
 Peer Reviewer 

 

  

 

MANUELT. FERNANDES MBA, BM, TVM, PVM. 
 

Company: GESTAO TOTAL (PT) 

Position: Lead Facilitator/ Value Management Consultant 

Qualifications: MBA, BMgnt, TVM, PVM 

Responsibilities 

Manuel Fernandes é Diretor Geral e Diretor de I&D da Gestão Total Lda (Portugal). A Gestão 
Total foi criada em 1994 para desenvolver e implementar processos de reengenharia em 
empresas industriais. A atividade da empresa alargou-se, entretanto, ao estudo do valor e da 
inovação, e à implementação de sistemas de gestão, em conformidade com as normas 
internacionais, normas industriais e com as melhores práticas mundiais. Manuel liderou todo o 
processo de criação interna de modelos e ferramentas gerenciais, paralelamente à sua pesquisa 
em gestão de valor, inovação e estratégia de negócios. 

Competências 

Manuel é Formador qualificado em Gestão de Valor (TVM) e Profissional em Gestão de Valor 
(PVM). É também investigador nas áreas do valor e da inovação, com vários artigos académicos e 
profissionais e dois livros publicados. Manuel também criou e desenvolveu o “modelo estratégico 
com base no valor - MAP” e o modelo de “inovação baseada em valor - VBI”, conectando-os com 
“valor económico acrescentado - EVA”, todos convertidos em aplicações específicas. O seu mais 
recente foco de pesquisa tem sido no campo da inovação do valor cultural em produtos.  

Experiência e projetos relevantes 

• Consultor e coach em mais de duzentos projetos em médias e grandes empresas, nas áreas 
de reengenharia, inovação, gestão pelo valor (incluindo análise do valor e mapeamento do 
fluxo do valor) e gestão de recursos humanos, e nos seguintes setores: extração de petróleo; 
produção agrícola; produtos alimentares; vidraria; plástico; couro; fornecimento de gás; pedra; 
fabrico de componentes automóveis; fabrico de eletrodomésticos; equipamentos industriais; 
mobiliário; construção civil; indústria aeroespacial; transportes; distribuição; retalho; saúde; 
educação; programação; e, serviços técnicos e públicos.  

• Diretor de Projeto de três grandes Projetos de Gestão pelo Valor: Inovalor (2002-2004), 
Valorar (2005-2007) e Inovadores (2007-2009), promovidos pela APAV – Associação 
Portuguesa para a Análise do Valor, envolvendo 120 empresas, nas áreas industrial, 
construção e serviços. 

• Coordenador/diretor de projetos e formador, em mais de uma centena de cursos de formação 
nas áreas de Estratégia, Vendas, Gestão de Valor, FMEA, Qualidade, Saúde e Segurança, 
Segurança Alimentar e gestão de recursos humanos (2000-2013) - pelo Fundo Social 
Europeu. 

Destaques 

• Autor da norma de Gestão de Recursos Humanos, aplicada inicialmente às suas próprias 
empresas e, posteriormente, adoptada como base da Norma Portuguesa NP 4427:2004 – 
Sistema de Gestão de Recursos Humanos - Requisitos. 

• Coordenador e investigador principal do estudo “Portugal Estratégico” (2004), que inclui mais 
de mil empresas (de todos as dimensões), promovido pela Universidade de Évora (Pt), Jack 
Temer Institute (EUA) e Gestão Total (Pt), tendo sido o relator das conclusões e relatório final. 

Added value 

• Mais de uma década de envolvimento e participação ativa em órgãos de Normalização 
Portuguesa, Europeia (CEN) e Internacional (ISO), nas áreas da Gestão pelo Valor, Gestão de 
Recursos Humanos e da Formação e Educação 


