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capital humano hoje é considera
do um bem ativo altamente efi
caz para alavancar os negócios 
de uma empresa, afinal, são os 
colaboradores que executam as 

tarefas diárias e uma participação positi
va e alinhada deles em relação à estratégia 
da empresa é um trunfo indispensável pa
ra o sucesso, já que é a sinergia de conhe
cimentos e habilidades que vão garantir a 
prosperidade do negócio. 

A gerente de recursos humanos do Lo
pes Supermercados, Cristiane Andrade, 
afirma que a Diretoria tem total consci
ência desse fator e investe em capacita
ção. "Entendemos que a capacitação de 
colaboradores é fundamental para exercer 
qualquer função dentro da empresa. Inves
timos no aprimoramento de habilidades 
dos profissionais e na padronização de 
procedimentos visando a melhores resul
tados para o nosso negócio." 

Cultura similar é a dos Supermercados 
Barbosa. "Proporcionar vivências diferen
ciadas dá condições às pessoas para terem 
novas ideias, melhorar os seus processos. 
A empresa crescendo, todos crescem", diz 
Tatiana Bassin, a porta-voz da empresa. 

Na prática, geralmente são os funcioná
rios mais antigos ou o lider da equipe que 
treina um novo colaborador, mas é cres
cente o número de empresas que terceiri-
zam ou criam novas formas para a capaci
tação de líderes e colaboradores, incluindo 
outros conhecimentos que possam agregar 
valor à execução das tarefas e promover 
um bom relacionamento interpessoal. 

No Lopes, por conta da dificuldade em 
contratar, eles desenvolveram Progra
mas de Formação, assim, suprem a pró
pria demanda e treinam os colaborado
res para assumirem cargos de liderança 
e técnicos, como padeiros, açougueiros 
e confeiteiros. "O benefício dessa estra
tégia é que formamos pessoas de acordo 
com as necessidades exigidas pelo va
rejo, que é um setor bastante dinâmico, 
além de termos uma maior retenção com 
os planos de carreira em nossa empresa", 
elucida Cristiane, do Lopes. 

No Barbosa Supermercados, em maio 
de 2011, foi criada a Escola de Negócios 
Barbosa, com direito a uniforme e um lo
go diferenciado. "O nome da área surgiu 
com a ideia de criarmos uma identidade 

nova para o treinamento. Nosso objetivo é 
articular de forma coerente as competên
cias individuais e organizacionais. E, pa
ra atingir esse objetivo, utilizamos jogos, 
estudos de caso, atividades que respeitem 
o desenvolvimento do adulto", conta Ta
tiana, a analista responsável pela Escola. 

A equipe da Escola, liderada por Tatia
na, conta com mais duas colaboradoras, 
Rosana Pinheiro e Kamilla Atilio, que se 
dividem nas tarefas para criar ações que 
desenvolvamr as competências dos cola
boradores por meio das quatro Trilhas de 
Desenvolvimento que norteiam os treina
mentos e cursos, como cita a líder: 
• Trilha Essencial: promover integração e 
fortalecer a cultura organizacional (causa, 
engajamento, realização e inovação); 
• Trilha Encontros: promover reuniões, 
gerar conhecimento na cadeia de valor e 
fortalecer a cultura organizacional com 
base na atualização sobre os temas rele
vantes para a organização e para o mundo; 
• Trilha Mobilizadora: os líderes são de
senvolvidos para garantir que as compe
tências da organização sejam praticadas 
e que os resultados sejam alcançados de 
acordo com a estratégia da empresa; 
• Trilha Funcional: são as competências re
queridas para cada função, porém focadas 

no processo, e os resultados são alcança
dos de acordo com a estratégia da empresa. 

Segundo Tatiana, entre os diversos 
treinamentos destacam-se como carros-
-chefes: 
• Academia de Líderes: focado no desen
volvimento de competências de liderança; 
• Cultura: o objetivo é fortalecer o com
promisso de todos com a Missão, Visão e 
Valores da empresa; 
• Formação: neste, a finalidade é cons
cientizar todos quanto ao atendimento 
das normas de vigilância sanitária e se
gurança do trabalho. 

No segundo semestre de 2012, os líde
res do Barbosa foram convidados a sele
cionarem uma instituição para visitarem 
mensalmente e desenvolverem um traba
lho social, estipulando metas e criando 
ações voltadas a atender as necessidades 
da instituição. "Por exemplo, temos uma 
loja que está atuando com uma institui
ção de idosos, e lá eles já fizeram o dia da 
beleza, o dia da música, o dia da alegria, 
entre outros eventos. O objetivo desse 
trabalho é colocar em prática as compe
tências desenvolvidas durante o progra
ma da Academia de Líderes, mostrando 
que são capazes de desenvolver e realizar 
um projeto", explica Tatiana. 
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Outro projeto diferenciado que está tra
zendo bons resultados à rede Barbosa é a 
estratégia, desenvolvida em conjunto com a 
área comercial, de levar os líderes para co
nhecer os fornecedores. "O objetivo é pro
mover o entendimento de todo o processo 
para os nossos líderes. Conhecer o processo 
apenas a partir do momento em que o pro
duto entra na loja não basta. Se queremos 
garantir qualidade dos produtos aos nos
sos clientes, é importante conhecer o que 
acontece antes. Essa ação causa a sensação, 
em nossos líderes e funcio
nários, de serem donos do 
negócio. Isso resulta no 
fortalecimento da imagem 
dos nossos fornecedores e 
da nossa empresa. Quem 
sai ganhando é o nosso 
cliente", afirma Tatiana. 

Empresas dos mais 
distintos ramos de ati
vidade já perceberam a 
mensagem da pedagoga 
e consultora em gestão de 
pessoas, Rosana Spinelli 
dos Santos, da RJ Cur
sos, sobre ser imprescin
dível em todos os níveis 
da organização aprender 
a lidar com atitudes, ges
tos, medos, frustrações, 
liderança, subordinação, 
diferenças cerebrais e 
emocionais entre homens 
e mulheres, e muitos ou
tros itens que envolvem o 
comportamento humano, 
pois são intrínsecos à sis
tematização das atividades diárias. 

Se as pessoas adquirem conhecimen
tos diversificados, aprendem a lidar 
com a sua própria bagagem emocional 
e interagem melhor com os colegas de 
trabalho, criando um clima mais agra
dável, propício não só a produzir mais, 
mas a um alto padrão de qualidade. "À 
medida que você se conhece, começa 
a se perceber tomando consciência do 
que transmite para o outro, tornando-
-se mais empático para lidar com as di
ferenças alheias (equilíbrio emocional) 
e melhorando a sua comunicação. É um 
trabalho diário de autoaprimoramento", 
explica a Pedagoga Rosana. 

Há nove anos, Rosana ministra cursos 
e palestras voltados para provocar a ob
servação de todos esses elementos emo
cionais, psicológicos e físicos, e para o 
conceito das inteligências múltiplas, que 
levam ao autoconhecimento e influen
ciam diretamente os relacionamentos 
interpessoais, inevitáveis em qualquer 
empresa. Segundo a pedagoga, a longo 
prazo, esses cursos melhoram a per
formance da administração do negócio 
porque humanizam a empresa e mantêm 

seus colaboradores produzindo, mas ela 
alerta sobre a importância de todos parti
ciparem e, em caso de impossibilidade, os 
que estiveram presentes devem assumir 
o papel de multiplicadores perante os de
mais colaboradores. "Quando a empresa 
se preocupa com a humanização de sua 
equipe, ela demonstra consideração com 
cada colaborador e há uma forte relação 
entre atendimento e bem-estar. O objeti
vo é criar a cultura de um time vencedor 
graças ao trabalho da equipe, transfor
mando colaboradores em parceiros do 
empreendimento", segundo Rosana. 

ATrino Soluções Contábeis e Empresa
riais possui uma equipe de 25 colaborado

res e contratou a consultora Rosana para 
ministrar os cursos de "Relacionamento 
interpessoal", "Trabalho em equipe" e "O 
corpo fala", visando ao desenvolvimento 
das habilidades de cada profissional e do 
trabalho em equipe. "O treinamento trou
xe mais motivação para os profissionais, 
que se sentiram valorizados. A integração 
e o respeito entre as equipes proporciona
ram maior produtividade", afirma o sócio-
-diretor João Angelo Rizzo. 

Esses cursos já foram aplicados cente
nas de vezes nos mais va
riados segmentos de em
presa, e a professora reve
la que os mais procurados 
são "O Corpo Fala - a lin
guagem dos gestos", "Re
lações Interpessoais no 
Trabalho" e "Inteligência 
Emocional". "Há uma ne
cessidade de se saber mais 
sobre a linguagem corpo
ral, o trabalho em equipe, 
a harmonia no ambiente 
de trabalho e como lidar 
com as próprias emoções 
e a dos outros. As pesso
as costumam procurar 
respostas fora, sendo que 
as mudanças dependem 
unicamente de cada um." 
Os cursos planejados pela 
pedagoga evidenciam es
ses fatos e levam os parti
cipantes a refletir melhor 
sobre suas próprias ações. 

A Affero atua imple
mentando soluções em 

Educação Corporativa para diferentes pú
blicos e objetivos de negócios. Há cursos 
ministrados in loco, mas, suprindo as ex
pectativas de empresas que mantêm filiais 
em outros Estados e até países, que atuam 
em um mercado cada vez mais avançado 
tecnologicamente, a Affero adotou o con
ceito de Educação Transmídia, que supera 
o tradicional e-Learning utilizando mí
dias diversas como web, impresso, blen-
ded learning (integração entre presencial 
e on-line), business games, comunidades 
de aprendizado, mobile, áudio e vídeo, 
possibilitando ao público fixar o conte
údo de forma mais assertiva. Os seres 
humanos visivelmente possuem formas 
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distintas de adquirirem novas informa
ções e diferentes percentuais de capaci
dade de memória, então, é imprescindível 
trabalhar com essa diversidade de meios 
de comunicação. 

Segundo Daniel Orlean, sócio-diretor 
especialista em Inteligência Organizacio
nal e Gestão do Conhecimento, a empresa 
possui um amplo conjunto de soluções pa
ra treinamento. "Por ano, atendemos qua
se 2 milhões de pessoas com essas ações 
de treinamento, que podem ser pontuais 
ou programas continuados." 

As empresas nem sempre oferecem um 
treinamento ou curso pronto, como os da 
RJ Cursos ou os criados pelas próprias 
empresas e supermercados, porque, co
mo bem alerta Denis Pincinato, execu
tivo da área de treinamentos da Cosin 
Consulting, "nem sempre o resultado do 
briefing inicial é o ponto a ser trabalha
do em treinamento; é importante ouvir 
o cliente para fazer o diagnóstico". Esse 
pensamento também foi adotado pela 
Affero: "Nossa equipe atua de forma 
consultiva, identificando, com base em 
análises e diagnósticos, as necessidades 
de negócio e educacionais de cada cliente, 
propondo soluções que atendam a essas 
necessidades", explica Orlean. Dessa 
forma, ambas aderiram ao que se chama 
de projeto customizado, afinal, as pes
soas que lidam com treinamento devem 
compreender os objetivos da empresa e 

adequar o conteúdo a ser transmitido de 
acordo com o público-alvo, inserindo 
exemplos de acordo com a vivência de 
cada um para que possam contextualizar, 
assimilar com mais facilidade e aplicar os 
novos conhecimentos. 

No conceito dos profissionais da Affero, 
uma gestão por competências requer me
todologias, processos e ferramentas bem 
estruturados para proporcionar resulta
dos consistentes, desde que haja a integra
ção eficaz de produtos, serviços e pesso
as, o que só ocorre se a empresa mantiver 
equipes com alto padrão de desempenho. 
Além dos treinamentos oferecidos, a 
empresa mantém um procedimento de 
avaliação constante dos indicadores rela
cionados aos processos de gestão, assim 
pode remodelar se algum detalhe dessa 
engrenagem não estiver fluindo bem. 

Pincinato, da Cosin, cita o exemplo de 
uma das metodologias de gestão aplicadas 
na própria empresa, como um exemplo que 
garante resultados interessantes. "Os resul
tados são intangíveis no sentido financeiro, 
mas foi um sucesso no sentido da cultura 
da empresa", explica ele. A primeira parte 
do treinamento foi aplicada aos consultores 
e, a segunda, aos gerentes da empresa. "Aos 
consultores foi dada a abertura para apre
sentarem seus pontos de vista e, com base 
nos resultados, foi elaborado treinamen
to específico para os gerentes". Segundo 
Pincinato, o treinamento foi desenvolvido 

dessa forma porque nem sempre os líderes 
têm acesso a todas as informações, e assim 
puderam ter uma percepção mais completa 
das necessidades da equipe. 

Como na Affero, os consultores da Co-
sin, cientes da diversidade de capacidade 
de assimilação das pessoas, utilizam va
riados canais de comunicação, como au
diovisuais, escrita, dinâmicas de grupo, 
simulações on-line, jogos, cases, exercí
cios práticos, tempo de reflexão e outros 
para atrair a atenção e diminuir a chance 
de as pessoas se desconectarem do tema. 

O conhecimento é um bem inestimável 
e as empresas que concederam tempo pa
ra treinamento e cursos fizeram valer nos 
seus resultados a conclusão da consultora 
Rosana, da RJ Cursos: "colaboradores sa
tisfeitos, produção garantida". 
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Text Box
Fonte: Supervarejo, São Paulo, ano 13, n. 146, p. 62-66, abr. 2013.




