


henrique
Text Box
Anúncio



Essa metodologia já foi aplicada
com sucesso em centenas de proje-
tos de consultoria e de pesquisa na úl-
tima década. O próprio Cooperrider
já trabalhou com 57 organizações em
dezenas de países da África, da Ásia,
da Europa e das Américas do Norte
e do Sul, com temáticas voltadas para
a produtividade empresarial, além
das áreas de saúde humana, susten-
tabilidade do meio ambiente, desen-
volvimento econômico, fortaleci-
mento da capacidade organizacional
e responsabilidade social.

Um dos projetos mais recentes e
com dimensão global foi o Leaders
Summit, um encontro com os líderes
das maiores corporações do planeta, o
qual teve como tema o Pacto Global e
seus dez princípios, ocorrido em
Nova York, em junho de 2004, na sede
da Organização das Nações Unidas
(ONU). Esse encontro foi liderado pelo
secretário-geral daquela entidade, Kofi
Annan, e conduzido por Cooperrider.
Estiveram presentes aproximadamen-
te 600 líderes do mundo dos negócios.

No Brasil, a investigação apreciati-
va tem se destacado como uma abor-
dagem de desenvolvimento organiza-
cional inovadora e diferenciada. Tra-
ta-se de uma iniciativa ousada que rom-
pe os paradigmas tradicionais de pla-
nejamento estratégico, no qual somen-
te participa o topo da organização. A
investigação apreciativa torna possível
a participação de todos os representan-
tes de todos os níveis da organização
na construção do seu planejamento.
Ela busca resgatar os sucessos alcan-
çados pela empresa pela descoberta das
suas melhores práticas e capitalizar no
potencial das pessoas.

Resultados no Brasil
A eficácia da investigação apre-

ciativa é comprovada por meio dos
resultados obtidos em várias aplica-
ções, como por exemplo:

Fórum Futuro 10 Paraná
No segundo semestre de 2005, a

investigação apreciativa foi usada para
coordenar a metodologia e conteúdo
do fórum Futuro l0 Paraná - uma sé-
rie de encontros em oito regiões da-
quele Estado, com o objetivo de criar
o planejamento estratégico para os
próximos dez anos. Mais de 5 mil lí-
deres dialogaram sobre 11 temas cen-
trais. Em novembro, foi entregue às
autoridades municipais, estaduais e
federais um documento de 400 pági-
nas com a visão de futuro do povo
paranaense para o seu Estado.

Nutrimental
A Nutrimental Indústria de Alimen-

tos, entre 1997 e 2001, desenvolveu um
trabalho de mudança organizacional
com a investigação apreciativa para
reinventar-se e adquirir novas compe-
tências. Entre os resultados, no final
desse período, destacam-se: o fatura-
mento de 102 milhões de reais passou
para 140 milhões de reais; um aumen-
to de 25% nas vendas; o lucro passou
de 4,7 milhões de reais para 7 milhões
de reais - sem nenhum investimento
relevante em estrutura (máquinas, equi-
pamentos etc.). Em termos de resulta-
dos para as pessoas, em pesquisa rea-
lizada na própria empresa em julho de
2000 com todos os seus colaborado-
res, 91% deles afirmaram ser felizes,
95% disseram gostar do trabalho que
fazem; e 73% aprovaram a coopera-
ção na sua equipe de trabalho.

Multdia
Com o objetivo de desenvolver um

planejamento estratégico para os cin-
co anos seguintes e implantar um pro-
cesso de mudança que influenciasse a
cultura da liderança envolvida, o com-
promisso dos funcionários, o cresci-
mento da empresa, das vendas e do
lucro, a Distribuidora Internacional de
Alimentos (Multdia) utilizou essa
metodologia entre 1998 e 2000. Ela
cresceu 30% nos primeiros dois anos;
expandiu seus negócios para o merca-
do de congelados, uma área completa-
mente diferente da sua especialidade;
seus colaboradores rapidamente desen-
volveram novas competências para
acompanharem esse crescimento; e a
empresa verticalizou seus negócios
com a construção de uma indústria de
farináceos em 2004.
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