
a capacitação e reciclagem de 
pessoal depende, em grande 
parte, o sucesso de u m a em
presa. Empresas especializa
das oferecem metodologias 

que fogem do tradicional : sala fechada, 
papel, caneta e um instrutor discursan
do. Os treinamentos não convencionais 
têm sido utilizados por empresas de vá
rias atividades e portes para trabalhar 
aspectos importantes como liderança, 
a tendimento ao cliente e motivação 
da equipe, por exemplo. Sua utilização 

não exclui os tradicionais e podem ser 
complementares. 

Foco na educação exper iencia l ou 
v ivencia l , ou seja, aprendizado que se 
baseia na prática, é a proposta da Fly 
Tre inamento Empresar ia l , c o m sede 
em Santana de Parnaíba (SP), cuja es
pecial idade é a at ividade ao ar l ivre . 
O diretor Leonardo M a c i e l Settembre 
expl ica que o ser h u m a n o se lembra 
quatro vezes mais daqui lo que faz do 
que daquilo que ouve. Por isso, a em
presa trabalha com vivências de grupos 

que p o d e m ter 15, 20 pessoas até 300 
ou 400. "São uti l izadas dinâmicas de 
solo, jogos em que as pessoas têm de 
trabalhar em equipe, com contato físi
co; é u m a atividade física bem dosada, 
para cumpr i r determinada tarefa." 

Depois entram os consultores e fa
cilitadores, para trabalhar c o m os par
ticipantes temas como gerenciamento 
de confl i tos, liderança, comunicação, 
tomada de decisões, gerenciamento 
e recursos, superação de l imites , p la
n e j a m e n t o estratégico , m o t i v a ç ã o . 



Settembre destaca que os temas são 
escolhidos de acordo c o m a necessi
dade. "Trabalhamos com empresas de 
todos os tamanhos e c o m pessoas do 
nível operacional até o de diretoria. É 
um treinamento de alto impacto, para 
sensibilizar as pessoas e gerar mudança 
rápida de comportamento", af irma. 

Segundo ele, a metodologia v i v e n 
c ia l é m u i t o eficiente, por exemplo, 
quando há necessidade de integrar as 
pessoas, porque o toque cria u m a pro
x imidade que não ocorre no dia a dia . 
"Também funciona muito bem quando 
a empresa quer celebrar o fechamento 
de um projeto que teve sucesso, é mo-
t ivacional" , acrescenta. 

Fora da caixa 
Enduro a pé, t r i lha , caminhada em 

tri lha, caminhada com mapa e bússola, 
arborismo, rapei, canionismo (explora

ção de cânions), mountain bike, escala
da são algumas atividades incluídas nos 
treinamentos da Altus Turismo Ecológi
co, empresa de Campos do Jordão (SP), 
que há 11 anos se especializou em trei
namento vivencial . 

O gerente comercial de Treinamento 
da Altus, U d o Alexandre Wagner, res
salta que a característica pr incipal des
sa metodologia é que, no trabalho em 
equipe, as pessoas vão perceber d i f i cul 
dades que normalmente não enxergam, 
pois estão n u m ambiente diferente do 
contexto da empresa. "É u m a situação 
nova, então, é possível quebrar relacio
namentos que estão viciados." 

Ao final da atividade, o grupo faz uma 
reflexão com a ajuda de um facilitador. 
Em cada atividade, explica Wagner, é 
possível abordar vários questionamen
tos, mas os objetivos são definidos ante
riormente de acordo com o briefing da 

empresa. " E m 90% das vezes, a organiza
ção tem objetivo definido, mas em 10% 
não há clareza do que está acontecendo e 
a atividade pode servir para diagnosticar 
o problema", ressalta. 

O gerente sugere o treinamento v i 
vencial para trabalhar técnicas de nego
ciação, incentivar a criatividade, a inte
ligência emocional, resolver problemas 
de relacionamento na equipe, encontrar 
novas lideranças e até problemas de co
municação. 

Quanto às limitações das pessoas, 
Wagner diz que há a atenção de m o n 
tar atividades também para sedentários 
sem problemas de saúde. Q u e m tem 
medo pode só assistir, mas acaba sen
do envolvido de qualquer maneira. A 
atividade física pode ser mais intensa 
em empresas que já adotam a cultura 
da prática de esportes. 

Despertar emoções 
U m a palestra an imada c o m show 

ao v i v o , três maestros e vários músi
cos, projeções, artes cênicas, vídeos, 
palestras, dinâmicas são recursos que o 
diretor da Santa Gente Educação para 
Humanos Crescidos, Flávio Souza Ra
mos, ut i l iza para sensibilizar e fazer as 
pessoas refletirem e se conscientizarem 
para produzir mais e praticar os valores 
da empresa. Ele explica que a música 
provoca emoções e as pessoas acabam 
aprendendo sem perceber. 

A equipe do Santa Gente se caracte
riza como criança para desarmar os par
ticipantes. " C o m muita simpatia conse
guimos mexer com as emoções, e então 
é feita uma reflexão, sem que tenhamos 
de ser tão didáticos." 

Lançando mão de b o m h u m o r e 
ironia , o diretor do Santa Gente cr iou 
o Funcionário Pré-Pago, uma ação que 
mostra o profissional responsável pelo 
desperdício e pela improdutividade nas 
empresas. É alguém que recebeu u m a 
o p o r t u n i d a d e de trabalho, mas que 
pensa que só ele tem direitos. Assim é 
preciso motivá-lo constantemente para 
ser eficiente. "Quer dizer, é necessário 
recarregá-lo com créditos para fazer sua 
obrigação, pois é um funcionário com
prometido só com horário e salário, nun
ca com os resultados." 

O Funcionário Pré-Pago tem como 
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objetivo acabar com a cultura da aco
modação, as "zonas de conforto". Ra
mos conta que, depois do treinamento, 
60% dos pré-pagos de u m a empresa se 
transformaram em 80% de pós-pagos." 
Ele completa dizendo que uma das con
sequências de um treinamento adequado 
é o lucro maior, mas o ganho mais i m 
portante é humano. 

Nota importante 
A música também é a técnica do Pro

jeto Sinfonia Empresarial, um programa 
de motivação de equipes criado pelo con
sagrado maestro Walter Lourenção. Ele 
recorda que há quase 15 anos nasceu a 
ideia quando fez o encerramento de um 
congresso com orquestra de câmara e a 
repercussão foi muito boa. "Orquestra 
tem a ver com organização, eficiência. 
Fiz um elo na hora entre a empresa e os 
músicos e compositores, e me pediram 
para repetir a apresentação nas empresas. 
Trabalhei melhor a ideia e hoje já con
to mais de 400 apresentações no Brasil, 
México e Argentina." 

Não há u m a fórmula f ixa, porque é 
feito um briefing para organizar e definir 
o foco de cada evento, que pode abordar 
conceitos de liderança, harmonia, moti
vação e resolução de conflitos. A presen
ça da orquestra reforça as lições sobre a 
ação de indivíduos que pensam e agem 
orquestralmente. "Às vezes, convido al
guém para reger e outras três ou quatro 

pessoas para se sentarem com os músicos 
para observar de dentro da orquestra co
mo funciona", relata Lourenção. 

O maestro explica ainda que o projeto 
tem como objetivo sublinhar e redirecio
nar valores que empresa já tem, compor
tamentos com que já concorda, estimular 
a autoconfiança, sem ser puramente con
ceituai. O evento pode ser indicado para 
qualquer nível hierárquico. 

0 espetáculo da identificação 
Levar as pessoas a se identificar com 

personagens, para que possam refletir e 
mudar suas atitudes, é a metodologia da 
Grafite Teatro Empresarial, empresa com 
sede em M i n a s Gerais. O diretor artís
tico, Júlio César Margarida, explica que 
os espetáculos são escritos por ele após 
ouvir as necessidades e os problemas que 
a empresa quer solucionar. "Transformo 
as histórias contadas usando o exagero, 
o rito teatral, sempre com a preocupa
ção de que as pessoas não se s intam 
agredidas, mas se identif iquem com as 
situações encenadas." A Grafite também 
utiliza intervenções teatrais ou musicais, 
vídeo-treinamento e assessoria cênica 
como meios de comunicação. 

O espetáculo Encontro Marcado, por 
exemplo, tem como tema a segurança 
e é protagonizado por cinco fantasmas 
de pessoas que morreram em acidentes 
de trabalho. " Q u e m assiste se enxerga 
no personagem e reconhece que está fa
zendo igual, que está tomando atitudes 
arriscadas, ou alerta os colegas que agem 
como os personagens." 

O diretor artístico da Grafite afirma 
que não há tema impossível para o tea
tro: meio ambiente, falta de motivação, 
implantação de programas ISO, trabalho 
em equipe ou assuntos mais delicados co
mo a prevenção de doenças sexualmente 
transmissíveis. Para isso, são utilizados 
todos os recursos da arte, como técnicas 
de circo, perna de pau, c lown (o palhaço 
para o público adulto), máscaras, bone
cos. "O teatro aborda as dificuldades da 
empresa e desarma as pessoas sem perder 
a seriedade", frisa Júlio César. 

Cuidados não convencionais 
Na opinião do diretor da Integração 

Escola de Negócios, empresa que atua há 
42 anos com treinamentos sobre gestão e 
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área administrativa, Fernando Cardoso, 
os não convencionais devem ter bons 
instrutores e conteúdo apropriado para 
não se tornarem apenas entretenimento. 
"Muitos assuntos vêm à tona, é gerado 
muito material de discussão, mas é pre
ciso u m a boa análise do que isso signi
fica, de como pode ajudar a melhorar a 
atuação na organização." 

Na escola, que tem unidades em São 
Paulo (SP) e Porto Alegre (RS), são ofere
cidos cursos técnicos, comportamentais 
e de líderes, que podem ter duração de 
até dois anos, com o desenvolvimento 
de programa de formação, com metodo
logia diferenciada. Cardoso explica que 

não é apenas transmissão do conteú
do, mas são colocadas tarefas para que 
os participantes discutam e apl iquem 
o conteúdo. "Usamos a descontração 
também dentro de outros temas mais 
densos, para as pessoas se entrosarem, 
melhorarem a comunicação." 

No âmbito das atividades não con
vencionais ele cita os business games, 
em que são simuladas as empresas, os 
ambientes de decisão e o grupo trabalha 
com todos os conceitos de mercado. 

Potencial humano 
Já para o consultor em desenvolvi

mento h u m a n o e organizacional e d i -

retor da People Side, Eduardo Cupaiolo, 
muitas vezes os projetos das empresas 
passam pelo m u n d o das coisas para 
só por último ver as pessoas, que en
tão têm de se encaixar no turbilhão 
de exigências das decisões. " A i n d a há 
muitas organizações que não focam o 
mais importante, que é o lado humano", 
enfatiza Cupaiolo. 

A People Side, empresa há nove anos 
no mercado, atua no nível estratégico das 
organizações, com presidentes, diretores, 
gestores. Os treinamentos semanais têm 
meses de duração. "São feitas análises crí
ticas, não para encontrar velhas respos
tas, mas novas perguntas, as perguntas 
certas", destaca o diretor. 

Cupaiolo faz restrições a técnicas que 
possam colocar em risco a integridade 
física dos participantes. A primeira coi
sa a ser considerada, segundo ele, é que 
a pessoa pode ser constrangida física e 
moralmente, e isso pode trazer conse
quências para a organização, que deve 
arcar com sua responsabilidade no caso 
de um acidente. 

Ele cita vários outros recursos que 
podem ser usados em treinamentos, co
mo os filmes, que falam de personagens 
fictícios e não de determinada pessoa. 
Mesmo na sala de aula é possível dis
por de grande variedade didática, como 
quebra-cabeças, teatro e até brinquedos 
como Playmobil e Lego. "O treinamento 
não resolve todos os problemas, às vezes 
até cria alguns. Durante o f im de semana 
agem todos como uma grande família, 
mas de volta ao ambiente organizacional 
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percebe-se que não há mudanças, pois o 
desenvolvimento de uma cultura corpo
rativa não se faz em dois dias." 

Trabalho em equipe 
A equipe de liderança do Supermer

cado Central , integrante da Rede Top, 
que reúne oito associados e 12 lojas em 
nove municípios do Vale do Itajaí (SC), 
fez um treinamento vivencial em 2009 
em que os pontos explorados foram tra
balho em equipe, planejamento e ação, 
estratégias, cooperação, motivação, su
peração e liderança. 

Segundo a responsável pela área de 
Gestão de Pessoas do C e n t r a l , Rose-
méri Hasckel , a experiência superou 
as expectativas, porque houve a i n 
tegração da equipe, m e l h o r a n d o no 
dia a dia o relacionamento e a coope
ração entre os participantes. " H o u v e 
também a mudança na visão que cada 
um t i n h a do outro e de si mesmo. D u 
rante as atividades f i caram expostas 
as d i f i cu ldades e os medos, mas em 
contrapartida cada um teve o suporte 
dos demais", a f i rma. 

Roseméri destaca como ponto favo
rável do treinamento v ivencia l a pos-

sibilidade de proporcionar ao mesmo 
tempo lazer e diversão fora do ambien
te de trabalho e a integração da equipe 
com uma metodologia séria e responsá
vel que refletiu no desempenho dentro 
da empresa. 

O treinamento, realizado pela Magos 
Consultoria + Coaching em um sítio, se
rá repetido, afirma Roseméri. "A excelen
te estrutura e execução no seu conjunto 
trouxeram o sucesso e a superação das 
expectativas de cada participante e da 
organização." 

Já o diretor de Recursos Humanos da 
rede de supermercados Angeloni, 22 lojas 
em Santa Catarina e no Paraná, Álvaro 
de Angelis Cordeiro, acredita que as me
todologias não convencionais podem ser 
inseridas em programas de treinamento 
para reforçar conceitos, como trabalho 
em equipe ou atendimento ao cliente, 

por exemplo, mas não como recurso 
principal . "As técnicas fora do usual são 
recursos didáticos, são um método, e não 
um f i m . O f i m é melhorar, é passar os 
conceitos da empresa", afirma. 

O diretor cita como exemplo de treina
mento bem-sucedido o Tomada de Posto, 
criado na própria empresa. Ele tem como 
base a "manualização", isto é, um manual 
com as regras de cada função com sua 
aplicação orientada pelos gestores. 

FONTES DESTA MATÉRIA 

Altus Turismo Ecológico: (12) 3663-4122 
Angeloni Supermercados: (48) 3271-7500 
Fly Treinamento Empresarial: (11) 4272- 0776 
Grafite Teatro Empresarial: (31) 3441-1721 
Integração Escola de Negócios: (11) 3046-7878 
Magos Consultoria + Coaching: (47) 3323.9922 
People Side: (11) 3467-6122 
Projeto Sinfonia Empresarial: (11) 5181-4182 
Santa Gente: (11) 2185-7077 
Supermercado Central: (47) 3337-1352 
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