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Diretor de expansão dos Postos Forza, Alecionildo Sodré já passou pela sua “Hora da Verdade”. 
Tal qual Sodré, outros executivos da rede passaram pela mesma situação: acompanhar, in 
loco, o dia de trabalho de um frentista em algum dos 33 postos de combustível do grupo 
carioca. Mais do que aproximar os diferentes níveis hierárquicos das companhias, programas 
como o “Hora da Verdade” proporcionam uma ligação ainda mais forte com o negócio da 
empresa.  
 
Para quem está acostumado a uma confortável poltrona e uma sala com ar-condicionado e 
cafezinho à disposição, entre outros benefícios, Sodré admite que passar o dia debaixo do sol 
escaldante do Rio foi complicado. Mas, ao mesmo tempo, recompensador. “Pude ver de perto o 
trabalho de quem, de fato, vende nossos produtos. São eles quem fidelizam nossa clientela, 
por isso é muito importante estar lá e observá-los de perto”, afirma.  
 
Alzira Araújo, gerente de recursos humanos dos Postos Forza, revela que o programa foi criado 
em 2006 e, desde então, cerca de 60 executivos da matriz da empresa, na Barra da Tijuca, 
participaram. “A idéia é levá-los para ver o que é feito na outra ponta da operação e 
proporcionar uma integração maior entre os colaboradores. Mais ainda, o frentista se sente 
valorizado ao ver um executivo da empresa ali ao seu lado, fazendo exatamente o que ele 
pratica no dia-dia. Com o programa, mostramos que todo mundo tem a mesma importância”.  
 
Confraternização 
 
Até aqui, a ação, segundo Alzira, têm gerado resultados positivos, além de boas histórias. 
“Durante a confraternização de fim de ano vemos o quanto ela é válida. É legal ver um 
frentista conversar animadamente com um gerente, brincando que o último, durante a 
participação no programa, também levou a caixinha no fim do dia”, brinca.  
 
A Sadia é outra que desenvolve iniciativa semelhante. Criado no ano passado, o Projeto Voar 
(Ver, Ouvir, Aprimorar e Realizar) envolveu, em sua quarta edição, no mês passado, 80 
executivos de diferentes áreas da empresa. A ação aconteceu simultaneamente em 32 cidades 
e proporcionou aos participantes a chance de acompanhar in loco o trabalho da equipe de 
vendas até a chegada dos produtos ao consumidor final.  
 
Para Rogério Gardiano, gerente de projetos estratégicos da Sadia, os objetivos principais do 
Voar são observar as oportunidades do mercado e ouvir a clientela para, dessa forma, 
aprimorar os processos e produtos desenvolvidos e integrar ainda mais os funcionários. Ao fim 
da ação, os comentários e observações são tabulados e, posteriomente, disponibilizados para 
todos os 60 mil colaboradores da Sadia.  
 
“Durante esse dia, estamos próximos dos nossos clientes e vemos como nosso produto é 
vendido, armazenado e comercializado. A partir dessa experiência temos a chance de avaliar 
onde podemos melhorar e, depois disso, oferecer soluções aos consumidores”.  
 
Segundo Gardiano, mesmo recente, o Voar já é muito aguardado por todos. “Trata-se de um 
momento dedicado ao mercado. Saímos da rotina de escritório, convivemos com outras 
pessoas e, acima de tudo, aprendemos muito. A próxima edição será em dezembro e, para 
2009, em vez de 80 pessoas, queremos levar mil”, afirma.  
 
O executivo também revela que o programa está servindo para mudar alguns conceitos na 
empresa. “A Sadia sempre teve um foco industrial, mas estamos passando por uma mudança 
e a integração com os clientes é uma de nossas principais metas. Queremos aprender com 
eles, melhorar o atendimento, e o Projeto Voar está sendo uma ferramenta muito útil para 
atingirmos esse objetivo”.  
 
Ex-funcionário da AmBev, Rogério Gardiano trouxe da fabricante de bebidas o conceito do 
programa da Sadia. Promovido desde 2000, o “Gente que Vende” chegou a sua oitava edição 



no final de março. Nele, 28 mil funcionários de diversos departamentos saíram às ruas para 
visitar bares, restaurantes, lanchonetes e supermercados com o objetivo de trocar 
experiências e aproximar as demais áreas da companhia do cotidiano de vendas.  
 
O projeto foi feito simultaneamente no Brasil, República Dominicana, Peru, Venezuela, Equador 
e Guatemala e envolveu toda a diretoria da companhia. Durante o evento, alguns 
colaboradores vão, literalmente, para o outro lado do balcão e atuam como garçons ou 
repositores em lojas.  
 
Para Virgínia Drummond, vice-diretora do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro e especialista em desenvolvimento organizacional em empresas, programas 
como o “Gente que Vende” e “Hora da Verdade” trazem dois importantes benefícios. “Na parte 
psicossocial, ou seja, na relação entre os colaboradores, o ganho é óbvio, pois pessoas 
motivadas e integradas tendem a render mais. Além disso, as empresas recebem um feedback 
de seus empregados que pode se tornar ferramenta muito útil para a integração de seu 
planejamento estratégico, tático e operacional”, afirma.  
 
Gerente corporativa de comunicação interna da AmBev, Elizabeth Furiatti acredita que esses 
projetos ainda trazem um componente motivacional muito importante. “O programa oferece 
um benefício intangível, na medida em que o colaborador, após essa experiência, altera seu 
jeito de trabalhar, bem como a percepção de sua importância para a empresa, e trabalha 
muito mais motivado”, acredita.  
 
Virgínia enfatiza que também é fundamental a empresa oferecer uma contrapartida para seus 
colaboradores. “A organização da empresa é, antes de tudo, algo simbólico. Mas, a partir do 
momento que cada funcionário tem consciência exata do que a companhia faz e representa, a 
tendência é um funcionamento ainda mais harmônico. Por isso, oferecer um feedback  dessas 
ações é tão importante”. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 9 set. 2008, Seudinheiro, p. B-18. 


