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Implementado no ano passado com diretores e gerentes, o Ibope estende este ano o Projeto 
Coaching para a equipe de coordenadores. 
 
O objetivo do programa de treinamento é desenvolver nos gestores a capacidade para se 
tornarem líderes educadores, incentivando a sua flexibilidade e a comunicação com a equipe.  
O treinamento foi desenvolvido em parceria com a consultoria Arvoredo e a metodologia procura 
desenvolver os sentidos e resgatar o aprendizado da percepção dos fatos.  
 
“Os gestores precisam ser bons ouvintes e saber dar o retorno para seus colaboradores”, explica 
Vívian Broge, gerente de desenvolvimento e retenção de talentos do Ibope. 
 
Segundo ela, a avaliação após a aplicação do projeto já aponta alguns impactos na gestão dos 
funcionários, como por exemplo, a maior preocupação em acompanhar de maneira mais próxima 
as atividades dos funcionários. A pesquisa também identificou que após o curso, os gestores 
também passaram a atribuir maior valor ao relacionamento com a equipe e a capacidade de 
resolver rapidamente os problemas.  
 
Os resultados, de acordo com Vívian, extrapolam o ambiente de trabalho. “Além de melhorar a 
performance no trabalho, o projeto também trouxe mudanças no ambiente familiar, pois trabalha 
a forma de se relacionar com o próximo”, afirma.  
 
O treinamento compõe uma parte presencial e outra multimídia, que trabalha o aprendizado 
utilizando filmes, música e textos, para complementar a formação em cada uma das competências 
desejadas.  
 
Neste ano, além da atualização para quem fez o curso nos anos anteriores, há novas turmas 
formadas por coordenadores. Em seguida o treinamento deve ser aberto também para outros 
funcionários com perfil de gestores, para que eles estejam preparados para exercer esta função 
quando forem promovidos. “No coaching, a base do relacionamento é a confiança e eu acredito 
que ela está totalmente alinhada à estratégia e aos valores do grupo Ibope, porque confiança está 
muito relacionada a respeito e ética”, completa Vívian. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 31 maio 2006, Carreiras & Gestão, p. B3. 
 


