
MADE IN
Um dos maiores e mais completos programas
de formação de lideres é realizado, no Brasil,
pela ABB. A empresa, de origem suíça/sueca, é
resultado de uma grande fusão ocorrida, em
âmbito mundia l , em 1988, e que or iginou a
maior companhia de energia do planeta, com
mais de 120 mi l funcionários em mais de 100
países, e com um faturamento anual de US$ 25
bilhões. De acordo com Osvaldo Esteves, dire-
tor de RH para o Brasil, a corporação possui
quatro mil funcionários divididos em cinco plan-
tas: Osasco (SP) -matriz -, Guarulhos (SP),
Camaçari (BA), Blumenau (SC) e Betin (MG).
Atuando em dois segmentos (com um volume
anual de US$ 500 milhões), automação indus-
t r i a l (robôs a u t o m o t i v o s , s e m e n t e i r a s ,
cinnenteiras, papeleiras, etc) e energia (torres
de transmissão e distribuição e transformado-
res), a ABB caracteriza-se por possuir um pro-
grama de formação de lideranças e gestores que,
a par t i r de um processo de fusão de empresas
concorrentes, centrou-se em formar uma cultu-
ra única, desenvolvendo lideres desde seus es-
tagiários.

Esteves explica: "Depois da fusão, resolve-
mos criar uma cultura única. Realizamos pro-
gramas, já em 1990, de comunicação e de lide-

rança. Montamos uma nova política de RH,
abolimos o cartão de ponto, e investimos forte
no treinamento de lideranças a part i r dos nos-
sos trainees. Nessa primeira fase, def inimos
que nossos gestores deveriam ser 80% sociais
e 20% técnicos. Ou seja, se é importante en-
tender do negócio, é mais importante a inda
entender de pessoas". O executivo conta que,
a partir dessa base, a empresa estruturou seu
programa de formação de lideranças. O pro-
grama, de acordo com ele, existe há vinte anos
e parte de dentro das universidades, onde a
ABB vai buscar seus futuros gestores. Após dois
anos de estágio, esses trainees são incorpora-
dos à empresa, entrando efetivamente numa
escola de liderança.

"Vamos buscar essas pessoas nas universi-
dades", diz Esteves. "Trazemos para a organi-
zação e, durante dois anos, os preparamos para
transformá-los em funcionár ios . Nesse dois
anos eles fazem um rodízio para terem um co-
nhecimento geral das áreas e funções da ABB
—vendas, engenharia, produto, produção e pós-
venda. O primeiro ano é dedicado ao rodízio.
No segundo ano alocamos os profissionais nas
suas áreas específicas. Real izamos essa
alocação através de um monitoramento efetua-



HOME
do durante o rodízio, u t i l izando ferramentas
de integração que explicam modelos de ges-
tão, modelo de gestor, gestão de carreiras, cul-
tura da empresa, desafios, oportunidades, pers-
pectivas, etc.".

Esteves acrescenta que, depois desse pro-
cesso, os futuros líderes passam por um trei-
namento específico com consultorias, para tra-
balhar liderança, consciência de time, comuni-
cação, diversidade, habil idades e parceria, en-
tre outras competências. Um detalhe ressalta-
do e considerado importante por Esteves é o
fato de os estagiários chegarem à empresa com
a "bola cheia". "Eles precisam entender que,
numa empresa, existem regras e normas e que
algumas pessoas que ali estão talvez nem tive-
ram oportunidade como a deles. E, portanto, o
espírito de time deve ser respeitado".

PROVa de FOGO

Quando os trainees vão trabalhar de fato,
existe um acompanhamento. Trimestralmente
as chefias e o RH realizam avaliações do de-
sempenho de cada um deles. "Existe todo um
monitoramento. Troca de feedback e avaliações
e correções de rota. Num período de dois anos,



isso acontece há cada três meses. Passados os
dois anos, será decidido quais trainees serão
efetivados", ressalta Esteves. O executivo in-
forma que, além de todo o processo de apren-
dizado, cada estagiário deve apresentar um pro-
jeto individual , contando a trajetória do seu pro-
grama de aprendizado e apresentando uma pro-
posta de melhorias para a organização, que deve
ser mostrado a todos os gestores, inclusive ao
presidente da empresa. O índice de efetivação
definit iva é de 80%, o que significa 70 funcio-
nários por programa. "Isso explica o fato de a
grande maioria dos nossos gestores e líderes
serem ex-estagiários. Na verdade, quando o trei-
ne é efetivado, ele está pronto para liderar e
tornar-se um bom gestor. Porém, não significa
que todos serão líderes ou gestores, mesmo
porque não existem vagas para isso. São pro-
fissionais qualificados, engenheiros, adminis-
tradores e especialistas, os quais, inclusive, vão
repor o turn over no rmal , que é de 2%",
enfatiza.

O próximo passo do programa de Forma-
ção de Líderes da ABB é chamado de PDP -
Programa de Desenvolvimento Profissional—,
de acordo com Esteves. Será aplicado aos fun-
cionários que foram efetivados e que possuem
o perfil que a empresa deseja como líder, o
que só acontece após um ano da efetivação.
"Nessa fase estamos preparando os líderes de
fato. Os gestores de cada área selecionam os
melhores efetivados para o PDP. São conside-
rados os seguintes atributos: perfil de lideran-
ça, ser comunicativo, com poder de persuasão,
'ler' bem o ambiente da empresa, transitar em
todos os níveis da organização, ter um bom
conhecimento técnico da função e saber traba-
lhar em time. Essas são as características bási-
cas. Valorizamos muito as pessoas com facili-
dade de se relacionar".

Esteves d i z a i n d a que o processo de
selechefia imediata, do RH, da Haser e da

Thomas Internacional (que faz análise de per-
f i l ) . "Uma vez aprovado, o funcionário vai para
o PDP. Em primeiro lugar ocorre um evento
comportamental, que busca realizar uma ava-
liação f inal . Depois disso traçamos o plano para
os três anos do PDP, que é o tempo que acredi-
tamos ser o suficiente para formar um líder
gestor. Então, começamos a desenvolver as
competências PDP mundiais —orientação para
resultados; visão estratégica; liderança; gestão
de mudanças; desenvolvimento de pessoas,
network e relacionamento e foco no resultado.
No in í c io é r e a l i z a d o um t r e i n a m e n t o
comportamental de três dias, em que são tra-
balhadas as competências com exercícios
motivacionais, comunicação, etc. O evento nos
permite fazer um relatório f ina l , o que nos aju-
da a definir quais funcionários irão fazer o PDP".

O executivo conta que, nessa fase, a ABB
leva consultorias (FGV e Fundação Dom Cabral)
para um trabalho in company. São montados
eventos em torno das competências requeridas,
desenvolvendo-se situações e abordagens —re-
sultados, financeiro, tipos de lideranças— den-
tro de situações que a empresa enfrenta no dia



a dia . "Com isso", segue
Esteves, "damos uma base
muito sustentada de compor-
tamento. O nosso pano de
fundo está pronto. A seguir,
os efetivados são acompanha-
dos no desenvolvimento de
seu trabalho e, a cada três
meses, passam por uma ava-
liação. Pontos fortes, onde é
preciso melhorar, novos desa-
fios, experiência internacional,
etc. Fazemos todo o trabalho
de formação e suporte, até o
momento de surgir uma opor-
tunidade de gerência".

A política de formação de
gestores e líderes da ABB ga-
rante à empresa formar funci-
onários cuja atuação se harmo-
niza fielmente a cultura e ne-
cessidades do negócio.
Esteves, referindo-se ao tem-
po gasto na de formação de
cada trainee, diz que, em mé-
dia, são usados quatro anos.
Ele garante que o custo é bai-
xo em relação ao grande be-
néfico alcançado. "Se formos
analisar o investimento, o fato
de formarmos os profissionais
da forma que precisamos, e
compararmos a uma possível
busca de profissionais no mer-
cado, eu diria que o benéfico
é total. Formar gera estímulo
e agrega mais valor para a em-
presa. Esse é um retorno em
curto prazo para um investi-
mento pequeno. Transformar
estagiários em líderes é uma
meta ABB", conclui.

Fonte: T & D, ano 13, n. 138, p. 14-17, 2005.




