang, no ano de 2007
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A diretoria da ifm desenvolveu refl exões, 
perspectivas e princípios, organizados nos 
seguintes tópicos:
–– Visão de um futuro
–– Filosofi a da ifm
–– Princípios empresariais da ifm

Os conteúdos desses três tópicos de-
vem, por vários anos, acompanhar e carac-
terizar a ifm e todos os seus colaboradores 
na determinação dos seus valores e no seu 
comportamento.

A fi m de esclarecer a nossa linha de 
pensamento, convém nos determos em al-
gumas explicações, antes de prosseguir. 

Visão: 
Como será o mundo daqui a 20 ou 30 

anos? Quais exigências ele trará à nossa 
empresa e aos seus colaboradores? Essas 
são questões que ninguém pode responder 
de forma objetiva. 

Apesar disso, elas são de grande in-
teresse para todos nós, pois até lá muitos 
ainda estarão ativos na vida profi ssional. Por 
isso, é do seu interesse saber quais oportu-
nidades batem à sua porta, bem como qual 
é a expectativa de segurança.

Alguns têm fi lhos que, dentro deste 
período, irão ingressar no mercado de tra-
balho. É importante orientá-los desde cedo 

para uma boa formação. 
Enfi m, todos nós temos um compromis-

so social, econômico e ecológico em comum 
para com o futuro. Mas só podemos fazer 
cumprir esse compromisso se tivermos cons-
ciência das conseqüências de nossos atos de 
hoje e buscarmos, em tempo hábil, soluções 
para os problemas ou novos caminhos. 

As razões, pelas quais a diretoria da ifm 
tem se preocupado com os rumos que o 
mundo pode vir a tomar no futuro, são di-
versas:
1. O desenvolvimento da ifm está direta-

mente relacionado ao desenvolvimento 
de nosso meio ambiente. 

2. Se quisermos aproveitar as chances, pre-
cisamos pensar desde já onde podemos 
procurá-las. 

3. A tentativa de descrever o futuro con-
tribui para a identifi cação e redução de 
possíveis riscos para a ifm. 

4. A meta da ifm, de continuar sendo uma 
empresa diferenciada, só pode ser atin-
gida se estivermos mais bem preparados 
para o futuro do que os outros.

5. Para uma boa relação entre colaborado-
res e direção da empresa, é importante 
que exista uma idéia em comum –– ou 
pelo menos bem familiar para todos 
–– do possível futuro da empresa. 

Cara Colaboradora,
caro colaborador,

senhoras e senhores,
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Apresentamos a vocês os resultados de 
nossas refl exões – a nossa visão – solicitan-
do a todos, que façam um estudo crítico 
das mesmas. 

Estamos cientes que nossa visão toca 
em várias premissas das quais derivam con-
seqüências discutíveis, não comprová-
veis, o que faz delas uma questão pessoal 
de fé de cada leitor. 

Gostaríamos de enfatizar que a questão 
não é –– e nunca foi –– se concordamos ou 
não com o “mundo do futuro” projetado, 
nem se gostaríamos de viver nesse mundo 
e muito menos se o desejamos consciente-
mente. 

Também não vemos como nossa tare-
fa, refl etir sobre o modo como as estruturas 
políticas irão se desenvolver ou sobre como 
combater problemas sociais, apesar de es-
sas questões serem indubitavelmente de 
grande interesse e importância.

Nosso objetivo foi reunir e avaliar muitas 
informações acerca do futuro, bem como 
medir as respectivas conclusões elaboradas 
por diferentes especialistas a respeito destas 
informações, tendo como base de compa-
ração as nossas próprias projeções elabora-
das no passado e a experiências concretas 
ocorridas no âmbito do desenvolvimento 
tecnológico dos últimos 30 anos. 

Os resultados obtidos mostram possibi-
lidades fantásticas de desenvolvimento para 
o nosso ambiente. Eles expressam nitida-
mente –– e este é o aspecto decisivo para nós 
–– quais são as tarefas que a ifm terá de assu-
mir, bem como os desafi os e as oportunida-
des resultantes para a empresa, e portanto, 
para todos nós.

As refl exões sobre a história da mecani-
zação e a tecnifi cação no passado, que pre-
cede a nossa visão, farão você perceber que 
há muito já ultrapassamos uma parte desta 
“utopia tecnológica”. 

Filosofi a e princípios da empresa
A fi losofi a sintetiza a atitude básica, so-

bre a qual se erguem os três pilares da nossa 
conduta empresarial: colaboradores, clien-
tes/mercados e produto. Estes princípios têm 
guiado nossa conduta desde a fundação da 
ifm. Também no futuro devem continuar 
sendo o nosso compromisso, bem como de 
todos os colaboradores.

Com os princípios empresariais quere-
mos estabelecer regras de comportamento 
para a empresa e os seus colaboradores, vá-
lidas a longo prazo, nas quais tenhamos que 
nos medir a cada dia e com as quais a em-
presa e todos os colaboradores em contato 
com nosso ambiente possam identifi car-se. 
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Tanto a filosofia quanto os princípios 
mesclam, conscientemente, uma cultura 
empresarial existente com aquela que con-
sideramos ideal. Naturalmente, estamos 
cientes de que a ifm de hoje não atende a 
todas as exigências impostas por nós mes-
mos.

Mas temos a firme determinação de 
trabalhar na ampla implementação de nos-
sa filosofia e nossos princípios, com muita 

paciência, com a ênfase apropriada e, espe-
cialmente, com a sua colaboração. 

Esperamos que a leitura e análise crítica 
da nossa “Visão, filosofia e princípios” sejam 
não só um estímulo para a sua reflexão, mas 
que também possa lhe transmitir um pouco 
da grande confiança que nós sentimos em 
relação ao crescimento duradouro e desen-
volvimento positivo da ifm e dos seus cola-
boradores.

ifm electronic gmbh

A Diretoria

Robert Buck Gerd Marhofer Bernhard von Spiczak

Essen, em Junho de 1990





1
Visão

 de um futuro
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Sensores, comunicação de sistemas e tecno-
logia de controles para automação de pro-
cessos e para a humanização da sociedade 
–– esta é a missão empresarial que os sócios 
confi aram à ifm.

Fazer cumprir essa missão é um trabalho 
de gerações dentro da empresa, pois se trata 
de uma tarefa que acompanha a humanida-
de já há aproximadamente 6000 anos. 

Progresso e revolução tecnológica são 
conceitos que estarão ligados à nossa tarefa 
proposta. Com o auxílio da tecnologia, a hu-
manidade caminha para um futuro –– e isso 
também diz respeito à nossa tarefa –– que 
só podemos imaginar e compreender em 
termos conceituais. Hoje já existem muitas 

condições técnicas para facilitar o trabalho, 
com o qual as pessoas asseguram a sua so-
brevivência. Sob a perspectiva atual, o futuro 
abrirá possibilidades que nos parecem fan-
tásticas. 

Estas considerações têm por objetivo 
ajudar a compreender e facilitar a crença 
nesse futuro fantástico. Calcada no processo 
histórico e em nossos conhecimentos atuais 
desenvolveu-se uma visão que mostra por-
quê a ifm tem uma grande chance de cres-
cer e ser bem sucedida. 

A ifm quer dar aos seus colaboradores 
uma sensação constante de tranqüilidade, 
tendo em vista a segurança proporcionada 
pelas possibilidades apontadas.
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A fundação e o sucesso da ifm até aos dias 
atuais, deram-se graças ao desenvolvimento 
técnico e à capacidade de imaginação dos 
seus sócios e colaboradores.

O processo de desenvolvimento técnico 
sempre cria novas profissões e faz desapare-
cer outras mais antigas. Do mesmo modo, 
novas empresas vão surgindo, e aquelas 
com produtos obsoletos e formas de orga-
nização ultrapassadas desaparecem do mer-
cado. A menos que elas aprendam a lidar, 
de maneira aberta e flexível, com os novos 
desenvolvimentos. 

A ifm é um exemplo disso.
Os sensores eletrônicos substituem os 

contatores eletromecânicos. Isso ajuda a ifm 
a ser bem sucedida. Mas se a ifm não dispu-
ser de imaginação e de uma visão de longo 
alcance para imaginar um futuro que exija 
soluções completamente diferentes para 
sensores e automação e, assim, antecipar 
sua pesquisa e. seu desenvolvimento com 
vistas a esse futuro, um dia ela terá que dar 
lugar a uma outra empresa, cujos produtos 
atendam melhor às demandas do mercado.

Um futuro de sucesso será possível para 
a nossa empresa, porque futuramente as 
pessoas irão afastar-se cada vez mais das ati-
vidades de execução. 

Num primeiro passo, máquinas e ro-
bôs irão assumir a produção. Depois serão 
concebidas máquinas “inteligentes” para 
comandar e supervisionar os processos de 
produção automáticos, sem necessidade de 
intervenção humana.

O conhecimento desses problemas e a 
reflexão constante sobre os requisitos do fu-
turo, acerca das demandas e exigências do 
mercado, assim como a discussão e análise 
crítica do desenvolvimento técnico, permitirá 
à ifm e aos seus colaboradores preparar-se 
melhor do que os outros para o futuro e, as-
sim, evitar riscos. 

O setor de atuação da ifm foi, é e será 
definido em geral como se segue: 

Manuseio de informação e dados para
–– registo
–– transmissão via tecnologia com fio e sem 

fio
–– classificação, conversão e comparação
–– comparação com valores requeridos 

predefinidos
–– encaminhamento como ordens de cor-

reção 
–– prestação de serviços em torno dos te-

mas acima mencionados.

Pressupostos para 
um desenvolvimento 

positivo do futuro

















Nos grandes estacionamentos, integra-
dos às estações de parada de transporte 
individual urbano, serão abrigados os ve-
ículos privados, de modo que haja a pos-
sibilidade de viagens individuais por ruas 
equipadas com um sistema de controle de 
tráfego.

Também aqui os destinos, paradas para 
visitação, velocidades desvios e tudo mais 
será programado para que as pessoas fa-
çam uma viagem segura pelas paisagens ao 
redor da terra.

Com essa solução para o trânsito, o 
tempo livre individual poderá ser passado 
em meio à natureza, e o contato do ser hu-
mano com o ambiente natural será preser-
vado. Possibilidades de viagens individuais 
serão oferecidas somente durante o perío-
do de férias ou recessos.

De modo semelhante, o transporte de 
bens será feito de forma autônoma. Os 
meios utilizados serão similares. Entretanto, 
as grandes cidades serão atravessadas por 
um denso sistema de transporte subterrâ-
neo, de modo a permitir que cada unidade 
predial seja abastecida com mercadorias. 
Cada prédio terá nos andares inferiores, 
halls de chegada para a distribuição vertical 
de mercadorias encomendadas. As enco-
mendas serão entregues automaticamente 

até mesmo nas menores unidades dos com-
plexos habitacionais e empresariais. 

A missão da ifm neste contexto:
1. Análise e processamento de todas as 

informações sobre o sistema de trans-
porte de pessoas e bens

2. Divisão em ramos e levantamento das 
demandas de cada ramo

3. Avaliação sistematizada e recomenda-
ções para a ifm. 
A missão da ifm é tão diversifi cada 

quanto as inúmeras possibilidades de de-
senvolvimento apresentadas.

A área de trânsito e transporte de pes-
soas e bens é, defi nitivamente, um dos cam-
pos de desenvolvimento mais importantes 
para a ifm. 

Tanto para a utilização no próprio meio 
de transporte (dentro de veículos, p. ex., no 
automóvel), quanto para a produção desses 
veículos e os meios ou vias de transporte 
(como no caso das vias de levitação mag-
nética), será necessária a instalação de uma 
quantidade incalculável de diferentes tipos 
de sensores. 

A defi nição e o desenvolvimento desses 
sensores já estão sendo iniciados nesse mo-
mento. 

A ifm quer e vai ter uma participação 
abrangente nesse processo.
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da lenha para cair na fogueira, pois a lama 
residual do tratamento de esgoto, quando 
aplicada nos campos de cultivo, leva os me-
tais pesados e hidrocarbonetos clorados no-
vamente para os lençóis freáticos.

A quantidade de substâncias tóxicas que 
as indústrias químicas, mecânicas e meta-
lúrgicas lançam no ciclo da natureza é tão 
gigantesca, que em curto espaço de tempo 
terão de ser votados decretos-lei em âmbito 
internacional, para frear essa insanidade.

Toda essa sujeira que acompanhou a 
vida no século 20 precisa ser limpa, antes 
que seja tarde demais. Algumas iniciati-
vas já estão na pauta do dia, e os esforços 
para contornar esses problemas deixam-nos 
confi antes de que nosso mundo de 15 bi-
lhões de habitantes será mais limpo e muito 
melhor de se viver, em comparação com o 
mundo de hoje.

Solo, água e atmosfera, assim como 
toda a geração de energia e indústrias serão 
permanentemente monitorados por um sis-
tema de monitoramento automático de co-
bertura quase total, quanto à manutenção 
de valores predefi nidos.

Um número inimaginável de sensores 
terá que captar, analisar e comparar continu-
amente todos os valores medidos, além de 
desencadear os primeiros passos, em caso 

de ameaça de prejuízos ambientais.
O estabelecimento de valores limite 

permitirá uma consideração cada vez mais 
maior pelas exigências da natureza, do que 
da indústria ou da agricultura.

Entidades centrais receberão dados re-
gionais e de supraregionais, transmitidos via 
redes com e sem fi o, fornecidos diretamente 
pela vigilância ambiental para fi ns de contro-
le, análise estatística e arquivamento.

Será criada a profi ssão de guarda am-
biental, com todos os direitos que lhe per-
mitirão intervir diretamente quando neces-
sário.

A missão da ifm neste contexto: 
A ifm quer e irá contribuir com o de-

senvolvimento tecnológico para a criação e 
conservação de um mundo mais limpo, mais 
rico em oxigênio e onde vale a pena viver, 
não só por interesse empresarial, mas como 
uma responsabilidade social geral.

Nossa visão possibilita apenas ter uma 
pequena idéia das condições de vida em 
nosso planeta, dentro de um horizonte tem-
poral concebível.

Sim, é isso mesmo o que você leu. 
Faltam poucas décadas até a humanidade 
alcançar a marca de 15 bilhões de pessoas 
e uma grande parte de nossas idéias conce-
bidas tornar-se-ão realidade, ou talvez seja 
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aberto o caminho para soluções ainda mais 
utópicas.

Muitos leitores ainda irão vivenciar esse 
mundo, e é bom que assim seja, pois então 
poderemos trabalhar juntos com o objeti-
vo de conservar um mundo melhor para se 
viver e repassá-lo em boas condições para 
as próximas gerações.

Cada um de nós é co-responsável!
A nossa parte na concretização de um 

mundo melhor para se viver baseia-se,  
por um lado, no âmbito pessoal. Temos a 
esperança de que em cada um de nós de-
senvolva-se uma consciência ainda maior 
dessa responsabilidade, com ainda mais 
consideração pelas necessidades do meio 
ambiente.

Todos nós da ifm podemos juntos dar 
mais uma contribuição para melhorar as 
possibilidades de vida no futuro mundo de 
15 bilhões de habitantes, através da nossa 

Missão Empresarial, descrita na introdução 
deste livro.

A nossa tarefa na ifm é seguir a Missão 
Empresarial estabelecida e permanecer 
conscientes da nossa responsabilidade 
para com um meio ambiente e um mundo 
do trabalho humanizado.

A nossa chance em comum de crescer 
com sucesso e segurança junto com a 
ifm, permanecerá compreensível e será um 
estímulo duradouro para todos. 

Quase todo o progresso humano co-
meçou com uma utopia.

No passado, idéias visionárias eram 
freqüentemente consideradas como “alu-
cinações de uma imaginação doentia”, an-
tes de se tornarem realidade. 

Por isso queremos encerrar a nossa vi-
são com uma frase de David Ben Gurion:

“Quem não acredita em utopias, não 
é realista.”
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Queremos oferecer aos nossos colaborado-
res a possibilidade de uma orientação básica, 
e ainda apresentar valores que serão o fun-
damento da nossa conduta empresarial a 
longo prazo.

Com a palavra filosofia pretendemos ex-
pressar a diversidade de pensamentos e re-
flexões, que tornam nítida a atitude da em-
presa frente aos seus colaboradores, clientes 
e produtos.

Nós temos a firme convicção de que os 
colaboradores representam o maior patri-
mônio de uma empresa. Esse potencial defi-
ne também a força de ação da ifm, portanto 
é um fator decisivo para o nosso sucesso ou 
fracasso.

Colaboradores e empresa precisam de 
ter um interesse comum no sucesso, pois o 
fracasso significa redução salarial e desem-
prego para os colaboradores, bem como 
endividamento até à falência da empresa, 
o que por sua vez coloca os sócios em um 
beco sem saída.

Por isso, a relação da empresa com o 
colaborador e vice-versa, deve ser aberta 
e sincera, para que as metas estabelecidas 
possam ser alcançadas conjuntamente.

O treinamento regular é pré-requisito 
para um trabalho conjunto baseado na par-

ceria e na confiança, assim como o traba-
lho sistemático para alcançar objetivos e a 
consciência sincera e incondicional das res-
ponsabilidades de cada um, que deve partir 
da iniciativa própria. Só assim a empresa terá 
condições de alcançar asuas aspirações e re-
alizar o que é imprescindível a longo prazo: 
Dividir responsabilidades entre muitos e des-
centralizar tomadas de decisão. 

A ifm deve ter muitos responsáveis pelas 
decisões. Não são apenas os diretores e ge-
rentes de uma empresa que exercem papel 
decisivo para se alcançar o sucesso, pois isso 
significaria que poucos são os responsáveis 
pela prosperidade da empresa. Essa respon-
sabilidade está nas mãos de cada funcioná-
rio.

Sucessos extraordinários só poderão ser 
atingidos se os colaboradores acreditarem na 
empresa e souberem que serão tratados com 
justiça e honestidade. Só assim será possível 
a cada um assumir a responsabilidade de 
trazer o melhor desempenho possível para a 
empresa, com engajamento e convicção. As 
pessoas ficam atentas umas às outras, pois 
sabem que cada um é co-responsável e que 
sem o outro, não se consegue ir para a fren-
te. A relação de respeito frente aos superiores 
é fruto do seu desempenho e não devido à 

252

Os 
colaboradores



sua posição hierárquica. Se fosse o inverso, o 
respeito não seria duradouro. 

Esse comportamento vale para todos os 
colaboradores e para a empresa.
–– Trabalhar em todas as situações com os 

outros e não contra os outros
–– Relacionar-se com os outros de maneira 

franca e não desleal ou apática
–– Aspirar a nossa meta comum e não se 

dispersar em muitas metas distintas
–– Ajudar e não atrapalhar os outros.

Nenhum outro caminho pode levar ao 
sucesso duradouro. Lidar com o sucesso de 
maneira sensata cria segurança e satisfação 
para os colaboradores e para os sócios. O 
temor existencial não encontrará brechas 
para entrar numa empresa assim estrutu-
rada. 
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em função da oferta de produtos orientados 
para grandes mercados, sejam despertadas 
necessidades individuais nos clientes, para as 

quais devemos desenvolver soluções apro-
priadas. Assim também surgem novos e im-
portantes mercados para a ifm.
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Um pré-requisito fundamental para a cria-
ção de um mercado é a oferta de produtos. 
Sem oferta de produtos, não há interesse 
por parte do cliente, não há satisfação  
de necessidades, e portanto não surge  
nenhum mercado.

Uma empresa sem uma oferta de pro-
dutos competitivos não pode sobreviver. 
A oferta da ifm abrange sensores, comu-
nicação de sistemas e tecnologia de con-
troles para a automatização de processos 
e humanização da sociedade. Todos os 
produtos da ifm são pesquisados e desen-
volvidos segundo o mais elevado nível de 
conhecimento e as melhores possibilida-
des. Controle permanente a longo prazo 
e testes rígidos tipo Worst-Case são par-
tes fundamentais do nosso processo de 
desenvolvimento e controle de qualidade, 
quando disponibilizamos produtos para os 
grandes mercados.

Na produção, com a ajuda de protóti-
pos e séries super reduzidas, inicialmente 
são desenvolvidos dispositivos de teste e 
meios de produção auxiliares adequados. 
Além disso, sistemas de produção auto-
matizada são planejados e adaptados. 
Depois tenta-se chegar a uma qualidade 
homogênea, em conformidade com as 

normas da ifm, através de séries em pe-
quena escala. 

A produção de séries em larga escala 
tem início somente depois de todos esses 
pré-requisitos serem preenchidos.

A qualidade uniforme dos produtos 
também é garantida através da gestão de 
materiais da ifm. Todas as peças e compo-
nentes utilizados são adquiridos de acordo 
com os requisitos da ficha de especificações 
técnicas, são continuamente testados quan-
to à conformidade dentro dos padrões de 
qualidade predefinidos e disponibilizados 
em quantidade suficiente para a produção. 

Uma parte essencial da garantia de 
qualidade é a qualificação dos fornecedo-
res, bem como a verificação do cumpri-
mento das normas de qualidade no esta-
belecimento do fornecedor.

Somente este caminho dispendioso 
leva a um produto amadurecido, dentro 
da expectativa habitual do cliente da ifm e 
que ele espera receber também no futuro.

Mas todo esse esforço ajuda a empresa 
a manter mercados uma vez conquistados, 
através da segurança que o nosso produto 
oferece ao cliente.

Os produtos da ifm são exemplares na 
qualidade e no desempenho.
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Expectativas  
e conseqüências

Um sucesso alcançado só pode perdurar, se 
tanto a empresa quanto todos os seus cola-
boradores fizerem da filosofia o alicerce da 
sua conduta e aplicarem na prática as expec-
tativas recíprocas. 

ifm não significa apenas a firma ou a 
empresa. ifm não é apenas um nome. 

A ifm somos todos nós.
Todos nós vivemos do sucesso da ifm.
Todos nós precisamos de puxar a corda 

para o mesmo lado.
A projeção dos nossos desejos só será al-

cançada, se trabalharmos com força de ação 
e otimismo, livres de idéias de dominação e 
arrogância, com um lema bem claro para 
todos. 

O lema de cada um de nós é: 

“Sim, eu posso!” 
Isso significa,
–– que cada colaborador deve ter iniciativa 

própria, no sentido da filosofia da em-
presa 

–– que cada colaborador compartilhe idéias 
no sentido da filosofia da empresa e 
também pense prospectivamente

–– que cada colaborador irá trabalhar de 
forma intensiva e engajada, no sentido 
da filosofia da empresa, porque ele vê 
sentido naquilo que faz

–– que cada colaborador é prestativo, no 
sentido da filosofia da empresa, e trans-
mite esse comportamento para os ou-
tros

–– e finalmente, que cada colaborador está 
preparado para assumir a responsabili-
dade de realizar a filosofia da empresa.
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A ifm sempre será fiel às suas origens

·
A ifm deseja oferecer produtos de qualida-
de, serviços de assistência e confiabilidade 
incomparáveis

·
Nós praticamos realmente o que dizemos

·
A ifm deseja ser uma empresa internacional-
mente ativa, com o anseio de ver o mundo 
como um mercado comum

·
Queremos crescer com segurança e suces- 
so

·
A ifm promove a otimização e/ou reso-
lução de operações técnicas através da 
oferta de sensores, comunicação de sis-
temas, controles de processos e serviços 
de engenharia em todos os mercados do 
mundo
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A ifm procura o seu sucesso na criação 
e conservação de unidades descomplica-
das, auto-responsáveis e bem-sucedidas 
nas suas atividades

·
A ifm entende-se como uma empresa 
voltada para o mercado e para os clien-
tes. O mercado fornece melhores res-
postas do que meras teorias 

·
Jamais desejaremos ver as coisas de 
forma unilateral. Custos reduzidos sem 
qualidade e serviço ao cliente é tão mau 
como ter qualidade e serviços finan-
ceiramente inviáveis, que não deixam 
aberta nenhuma possibilidade de lucro. 
Problemas especiais dos nossos clientes 
serão sempre tratados com uma disposi-
ção excepcional de dedicar-lhes o nosso 
melhor desempenho

·
A ifm deseja ser uma empresa otimista. 
O otimismo motiva a ação, o pessimismo 
é uma desculpa acomodada para ficar 
de braços cruzados
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A ifm é uma empresa com uma visão glo-
bal. A nossa prioridade de investimentos 
e atividades concentram-se –– no atual 
horizonte temporal –– na América, Ásia e 
Europa. Mas nós não iremos fechar as 
nossas portas para as oportunidades ge-
radas noutros mercados 

·
A ifm não quer apenas cobrir necessi-
dades identificáveis, ela também quer 
despertar novas exigências de forma di-
rigida, através das possibilidades de utili-
zação e aplicação inovadoras

·
A ifm procura uma estrutura ideal de 
representantes e colaboradores próprios 
para o trabalho de vendas na América.  
Por isso, fidelidade e lealdade são para 
os representantes tão importantes quan-
to a construção permanente e dirigida 
de uma organização de serviço externo 
própria

·
A ifm deseja expandir-se de forma con-
seqüente na Ásia. As peculiaridades do 
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mercado exigem esforços excepcionais 
na disponibilização de produtos específi- 
cos e garantia de preços competitivos. 
A ifm lança esse desafio a si mesma 

·
A ifm tentará transferir o seu sistema de 
vendas da Alemanha para outros paí-
ses, com filiais e escritórios regionais, 
levando em consideração as exigências 
específicas de cada país. A comunicação 
constante com os responsáveis por cada 
filial deverá contribuir para uma otimiza-
ção contínua do sistema de vendas

·
A ifm tem uma atitude especial para com 
o seu cliente. Todos os colaboradores –– 
independentemente da posição em que 
eles atuam dentro da empresa –– devem 
deixar transparecer essa atitude especial. 
Cada colaborador é –– direta ou indire-
tamente –– um colaborador da área de 
vendas

·
A ifm quer ser, naturalmente, uma refe-
rência exemplar de atendimento orien-
tado ao cliente



A ifm irá preparar os seus colaboradores 
para as crescentes exigências –– sujeitas a 
variações freqüentes –– dos seus clientes, 
através de treinamentos intensivos em 
Vendas e Tecnologia, para assim poder 
reagir de forma flexiva e inovadora às al-
terações do mercado

·
A ifm vai atuar exclusivamente nas áreas 
de produtos nas quais a empresa con-
sidera possuir o know-how necessário 
para dominar a respectiva tecnologia

·
A ifm quer, por princípio, oferecer pro-
dutos a nível mundial

·
A ifm quer alcançar e manter a reputa-
ção de uma empresa tecnicamente flexí-
vel e inovadora

·
Investimentos elevados em pesquisa e 
desenvolvimento contínuo, aliadas a 
uma elevada eficiência na aplicação dos 
mesmos, deverão nos garantir uma van-
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tagem tecnológica em relação aos nos-
sos concorrentes, fortalecendo a nossa 
posição no mercado

·
Investimentos em algumas tecnologias 
de produção, como por exemplo, técni-
cas de filme e módulos, também serão 
futuramente impulsionadas, com vista a 
uma produção de alto nível de qualida-
de

·
Uma produção com suporte computadori-
zado, interligada em rede com outras divi-
sões da empresa, deverá assegurar uma 
alta flexibilidade e uma qualidade ideal 

·
Produtos de alta qualidade e a veracida-
de dos dados técnicos são valores into-
cáveis da ifm

·
Qualidade não se obtém de forma ar-
bitrária. A nossa ambição de perfeição 
em todos os produtos ifm deve estar no 
âmago de todos os colaboradores



Estamos convictos de que qualidade e 
disciplina na gestão de custos não são 
fatores antagônicos, mas se comple-
mentam e incentivam mutuamente

·
Uma gestão de materiais flexível é pré-
requisito para uma produção flexível

·
Assim sendo, evitar qualquer desperdí-
cio é uma tarefa fundamental da gestão 
de materiais

·
Por princípio, a ifm não desenvolverá, 
fabricará ou venderá produtos que te-
nham diretamente finalidades militares 
ou armamentistas

·
Precisamos de uma pesquisa de base 
orientada para a ifm. Ela deve procurar 
a cooperação com instituições externas, 
universidades e grandes indústrias, com 
o intuito de adquirir um know-how cada 
vez mais avançado
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Publicidade

Aumento da receita pode ser melhor 
que a redução de custos

·
O desempenho de cada um aumenta ou 
diminui o sucesso da ifm. Cada colabo-
rador é co-responsável pelo sucesso da 
empresa

·
A publicidade da ifm deve ser verdadei-
ra

·
A publicidade da ifm deve ser clara, ex-
pressiva, inovadora, agressiva e de alta 
qualidade

·
A publicidade deve criar um conceito 
único e inconfundível abrangendo a ifm 
e a sua oferta de produtos e serviços

·
A ifm identicom e outras companhias 
pertencentes ao grupo ifm têm o com-
promisso conjunto de estruturar e de pre-
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Sobrevivência

servar um trabalho intensivo de promo-
ção da imagem

·
Essa cooperação é baseada na tolerância 
quanto às peculiaridades da propaganda 
em cada país e a atenção quanto à sua 
forma e nível de qualidade, tarefa cuja 
competência central cabe à ifm identi-
com

·
Toda a empresa em ascensão precisa de 
correr riscos, para poder ser bem sucedi-
da na sua atividade. Os sócios e a dire-
ção da empresa devem assumir somen-
te os riscos que estejam no âmbito da 
atividade comercial normal da empresa 
e sejam proporcionais à ordem de gran-
deza da ifm

·
Num mercado competitivo, não existe 
segurança sem disputa constante. A ifm 
está disposta a enfrentar esta disputa 
contínua
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Os sócios e a direção da empresa dedi-
car-se-ão ao máximo para manter a 
estrutura da ifm tão segura e flexível 
quanto possível, na diversidade do seu 
ramo de negócios –– em termos de ofer-
ta de produtos, diversidade e número de 
clientes –– para que possa enfrentar ade-
quadamente as oscilações da conjuntura 
mundial e o desenvolvimento variável 
dos ramos de negócios

·
Os sócios e a direção da empresa estão 
cientes da sua responsabilidade de utili-
zar as experiências do passado para su-
perar os desafios do futuro 
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Os 
colaboradores Temos respeito por cada um de nós

·
Todos os colaboradores apreciam a solidarie-
dade humana. A ifm tem um compromisso 
com esse princípio

·
A motivação dos colaboradores começa 
com o estabelecimento de metas. Quando 
as metas são atrativas e alcançáveis, elas fun-
cionam como motivação. Metas inatingíveis 
perdem esta função 

·
Cada colaborador é uma fonte para idéias 
novas e de sucesso. A ifm deseja incentivar a 
implementação de novas idéias, com suporte 
prático para assumir riscos e onde tentativas 
mal sucedidas são aceites com naturalidade

·
A ifm deseja ter colaboradores autônomos.  
A autonomia cria raízes para a disciplina. 
Disciplina significa aceitar uma base de en-
tendimento coletiva e respeitar as regras 
que formam o quadro do nosso espaço de 
ação
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As regras da ifm têm conteúdos positivos.  
As regras não limitam os colaboradores. Elas 
são um estímulo para cada um compreen-
der e aproveitar o seu espaço de ação

·
Através do seu comportamento, os colabo-
radores tornam-se embaixadores da ifm e 
portadores de uma imagem positiva e incon-
fundível da empresa

·
A ifm possui diretores e colaboradores de 
múltiplas nacionalidades, ela aceita os mo-
dos de vida e as culturas dos diferentes pa-
íses

·
A ifm forma jovens, com o objetivo de lhes 
oferecer um posto de trabalho seguro, inte-
ressante e desafiante

·
A ifm deseja um relacionamento a longo 
prazo com os seus colaboradores e incentiva 
a sua capacitação e disposição para a ascen-
são profissional dentro do grupo empresa-
rial
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A ifm oferece locais de trabalho seguros para 
todos os colaboradores. A ifm deve superar 
as fases conjunturais de caráter temporário, 
que são acompanhadas por oscilações no ní-
vel de emprego, procurando sempre priori-
zar os seus postos de trabalho, e não os seus 
resultados. Mas isso não significa garantia 
de emprego a qualquer custo. Em caso de 
falhas no desenvolvimento estrutural da em-
presa, ou longas alterações nos mercados, a 
direção da empresa vê-se na obrigação de 
salvaguardar a ifm em tempo hábil, mesmo 
que isso possa implicar uma redução dos 
postos de trabalho

·

Uma direção convincente baseia-se numo 
ampla informação. Os gerentes e colabora-
dores da ifm têm o direito de serem informa-
dos. Mas eles também têm a obrigação de 
procurar a informações, por iniciativa própria

·

Os gerentes da ifm são, através da sua con-
duta pessoal, exemplos para todos os de-
mais colaboradores
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Os gerentes da ifm são críticos e autocríti- 
cos

·
A ifm deseja criar entre os seus diretores, 
gerentes e colaboradores, uma relação ba-
seada na confiança real e eficaz, através da 
informação abrangente e da discussão cons-
trutiva, com conseqüências na tomada de 
decisões 

·
Os gerentes devem divulgar as suas idéias, 
principalmente entre os seus colaboradores 

·
Para os gerentes, um pouco de futurologia é 
uma necessidade

·
Todos merecem elogios e reconhecimento, 
colaboradores e gerentes.
Às vezes pode-se comprar a simpatia dos 
colaboradores. Mas ela não tem muito valor, 
quando não é espontânea
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Os gerentes da ifm estão prontos para de-
legar tarefas de responsabilidade aos seus 
colaboradores. A delegação de tarefas exi-
ge e inspira confiança e consciência de res-
ponsabilidade. Os gerentes da ifm não têm 
receio de, através da delegação de tarefas, 
colocar em risco a sua própria posição. Ao 
invés disso, eles abrem o seu campo para 
novos desafios 

·
Os gerentes e colaboradores respeitam os 
acordos e os prazos fixados

·
Para a diretoria, os diretores e os colaborado-
res, é uma atitude natural trabalharem em 
harmonia.  Divergências construtivas devem 
surgir nas discussões de problemas técnicos, 
mas nunca podem tornar-se ofensivas à dig-
nidade humana

·
Na ifm ninguém, nem superiores nem co-
laboradores, tem direitos exclusivos. Cada 
um de nós também deve ter consciência das 
suas obrigações
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Colaboradores da ifm fazem uma auto-ava-
liação e são avaliados regularmente, segun-
do critérios únicos e transparentes. Os resul-
tados da avaliação são comparados e discu-
tidos abertamente com cada funcionário, 
e utilizados como incentivo ao colaborador

·
Gerentes e colaboradores de todas as áreas 
da empresa devem promover, incentivar e 
participar de treinamentos regulares

·
A ifm, através do reconhecimento e da aten-
ção para com outros colegas, estabeleceu as 
pré-condições para uma organização per-
manentemente simples e funcional

·
A organização é uma tarefa para os colabo-
radores, reduzindo-se a algumas poucas e 
importantes regras básicas e responsabilida-
des claramente definidas

·
Para nós, organização significa: 

Uma batalha contra a burocracia
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A organização deve simplificar e reduzir as 
interfaces na empresa

·
A centralização e a descentralização são jus-
tificadas na ifm

·
A organização deve unificar experiências e 
conhecimentos especiais dos colaboradores.  
Isso significa disposição para a flexibilidade e 
mobilidade nas formas de organização

·
A organização –– e com ela a tecnologia da 
informação –– não pode jamais viver “por 
si só”. A organização é uma instituição “a 
serviço” do trabalho em conjunto dos cola-
boradores, enquanto este trabalho é uma 
instituição “que promove“ a cooperação

·
A ifm quer promover e conservar uma 
intensa cultura empresarial, viva e dinâ-
mica 
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A ifm quer, através de um estilo autô-
nomo e inconfundível que se reflete no 
comportamento dos colaboradores e na 
imagem da empresa, fazer com que os 
seus princípios empresariais se tornem 
claros e compreensíveis para cada um

·
Desejamos que os nossos conceitos de 
valor da qualidade, do produto e do 
cliente sejam inabaláveis; que sejam acei-
tes pelos colaboradores sem restrições e 
que formem o alicerce permanente da 
sua conduta

·
Os representantes da ifm são bons ouvin-
tes. Eles trazem estampada a imagem da 
ifm no seu comportamento e aparência 
externa, expressando-a através do seu 
engajamento e dedicação missionária

·
A ifm exige e incentiva decisões que 
consideram a consciência ambiental e as 
formas de comportamento

·
A ifm permite o engajamento cívico

·
A ifm deseja ser uma empresa com  
moral

280

A Imagem 
da empresa








