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ua equipe está desanimada
e seus métodos de motiva-
ção já não surtem o mesmo
efeito? Programas de treina-
mentos e cursos qualificados

podem contribuir para reduzir esse
mal. Empresas que apostaram nessa
ferramenta têm colhido bons resul-
tados na operação. A razão é sim-
ples: quando o colaborador percebe
que a empresa está investindo na sua
formação, sente-se responsável pelo
próprio desempenho, elevando seu
comprometimento com os resulta-
dos da empresa.

Mas não basta acomodar a equi-
pe em uma sala de aula, ligar uma
apresentação em Powerpoint com
os procedimentos rotineiros e es-
perar que depois de duas horas
cansativas alguém tenha motiva-
ção de inovar ou dar continuidade
ao trabalho. Esse não é o caminho.
Segundo Mozart Gomes Ferraz,
chefe da Universidade Corporativa

dos Correios, é preciso entender as
demandas de cada departamento e,
principalmente, de cada funcioná-
rio, antes de criar planos de treina-
mento. Já para Cláudia Maraia, da
fabricante de medicamentos Merck
Sharp & Dohme, outro ponto moti-
vador dos treinamentos é o envol-
vimento entre os colaboradores e a
oportunidade de se aprofundar nos
processos da empresa, o que, con-
sequentemente, impulsiona o cres-
cimento profissional.

Customização
Saber identificar o que é impor-

tante para a formação das equipes é
o primeiro passo para motivá-los por
meio de treinamentos. Muitos arma-
zéns, por exemplo, implementam
ferramentas de automação, como os
sistemas de gerenciamento de arma-
zéns, sem se preocupar com a forma-
ção de seus colaboradores, ou optam
por desenvolver treinamentos gene-

ralizados sem entender o que de fato
interessa para cada membro da equi-
pe e sua respectiva função.

Mozart conta que nos Correios
existem duas modalidades de treina-
mentos, os de capacitação e os de de-
senvolvimento. Os primeiros são espe-
cíficos para formação dos profissionais,
todos devem passar por esses treina-
mentos, antes ou durante o desempe-
nho de suas funções. Um exemplo é
o curso de Cidadania Postal, do qual
todo o quadro dos Correios deve parti-
cipar. Já os treinamentos de desenvol-
vimento são solicitados pelos próprios
profissionais ou pelas equipes, podem
partir de uma lista de opções da Uni-
versidade dos Correios ou podem ser
contratados de acordo com a necessi-
dade e ministrados tanto internamen-
te como em outras instituições.

É comum nos Correios, por
exemplo, o setor de logística solici-
tar um treinamento que atenda uma
nova necessidade operacional. "Per-
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cebo um avanço no setor de aeropor-
tos com o aumento das entregas pos-
tais noturnas. No entanto, não existe
um curso específico sobre rotinas de
cargas em aeroportos, que seria fun-
damental para treinar os executivos
desse departamento", relata o chefe da
Universidade Corporativa. "A solução
é procurar um profissional que possa
desenvolver esse curso em conjunto
com os Correios".

Com essa medida, os profissionais
se sentem parte da empresa e não se
desmotivam diante da falta de co-
nhecimento sobre um novo tema ou
tarefa. E sabem que os treinamentos
partiram de uma necessidade real que
contribuirá para o seu desempenho
pessoal e profissional.

Novas tecnologias
Também não adianta produzir ou

contratar treinamentos voltados à re-
alidade e às necessidades da equipe se
o conteúdo e os meios de apresenta-

ção estiverem ultrapassados. Por esse
motivo, pesquisar a melhor forma de
transmitir os treinamentos pode ser
outro ponto para incentivar a equi-
pe. A Universidade Corporativa dos
Correios mantém pedagogos tanto na
matriz em Brasília, Distrito Federal,
como nos demais centros de formação
espalhados pelo País, para a atualiza-
ção dos treinamentos. Eles avaliam os
conteúdos, as dinâmicas e verificam se
os processos se mantêm os mesmos.

Outra forma de motivar a equi-
pe com treinamento é mostrar que a
empresa está acompanhando as novas
tecnologias, como as de transferência
de informação (internet). Segundo
Mozart, os Correios já mantêm 12
cursos operacionais on-line, como ma-
nuseio de carga e atuação em centro
de distribuição. De acordo com ele, a
tentativa é atrair mais colaboradores
e motivá-los diante da nova ferramen-
ta, cada vez mais presente no dia a dia
dos profissionais.

Cláudia Maraia, Merck Sharp & Dohme

Objetividade
Diferente do que se pode imagi-

nar, a tecnologia não deve tornar os
treinamentos mais complexos e, por
esse motivo, de difícil acesso; deve ter
uma linguagem simples e objetiva. Ir
direto ao ponto e se manter próximo
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à rotina de trabalho do colaborador
contribui para criar identificação en-
tre o conteúdo aprendido e a aplicação
prática. Cláudia, da Merck, sabe bem o
que é isso. A executiva contribuiu para
a implementação do Kaizen Blitz mo-
tivada, inclusive, pelo treinamento na
Missão Japão 2008, coordenada pelo
instituto IMAM. Focada em melhorias
simples, o Kaizen Blitz surgiu após a
Semana Kaizen, introduzido pelo de-
partamento de Lean Seis Sigma.

Antes de partirem para as mu-
danças do Kaizen, um membro de
cada equipe assistiu a um vídeo sobre

desperdícios de tempo. Em seguida, o
grupo observou os processos da em-
presa para identificar as etapas que
apresentavam essa falha. Para Cláu-
dia, é aí que está a objetividade, pois
logo que a teoria foi apresentada, os
colaboradores foram colocados diante
da prática, ou seja, eles se viram peças
atuantes no processo produtivo da em-
presa. E isso é motivador. Da semana
Kaizen foi fácil incluir a versão Blitz,
que, só em 2008, rendeu 100 idéias
de melhorias dos processos. "São me-
didas simples, mas que fazem toda a
diferença", aponta Cláudia. "Além de
gerar resultados para a empresa, tam-
bém incentivam as equipes a enxergar
a companhia como um todo, integran-
do colaboradores de áreas distintas,
mas com objetivos similares".

A troca de informações entre cola-
boradores também é aposta dos Cor-
reios para tornar seus treinamentos
mais objetivos. Segundo Mozart, os
treinamentos internos são aplicados
por profissionais dos Correios. Essa
medida motiva a equipe, que entende,
com o olhar de quem vive na prática
os processos apresentados, como me-
lhor conduzir seu trabalho. [ ]
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