
Para o RH da Accor, as práticas de gestão 
de pessoas traduzem aquilo que a empresa 
espera e acredita. Elas são as que comunicam 
no dia a dia a todas as equipes o que é impor
tante, e elas devem alavancar o desenvolvi
mento de carreira e o pleno progresso das 
potencialidades dos indivíduos. Somente assim

a condução dos negócios pode alcançar objeti
vos desafiadores.

Nas palavras do diretor de RH da Accor, 
Fernando Viriato, neste ano foram desenvolvidas 
a continuidade de um programa de coaching 
para as lideranças, onde aprenderam a praticar 
esta potente ferramenta de gestão das equipes,
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e também a Accor está investindo neste 
segundo semestre em um programa so
bre estratégia e gestão de resultados. Há 
também um forte investimento na educação 
com foco em idiomas para as lideranças 
das unidades hoteleiras de quatro estrelas. 
Todos estes são temas relevantes para as 
marcas e que estão em linha com as estraté
gias e prioridades. "Quando fazemos a esco
lha de temas e prioridades estamos também 
indicando as nossas lideranças aquilo que 
é importante e que responde aos GAPS de 
competências mais frequentes entre as lide
ranças", destaca.

O RH orgulha-se de estar conseguindo 
envolver os colaboradores em suas ações 
de desenvolvimento profissional. Para 
isso, conta com uma estrutura salarial e de 
famílias de cargos na qual os profissionais 
reconhecem as possibilidades de crescimen
to e desenvolvimento de carreira na empre
sa. Além disto, o fato de operar com marcas 
distintas que vão da hotelaria econômica ao 
luxo oferece aos colaboradores também uma 
perspectiva de desenvolvimento profissional 
diferenciado em relação à concorrência. A 
estrutura de cargos, práticas de desenvolvi
mento e o pacote de remuneração (fixa, va

riáveis e benefícios) são similares em todas 
as marcas, permitindo ao indivíduo entender 
rapidamente as possibilidades de carreira e 
remuneração, mesmo que ele mude de mar
ca. As pequenas diferenças existentes per
mitem a cada uma delas fazer adequações 
relacionadas ao contexto de seus negócios. 
As práticas de reconhecimento não financei
ro e de retenção também são similares entre 
todas as marcas.

As práticas de gestão de pessoas da Axal
ta estão ligadas às estratégicas dos negócios 
da empresa, que são traduzidos em objetivos 
para cada um dos países onde a companhia 
atua. Os objetivos são definidos e alinhados 
com as respectivas lideranças por meio de 
reunião no início de cada ano. Este trabalho 
favorece o desenvolvimento de nossos profis
sionais e consequentemente a condução de 
temas relacionados aos negócios da empresa.

Além de estabelecer os objetivos/metas 
para o ano vigente, o colaborador também 
discute com seu gestor suas oportunidades 
de treinamento e desenvolvimento. No meio 
do ano, há uma nova reunião de desempenho 
para rever, incluir e/ou alterar objetivos e, ao 
terminar o ano, a revisão final acontece a fim 
de avaliar o desempenho do indivíduo..

De acordo com a diretora de RH, Danie- 
la Nishimoto, uma das ações de sucesso naA ut
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Segundo o diretor de RH da Novartis, 
Afonso Garcia, neste ano, a evolução nos 
programas voltados à liderança ficou bastan
te evidente com a consolidação e a amplia
ção dos programas como High Performance 
Team, Líder Novartis, Fit for Management e 
Mentoring. O High Performance Team (HPT) 
visa internalizar e fortalecer na liderança o 
conceito de Times de Alta Performance e 
consiste no processo de diagnóstico, ali
nhamento, aperfeiçoamento e trabalho de 
times para elevar o patamar da performance 
individual e das equipes na empresa. Inicia
do com o nível mais alto da ocompanhia, 
em 2013, a empresa conseguiu atingir mais 
níveis da organização, como gerentes de 
segunda linha e reportes diretos dos geren
tes, ampliando desta forma o entendimento 
das necessidades de desenvolvimento e 
amadurecimento de cada grupo.

No último ano, o Líder Novartis tornou-se 
o maior programa de alinhamento cultural, 
ferramentas de gestão e desenvolvimento

líderes de negócios, é possível ter um mapa 
dos profissionais com grande potencial. "Esse 
material nos permite tomar decisões relacio
nadas a investimentos em treinamentos, bem 
como trabalhar em planos de desenvolvimen
to, aceleração de carreira, movimentações e 
promoções", conta.

O plano de crescimento compreende ainda 
treinamentos formais, virtuais e presenciais, 
porém a Axalta acredita que a formação de 
liderança não acontece apenas com atividades 
em sala de aula. A companhia espera que o 
desenvolvimento de competências de lideran
ça realmente aconteça quando o conhecimen
to é colocado em prática no dia a dia.

da liderança da Novartis Brasil. Voltado aos 
profissionais que já exercem cargos de lideran
ça, a plataforma é dividida em seis frentes que 
trabalham no aperfeiçoamento do líder como 
gestor de equipe ao longo de 12 meses. Inicia
do com os gerentes da força de vendas, neste 
ano o programa iniciou-se no nível adminis
trativo, incorporando mais 70 colaboradores. 
Com isso, tem contribuído para uma liderança 
mais eficaz e completa. Já o Fit For Manage-
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Já na Schaeffler, acredita-se no potencial 
e na importância de uma liderança capacitada 
para estar sempre à frente dos colaborado
res, sendo ainda facilitadora na comunicação 
entre o RH e os profissionais, por isso, o RH 
investe constantemente na capacitação da 
liderança. Esta crença levou à implantação da 
Universidade Corporativa , a Schaeffler Aca
demy, a qual tem como estratégia principal 
o programa Geração Schaeffler, lançado em 
2010, com o objetivo de ampliar a capacidade 
gerencial e de melhorar os relacionamentos 
entre as pessoas. No curso, as aulas são 
ministradas por especialistas da organização 
e profissionais externos em diversas áreas 
como: gestão de pessoas, liderança, legisla
ção trabalhista, segurança e meio ambiente, 
qualidade, gestão estratégica e comunicação, 
além de auditoria interna, gestão de criativi
dade, gestão de projetos e finanças.

Um fato importante no planejamento do 
programa Geração Schaeffler é que ele aten
deu, em primeiro lugar, a base da pirâmide 
organizacional, formada por nossos supervi
sores, sendo estendido depois para os ou
tros níveis da organização. Outra importante 
ferramenta que é colocada em prática é o 
Boletim Especial para o Gestor, que a cada 
15 dias trata de temas relacionados aos RHs 
e gestão de pessoas, que são do cotidiano 
desse público e mantém uma comunicação

aberta com os gestores, motivando a troca 
de informações. Os participantes desenvol
vem projetos multifuncionais que dão res
postas práticas às necessidades da empre
sa -, já que são identificadas oportunidades 
junto à diretoria.

De acordo com o vice-presidente sênior 
de RH, comunicação e relações corporativa, 
Marcel Oliveira, como resultado dessas ações 
a companhia conta com líderes cada vez 
mais capacitados e preparados para liderar 
as complexidades do mundo do trabalho e a 
mudança no perfil dos colaboradores.A ut
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Em 2010 a estrutura organizacional do 
Grupo SinAgro foi redefinida e um moder
no modelo de gestão se iniciou dentro da 
empresa.

Os principais líderes tiveram a incumbên
cia de definir as estratégias para os próximos 
anos. Além disso, foram idealizados novos 
negócios que resultaram em novos desafios, 
metas e, acima de tudo, novas perspectivas 
para a organização. Com isso, foi necessário 
discutir e obter clareza sobre onde se quer ir e 
qual o papel de cada gestor nesse processo.

E com o objetivo de preparar as lideran
ças nas competências necessárias para a 
execução das estratégias de crescimento da 
empresa, foi elaborado o Programa de De
senvolvimento de Líderes (GUIAR).

O GUIAR iniciou-se em 2011 com os 
diretores em um trabalho de imersão, em 
parceria com uma das maiores consultorias 
de agronegócio, a MPrado, e se estendeu 
aos demais gestores em 2012.

O objetivo do programa é conduzi-los 
e prepará-los sistematicamente para uma 
melhor gestão dos negócios, trazendo a 
possibilidade de desenvolver em cada líder as 
competências necessárias para a entrega dos 
resultados estabelecidos.

O pontapé inicial foi dado com o início 
da Academia de Gestores, um MBA 100% 
construído com base nos GAPS da empresa 
e com foco no agronegócio. Em parceria com 
a ESPM - Escola de Propaganda e Marketing, 
seu foco era guiá-los quanto ao entendimen
to das estratégias da empresa, numa gestão 
comercial rentável, na busca da excelência 
em gerir e fomentar novos talentos e na

assertividade quanto às decisões financeiras 
do grupo.

Por meio desse projeto, redefiniram-se as 
competências essenciais da organização, dos 
cargos de gestão e técnicas para a função.
Foi arquitetado o PDI (Programa de Desenvol
vimento Individual), utilizando no mapeamen
to de competências a ferramenta MBTI que 
identifica as características e preferências 
pessoais. Após a devolutiva para cada partici
pante, iniciou-se o trabalho de coaching com 
uma empresa de consultoria.

Com isso tudo, de acordo com a diretora 
de RH, Lucilei Carvalho, a empresa está tri
lhando um caminho para fortalecer a lideran
ça em busca de resultados imediatos, mas, 
principalmente na consolidação de gestores 
melhor preparados, visto que até 2016 temos 
a responsabilidade e missão de dobrar de 
tamanho e ser referência do agronegócio no 
cerrado.
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Para Carlos Eduardo Magni, diretor cor
porativo de desenvolvimento organizacional 
e RH da Marcopolo, as práticas de gestão 
de pessoas e de comunicação impactam 
positivamente os colaboradores por possibi
litarem tanto a preparação quanto o acesso 
às oportunidades de carreira na empresa.
Os programas de qualidade de vida, con
duzidos pela própria organização ou pela 
Fundação Marcopolo, são vistos de maneira 
positiva pelos profissionais por darem opor
tunidade para que desfrutem de atividades 
de cultura, lazer, esporte e educação que 
incluem suas famílias.

Em relação ao trabalho desenvolvi
do com a liderança, o executivo destaca 
que recentemente foram reestruturados, 
levando em consideração as competências 
estratégicas e organizacionais, o perfil de 
líder definido para a empresa e os GAPS 
identificados nas avaliações de compe
tências como oportunidades de desen
volvimento coletivo. Os programas estão 
principalmente focados no papel do líder 
como educador e na gestão de competên
cias, necessários para o atual momento de 
negócios da empresa.

Frente ao desenvolvimento de pesso
as, a companhia utiliza um plano de car
reira por competências e habilidades, que 
permite o crescimento no horizontal dentro 
do próprio cargo ou horizontal por meio de 
seleção. O PRIMAR, Programa de Recruta
mento Interno, é utilizado como forma de 
acesso às vagas que são prioritariamente 
preenchidas com pessoal interno. A empre
sa conta com modernos Centros de Trei

namento em suas unidades em Caxias do 
Sul (RS) e em Duque de Caxias (RJ), onde 
os colaboradores participam de treinamen
tos teóricos, operacionais e de liderança.
A companhia também oportuniza acesso à 
educação formal por meio da concessão de 
bolsas de estudos para todos os níveis de 
escolaridade e de cursos de idiomas estran
geiros. Já a Escola de Formação Profissional 
Marcopolo, que existe desde 1990, atua na 
formação profissional de jovens da comu
nidade, incluindo aqueles em situação de 
vulnerabilidade, em cursos que atendem ne
cessidades específicas da empresa. A EFPM 
atualmente tem 170 alunos com curso em 
andamento, já tendo formado cerca de mil 
jovens. A participação nos resultados acon
tece por meio do Programa EFIMAR (Efi
cácia Marcopolo), com metas definidas em 
conjunto pelos representantes da empresa, 
dos empregados e dos sindicatos.
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Caixa de texto
Fonte: Gestão RH, São Paulo, ano 20, n. 111, p. 52-57, set./ out. 2013.




