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pode ser feita sem traumas. 
Em uma rede de distribuidores de 
veículos, a mudança está na 
televisão, mais precisamente na 
ferramenta corporativa adotada 
para preparar e capacitar uma 
mão de obra espalhada por todo 
o país, além de manter o time 
alinhado aos processos e atentos 
a novas mudanças . 

E não é preciso apenas estar de 
olho na tela da tevê para 
aprender, como ensina uma 
grande empresa de comunicação: 
o conteúdo de um programa de 
capacitação pode estar na tela de 
um computador ou na de um 
smartphone. Vai depender, e 
muito, da capacidade de unir as 
plataformas tecnológicas 

disponíveis e o dia a dia de seus 
funcionários de forma não 
invasiva, na medida certa. 
Confira, a seguir, esses exemplos 
de empresas que não deixam de 
apostar no preparo e na formação 
de seus colaboradores como 
forma de se manterem vivas 
num mercado cada vez mais 
mutante e competitivo. 
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mensuram conhecimentos, 
habilidade e atitudes necessárias 
para o preenchimento de novas 
posições na empresa. "Para 
participar, o colaborador precisa 
ter as competências técnicas e 
passar por uma avaliação. A 
análise de desempenho, por sua 
vez, é uma oportunidade para ele 
refletir sobre sua carreira e saber 
como é avaliado em seu dia a dia 
de trabalho por interfaces e 
gestores, uma vez por ano. Para 
cada ramo do negócio temos 
alguns programas de e-learning 
que o colaborador pode escolher 
para desenvolver determinada 
competência", conta a gestora. 
A empresa trabalha com duas 
linhas de frente. Uma delas 
decorre da análise de desempenho, 
que gera um plano de 
desenvolvimento individual que, 
por sua vez, resulta em uma série 
de planos e ações visando à 
melhoria. "A outra é o conceito de 
autodesenvolvimento, que são os 
cursos disponibilizados para 
aqueles que têm interesse em 
algum conhecimento que não tem, 
necessariamente, a ver com sua 
função. Como, por exemplo, curso 
de inglês", explica a diretora. 

e existe um momento na 
vida de uma pessoa no 
qual ela se vê cheia de 

dúvidas e medos, é quando 
alguma mudança, seja no âmbito 
pessoal ou profissional, ameaça a 
sua zona de conforto. E foi para 

harmonizar e direcionar técnicos 
em períodos de transição para 
cargos de gestão que o Banco do 
Nordeste firmou uma parceria 
com a FGV in Company, de São 
Paulo, desde 2008, para criar um 
programa que auxiliasse nessa 

passagem na carreira. 
Batizado de Rito de Passagem, o 
curso, criado pela professora Vera 
Cavalcanti, que também é 
coordenadora do núcleo de 
liderança da instituição de 
ensino, já formou cerca de 1,2 
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mil profissionais do banco e 
utiliza métodos diferentes para 
tornar mais leve esse processo de 
transição profissional. "0 nome 
foi dado pelo banco porque o 
principal objetivo da ação era 
propiciar um ambiente de 
mudança leve e marcante, no 
qual ficasse claro aos 
participantes que o que ocorria 
era uma passagem evolutiva na 
carreira. Um aspecto que tinha de 
ficar bem evidente é que as 
competências e responsabilidades 
técnicas são muito diferentes das 
necessárias para a atividade 
gerencial", diz Vera. 

Momento de evolução 
Uma das preocupações do banco 
foi incutir no colaborador a ideia 
de que o fato de trocar de mesa, 
simplesmente, não o torna um 
gestor. Vera ressalta que as 
empresas não costumam ter a 
preocupação de ritualizar esse 
momento de evolução de carreira 
e de novas competências, mas 
isso é fundamental, uma vez que 
o resultado do trabalho dessas 

seja, trabalhamos as 
competências 
associando-as a uma 
linguagem 
metafórica porque, 
na verdade, tudo na 
vida possui esses 
elementos, inclusive 
as organizações." 
Mostrar aos 
colaboradores que 
essa metáfora tem 
um paralelo com as 
organizações foi o 
start do trabalho. 
Conforme Vera 
salienta, deixar claro 
que as empresas têm 
a sua terra - estrutura, processos 
de trabalho, missão, 
planejamento, visão estratégica, 
cultura, edificação, cronograma 
-, foi o primeiro passo para 
introduzir o método. Isso 
significa que, no papel gerencial, 
o indivíduo tem de ter 
competências "terra". 
0 elemento água remete à 
conotação da flexibilidade e está 
ligado às relações interpessoais 

0 elemento água remete à 
conotação da flexibilidade e está 
ligado as relações interpessoais, 
que dependem da comunicação 
pessoas passa a ser dependente 
dos outros. 
Ela explica que foi usada uma 
metáfora com os quatro 
elementos da natureza para 
trabalhar o programa. "Em vez 
de usar um modelo acadêmico 
em sala de aula, optei por uma 
metáfora que trabalhou muito 
vivencialmente os conceitos, 
usando terra, água, fogo e ar. Ou 

nas organizações, que dependem 
da comunicação e da 
adaptabilidade. Já o elemento 
fogo é voltado à energia, à 
realização, à paixão, à emoção, à 
quebra de paradigmas, e a tudo o 
que envolva os aspectos ligados à 
transformação - o que a 
professora chama de "destruição 
criativa". 0 elemento ar, por sua 
vez, abrange as competências que 

a pessoa precisa para 
realizar: é a 
perspectiva do futuro, 
a visão de longo 
prazo, a inovação, em 
que acontecem a 
concretização e o 
fechamento do ciclo. 
Para todos os 
elementos, foram 
realizadas dinâmicas. 
"E a partir das ações 
concretas que foram 
desenvolvidas desde 
a compreensão da 
estrutura do elemento 
terra, da flexibilidade 
das ações da água, de 

toda a energia do fogo, até 
quando chegam ao elemento ar, 
após todas as vivências, os 
colaboradores têm de criar um 
produto inovador e traçar um 
plano individual de crescimento." 
Mas como são essas dinâmicas? 0 
banco queria que os novos líderes 
tivessem comportamentos 
diferentes, e não se mudam 
comportamentos somente por 
meio de conceitos. 0 programa 
promoveu oportunidades para 
que os colaboradores 
exercitassem esses conceitos na 
prática. Foi feita uma imersão em 
um hotel, durante uma semana. 
Primeiro, foi trabalhado o 
elemento terra por dois dias. Uma 
atividade de discussão de ideias 
sobre o que era preciso conhecer 
da empresa e do seu mercado, 
com a participação de executivos 
do banco. No elemento água, 
trabalhado em um dia, foi usada 
uma série de dinâmicas de grupo 
sobre comunicação, tomada de 
decisões, liderança etc, para 
provocar um autoconhecimento 
de como os futuros gestores 
lidavam com as pessoas. 
Quando o assunto era o fogo, foi 
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criado um rito em uma atividade 
na qual o colaborador pintava 
metade do seu rosto com 
símbolos representativos para ele. 
Depois, outra pessoa pintava o 
outro lado com a percepção que 
ela tinha do outro. Após isso, 

houve um processo de discussão 
sobre os comportamentos que eles 
queriam eliminar, e uma ida até a 
praia para a queima desses 
comportamentos, escritos em 
papel, em uma fogueira. 
"Finalmente chega o elemento ar, 

que foi a criação de uma nova 
vida e um renascimento", diz 
Vera, enfatizando que a 
receptividade foi total e apenas 
três pessoas, por motivos 
religiosos, se negaram a mexer 
com o fogo. 

apacitar colaboradores e 
transmitir a mesma 
informação de maneira 

segura, customizada e, 
principalmente, uniforme às 
diversas filiais situadas em cidades 
distantes são objetivos que vêm 
motivando a criação de TVs 
corporativas setorizadas. 
Um exemplo é a idealização da TV 
Fenabrave, o canal exclusivo para a 
comunicação e o crescimento do 
setor automotivo, promovido pela 
Federação Nacional da Distribuição 
de Veículos no Brasil. A TV foi 
baseada na troca de informação 
entre concessionárias e a promoção 
da integração, capacitação e 
atualização constantes tão 
importantes nesse mercado. Além 
do conteúdo gerado e oferecido 
pela entidade, o canal conta com 
conteúdo oferecido em parceria 
com a Dtcom, empresa 
paranaense de capacitação 
corporativa a distância. 
Na Associação Brasileira dos 
Distribuidores Volvo (Abravo), o 
objetivo principal da utilização da 
ferramenta, como explica o 
presidente Francisco Garcia, é 
capacitar ao máximo os 
colaboradores das 83 lojas e 

utilizar a TV como 
meio de comunicação 
interna. Todavia, a 
estratégia é mais 
ousada. Além de todas 
as concessionárias 
possuírem as 
instalações de recepção 
dos cursos, a Volvo 
também vai gerar 
programas 
direcionados e 
específicos. "Para isso, 
construímos um 
auditório com um 
estúdio, dentro da 
fábrica, onde estamos 
produzindo e emitindo 
programas para conseguir mais 
rapidamente atingir a rede em todo 
o Brasil", diz. 

Mais informação 
Garcia enfatiza que a união das 
transmissões exclusivas da Rede 
Volvo ao conteúdo da TV vai 
permitir uma maior abrangência 
de capacitação e informação sobre 
as ações da empresa. "A ideia é 
que, no dia a dia, tenhamos 
informações sobre operações, 
produtos, novas técnicas e 
procedimentos transmitidos pela 

TV. Hoje, essa 
comunicação é 
realizada via e-mails 
para os gestores, que 
posteriormente 
repassam essa 
informação. Ou seja, 
atualmente, há um 
delay entre o início 
do processo, até 
chegar efetivamente a 
todos os envolvidos". 
A TV corporativa vai 
possibilitar à Volvo 
disparar informações 
ao mesmo tempo, 
para todas as 
unidades da empresa. 

Um dos referenciais da 
estruturação da TV Volvo são os 
altos parâmetros de avaliação dos 
colaboradores, que ajudam a 
produzir os conteúdos, e facilitam 
o aproveitamento dos cursos. 
"Levamos um tempo para construir 
o estúdio. 0 primeiro semestre foi 
de preparação e o programa de 
estreia foi gerado dia 20 de julho. 
Evidentemente, os outros cursos da 
TV já vinham sendo transmitidos; 
contudo, pretendemos direcionar 
esse conteúdo de acordo com nossa 
indicação e plataforma de 
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competências. 0 importante 
é que estamos avançando 
além da ferramenta e 
beneficiando cerca de 5 mil 
funcionários", conta Garcia. 
Quem também adotou a 
ferramenta foi a Associação 
Brasileira dos Distribuidores Ford 
(Abradif). Sergio Zardo, 
presidente da entidade, diz que o 
principal motivo foi a busca pela 
melhora no desempenho dos 

serviços e de vendas, e uma série 
de outros cursos que não são 
previstos na grade da 
Universidade Ford. Por isso, nos 
ligamos à TV corporativa desde 
dezembro de 2010." 
Zardo conta que a entidade, para 
obter a adesão da maioria da 
rede, e "ligá-la" à TV, realizou 
um plano para instalar antenas e 
equipamentos de recepção nos 
300 pontos de venda distribuídos 

Transmitir a mesma informação 
de maneira segura, customizada e 
uniforme às diversas filiais é uma 
das vantagens da TV Corporativa 
colaboradores que, em grande 
parte, são treinados nas 
concessionárias, tanto para 
vendas e pós-vendas quanto para 
a área técnica. "Esse 
procedimento já era adotado 
normalmente, mas com a criação 
da TV Abradif houve a 
possibilidade de implementar 
cursos para uma série de funções 
que não tinham treinamentos 
específicos, como recepção de 

pelo país. 0 custeio desse 
aparato, diz o executivo, será 
bancado por doze meses pela 
Abradif, o que significa custo 
zero para os revendedores. Os 
cursos, sejam da Abradif ou da 
TV Fenabrave, são oferecidos em 
diversos horários, dentro das 
lojas. A adesão é de cerca de 
40% dos funcionários, que são 
acompanhados por um 
coordenador, que pode ser 

alguém do RH ou da área de 
treinamento. "Todos querem 
participar, mesmo porque os 
produtos, a cada ano, se renovam 
tecnologicamente, e n inguém 
quer ficar defasado." 

Aprimoramento na gestão 
Zardo relata que os bons resultados 
do uso da TV Abradif aconteceram, 
principalmente, nas áreas 
administrativas, envolvendo as 
gerências e a contabilidade: houve 
um aprimoramento efetivo na 
gestão de impostos, na declaração 
de imposto de renda, e um grande 
aprendizado de produção de 
conteúdos. Foram criadas diversas 
situações específicas para a marca 
Ford, principalmente em relação a 
lançamentos de produtos e às 
modificações entre eles. Outro 
ponto de destaque, segundo o 
executivo, é que a TV conseguiu 
colocar a Ford dentro de um 
processo de comunicação em rede. 
"Realizamos um evento com a 
diretoria e a gerência de vendas 
falando para toda a rede, 
mostrando, de uma única vez, 
toda a campanha publicitária 
que vigora de julho a 
outubro", finaliza. 

Para utilizar uma TV corporativa 
obtendo o máximo de 
produtividade, a gerente 
comercial da Dtcom, Luciana 
Precaro, afirma que o segredo 
é uma comunicação eficaz. "O 
importante é que os clientes 
tenham métodos e processos 
que passem a todos os seus 
colaboradores as várias 

possibilidades que a TV oferece." 
Outra dica que a executiva 
entende como fundamental é 
oferecer conteúdos de interesse 
do setor e que foquem o 
desenvolvimento do colaborador 
e das concessionárias. Segundo 
ela, os conteúdos voltados para 
gestão e para vendas são os 
mais importantes, dado que 

é confirmado por pesquisa 
realizada pela Fenabrave em 
suas filiadas. "Essa pesquisa 
identificou o perfil dos 
colaboradores e das redes de 
concessionárias, e até 
mesmo os interesses 
de aprendizado. Assim 
desenvolvemos conteúdos de 
acordo com essa demanda." 
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Text Box
Fonte: Melhor: gestão de pessoas, São Paulo, ano 19, n. 285, p. 180-188, ago. 2011.




