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Deixar executivos longe do escritório pode atrapalhar o dia-a-dia 
 
O isolamento de uma equipe ou de parte dos executivos é, para algumas empresas, forma 
eficaz de realizar treinamentos focados. Mas para evitar problemas ocorridos na ausência dos 
titulares ou até mesmo de um departamento completo, o planejamento é a chave. No Grupo 
Oi/Telemar, os treinamentos em locais distantes são realizados com funcionários e gestores, 
com focos diferenciados. 
 
Segundo Karen Politi, consultora de Desenvolvimento de Recursos Humanos da empresa, o 
aprendizado desta forma é mais claro e fácil. "Retirados do dia-a-dia da empresa, os 
executivos não correm o risco de ter seu treinamento interrompido por reuniões ou demandas 
de seus superiores e equipe. Além disso, a empresa ganha em custo, pois não precisa 
pulverizar os gastos com curso e acomodação ao longo do mês", explica a gestora. 
 
Os programas são diferentes, de acordo com a necessidade da empresa e do funcionário. Para 
alguns executivos, em cujas carreiras a companhia deseja investir, foi idealizado um MBA in 
company, em parceria com a Fundação Dom Cabral. Uma vez por mês, estes executivos são 
deslocados e ficam uma semana afastados, estudando. "Não é uma escolha aleatória, mas sim 
um desdobramento do plano de desenvolvimento do executivo, que aponta esta necessidade. 
O curso dá oxigenação e conhecimento, que não fica pulverizado", conta Karen. 
 
PROGRAMAÇÃO. Já o programa Geração abrange hoje 170 funcionários, que formam seis 
turmas de MBA em Serviços, desenvolvido em parceria com a Escola Superior de Propaganda e 
Marketing (ESPM). As saídas são programadas; mensalmente, os participantes ficam uma 
semana fora de suas atividades rotineiras. 
 
"Os gestores já recebem no início do ano o planejamento das semanas em que aqueles 
funcionários estarão ausentes. Nos dois casos, para evitar problemas, sempre há algum outro 
profissional da equipe treinado para responder por qualquer problema que aconteça na área", 
diz Karen. 
 
O consultor Antônio Flávio Pacini, do Grupo S&L afirma que este mecanismo é uma forma de 
tirar os executivos da rotina, mas deve ser planejado com cuidado. Relacionar as atividades, 
mesmo afastadas, ao dia-a-dia da empresa, garante uma maior adesão, segundo ele. "Se o 
objetivo da reunião for criar o planejamento estratégico, os executivos encaram como 
trabalho. Se for um treinamento fora da realidade da empresa, é qualidade de vida. A 
receptividade é maior quando há uma maior relação com a realidade, o treinamento só é 
replicado se estiver interligado ao dia-a-dia. Pode ajudar a encontrar caminhos alternativos 
para contornar situações", conta Pacini. 
 
Decisões não podem esperar profissional voltar 
 
No Grupo Amil a ausência de um gestor não pode significar a não solução de um problema. 
Claudia Danienne, gerente de Treinamento da companhia, lembra que está dentro do 
planejamento de desenvolvimento da empresa treinar um sucessor que atenderá às 
necessidades no caso de ausência do titular. "No programa Amil 20/20, a alta gerência da 
empresa é deslocada por dois dias para discutir metas. Presidente, diretores e gerentes se 
encontram para que a empresa tenha um alinhamento estratégico e fluidez de discurso, 
mostrando a todas as áreas e empresas do grupo o que cada um faz. Os gestores ficam 
encarregados de multiplicar as informações para outros", explica Claudia, afirmando também 
que a companhia realiza seminários duas vezes ao ano, há 14 anos. 
 
Virtual. Uma alternativa ao afastamento pode ser o uso de treinamentos virtuais, afirma 
Marina Quental, diretora de Recursos Humanos na Shell do Brasil.  
Além dos treinamentos que podem colocar parte de um departamento fora de sua rotina por 
poucos dias, a companhia tem utilizado cursos on-line. 



 
"Planejamos um calendário anual, com todos os cursos previstos, e deste modo, os gestores 
de cada área podem escolher quando seus subordinados estarão disponíveis para cada 
treinamento. O treinamento presencial é muito importante, mas a flexibilidade de se realizar 
alguns treinamentos on-line agiliza o trabalho", afirma Marina. 
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