
COMO MEDIR O ROI DO RH?
Especialistas e casos reais mostram

que é possível mensurar o retorno sobre
o investimento em pessoas, antes
considerado um valor intangível. 

ENTREVISTA
DR. JACK PHILLIPS
“O RH não pode ter medo do ROI.

Ele mede  processos, não o
desempenho de indivíduos.”

EDUCAÇÃO CORPORATIVA
Técnicas de Transferência de Aprendizagem

melhoram a eficácia dos treinamentos.

CASE
Action Learning contribui com resolução de

problemas na Eletrobras.



Editorial
Imagine que você é o melhor do mundo naquilo que faz, o único a conquistar cinco 
vezes o título de líder absoluto na sua modalidade, vencendo todos os gigantes. 
Enfim, todos o respeitam, admiram e querem ser iguais a você. Sua maior frus-
tração, porém, foi não ter ganho esse prêmio dentro da sua casa – quando jovem, 
perdeu essa chance por causa de uma falha nos últimos minutos. Até que surge 
uma nova oportunidade de mostrar, numa disputa no seu país, que você é, de fato, 
insuperável. Os primeiros sinais não são muito positivos, mas você vai superando 
os desafios com garra e emoção. Porém, no momento decisivo, você falha nova-
mente. E, desta vez, de forma humilhante. Um inacreditável vexame do maior do 
mundo diante de sua própria torcida e dos olhos de milhões em todo o planeta!

A história da Seleção Brasileira de futebol pode servir de exemplo para todos nós. 
O que podemos aprender com essa trajetória de sucessos enormes e de uma 
derrota sem precedentes? Constatar que não somos mais os melhores do mundo 
e que precisamos nos reinventar é apenas o começo.

De fato, uma análise fria dos números mostrará que nenhum outro país pode su-
perar nos pelos próximos oito anos. E que já tivemos campanhas piores em outras 
Copas, com desclassificações antes das semifinais. Mas as estatísticas podem 
esconder a realidade: a escola brasileira do futebol-arte pode até voltar a dominar 
o mundo, mas precisa se modernizar e ter a humildade de aprender com quem 
investiu anos em planejamento, disciplina e treinamentos.

Esse caso guarda um estreito paralelo com o desafio enfrentado pelas empre-
sas num mercado cada vez mais competitivo. O gigante de ontem pode fechar 
as portas amanhã. Não faltam exemplos de organizações que perderam não só a
liderança, mas tudo o que construíram, porque insistiram num modelo ultrapassa-
do, ignoram também os ventos da mudança, quando estes começaram a soprar 
como brisas, e só despertam quando o vendaval já derrubava suas paredes.

Nesta edição da revista Insight Company, nossa proposta é mostrar como o 
aprendizado precisa ser não apenas contínuo, mas principalmente eficaz. Trazemos 
casos e entrevistas que revelam a importância de desenvolver as pessoas para 
fazer as perguntas certas diante de problemas sempre novos e para os quais não 
temos as respostas.  Essa é a realidade de um mundo em constante evolução, de 
modo cada vez rápido. E o Action Learning é uma ferramenta que tem contribuí-
do significativamente com a formação de líderes preparados para esse ambiente, 
como podemos acompanhar no caso relatado pela Eletrobras, que enfrenta uma 
das maiores crises do setor elétrico dos últimos tempos.

Também abordamos as técnicas de Transferência de Aprendizagem, que estão 
ajudando empresas a melhorar o resultado dos seus treinamentos, conforme 
demonstram pesquisas. Afinal, temos de garantir que os investimentos no desen-
volvimento de competências tragam, de fato, melhorias de desempenho para os 
profissionais e para as organizações.

Durante anos, clamamos para que o RH fosse valorizado pelas empresas como 
uma unidade estratégica dos negócios e não apenas uma área-meio, encarregada 
de selecionar e treinar funcionários e gerenciar salários e benefícios. Pois essa 
hora chegou. Como mostramos aqui, na entrevista exclusiva com o Dr. Jack Phillips, 
maior especialista do mundo em ROI do RH, contamos hoje com metodologias 
que demonstram claramente o retorno sobre o investimento no desenvolvimento 
das pessoas.

Temos a oportunidade de mostrar que aprendemos com outros líderes nesses 
anos todos. Não vamos decepcionar nossa torcida. Com planejamento, discipli-
na e emoções sob controle, vamos provar que o RH é o coração das empresas 
campeãs também no Brasil.  

Boa leitura!
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O desafio de medir o valor 
humano para os negócios

Quanto vale um ser humano? Uma pergunta 
tão antiga quanto difícil de responder. O ser hu-
mano não tem preço (estamos falando do geral, 
claro), mas todos têm o seu valor. Mas esse valor 
pode ser medido? Na Era da Informação, numa 
sociedade obcecada por dados, em que quase 
tudo pode ser parametrizado, as organizações con-
seguem gerenciar quase tudo. Porque aquilo que 
pode ser medido pode ser gerenciado. Mas o 
problema - ou seria justamente a solução? – é que 
nenhum ser humano é totalmente igual a outro. Pen-
samos e agimos de acordo com infinitas variáveis, 
a ponto de um alto executivo muito bem prepara-
do poder ter seu desempenho afetado por uma 
questão familiar aparentemente pequena. Mesmo 
que até esse risco também possa ser calculado 
e contingenciado, a verdade é que não pode-
mos garantir, matematicamente, quanto cada ser 
humano irá agregar de valor para sua empresa. 
Mas já é possível – e cada vez mais necessário -
calcular o retorno sobre o investimento nas pes-
soas de uma organização. É o ROI do RH.

Muito já se discutiu sobre a importância estratégi-
ca do RH para os negócios. Porém, como saber 
qual o investimento necessário no desenvolvi-
mento das equipes? O que é muito e o que é pou-
co em termos de qualificação num mercado cada 
vez mais dinâmico, em que nem as pessoas, nem 
as empresas visam às antigas carreiras lineares e 
na mesma organização por anos e anos?

A Insight Company foi ouvir o maior especialis-
ta do mundo nesse assunto, o Dr. Jack Phillips,
presidente do ROI Institute, nos Estados
Unidos. Nas próximas páginas, ele explica não 
apenas como é possível e fundamental men-
surar a contribuição efetiva dos empregados, 
mas também faz um importante alerta: temos de
abandonar, de uma vez por todas, o medo das 
avaliações.

Sabemos que o ser humano é complexo e um 
número é muito pouco para nos definir e selar 
nosso destino numa empresa. Mas veja pelo lado 
da oportunidade: finalmente temos uma metodo-
logia para demonstrar por A + B quanto vale real-
mente o nosso trabalho e talvez seja bem mais 
do que você imagina! E, caso você descubra que 
não está contribuindo tanto quanto imaginou, não 
seria também uma oportunidade para buscar algo 
que traga mais valor não só para a empresa, mas 
também para você?

Pois isso é o que várias organizações já estão 
enxergando. Ainda não são muitas, mas isso 
também é uma oportunidade para que a sua saia 
na frente. A consultora Valéria Blanco, especialis-
ta em mensuração e avaliação pelo ROI Institute

EM FOCO
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“Isso leva a conhecer quais projetos pagam o in-
vestimento realizado e quais os que trarão retor-
no, mesmo que social, superior ao valor investido. 
O ganho não precisa ser apenas do fornecedor 
de serviços ou do cliente; deve ser uma relação 
ganha-ganha e sustentável”, explica.

De acordo com a especialista, para se gerarem 
resultados, é preciso primeiramente planejá-los e 
compreender as variáveis envolvidas, para acom-
panhá-las durante e após a entrega dos serviços 
e produtos e, então, conjuntamente, conduzir 
mensuração e avaliação de forma coordenada e 
produtiva. “O ganho não será apenas pela toma-
da de decisões mais acertadas, mas também pelo 
maior conhecimento dos processos e ações que 
promovem resultados”, frisa.

A consultora também é coautora de um dos capítu-
los do livro “Medindo ROI em Aprendizagem e De-
senvolvimento”, de Patti P. Phillips e Jack J. Phil-
lips. A obra traz uma seleção de estudos de casos 
e fornece informações detalhadas sobre como cri-
ar, desenvolver e manter um sistema de avaliação 
de ROI abrangente. Blanco escreve, ao lado de 
João Solér e André Meira, o capítulo 15, “Medindo 
ROI em uma Força de Vendas”, em que avaliam 
o retorno sobre o investimento num programa de 
coaching numa empresa brasileira de bebidas. O 
programa foi concebido para melhorar as com-
petências de vendas em 42 equipes de ponta. 

A Metodologia ROI foi aplicada por completo, com 
cinco níveis de coleta de dados e com análises 
seguindo os 10 passos e os 12 princípios bási-
cos do modelo proposto pelo Dr. Jack Phillips. 
Os resultados validaram o programa de coaching 
como um bom investimento para os participantes 
e para a empresa, trazendo um retorno financei-
ro de 45,5% para cada Real aplicado. O estudo 
também foi muito relevante para introduzir esse 
tipo de avaliação como uma ferramenta de gestão 
estratégica e tomada de decisões. 

 e diretora de negócios do Sirdar Instituto, analisa 
por que o cenário se encontra nesse estágio:

“O tema mensuração e avaliação de resultados 
em RH continua de grande relevância para a área 
e cada vez mais discutido, apesar de ainda serem 
poucas as empresas que realmente conduzem 
estudos de impacto e ROI, seja por ainda não 
haver cobrança da alta direção seja pelo foco de 
avaliação ainda estar direcionado para os cola- 
boradores e não para a própria responsabilidade 
da área em promover ações que visem melhoria 
e bons investimentos para o negócio. Não basta 
fazer bem feito e estar alinhado com as melhores 
práticas; é preciso que decisões representem 
bons investimentos de negócio e se justifiquem 
como tal”, afirma. 

Valéria Blanco aponta que, com o aumento de 
programas voltados ao desenvolvimento de co-
laboradores e líderes, como coaching, jogos de 
empresa, desenvolvimento de competências e 
de qualidade de vida surge o maior interesse em 
comprovar seus benefícios. “Os ganhos desses 
programas são claramente percebidos, entretan-
to, para que haja maior apoio e comprometimento 
da alta direção, há necessidade de mostrar que 
o alto investimento não apenas traz retornos in-
tangíveis, mas também merece o suporte finan-
ceiro necessário para sua continuidade”, salienta.

Valéria Blanco aponta como exemplo no Brasil um 
projeto que está sendo conduzido pelo SESI de 
São Paulo, em sua Divisão de Esportes e Quali-
dade de Vida. Com o objetivo de compreender os 
benefícios e a qualidade do investimento nessas 
áreas, a instituição treinou vários colaboradores 
na condução de estudos de impacto e na Meto- 
dologia Phillips ROI – e selecionou projetos para 
serem acompanhados. 

“O grande ganho até o momento, relatado pelo 
grupo, é a conscientização de que projetos subsi- 
diados também precisam se justificar financeira-
mente e que a compreensão disso leva a escolhas 
mais efetivas e representam boa gestão dos
recursos”, conta Valéria Blanco.

Segundo ela, o projeto gera a responsabilidade 
de fazer mais com menos, com qualidade da 
gestão dos recursos e entendimento dos custos 
em relação aos benefícios tangíveis e intangíveis 
que serão criados, permitindo a escolha dos pro-
jetos que trazem mais benefícios que outros. 

EM FOCO

Resultado de

ROI da Qualidade de Vida

A escolha por conduzir estudos de 
impacto  demonstra maturidade 
gerencial e alinhamento com o 
negócio de forma responsável e 
colaborativa.

Valéria Blanco 
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É possível medir o ROI (retorno sobre o investimento) 
em soluções e programas de RH? Como isso funciona?

 
Sim, é muito possível. Os primeiros estudos sobre ROI 
em Recursos Humanos foram realizados na década de 

1970. Hoje, (a metodologia) é muito comum na maioria dos 
departamentos de RH. Funciona assim: o processo de ava- 
liação recolhe cinco tipos de dados mais os bens intangíveis. 

Para cada programa de RH, a reação ao programa é captu- 
rada - o que chamamos de Nível 1:  Reação. 

Em seguida, o aprendizado necessário para tornar o progra-
ma bem-sucedido é capturado (Nível 2: Aprendizado). 

Depois, a maneira que os empregados têm implementado o 
programa é medida (Nível 3: Aplicação e Execução). 

A consequência da aplicação é o impacto, uma medida dos 
negócios da empresa (Nível 4: Impacto). Nesse nível estão 
as medidas clássicas de negócios, como absenteísmo, ro-
tatividade de funcionários, a produtividade, as vendas, os
erros, desperdício, retrabalho, tempo de ciclo e outras. Es-
ses dados podem ser encontrados em cada situação de tra-
balho na organização.

Finalmente, a medida de negócio é convertida em dinheiro, 
e o valor monetário é comparado com o custo de calcular o 
ROI (Nível 5, ROI). Esse é o mesmo raciocínio que um Dire-
tor Financeiro usaria para calcular o ROI para qualquer tipo 
de despesas de capital. 

À medida que os dados são coletados, analisados e relata-
dos, o processo segue certos padrões e podem-se tornar 
tão consistentes quanto conservadores.

O que os departamentos de RH estão fazendo para 
medir o ROI? 

IN

IN

JP

Dr. Jack Phillips
“O RH não pode ter medo do ROI”

Em entrevista exclusiva para a revista Insight Company, o 
Dr. Jack Phillips, criador da metodologia do ROI (Return on 
Investment) na área Recursos Humanos, explica que medir 
os impactos dos programas de desenvolvimento de pessoas 
não pode ser encarado como avaliação de desempenho dos
envolvidos nos projetos. Ele esclarece que nem todas as inici-
ativas precisam ter seus resultados mensurados, mas apenas 
aquelas mais relevantes. Veja como o método vem sendo apli-
cado com sucesso em várias empresas e saiba como ele pode 
ajudar a sua.

ENTREVISTA

Dr. Jack Phillips presta serviços de con-
sultoria e apresentações, aconselhando
executivos a como investir em todos os ti-
pos de pessoas, projetos e programas. É 
autor de mais de 75 livros sobre medição, 
avaliação e prestação de contas. Foi 
membro do Conselho de Administração 
da Sociedade Americana de Treinamento 
e Desenvolvimento e da Sociedade In-
ternacional de Melhoria de Desempenho, 
onde também atuou como presidente.
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Departamentos de RH costumam decidir quais programas devem ser usados para medir o nível de ROI. 
Eles normalmente selecionam os programas que são muito custosos, muito importantes para a organização, 

são projetados para agregar valor aos negócios. Costumam realizar, em média, cerca de 5% de seus programas 
no nível do ROI a cada ano.

Quais são os desafios para medir o ROI do RH? 

1º - O RH precisa ser treinado na Metodologia ROI para que saiba como aplicá-la corretamente, de forma 
consistente e eficiente. 

2º - Os líderes de RH têm de perder o medo de medir o ROI. Essa metodologia é utilizada para melhoria de pro-
cessos, não de avaliação de desempenho. A análise de ROI avalia o desempenho do proprietário, do designer 
ou do desenvolvedor do programa, ou do participante. Os dados serão utilizados para tornar o programa muito 
melhor. Ele não foi projetado para avaliar o desempenho dos indivíduos.
3º - Este nível de avaliação levará mais tempo e custará um pouco mais. Infelizmente, o RH tem investido muito 
pouco na medição e avaliação. O ideal é que as empresas invistam cerca de 3% do seu orçamento de RH na 
medição e avaliação para estimar todos os programas em diferentes níveis.

Na tabela abaixo, apresenta-se o percentual de programas que devem ser avaliados em cada nível. Ela mostra 
o status de RH globalmente e onde deveriam estar as melhores práticas.

Medição
na área

de RH

IN

JP

JP

ENTREVISTA
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Qual seria a primeira ação para aqueles que querem medir o ROI?

O primeiro passo seria participar de um workshop para aprender a medir o ROI ou ler um livro sobre a metodo-
logia ROI. Uma dica de livro de referência é: “Revelado o valor do RH: Por que e Como medir o ROI”, de Jack J. 

Phillips e Patricia Pulliam Phillips, 2ª edição (SHRM, 2012, EUA). 

Todas as iniciativas de RH podem ser medidas? Se não, quais as que podem ou não ser medidas e por quê? 
Todas as soluções de RH podem ser medidas. Mas, na prática, elas não precisam ser. As porcentagens 
apresentadas na tabela descrevem uma abordagem racional e viável. A chave é avaliar o nível de ROI

somente quando for necessário. Normalmente, 30% dos programas são avaliados na aplicação. Um terço das 
pessoas desses programas, 10%, são avaliadas quanto ao impacto nos negócios. E metade desses partici-
pantes, 5%, são avaliados quanto ao ROI. Programas baratos, de curta duração, que não trazem riscos críticos 
para a organização, ou necessários para o cumprimento de uma regulamentação, provavelmente não precisam 
de avaliação ROI. 

Quais as experiências bem-sucedidas na medição e avaliação de RH? 
Centenas de departamentos de RH estão fazendo isso agora, muitos dos quais com excelentes resultados. 
Quanto maior a organização, maior a probabilidade de o departamento de RH estar medindo seus programas, 

porque elas têm orçamentos maiores. Associações de Recursos Humanos em todo o mundo estão ajudando com 
esses dados. Por exemplo, a Sociedade de Gestão de Recursos Humanos dos Estados Unidos (SHRM) está 
publicando cinco livros de estudos de cases de ROI, neste ano, abrangendo as seguintes áreas: 
     1. seleção, integração e retenção; 
     2. segurança, saúde e bem-estar;
     3. aprendizagem, desenvolvimento e mudança; 
     4. relações com empregados, engajamento e conformidade; 
     5. sistemas de recompensa, de remuneração e gestão de desempenho. 
A questão importante é que as organizações estão fazendo isso agora, e obtendo sucesso. Isso as ajuda a obter 
recursos, apoio firme e a aumentar o comprometimento das empresas com o RH, além de mudar o posiciona-
mento do RH, de um centro de custo necessário, para um importante driver de negócios, percebido como investi-
mento. 

IN

IN

IN

JP

JP

JP

Suas “reuniões para a resolução de
problemas” estão causando problemas?

Vá além das antigas dinâmicas de grupo e assista à transformação. Aprenda a pensar de 
forma diferente. Identifique os desafios reais e promova soluções reais e sustentáveis em 
tempo real.

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

Entre em contato com o
WIAL - Brasil: (11) 5051-1812
www.wial-brasil.com.br

É hora de trazer um
Action Learning Coach



Transferência de Aprendizagem
incrementa resultado dos treinamentos

Treinamento eficaz é aquele que leva o colabora-
dor a desenvolver suas competências e aplicá-las em 
seu trabalho para que seu desempenho seja aprimo-
rado e isso se reflita na excelência da empresa.

Contudo, após analisar a mensuração dos resulta-
dos de treinamentos comportamentais, pesquisa-
dores constataram aquilo que já sentimos no dia a 
dia: essas ações, por si só, não provocam mudanças
significativas no desempenho das equipes e dos co-
laboradores.

Estudo desenvolvido por Michael Leimbach, Ph.D., e 
por Jane Maringka, e publicado pela Wilson Learning 
Worlwide, em Portugal, avaliou os apontamentos de 
32 pesquisas sobre o impacto de treinamentos isola-
dos na transferência de aprendizagem. E identificou 
11 ações que produzem melhoria no desempenho.

Segundo o estudo, se uma organização implan-
tar todas essas ações, pode melhorar a eficácia de 
aprendizagem em mais de 186%.

Com base nessa análise, é possível desenvolver um 
modelo de Transferência de Aprendizagem eficaz, as-
segurando que o investimento em treinamento resulte 
em melhoria de desempenho. Esse modelo vem sen-
do utilizado pela Insight, estimulando o colaborador 
por meio de recursos que permitem transmitir conhe-
cimentos para a prática, incrementando substancial-
mente os impactos nos resultados.

Nosso modelo de Transferência de Aprendizagem é 
baseado no modelo do gráfico abaixo, que explicare-
mos ponto a ponto em seguida.

Pesquisas acadêmicas comprovam a importância 
das atividades que preparam o participante psicológi-
ca e emocionalmente antes de se dedicar a qualquer
atividade de aprendizagem. Essa predisposição do
treinando pode aumentar a eficácia da transferência da 
aprendizagem em mais de 70%. 

Na preparação do colaborador, a Insight investe no cuida-
do com a comunicação do projeto - tão importante quanto 
a escolha da metodologia, das estratégias pedagógicas, 
da equipe (coordenador e consultores) e do alinhamento 
do programa. 

A Insight desenvolve todo o material de comunicação do 
projeto sob medida para o treinando, proporcio- nando uma 
experiência de aprendizado personalizado: considerando 
suas realidades e incentivando o seu comprometimento.

O material customizado inclui o nome do projeto, logoti-
po, convite eletrônico, apostila do aluno, fundo do 
PPT personalizado, assim como o layout do caderno
PRATICAR (veja mais adiante). 

SOLUÇÕES

Predisposição para Aprender

Como a Insight atua:
Comunicação dos projetos

Exemplos de materiais personalizados
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A Transferência da Aprendizagem também depende do 
grau em que a organização está alinhada, com foco em 
assegurar e apoiar aplicação e utilização de novas com-
petências.

A Insight estimula o envolvimento da alta direção da 
organização como sponsor (patrocinador) do projeto. 
Esse conceito é aplicado, principalmente, no Programa 
de Desenvolvimento Gerencial, em que são realizadas 
reuniões de alinhamento antes do início do programa e 
feedbacks durante sua realização, gerando aderência 
dos temas trabalhados às diretrizes da empresa. 

Pesquisas recentes apontam que apenas 15% a 20% do 
investimento das empresas em treinamentos isolados 
resultam em melhorias efetivas de desempenho. Segun-
do Sacks e Belcort (2006), apenas 35% das competên-
cias desenvolvidas durante um treinamento são aplica-
das após 12 meses do aprendizado. Daí a importância 
da aprendizagem continuada, também conhecida como 
Transferência de Aprendizagem.

Os pesquisadores apontam que “as atividades que
promovam a transferência de aprendizagem terão um 
impacto significativo no desempenho da organização e 
podem aumentar visivelmente o retorno do investimen-
to do treinamento e do desenvolvimento”. É nisso que 
a Insight acredita e é esse modelo de Transferência de 
Aprendizagem integrada que a Insight tem implantado 
em diversas empresas, com resultados bem-sucedidos.

A forma como o processo de aprendizagem é planeja-
do, concebido e “desenhado” também exerce impacto
positivo sobre o grau da Transferência da Aprendizagem 
para o desempenho da função.

O PRATICAR – Caderno de Aplicação Prática – contém 
atividades que devem ser respondidas no intervalo 
entre os módulos do treinamento e também retoma-
das no início do seguinte. Com essa sustentação dos 
conceitos apresenta dos em sala de aula, o treinando 
poderá aplicar o aprendizado em sua rotina diária. E
ainda é estimulado a compartilhar as experiências vivi-
das na prática.

Além disso, o PRATICAR oferece sugestões de filmes, 
artigos e livros relacionados aos assuntos trabalhados 
no treinamento - ações para o autodesenvolvimento dos 
colaboradores.

Alinhamento Organizacional

Conclusões

Como a Insight atua: Envolvi-
mento da Direção da Empresa

Desenho de
Transferência da Aprendizagem 

Exemplos de Praticar

Como a Insight atua: PRATICAR – 
Caderno de Aplicação Prática 

O estudo de Leimbach e Marin-
gka demonstra que a maior parte 
das atividades de Transferência de 
Aprendizagem gera, individualmente, 
melhorias de aproximadamente 20% 
no desempenho profissional.

Faço

Começar Fazer Nada a FazerContinuar Fazer Deixar de Fazer

De
vo

 F
az

er

PRATICAR

ACADEMIA
DE LÍDERESTrilha B - Módulo 2 - Gestão de Pessoas

99



CASE

Os ganhos da Eletrobras com o Action Learning
Num mundo em constantes mudanças, os líderes não 
são mais aqueles que têm as respostas certas – pois o 
que valia ontem pode não valer amanhã – mas aque-
les que buscam as perguntas certas. É nessa premis-
sa que se baseia o Action Learning, um processo de
resolução de problemas das empresas a partir de ques-
tionamentos e reflexões em equipe.

A metodologia foi criada por Reg Revans, que a aplicou 
pela primeira vez com gerentes de minas de carvão no 
País de Gales e na Inglaterra na década de 1950. Hoje, 
o Action Learning ajuda organizações no desenvolvi-
mento de estratégias criativas para a mudança de sua 
cultura organizacional em busca de maior eficiência e 
resultados.

O Action Learning parte das perguntas para promover 
o pensamento crítico e sistêmico e cria um respei-
to mútuo entre os colaboradores em todos os níveis. 
Com isso, as organizações saem do estágio dos
treinamentos institucionais para se tornarem ambientes 
de aprendizagem, conforme recomenda o guru Peter 
Senge.

Isso é o que está sendo feito pela Eletrobras, a maior 
companhia de energia elétrica da América Latina. Des-
de o início de 2013, a estatal vem utilizando a metodo-
logia do Action Learning em diferentes projetos, sempre 
com suporte do WIAL-Brasil,  órgão oficial no país para 
aplicar o programa desenvolvido pelo World Institute for 
Action Learning (WIAL).

Até o momento, a Eletrobras já conduziu 12 sessões 
de Action Learning para tratar de diversos problemas. 
Alberto Wajzenberg, gerente do Departamento de De-
senvolvimento Organizacional da companhia, explica 
que a metodologia é utilizada “no contexto da melhoria 
contínua, para a identificação e análise dos problemas, 
ao mesmo tempo promovendo mudanças de comporta-
mento e desenvolvendo as pessoas”.

A prática insere-se na busca da empresa por excelên-
cia operacional. “Com esse propósito, a Eletrobras vem 
desenvolvendo iniciativas para a implantação da gestão 

de processos, com especial destaque para a melhoria contínua. 
Para tanto, tomamos por base as práticas associadas ao LEAN 
OFFICE. Nesse contexto, o aprendizado tem um papel funda-
mental, sendo a base do ciclo de melhoria, ou PDCA. Para que 
se atinjam os objetivos, faz-se necessário não somente utilizar 
técnicas de melhoria, mas também mudar comportamentos dos 
envolvidos, sobretudo para promover a reflexão e o aprendizado, 
de uma forma colaborativa”, afirma Wajzenberg. 

O executivo explica que o Action Learning foi adotado por ser 
uma técnica estruturada de solução de problemas que não de-
manda grandes esforços de aprendizado e aplicação prática. 
“Seja pelas sessões, seja pelo desenvolvimento da capacidade 
de fazer perguntas, seu caráter colaborativo, que implica a dis-
cussão num grupo multidisciplinar de pessoas envolvidas com 
um problema, permite uma abordagem dos problemas com 
maior colaboração, estimulando uma perspectiva sistêmica”,
descreve.

Ele afirma que, no caso específico do LEAN, é destacada a im-
portância do trabalho colaborativo, do diálogo, do aprendiza-
do e sobretudo do papel da liderança para o sucesso. “Com o
Action Learning, associado a outras técnicas que tomam por 
base o pensamento científico, fica facilitado o tratamento dos as-
pectos humanos associados à solução dos problemas”, diz. 

Para Wajzenberg, o principal desafio na utilização do Action 
Learning num contexto de melhoria contínua é a definição de 
como se dará sua integração com outras técnicas. “Utilizamos 
as sessões de Action Learning basicamente em duas etapas da 
metodologia. Logo no início, quando precisamos obter um rápi-
do entendimento do problema e de suas principais causas, pro-
duzindo daí um plano de ação com atividades de curto a longo 
prazos. Também empregamos a técnica quando, ao concluir a 
definição do plano de ação, precisamos estimular a reflexão, so-
bretudo da liderança, do impacto que tais ações terão na orga- 
nização e, com isso, do comportamento e atitude dos envolvidos 
para a efetiva solução dos problemas”, pontua.

De acordo com o gerente, após cada sessão de Action Learn-
ing é elaborada uma Árvore de Realidade Atual, ferramenta 
da Teoria das Restrições, para auxiliar o entendimento do pro-
blema e de suas causas, e um relatório A3, uma ferramenta do 
LEAN. A Eletrobras também tem utilizado os princípios do Action 
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Learning para o desenvolvimento da equipe de especialis-
tas em gestão de processos, composta por cinco pessoas, 
com perfil para o trabalho colaborativo e especialização em
técnicas de melhoria, gestão da mudança organizacional e 
na utilização do próprio Action Learning.

Como principais resultados dessa prática na Eletrobras,
Wajzenberg destaca: menor tempo para a identificação e 
análise de problemas, mudanças de comportamento dos 
envolvidos e maior capacidade de reflexão e aprendizado, 
a partir da formulação das perguntas. “O Action Learning 
tem-se mostrado muito útil no desenvolvimento de pessoas, 
uma vez que facilita a mudança de comportamento frequen-
temente associada ao sucesso das mais diversas iniciativas 
da Eletrobras. Além disso, tem sido especialmente valiosa 
como técnica para identificação e análise de problemas”, 
conclui o gerente.

Peter Senge (1990) defende que uma organização que apren-
de e faz a gestão e compartilhamento de seu conhecimento 
deve ser capaz de integrar trabalho com aprendizagem, e 
somente com uma aprendizagem contínua refletindo so-
bre suas atividades poderá tornar-se uma organização que 
aprende. 

O WIAL entende que a força da organização está na trans-
formação contínua do conhecimento de cada um em conhe-
cimento coletivo e que é preciso criar o ambiente adequado 
para a troca e o compartilhamento do conhecimento, bus-
cando a confiança nas relações e o propósito do trabalho.

O Action Learning soluciona dilemas de todos os tamanhos e 
é particularmente efetivo em resolver problemas complexos 
que podem parecer insolúveis. Action Learning valoriza as 
normas, a colaboração, a criatividade e a coragem dos gru-
pos em resolver problemas de grande urgência.

Além disso, desenvolve líderes simultaneamente graças às 
suas regras simples que estimulam os participantes a pen-

sarem criticamente e trabalhar de forma colaborativa. O
Action Learning Coach apoia os membros do grupo a refletir, 
não em suas resoluções de problemas, mas na valorização 
do desempenho de seu grupo de trabalho. Por fim, os par-
ticipantes do Action Learning também se tornam líderes efe-
tivos na medida em que resolvem problemas difíceis.

O Action Learning tem seis componentes:

1. Problema/Desafio - é o driver que impulsiona o grupo, que 
dá estrutura e direção para o propósito da reunião.

2. Equipe - o tamanho ideal de um grupo de Action Learning 
é de 4 e 8 pessoas. Diversidade é desejada para propiciar 
uma variedade de pontos de vista;

3. Pergunta e Prática Reflexiva - questões desempenham 
um papel essencial no Action Learning. Elas encorajam o 
pensamento divergente e o pensamento sistêmico. Per-
mitem clarear nossos pensamentos, desembaraçar proble-
mas e despertar insights. Fazendo uma pergunta, é criado 
tempo e espaço para refletir, “descongelar” o pensamento e 
descobrir novas perspectivas; 

4. Estratégias e Ação - no Action Learning, as pessoas de-
vem “fazer o que dizem”. De acordo com Reg Revans, não 
há “nenhuma aprendizagem sem ação e nenhuma ação sem 
aprendizagem”;

5. Três Níveis de Aprendizagem - os participantes assumem 
a responsabilidade pela sua aprendizagem, a da equipe e a 
da organização. Um tempo é reservado para se falar sobre 
as aprendizagens e como elas podem ser aplicadas de for-
ma metódica e ordenada em outras situações;

6. Action Learning Coach - ele tem um papel muito espe-
cial. Nunca trabalha diretamente sobre o problema. O pa-
pel essencial é identificar oportunidades de aprendizagem e
auxiliar a equipe a aprender. 

Para aplicar o Action Learning em sua empresa, entre em 
contato com a Insight Company, parceira da WIAL-Brasil.

Passo a passo do Aprendizado em ação

CERTIFICAÇÃO ACTION LEARNING COACH

Torne-se um Action Learning Coach e apoie as organizações a desenvolver estratégias criati-
vas e flexíveis para a resolução de problemas.

Faz parte do processo de Certificação em Action Learning Coaches (CALCs) a participação 
em três workshops de 16 horas cada, nos quais coaches desenvolverão progressivamente sua 
proficiência em facilitar equipes.

Acesse o site www.wial-brasil.com.br 
para a Agenda da Certificação.

Inscrições e informações pelo site ou 
telefone: (11) 5051-1812 

Garanta sua vaga!



Você tem potenciais líderes preparados para 
sustentar a estratégia de crescimento da sua 
                            organização?

Diante da necessidade de preparar líderes para lidar com os desafios atuais e futuros
da carreira gerencial, a Insight Company constrói Programas de Desenvolvimento 
com foco nas competências da organização e no perfil exigido em cada posição.

Nossos programas direcionam as ações de desenvolvimento de maneira mais eficiente,
possibilitando a transferência de aprendizado e, consequentemente, maximizando
o investimento e reduzindo o tempo de preparação do líder para o próximo nível
gerencial.

Agende uma visita com um de nossos
consultores e conheça casos de sucesso.

Tel.: (11) 2663.2000

www.insightcompany.com.br


