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Editorial
O Papel do
Líder na
Cultura de
Excelência

O gigante acordou em 2013. E as ruas do Brasil gritaram: o povo 
quer atendimento padrão FIFA! Ou seja, com o mesmo nível de ex-
celência dos estádios construídos para a Copa do Mundo. O novo ci-
dadão exige qualidade total. Não apenas das empresas privadas, mas 
também dos governos. Afinal, pagamos impostos e geramos lucros 
para isso. A bola agora está com os gestores públicos e executivos: 
como chegar lá e permanecer nesse nível com o desafio de manter os 
custos sempre reduzidos?

Segundo pesquisa da Fundação Nacional da Qualidade com empre-
sas de ponta, o principal papel do líder nessas organizações é criar 
uma visão de futuro para a equipe. O professor Dalton Buccelli, especialis-
ta em preparar organizações para certificações de qualidade, reforça 
esse conceito e alerta para a armadilha de se confundir a liderança 
de mercado, que pode ser transitória, com um estágio de conforto. 
Para evitar isso, ressalta a importância da educação continuada nas 
organizações.

Uma ferramenta atual e eficaz de educação corporativa é o Action 
Learning, que desenvolve habilidades de liderança, como colaborar, 
compartilhar, alinhar e resolver desafios organizacionais complexos. 
Mas, e no serviço público, que nunca precisou disputar mercado, 
também já há casos de excelência? Sim, a Associação dos Funcionários 
Públicos do Estado de São Paulo (AFPESP) é um deles. A organização 
treinou seus profissionais para proporcionar a melhor experiência de 
atendimento ao seu público e vem obtendo resultados muito positivos.

Esse programa tem por base “As 6 Leis da Experiência do Cliente”, 
elaboradas por Bruce Temkin. Segundo ele, os consumidores não 
serão leais a uma marca ou empresa se os funcionários estiverem 
desmotivados. Por isso, é preciso investir em treinamento, comuni-
cação e reconhecimento.

Por fim, trazemos a visão privilegiada do professor Mario Sergio 
Cortella, mestre em Filosofia e um dos escritores mais lidos pelos 
gestores brasileiros. Em uma entrevista exclusiva, ele ensina que a 
excelência é um horizonte, que não se alcança por completo, mas que 
deve nortear sempre a nossa busca. E, mais que isso, é possível – e 
desejável - treinar pessoas para estarem alerta para essa melhoria 
permanente.

O conteúdo das próximas páginas faz nos acreditar que a excelência 
é uma meta possível e até obrigatória para os profissionais e 
empresas que esperam se manter competitivos num mundo em 
que o conhecimento e as novas demandas avançam na velocidade 
de gigabytes por segundo.   

Boa leitura!
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Num mundo hiperconectado e em 
constante transformação, as empresas que 
desenvolvem a cultura da excelência com-
portam-se como organismos vivos. Não mais 
como meras fabricantes de produtos ou for-
necedoras de serviços, mas como centros 
de aprendizado, formando ativos intangíveis 
de alto valor. Conscientes de que a vida 
hoje é um encadeamento de relações, os lí-
deres dessas organizações têm um papel 
fundamental para a criação e perpetuação 
desse ambiente próspero e sustentável.

Essas não são conclusões recentes, mas 
de uma pesquisa de 2007, realizada pela 
Fundação Nacional da Qualidade (FNQ). 
As empresas que participaram, entretanto, 
do estudo já estavam no topo do conceito 
de excelência e apontavam o que seria hoje 
a tendência válida para todas as demais.

A pesquisa foi feita com 807 gestores das 
maiores e melhores empresas do Brasil, além 
de especialistas vinculados à própria FNQ. Se-
gundo eles, as principais missões dos líderes 
nas organizações de excelência devem ser: 
criar uma visão de futuro (de acordo 79% dos 
entrevistados); motivar e inspirar as pessoas, 
conduzir o processo de planejamento, ser 

catalisadores e alinhar os profissionais (entre 
40% e 50% das respostas); buscar relações 
de cooperação e confiança, exercer controle 
dos resultados, ser mentores, estimular novas
lideranças nas raízes, delegar  responsa-
bilidades e serem símbolos unificadores.

O professor Dalton Buccelli, diretor técnico 
do Instituto Paulista de Excelência da Gestão 
(IPEG), completa a lista de características 
dos líderes que cultivam a excelência: “O for-
talecimento da cultura da inovação, uma visão 
holística e integrada do modelo de negócio da 
organização, o exercício da gestão estratégi-
ca com um contínuo monitoramento dos pla-
nos de longo prazo e uma busca incansá-
vel da atuação sustentável da empresa”.

Buccelli também atua como consultor es-
pecializado em desenvolver processos de 
gestão para empresas reconhecidas com 
certificações e prêmios nacionais e inter-
nacionais de qualidade. Lembra que, em 
todos os casos de sucesso, existe um líder 
visionário, capaz de transmitir suas ideias 
de forma clara e obter adeptos, seguidores 
e multiplicadores da visão de longo prazo. 

Segundo ele, para que essa cultura de ex-
celência seja estabelecida, as equipes in-
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ternas têm de desenvolver diversas com-
petências, como o pensamento sistêmico, 
a medição do desempenho dos processos 
por meio de indicadores, a definição de me-
tas e a valorização das pessoas que ino-
vam, aperfeiçoam e suplantam as metas.
 
O especialista salienta que o processo de-
cisório eficiente, a comunicação e a imple-
mentação das principais decisões estratégicas 
e operacionais são a base para assegurar a 
transparência da administração, demonstrar o 
comprometimento com os propósitos organiza-
cionais e obter a confiança da força de trabalho.

“A busca da excelência está alicerçada em al-
guns fundamentos da gestão que somente são 
obtidos por meio de um processo decisório efi-
caz, tais como, a consolidação de uma visão 
de futuro, a liderança e constância de propósi-
tos, a sustentabilidade do negócio, a responsa-
bilidade socioambiental e a geração de valor 
para todas as partes interessadas”, conclui.

E nas empresas que já praticam a cultura da 
excelência,   quais   são   os   próximos   passos?   Para 
Buccelli, é neste estágio que as organizações 
precisam tomar mais cuidado, para não es-
quecer que esse modelo de gestão é voltado 
para a melhoria contínua. “O início da decadên-
cia de uma organização ocorre com o sentimen-
to da perfeição, quando as pessoas acreditam 
que não há mais o que se melhorar na empresa, 
no produto, no departamento ou no processo.”

Para não cair nessa armadilha, segundo
Buccelli, as empresas necessitam de profissio
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nais que consigam entender o funcionamen-
to do negócio de forma integrada, mantendo 
o foco na realização dos objetivos estratégi-
cos da empresa. “Sem se perder na infinidade 
de dados existentes”, alerta. Por essa razão, 
aponta ele, “cresce fortemente a demanda por 
orientação e aconselhamento dos gestores 
e futuros líderes, bem como por práticas de 
gestão que desenvolvam e protejam os ativos 
intangíveis, principalmente o capital humano”.

A FNQ também reforça a importância do trei- 
namento contínuo para uma gestão voltada 
para a excelência. “Ao mesmo tempo em que 
a educação básica é fator essencial para o de-
senvolvimento sustentável de qualquer país, 
a educação corporativa é um instrumento útil 
e necessário para toda empresa que busca 
a sustentabilidade e sua integração com a 
sociedade. Além de estimular o desenvolvi-
mento profissional do trabalhador e a própria 
profissionalização, a educação corporativa 
torna-se um diferencial competitivo ao aumen-
tar o nível de aprendizado, capacitação, atu-
alização e o conhecimento de ponta dentro 

da organização”, informa o site da instituição.

De acordo com o professor Buccelli, as
organizações que se aproximam da 
excelência em gestão são as que
conseguem  identificar claramente os pro-
cessos fundamentais do negócio (ca-
deia de valor), de apoio  ao negócio e, 
principalmente, os gerenciais (diretriz-
es, políticas e procedimentos de gestão). 

O consultor ressalta que a definição do
modelo de negócio, a padronização dos 
processos gerenciais e a implantação de 

um sistema de aprendizado organizacion-

al são aspectos vitais para a formação da 

cultura da excelência em gestão. “As ino-

vações incrementais e radicais nos processos

gerenciais devem ser decorrentes, em

sua maioria, da experiência obtida com 

as práticas de gestão adotadas pela

empresa e pela vontade de aperfeiçoar, 

transmitida pelos líderes aos profissio-

nais da força de trabalho. O sistema de 
aprendizado organizacional deve reforçar 
a necessidade da inovação e do aper-
feiçoamento contínuo e sem fim”, define. 

“A integração entre es-
ses processos e o sis-
tema de aprendizado 
organizacional pos-
sibilitam a inovação 
constante das práti-
cas de gestão e a pre-
venção da estagnação 
dos métodos adminis-
trativos da empresa”

BRASIL

As reuniões da sua empresa são eficientes e geram aprendizado?

Substitua as dinâmicas de grupo tradicionais e observe a transformação. Aprenda a pensar diferente. Identifique 
os reais desafios e desenvolva soluções sustentáveis. Trabalhando com um Coach Action Learning, 
você identificará e compreenderá a essência dos questionamentos com os quais a sua organização
depara,  explorará  soluções  e  fará  descobertas novas e importantes sobre seus processos decisórios. 
Essa metodologia desenvolverá a capacidade de sua equipe resolver desafios e despertará as habilidades 
de liderança necessárias para os gestores do século XXI. 

Dê-nos um dia. Nós mostraremos uma nova opção para  conduzir grupos e desenvolver líderes.

www.wial-brasil.com.br
Teleftone: (11) 5051-1812

Está na hora  de  trazer  para sua
organização um Coach Action Learning
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             O que é excelência?

              Excelência não é um lugar aonde se chega; é um horizonte. Supor que é um 
lugar ao qual se chega reduz a possibilidade de alcançá-la. Excelência é ser capaz 
de fazer o melhor, no menor tempo e com o custo mais baixo. A palavra excelência 
vem de “excel”, aquilo que é capaz de elevar. Portanto, excelência não é um lugar 
no qual se pode repousar, mas um horizonte a ser buscado de forma contínua.

        Como o conceito de excelência deve ser buscado e aplicado nas orga- 
nizações?

            Mesmo o que  está ótimo pode ser melhor. Os conceitos de ótimo e de melhor 
não são a mesma coisa. O ótimo é um padrão de avaliação de um determinado 
topo, enquanto o melhor se consegue a partir de qualquer patamar. Excelência é 
fazer do ótimo algo melhor. Dentro da organização, essa precisa ser uma atitude do 
cotidiano e não um momento eventual. A liderança deve formar pessoas para essa 
atitude, com a capacidade de elevar para um patamar superior o que se faz. 

            Qual deve ser o papel do líder de pessoas em busca da excelência nas or-
ganizações?

         A tarefa da liderança é construir o melhor em vez de se conformar com o 
possível. A liderança precisa agregar forças, capacidades, competências, formar a 
si mesma para que seja feito o melhor e, ao mesmo tempo, inspirar as pessoas, as 
ideias e os projetos para que esse melhor seja construído no dia a dia.  

            Como motivar as pessoas a buscarem a excelência?

             A  primeira  atitude  do  líder é  ser  exemplar,  mostrar  que  está  fazendo o
melhor. E, assim, mostrar o propósito de fazer o melhor, o que leva à perenidade do 
trabalho, à empregabilidade, ao reconhecimento e ao orgulho do que se constrói. 

            O que a história e a filosofia nos podem ensinar sobre a excelência?

           A História mostra que mesmo o que é ótimo pode deixar de o ser. E a mu-
dança pode ser também para pior. Muitas pessoas usam o vocábulo evolução como 
sinônimo de  melhoria.  Mas  evolução  significa  mudança  e  não  melhoria.
Problemas também evoluem, falência também progride e desastre também se de-
senvolve. A História ensina que, se desejamos uma mudança para melhor, ela tem 
de ser procurada e construída, e não apenas aguardada. Como dizem:
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a vaca não dá
leite; você tem
de tirar o leite

dela.Mario Sergio Cortella
“Excelência não é um lugar para se  repousar.”

          Qual o limite entre a busca constante da excelência e a 
insatisfação permanente?

          Só é possível haver excelência quando se tem uma in-
satisfação positiva. Diferente da queixa, a insatisfação positiva 
procura elevar as condições e a qualidade daquilo que se real-
iza.

            Como alcançar o equilíbrio entre excelência na entrega e 
nas relações humanas? 

         Se não há excelência nas relações humanas, a entrega 
fica absolutamente formalizada. Até se consegue algum tipo de 
sucesso, mas ele não tem perenidade. Esta advém de nossa 
capacidade de manter relações de confiança, que se sustentem 
no tempo. Quando isso não acontece, é mera relação oportunis-
ta e não oportuna. Toda pessoa tem várias faces. Como numa 
orquestra sinfônica,  em  que,  embora  os  instrumentos  sejam
absolutamente diferentes, não são divergentes. As várias faces 
de ação na minha vida são diferentes, mas não podem ser diver-
gentes. Toda vez em que há uma divergência entre os modos de 
ação gera-se instabilidade, sofrimento. 

            É possível treinar para obter excelência?

           É possível ficar o tempo todo em estado de atenção para 
essa excelência. Treinar o olhar, o ouvido e a mente. Embora a 
excelência não seja um estado contínuo, é algo que precisa ser 
procurado, e, para isso, os nossos sentidos têm de estar atentos 
para refinar a sensibilidade e a percepção. Tudo isso é educável, 
portanto pode ser treinado. 

         Excelência, então, não é um dom que uns podem ter e 
outros não?

            Não, ao contrário. Você tem habilidades inatas que preci- 
sam ser desenvolvidas. Assim como uma árvore que está virtual-
mente contida numa semente, um ser humano está virtualmente 
contido num embrião. É claro que essa capacidade está em nós, 
é algo que nasce conosco, mas precisa ser ativada, colocada 
em ação. Precisa ser realizada. 
  

Tenha mais insights!
Livros Recomendados 

Mário S. Cortella
Good to Great
Jim Collins

Qual é a tua Obra?

Filósofo, escritor e 
professor, Mario Ser-
gio Cortella* é um dos 
pensadores brasileiros 
mais requisitados para 
ajudar executivos a re-
fletirem sobre o papel 
da liderança nas em-
presas. Nesta entre-
vista exclusiva, ele fala 
sobre o conceito de ex-
celência e sobre como 
este pode ser treinado 
e buscado nas orga- 
nizações.
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Academia de Líderes
abre as trilhas para a 

Excelência
Crise não é apenas sinônimo de 
problemas para uns e oportunidade para 
outros. É também a descrição mais justa do 
estado da liderança hoje nas corporações. 
O desafio atual dos gestores é saber 
como captar e desenvolver seus reais e 
potenciais líderes. Entretanto, em vez 
disso, são cada vez mais absorvidos por 
atividades operacionais e de emergência. 
Em meio a esse turbilhão, é preciso 
abandonar nossas práticas tradicionais 
de desenvolvimento de liderança. Elas 
parecem não estar mais funcionando, de 
forma geral. Fazer pequenas mudanças 
ou afinar a sintonia não resolvem proble-
mas fundamentais e em tempo real como 
o mundo dos negócios nos pede hoje. 
É tempo de uma abordagem  completa-
mente nova para encontrar e desenvol-
ver os tipos de líderes de negócios de 
que necessitamos. É preciso reinventar 
o processo de desenvolvimento de
liderança, tanto para o indivíduo guiar 
sua própria carreira quanto para que as 
organizações mantenham seu foco na 
excelência e eficiência organizacional. 
Para isso, temos de mergulhar 
profundamente nas raízes que em-
basam as causas dessa crise de 
liderança no mundo organizacional. 
Um modelo de desenvolvimento de
liderança que hoje está incluso em quase 
todos os programas para “high poten-
tial Leaders” (profissionais com alto po-
tencial para liderança) é o WIAL Action
Learning. Uma das razões pelas quais o Action 
Learning está ganhando espaço no ambi-
ente organizacional é porque é extrema-
mente efetivo em desenvolver os tipos de 
habilidades de liderança mais necessá-
rias nas organizações contemporâneas.
O Action Learning desenvolve a habilidade 
para colaborar, compartilhar e alinhar, bem 
como seguir liderando naturalmente, pelo 
processo de resolver desafios organizacio-
nais complexos e reais. Além de aprender 
como colaborar, os participantes vivenciam 
em primeira mão o valor de ser uma equi-

pe melhor e ter parceiros organizacionais.
Como estratégia de desenvolvimento de 
liderança, o Action Learning é único em 
sua capacidade de melhorar o desem-
penho e a competência em todas as áreas 
de habilidades para a gestão de pes-
soas e processos. Os participantes são 
convidados a usar e desenvolver essas 
características para aprimorar o desem-
penho individual, da equipe e organiza-
cional. É a excelência na prática, bus-
cando a melhor eficiência da empresa.
As organizações encontram soluções ino-
vadoras para desafios urgentes, ao mesmo 
tempo em que melhora significativamente 
a capacidade dos indivíduos, equipe e da 
empresa de resolver desafios para os quais 
não existe ainda solução conhecida ou 
cujas soluções atuais não são aceitáveis 
para se atingir a excelência requerida.

 

Um exemplo de busca inovadora para 
desenvolver a capacidade de gestão dos 
seus líderes é o da mineradora canadense 
Yamana Gold. A empresa criou a sua
Academia de Líderes, exatamente para 
poder formar mão de obra de alta per-
formance, criar backups para posições 
estratégicas, atrair e reter talentos, as-
segurar a efetividade dos processos e 
estimular o alinhamento e a integração 
dos gestores. E todo esse empenho or-
ganizacional espera atingir a eficiência 
e produtividade organizacional no seu 
mais alto grau de agregação de valor. 
Esses objetivos da Academia de Líderes 
da Yamana Gold, em diversos países 
onde atua, expressa o comprometimento 
real das organizações de hoje em olhar o 
seu potencial humano como a mais inten-
sa e importante diferenciação e agregação 
de valor que uma empresa pode alcançar. 

A Academia foi idealizada como um am-
biente para estimular discussões estru-
turadas e construir confiança, que leva, 
seguramente, a um alinhamento de te-
mas estratégicos para a organização. 
Esta escola de formação de líderes é 
fruto de várias iniciativas e programas 
realizados com o público interno da 
Yamana desde sua fundação, em 2003.
Num primeiro momento, a empresa uti-
lizava modelos de treinamentos mais
generalizados, para vários níveis de
liderança, de supervisor a diretor e 
vice-presidente. “A Academia surgiu do 
amadurecimento desses processos. Iden-
tificamos que nosso público de liderança 
deveria ser dividido por patamar, e que 
cada um desses tinha necessidades es-
pecíficas”, diz Ana Claudia Abreu Neri, 
gerente de RH da empresa no Brasil. 
O modelo elaborado por Ram Charam, “Te-
oria do Pipeline de Liderança”, segundo o 
qual a carreira se desenvolve num fluxo 
com seis principais pontos de transição, foi 
escolhido para dar um fundamento teórico 
ao desenvolvimento dos seus líderes. 

Ainda que a teoria seja fundamental 
para um alinhamento da Visão Compar-
tilhada da organização, é a firme e aberta 
disposição para a mudança necessária em 
sua organização que deve nortear todos os 
programas de desenvolvimento de líderes. 
E uma das grandes dificuldades que os lí-
deres encontram hoje, nas organizações, 
é a de que as empresas precisam lidar 
com mudanças numa velocidade inacre-
ditável e numa escala sem precedentes.
A fim de sobreviver, os líderes devem 
navegar sistemas nos quais o ambi-
ente organizacional esteja  em contínua 
transformação. Os fatos, de maneira 
geral, são imprevisíveis e comporta-
mentos caóticos se tornam rotina. A au-
toridade não é mais levada em consi-
deração como antes e o número de
stakeholders-chave   e    as    métricas-chave    para 
o êxito se mantêm em expansão crescente. 
Como consequência dessa vida
organizacional, líderes contemporâneos 
devem valorizar como alta prioridade tan-
to a aprendizagem quanto os resultados. A 
ação passa a ser tão importante quanto a 
aprendizagem em si. Refletir sobre qual é o 
real desafio a ser enfrentado, trabalhar de 

forma colaborativa na busca de soluções 
e saber em que cada um foi enriqueci-
do com essa postura inovadora de resol-
ver problemas traz, sem dúvida alguma, 
soluções novas para problemas velhos.
Excelência organizacional hoje é saber re-
solver desafios em tempo real e, ao mesmo 
tempo, desenvolver seus líderes individual-
mente, com foco na equipe e trazendo frutos 
de mudança para o ambiente organizacional.

O programa atual da Academia de Lí-
deres, realizado entre 2012 e 2014, 
em parceria com a Insight Compa-
ny e outros agentes de formação, está
treinando 403 profissionais da Yama-
na no Brasil, envolvendo desde
trainees até o presidente evivencia mudanças 
fundamentais como as citadas acima. 
Segundo Ana Claudia Neri, os líderes 
treinados pela Academia já estão trans-
mitindo os conceitos de excelência às 
suas equipes: “O simples fato de se dividi-
rem os líderes por trilhas de conhecimento
criou maior engajamento dos envolvidos, 
já que a necessidade individual também 
é considerada neste modelo de pipeline”.
De acordo com Ana Claudia, o alto valor 
agregado pelos treinamentos estimulou uma 
adesão bastante significativa à Academia 
em 2012, chegando a 90% de participação 
dos colaboradores, em algumas unidades.
“A Yamana pretende ser uma empre-
sa-referência em Gestão de Pessoas, 
ao propiciar um clima em que os lí-
deres se sintam engajados em fazer 
parte da Academia e suas equipes sin-
tam-se motivadas a participar dela, 
como plano natural de carreira”, declara.
O ideal buscado pela Yamana, conforme 
Ana Claudia, é contar com “líderes prepa-
rados tecnicamente, porém voltados para 
gestão de pessoas, com maior prontidão 
de respostas e que assumam de fato as re-
sponsabilidades inerentes a sua função”. 
Para ela, a excelência se alcança e se mantém 
com o incentivo ao desenvolvimento contín-
uo, espaço para o networking interno, troca 
de experiências e, principalmente, prepa-
rando líderes para o Plano de Sucessão.

SOLUÇÕES

                 da

Liderança

Lidando com
as Mudanças

Resultados
Práticos
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SOLUÇÕES

O Valor da
Experiência
para o Cliente
           : Associação dos
Funcionários de São Paulo

AGENDA

Cursos Abertos Insight

Administração do Tempo
DATA: 06 de agosto

Desenvolvimento de Gestores de Projetos Educacionais 
Corporativos
DATA: 08 e 09 de agosto

Desenvolvimento em Secretariado Corporativo
DATA: 10 de agosto (módulo 3)

Entrevista de Seleção para Gestores
DATA: 15 agosto

Técnicas de Apresentação
DATA: 20 de agosto

Desenvolvimento de Multiplicadores de
Alta Performance
DATA: 22 e 23 de agosto

Desenvolvimento em Secretariado Corporativo
DATA: 24 de agosto (módulo 4)

Indicadores de Desempenho para  
Profissionais de Secretariado
DATA: 29 e 30 de agosto

Técnicas e Rotinas Secretariais
DATA: 11 setembro

Redação e Revisão Gramatical 
DATA: 18 e 19 setembro

Desenvolvimento em Secretariado Corporativo
DATA: 21 de setembro (módulo 5)

Etiqueta Empresarial 
DATA: 24 de setembro

Gestão do Tempo com Outlook 
DATA: 26 de setembro

Desenvolvimento em Secretariado Corporativo
DATA: 28 de setembro (módulo 6)

Negociação no Ambiente de Trabalho
DATA: 30 de setembro

Inteligência Emocional para Profissionais de 
Secretariado
DATA: 04 de outubro

Desenvolvimento em Secretariado 
Corporativo
DATA: 05 de outubro(módulo 7)

Finanças para Profissionais de Secretariado
DATA: 07 de outubro

Excelência no Atendimento ao Cliente
DATA: 17 de outubro

Desenvolvimento em Secretariado Corporativo
DATA: 19 de outubro (módulo 8)

Desenvolvimento de Analista R & S
DATA: 24 e 25 de outubro

Excelência no Gerenciamento de Informações 
DATA: 28 e 29 de outubro

Administração do Tempo
DATA: 05 novembro

Técnicas de Apresentação
DATA:  07 de novembro

Matemática Financeira Básica
DATA: 18 e 19 de novembro

Desenvolvimento de Analistas T & D
DATA: 21 e 22 de novembro

Redação e Revisão Gramatical 
DATA: 27 e 28 de novembro

SALA PARA
TREINAMENTO 
IN COMPANY
Telefone: (11) 2663-2000

Infraestrutura confortável e ele-
gante: sala equipada com retro-
projetor, ar-condicionado e, para 
complementar, contamos com 
um ambiente para coffee.

Confira abaixo nosso calendário de cursos de Agosto a  Novembro / 2013

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

Garanta já sua inscrição!
Acesse o site www.insightcompany.com.br e conheça o programa completo de todos os cursos desenvolvidos especialmente para você.

Inscrições e informações pelo site ou por telefone: (11) 2663-2000

Certificação  WIAL
Action Learning Coach 

Aquilo que não passa pelo coração 
não gera mudança de atitude. Foi 
com essa convicção e com a cren-
ça de que “profissionais descom-
prometidos não criam clientes en-
gajados”, que a Associação dos 
Funcionários Públicos do 
Estado de São Paulo (AF-
PESP) implantou, com a In-
sight Company, um progra-
ma que está proporcionando 
uma nova experiência de 
atendimento ao seu público.

O programa foi desenvolvido 
com base no conceito de que 
é preciso, e possível, ir além 
da satisfação básica do con-
sumidor. Uma organização 
verdadeiramente orientada 
para o cliente não se limi-
ta a apenas atendê-lo bem. 
É necessário oferecer a ele 
uma boa experiência. Como 
explica Bernard H. Schmitt, 
no livro “Gestão da Experiên-
cia do Cliente”, não basta que 
uma pessoa encontre o que 
quer comprar num shopping 
center, por exemplo. Ela pre-
cisa se sentir bem recebida 
e especialmente atendida.
Uma pesquisa da Accen-
ture, com 10 mil pessoas 
em 27 países, apontou que 
92% dos clientes comen-
tam uma má experiência de
atendimento com outras 
pessoas, 59% gostariam de 
ser mais bem atendidos e 
apenas 25% se dizem 
leais às marcas.

A preocupação em propor-
cionar uma boa experiência 
ao cliente é cada vez maior nos 
mercados de alta competição e 
mudanças constantes. Mas a
AFPESP deu uma importante con-
tribuição para quebrar o paradigma 
de que o serviço público não tem a 
obrigação de satisfazer as pessoas.

O programa da associação tem 
como fundamento “As 6 Leis da 
Experiência do Cliente”, descritas 
por Bruce Temkin. Segundo ele, os
consumidores não serão leais a uma 

marca ou empresa se os funcionários 
estiverem desmotivados. Por isso,
é preciso investir em treinamento, 
comunicação e reconhecimento.
É o que vem fazendo a AFPESP, que 
conta com aproximadamente 240 
mil associados no estado. “Sentimos 

a necessidade de alinhar conceitos 
de atendimento ao cliente.  Com o 
constante movimento de profissio-
nalização da associação e a con-
sequente padronização e melhoria 

dos processos, com ferramen-
tas de qualidade, o conceito 
de excelência não poderia fi-
car fora”, informa Soraia Laplaca 
Ramos, gerente de Gestão 
de Pessoas da organização.

Ela relata que o treinamento 
mudou a atitude dos profis-
sionais. “Conseguimos sensi-
bilizar os participantes quan-
to à importância das ações 
de melhoria contínua, buscar 
padrões de excelência nas 
diversas áreas, por meio do 
uso de ferramentas comporta-
mentais adequadas e reforçar 
a importância do trabalho em 
equipe como diferencial no at-
endimento ao cliente e em um 
ambiente saudável”, relata.

A gerente comemora os re-
sultados do treinamento: “Nos-
sos clientes demonstram sua 
satisfação por meio de altos 
níveis na avaliação de nos-
so atendimento. Podemos 
verificar também que nossos 
profissionais entenderam os 
objetivos da empresa e hoje 
conseguem enxergar a importâ-
ncia da prestação de serviços 

com qualidade e excelência”.
 
Todos os profissionais que atuam 
nos hotéis da associação passa-
ram pelo treinamento, que deve ser 
estendido aos demais setores envol-
vidos no atendimento ao cliente. 

O projeto Excelência no Atendimento AFPESP teve
início em 2011, quando a associação comemorou 80 
anos da sua fundação. A Insight Company desenvolveu 
um treinamento sob medida, com um conjunto de 
ações diversificadas de aprendizagem. Em dois anos, 
foram treinados cerca de 800 funcionários que prestam 
atendimento ao cliente na sede e nos 14 que fazem parte 
do grupo.

Na primeira etapa do treinamento, os profissionais da 
AFPESP participaram de uma atividade de grupo com 
base na história do Rei Artur e os Cavaleiros da Távo-
la Redonda, com o objetivo de desvendar os elementos 
que garantem a perenidade da organização.

Em seguida, exercitaram técnicas e desenvolveram 
competências relacionadas com o Atendimento ao Cli-
ente. O treinamento foi prático e inovador, com recur-
sos de áudio, rodas de conversa, dramatização, leitura 
de texto e teste de perfil, entre outras estratégias.

Depois de desvendar o enigma da Excelência e prati-
car sua aplicação, os treinandos precisam perpetuar esse 
conhecimento, levando-o para suas atividades diárias. 
Para garantir que isso ocorra, todos os gestores também 
passaram pelo treinamento. No encerramento, cada 
participante foi condecorado como
“cavaleiro” da AFPESP.

O programa também reverenciou todos os presidentes 
da associação desde 1931 e, pela figura deles, foram 
homenageados também todos os funcionários que por 
ali passaram nesse período.

Turma IV - Foundations - 09 e 10 de setembro de 2013
         CALC 1 - 21 e 22 de outubro de 2013

              CALC 2  - 02 e 03 de dezembro de 2013

Turma V - Foundations - 31 de outubro e 1º de novembro de 2013
  CALC 1: 05 e 06 de dezembro de 2013           
CALC 2:  24 e 25 de fevereiro de 2014




