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Para identificar e aprimorar o treinamento de seus colaboradores, as empresas têm reavaliado os 
planos de desenvolvimento preenchidos anualmente pelos seus funcionários e que permitem a 
identificação de lacunas individuais, de determinados setores ou da empresa como um todo. É o 
que acontece, por exemplo, no setor de cosméticos, perfumaria e higiene pessoal, que girou R$ 
15,4 bilhões em 2005 e tem 1.367 empresas atuando no mercado. Empresas como Avon , 
Davene, Johnson & Johnson e Unilever começam a aplicar esse tipo de política de gestão, e 
registram avanços significativos.  
 
A Johnson & Johnson adota o programa Gestão de Performance e Desenvolvimento, que tenta 
definir os objetivos individuais de cada funcionário, baseado no plano estratégico da empresa. 
Esse mapeamento permite estabelecer o Contrato de Desenvolvimento Individual, que será 
acompanhado ao longo do ano para que o funcionário possa receber um retorno de seus 
resultados e de como eles foram alcançados ao término de 12 meses. 
 
Segundo a gerente de recursos humanos (RH) da Johnson & Johnson, Alessandra da Costa, este 
contrato de desenvolvimento é baseado no feedback (retroinformação) de desempenho do ano 
anterior, nos interesses de carreira do funcionário, nos objetivos a serem alcançados anualmente 
e nas necessidades identificadas no planejamento de sucessão da empresa. “Vemos a capacitação 
do nosso profissional como um processo que deve estar alinhado com o planejamento de sucessão 
da empresa, com os interesses de carreira do profissional e o aprimoramento contínuo do 
desempenho”, identifica Alessandra. Ela diz que os resultados se refletem no crescimento da 
empresa. “Temos crescido dois dígitos nos últimos três anos, com posição de liderança 
consolidada das nossas marcas, o que demonstra que estamos fazendo um bom trabalho no 
desenvolvimento das pessoas”.  
 
Tendência 
 
Seguindo a mesma tendência, na Davene, a identificação dos pontos a serem trabalhados se dá 
através de ferramentas como avaliação de performance (desempenho) e potencial dos 
trabalhadores. A forma encontrada pela empresa para avaliar a eficácia dos programas de gestão 
é a avaliação constante.  
 
A gerente de RH da empresa, Renata Larios, diz que é levado em conta não só o desempenho de 
cada área, mas também o desempenho de cada colaborador individualmente. Ela acredita que 
dessa forma é possível ter uma noção maior dos resultados das políticas de capacitação 
profissional adotadas.  
 
A empresa realiza um trabalho de desenvolvimento organizacional desde o início do ano, e 
recentemente norteou seus investimentos na contratação de gestores específicos. Cada área da 
empresa terá uma pessoa responsável apenas por identificar e transmitir ao departamento de RH 
as necessidades de capacitação dos profissionais da Davene. “Com um gestor específico para cada 
área, temos mais precisão nos pontos que precisam ser trabalhados. Trabalharemos em cima do 
que eles precisarem”, diz. 
 
Renata também destaca que o trabalho com os gestores visa o conhecimento, por parte de todos 
os funcionários, das diretrizes da empresa e do objetivo principal da organização. “Assim todos se 
alinham e crescem com a mesma energia e o mesmo objetivo”, declara. Na Davene também há 
um programa, chamado learning (aprendizagem) no qual esses gestores passam seus 
conhecimentos sobre a área de atuação para a força de trabalho.  
 
Na Avon, avaliações individuais também colaboram para a identificação de gaps (lacunas) tanto 
técnicas quanto comportamentais.  



“Com o programa de desenvolvimento, geramos projetos de capacitação individuais ou coletivos”, 
diz a gerente de desenvolvimento organizacional da empresa, Marlyse Mateus. Através do fluxo de 
negócios da Avon, os projetos de capacitação também são estabelecidos. Marlyse destaca que os 
indicadores de desempenho são constantemente monitorados e acompanhados. “A empresa 
realiza um investimento e espera o retorno, como nos outros setores”, exemplifica. Ela diz que a 
empresa tem tido melhorias surpreendentes e que parte desse resultado advém da formação de 
pessoas. 
 
Auto-avaliação 
 
A Unilever Brasil avalia a efetividade dos programas de que os funcionários estão participando ano 
a ano e confere se o que foi realizado no ano anterior atende às competências exigidas no plano 
de desenvolvimento através de processos de auto-avaliação que verificam suas habilidades 
técnicas e facilitam a identificação de lacunas que a empresa tem a preencher. Na empresa, a 
capacitação é verificada levando em conta as necessidades dos negócios e as pretensões quanto a 
seu futuro. 
 
Segundo a gerente de desenvolvimento de talentos, Paula Gianetti, os planos de capacitação são 
eficientes na medida em que a empresa está sendo atendida, na cooperação dos projetos em 
suportar as estratégias de negócios da empresa e na satisfação e retenção de seus funcionários. 
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