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Resumo

Objetivou-se com este relato técnico apresentar um programa de desenvolvimento de lideranças (Projeto Desafio) elaborado pelo
Grupo Algar, baseado no método de aprendizagem pela prática em projetos organizacionais reais. Para o alcance deste objetivo, esta
pesquisa é classificada quanto aos procedimentos técnicos e abordagem do problema como mista, tendo etapas qualitativa e quantitativa
e como estratégia de pesquisa foi utilizado o estudo de caso. Quanto aos objetivos, este relato pode ser classificado em exploratório e
descritivo. Quanto às técnicas utilizadas para coleta de dados, valeu-se de entrevistas semiestruturadas, questionários (survey),
documentos e observação participante. Quanto à análise dos dados valeu-se da análise de conteúdo e estatística descritiva. Os
resultados apresentados sugerem ganhos tanto para as empresas participantes, quanto para os indivíduos em desenvolvimento. O
Projeto Desafio permitiu uma ação de aprendizagem experiencial, a partir da resolução de problemas reais do contexto organizacional.
Na perspectiva do PBL, os problemas foram apresentados aos grupos, e eles identificaram as soluções para a adequada execução do
projeto bem como se organizaram e se desenvolveram.
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FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇAS: o uso de projetos 

reais em um grupo empresarial 

 

RESUMO 

Objetivou-se com este relato técnico apresentar um programa de desenvolvimento de 

lideranças (Projeto Desafio) elaborado pelo Grupo Algar, baseado no método de 

aprendizagem pela prática em projetos organizacionais reais. Para o alcance deste 

objetivo, esta pesquisa é classificada quanto aos procedimentos técnicos e abordagem 

do problema como mista, tendo etapas qualitativa e quantitativa e como estratégia de 

pesquisa foi utilizado o estudo de caso. Quanto aos objetivos, este relato pode ser 

classificado em exploratório e descritivo. Quanto às técnicas utilizadas para coleta de 

dados, valeu-se de entrevistas semiestruturadas, questionários (survey), documentos e 

observação participante. Quanto à análise dos dados valeu-se da análise de conteúdo e 

estatística descritiva. Os resultados apresentados sugerem ganhos tanto para as empresas 

participantes, quanto para os indivíduos em desenvolvimento. O Projeto Desafio 

permitiu uma ação de aprendizagem experiencial, a partir da resolução de problemas 

reais do contexto organizacional. Na perspectiva do PBL, os problemas foram 

apresentados aos grupos, e eles identificaram as soluções para a adequada execução do 

projeto bem como se organizaram e se desenvolveram.  

 

Palavras-Chave: Desenvolvimento de Lideranças; Educação Executiva; Potenciais 

Sucessores; Aprendizagem pela Prática; Projetos Organizacionais 

 

ABSTRACT 

We aimed, with this technical report, at presenting a leadership development program 

(Project Challenge) prepared by Algar Group, based on the method of learning by doing 

in real organizational projects. To achieve this goal, this study is classified as mixed, 

considering technical procedures and problem approach, with qualitative and 

quantitative steps, and we used the case study as research strategy. Regarding the goals, 

we can classify this report as exploratory and descriptive. As for the techniques we used 

to collect data, we made semi-structured interviews, surveys, documents and participant 

observation. Regarding data analysis, we took advantage of content analysis and 

descriptive statistics. The results suggest earnings for both, the participant companies 

and the individuals in development. The Project Challenge allowed an action of 

experiential learning, from solving real problems of the organizational context. From 

the PBL perspective, the problems were presented to the groups, and they identified the 

solutions for the ideal execution of the project, as well as they were organized and 

developed. 

Keywords: Leadership Development; Executive Education; Potential Successors; 

Learning by Practice; Organizational Projects 
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1. INTRODUÇÃO 

Globalização da economia e competitividade, desafios permanentes para as empresas 

que buscam, cada vez mais, recursos que as mantenham diferenciadas no mercado. De 

acordo com Eboli, (2014), o sucesso de uma empresa e sua sobrevivência estarão 

comprometidos, se não buscarem uma firme cultura, voltada para inovação e eficiência. 

Dessa forma, a capacitação permanente de funcionários tem sido adotada com o 

propósito das empresas conquistarem destaque dentro e fora de seus limites de mercado.  

Em ambientes de intensa pressão competitiva, o sucesso e o crescimento das 

organizações dependem da sua capacidade de construir novas competências e 

estratégias. De acordo com Senge (1995), a longo prazo, a única fonte permanente de 

vantagem competitiva da organização será a capacidade de aprender mais rápido do que 

os concorrentes, e que nenhuma força externa pode lhe subtrair o ímpeto dessa 

vantagem. 

Segundo Grover (2014), o processo de desenvolvimento dos empregados deve ser 

integrado de tal forma que, além de ser guiado pela estratégia, também influencie na sua 

formulação, devendo penetrar em todos os níveis da organização. 

Por outro lado, a educação vem passando por um amplo processo de transformação nos 

últimos anos. Nesse sentido, tanto a escola tradicional, quanto a educação corporativa, 

estão sendo pressionadas a repensarem o modelo de ensino-aprendizagem. O que se 

busca atualmente é uma educação que faça sentido e tenha aplicação prática, que seja 

rápida e de implementação imediata, eficaz, multidisciplinar e tecnológica. Para fazer 

face a estes novos desafios, o Grupo Algar por meio da sua escola de negócios – a 

Universidade Algar tem buscado implementar ações de desenvolvimento, utilizando-se 

de métodos mais práticos, tais como: estudos de caso, fóruns de aprendizagem, 

gamificação, jogos de negócios, projetos práticos, dentre outros formatos.  

Assim, objetiva-se com este relato técnico, apresentar um programa de desenvolvimento 

de lideranças (Projeto Desafio) desenvolvido pelo Grupo Algar, baseado no método de 

aprendizagem pela prática em projetos organizacionais reais. 

O Grupo Algar é um grupo empresarial com atuação no agronegócio, serviços, 

telecomunicações, tecnologia da informação (TI), entre outros. É um grupo empresarial 

dinâmico, inovador, intensivo em conhecimento e depende fortemente de seu capital 

intelectual. O Grupo empresarial conta com programas de empreendedorismo 

corporativo, além de trabalhar na gestão de seu capital intelectual como estratégia para 

obter vantagem competitiva junto ao mercado. O Grupo conta também com uma 

universidade corporativa, a UniAlgar, que contribui fortemente para o desenvolvimento 

do capital intelectual e manutenção da vantagem competitiva das empresas do grupo. 

Além dessa introdução, este trabalho está dividido em referencial teórico, aspectos 

metodológicos, situação problema, tipo de intervenção, resultados e análises e, por fim, 

as considerações finais.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.2 – Lideranças nas Organizações 
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A educação corporativa tem um papel importante nas organizações de preparar as 

lideranças para enfrentar desafios complexos em ambientes de incertezas que emergem 

das constantes mudanças e transformação do cenário global. 

Para Bryman (1992), a maioria das definições de liderança tende a aglutinar-se em torno 

de alguns elementos que podem ser discernidos na seguinte definição de um 

pesquisador, cujo trabalho teve profundo impacto num dos estágios do desenvolvimento 

da teoria:  “A liderança pode ser considerada como um processo (ato) de influenciar as 

atividades de um grupo organizado em seus esforços no estabelecimento e execução de 

metas” (STOGDILL, 1950, p. 3 apud BRAYMAN, 1992). 

Influência, grupo e metas, são elementos que se ressaltam desta definição. A liderança é 

vista como um processo de influência pelo qual o líder tem impacto sobre outros ao 

induzi-los a se comportar de determinada maneira. O processo de influência é 

conceituado com base em um grupo, no qual os membros que o compõem tendem a ser 

subordinados ao líder, ou seja, indivíduos pelos quais o líder é responsável. Desta 

forma, o líder assume um papel influenciador no alcance de metas e objetivos propostos 

pela organização (BRYMAN, 1992). 

Pfeffer (1981), descreve a liderança como uma ação simbólica, ou seja, argumenta que 

os líderes empregam esforços em “construir sentido”.  

“Na defesa dos interesses de outros e em desenvolver consenso social 

em torno dos significados resultantes. A Liderança é vista como 

processo pelo qual o líder identifica para os subordinados o que é 

importante e, para outros, define a realidade organizacional. ” 

(PFEFFER, 1981). 

 

Para autores como Zaleznik (1977) e Kotter (1990), a chave para a diferença entre 

liderança e gestão repousa na orientação para mudança. A gestão preocupa-se com o 

presente e não articula maiores questões sobre o propósito e identidade organizacional. 

Enquanto, líderes, “mudam o pensamento das pessoas sobre o que é desejável, possível 

e necessário” (ZALEZNIK, 1977, p. 71).  

Após os anos 1980, surge a expressão nova liderança, onde vários autores empregaram 

uma variedade de termos para descrever os novos tipos de lideranças sobre os quais se 

interessavam: a liderança transformacional (BASS, 1985; TICHY; DEVANNA, 1986), 

a liderança carismática (HOUSE, 1977), a liderança visionária (SASHKIN, 1988; 

WESTLEY; MINTZBERG, 1989); e, simplesmente, a liderança (BENNIS; NANUS, 

1985; KOTTER, 1990). Juntos, esses rótulos revelaram um conceito de líder como 

alguém que define a realidade organizacional por meio da articulação de uma visão, que 

é um reflexo de como ele ou ela define a missão de uma organização e o valores que a 

apoiarão.  

2.3 – A Educação Executiva 

 

Conforme Waller e Fawcett (2015), o impacto da educação executiva é proeminente e 

positivo ao contribuir com o engajamento e aproximação entre o acadêmico e o 

profissional; ao fomentar a investigação e a inovação na forma de ensino aprendizagem, 

sobretudo na capacitação de adultos e; ao influenciar no próprio processo de 
desenvolvimento da educação. 

Contudo, conforme Motomura (2015), quando o assunto é formação de Lideranças, o 

que se encontra são organizações focadas na educação formal tradicional, que 
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“enquadra” competências dentro dos programas já estruturados e coloca o executivo em 

formações padronizadas de desenvolvimento (que muitas vezes não são adequados aos 

desafios e necessidades individuais de desenvolvimento). Propor formas inovadoras e 

eficientes sobre a educação executiva é um dos grandes dilemas atuais nas 

organizações. E, para isto, vários desafios estão por trás da simples habilidade de 

estruturar um treinamento, é preciso que haja investimento, cultura de desenvolvimento 

e, acima de tudo, uma quebra de paradigmas que envolvem novas metodologias 

educacionais, bem como a evolução de que o aprendizado deve extrapolar as fronteiras 

da “sala de aula”.  

Ainda segundo este autor, a formação de lideranças deve ser pensada sob três pontos de 

vista: 1) sob o ponto de vista do aprendizado on the job, ou mão na massa, no qual se 

aprende na prática e, para Baggio e Maoski (2009), o on the job training viabiliza o 

desenvolvimento, a participação e o comprometimento de toda a equipe com os 

resultados organizacionais, sendo ainda a base de sustentação dos programas 

educacionais da organização, onde as pessoas experimentam situações reais de 

aprendizagem e as tornam aplicáveis no dia-a-dia e assim pode ser na formação de 

lideranças, pois a prática do on the job, pode ser uma excelente forma de provocar a 

tomada de decisão por meio de projetos de aprendizagem em situações reais do mundo 

dos negócios; 2) sob o ponto de vista do autodesenvolvimento, no qual a formação é 

customizada e o executivo fica responsável por sua própria evolução e desenvolvimento 

sendo que conforme aponta Eboli (2014),  o colaborador deve se responsabilizar pelo 

seu desenvolvimento, tornando-se protagonista em seu aprendizado sendo que o desafio 

está em disseminar a cultura do autodesenvolvimento, despertando o colaborador para 

que tenha uma postura proativa em seu aprendizado, e a liderança exerce um papel 

fundamental neste processo e; 3) sob o ponto de vista da educação executiva formal, 

responsável apenas por cobrir aspectos que o líder não conseguirá desenvolver sozinho. 

Para Pires (2007), o processo de aprendizagem experiencial desenvolve-se ao longo da 

vida, a partir de uma multiplicidade de contextos – familiar, social, profissional, 

associativo, entre outros Portanto, aprender na prática, é um conceito que tem ganhado 

relevância na educação corporativa, tendo em vista que o aprendizado pela experiência 

retém conhecimento e pode gerar maior engajamento no aprendizado de adultos.  

Motomura (2015) entende que as lideranças necessitam ter a visão holística ou 

sistêmica. Mesmo que o autodesenvolvimento seja a chave para os processos de 

aprendizagem, não se pode isolar o profissional dentro da sua própria bolha. Conhecer 

diferentes realidades e pontos de vista (fazer empatia) é fundamental no processo de 

desenvolvimento de lideranças. Isso gera uma visão sistêmica do todo e incentiva o 

executivo a sair do status quo.  

Nesta mesma linha, Martinelli e Ventura (2006) defendem que a abordagem sistêmica 

permite a efetiva resolução de problemas a partir de um extenso olhar para o todo em 

vez de uma análise específica das partes.  

Assim, o grande desafio da educação corporativa na formação do executivo consiste em 

promover ações educacionais cada vez mais customizadas e de forma prática. E o 

aprendizado dependerá de cada indivíduo e da sua disposição em aprender a aprender e 

aprender a desaprender. Desenvolver novas competências e aprimorar habilidades já 

existentes. Neste contexto, não cabe mais à organização assumir o papel e a 

responsabilidade pelo desenvolvimento de cada liderança e sim promover um ambiente 
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propício para a busca de novos conhecimentos de forma prática, individualmente ou na 

troca e interação social (MOTOMURA, 2015). 

 

3. MÉTODO DA PRODUÇÃO TÉCNICA 

Seguindo o protocolo recomendado por Biancolino et al (2012), com este relato, busca-

se descrever uma produção técnica no âmbito da pesquisa acadêmica e profissional, 

especificamente como fruto do esforço da produção do Mestrado Profissional em 

Gestão de Organizações. Observa-se neste relato uma clara aplicação prática sem, 

contudo, descuidar dos preceitos de uma pesquisa acadêmica. 

Para alcance do objetivo, quanto aos procedimentos técnicos, a abordagem do problema 

pode ser caracterizada como mista, tendo etapas qualitativa e quantitativa 

(RICHARDSON, 1999) e como estratégia de pesquisa foi utilizado o estudo de caso 

(YIN, 2010). Quanto aos objetivos, este relato pode ser classificado em exploratório e 

descritivo (GIL, 1999). Quanto às técnicas utilizadas para coleta de dados, valeu-se de 

entrevistas semiestruturadas, questionários (survey), documentos e observação 

participante (GIL, 1999; ANDRADE, 2004; LAKATOS; MARCONI, 2006). Quanto à 

análise dos dados valeu-se da análise de conteúdo (BARDIN, 1977) e estatística 

descritiva (COOPER; SCHINDLER, 2011). 

As entrevistas semiestruturadas foram realizadas com os participantes dos projetos em 

diferentes momentos no tempo. Além dos participantes, foram entrevistados também os 

patrocinadores (sponsors) e padrinhos dos grupos.  

Ao final do projeto foram realizados 2 grupos focais com o objetivo de identificar 

aprendizados, desafios e pontos a desenvolver, tanto em termos do projeto, quando dos 

próprios participantes.  

Questionários foram aplicados no início e ao final do projeto e tinham como objetivo 

avaliar expectativas (início) e avaliação geral (final). 

Durante toda a condução do projeto (14 meses), em todas as oportunidades, 

informações foram coletadas, catalogadas e armazenadas para, ao final do processo, 

serem analisadas de forma conjunta e sistêmica. 

Cabe destacar que um destes pesquisadores foi membro da equipe da Universidade 

Corporativa, responsável pela condução do programa de desenvolvimento e como tal, 

participou em diversos momentos das decisões e da condução do programa. 

  

4. SITUAÇÃO PROBLEMA 

O Grupo Algar, por meio de sua Universidade Corporativa – UniAlgar, tem programas 

estruturados para desenvolvimento de suas lideranças, a partir de duas vertentes: líderes 

atuais e potenciais líderes. O primeiro deles é voltado para apoiar os gestores a 

exercerem seu papel de maneira mais efetiva. O segundo é oferecido tanto para líderes, 

quanto não líderes, que tenham potencial para a liderança e para assumirem no futuro, 

desafios maiores que os atuais e é chamado de desenvolvimento de Potenciais 

Sucessores. 

O programa de formação, chamado de Projeto Desafio, foi direcionado para o 

desenvolvimento dos Potenciais Sucessores e caracterizou-se como o terceiro ano da 
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formação deste público. Este programa é composto por vários tipos de ações e métodos 

práticos que possam acelerar o desenvolvimento de competências. 

A proposta de utilização de projetos reais como meio de desenvolvimento de potenciais 

sucessores surgiu do contexto atual em que, as ações de treinamento formais, 

especialmente desenvolvidas em sala de aula, já não são tão efetivas e não geram o 

engajamento necessário dos participantes.  

Nos últimos anos, o que pôde-se perceber foi uma pressão, por parte dos próprios 

participantes, para a redução da carga horária das ações presenciais, além disso, 

aumento do grau de risco (relação entre o número de convidados e o número de 

participantes das ações) e aumento do fator presenteísmo (pessoas que estão em sala, no 

entanto, desconectadas do contexto). Estes fatos podem ser verificados pelo elevado 

índice de absenteísmo nos programas de desenvolvimento ofertados pela UniAlgar, 

além das manifestações presentes nos instrumentos de avaliação dos programas de 

desenvolvimento e de relatos informais dos participantes em tais programas. 

Por outro lado, houve o surgimento de novos métodos e recursos didáticos, que podem 

facilitar a aprendizagem e o desenvolvimento de novas competências para o contexto 

organizacional. 

Este cenário viabilizou a busca por novos modelos de desenvolvimento de pessoas. No 

presente trabalho, um programa de desenvolvimento caracterizado pela aprendizagem 

experiencial. Henry (1989) apresenta uma classificação dos métodos de aprendizagem 

experiencial, contemplando: resolução de problemas; aprendizagem independente; 

desenvolvimento pessoal; mudança social; aprendizagem não-tradicional; baseada na 

atividade; projeto de trabalho; trabalho e colocação na sociedade e aprendizagem 

anterior. 

Pode-se classificar este modelo de aprendizagem também a partir de outro conceito – 

PBL (do inglês, Problem Based Learning), ou seja, aprendizagem baseada em 

problemas. De acordo com Sakai e Lima (1996) a filosofia pedagógica do PBL é o 

aprendizado focado no aluno. Os problemas propostos têm como finalidade, fazer com 

que o aprendiz estude determinados conteúdos e tenha uma atitude ativa frente ao seu 

processo de aprendizagem e busca de conhecimento.  

Assim tem-se como situação problema, a necessidade de desenvolvimento de um 

programa de desenvolvimento baseado em projetos reais que pudesse orientar e acelerar 

o aprendizado dos potenciais sucessores, a partir da conexão com os negócios e que ao 

mesmo tempo, pudesse ser estimulante e atrativo aos participantes, enfatizando dois 

possíveis ganhos: resultados reais para o negócio (aplicação prática dos projetos) e 

desenvolvimento das lideranças (sendo este último, o fator de maior relevância nesse 

contexto). 

 

5. TIPO DE INTERVENÇÃO E MECANISMOS ADOTADOS 

O planejamento do projeto de desenvolvimento de potenciais sucessores (Projeto 

Desafio) consistiu de etapas preparatórias, escolha de quatro projetos mais estratégicos 

para o Grupo Algar, definição dos times por projetos e etapas de desenvolvimento dos 

projetos. 



7 
 

Na primeira etapa do projeto, buscou-se o alinhamento com a alta liderança e o 

patrocínio para o programa. Esta etapa envolveu o alinhamento e a “venda” do novo 

formato de desenvolvimento de Potenciais Sucessores junto aos principais líderes dos 

negócios do Grupo Algar. Este alinhamento foi feito com o Chief Executive Officer 

(CEO), Vice-presidentes (Algar Holding), principais líderes de Recursos Humanos 

(RH), bem como com todos os presidentes e superintendentes dos negócios do Grupo 

Algar. Foram apresentados os ganhos com o desenvolvimento de pessoas por meio de 

projetos, bem como as etapas do processo. O intuito desta etapa foi o de obter o 

patrocínio e apoio da alta liderança para os projetos, visto que, um dos fatores centrais 

para o sucesso do programa era a relevância dos projetos dentro da organização, o que 

só seria possível se houvesse o envolvimento direto da alta administração. O apoio 

esperado foi obtido nesta etapa e, de fato, mostrou-se como fator primordial ao longo da 

execução dos projetos. Ainda neste momento, também se enfatizou que não se focasse 

apenas no ganho que as empresas poderiam obter a partir da execução dos projetos, mas 

no ganho a ser obtido a partir do desenvolvimento dos participantes, ao se envolverem 

com as questões reais e estratégicas dos projetos.  

A segunda etapa, consistiu na identificação dos projetos, onde além do alinhamento 

com a alta administração, a identificação dos projetos era também uma etapa crucial 

para este tipo de programa de desenvolvimento. Para tal, foram estabelecidos alguns 

critérios para definição dos projetos, tais como: que possibilitasse a aprendizagem dos 

participantes; recomendados pelo Comitê Executivo do Grupo Algar de acordo com os 

principais desafios de negócio; de alta relevância para o Grupo Algar (projetos 

estratégicos); elevado grau de complexidade, porém, que fosse exequível no prazo de 

um ano; de caráter transversal (envolvendo várias empresas do Grupo) ou específico 

(envolvendo uma empresa do Grupo); e que pudessem gerar como resultado – uma ação 

prática ou uma recomendação. Após a etapa de definição dos critérios, iniciaram-se as 

entrevistas, que foram conduzidas por um consultor parceiro externo, juntamente com 

os especialistas de educação da UniAlgar. Foram entrevistados 11 executivos: CEO, 

Vice-presidentes Corporativos (Algar Holding), presidentes e superintendentes dos 

negócios Algar. Este mesmo público havia sido envolvido na primeira etapa de 

alinhamento, agora, nesta etapa, com o intuito de levantar questões estratégicas (em 

nível corporativo e de cada negócio Algar) e identificar possíveis projetos que pudessem 

ser executados pelo grupo de potenciais sucessores. A partir deste levantamento, foram 

detectados 16 possíveis projetos. Em seguida, foram aplicados os critérios de seleção, 

acima listados. Dessa vez, seis projetos foram escolhidos e levados para decisão do 

Comitê de Direção da Holding Algar (composto pelo CEO e Vice-presidentes 

corporativos) para a escolha e definição dos quatro projetos finais. 

Dos projetos selecionados, três foram específicos (ligados a um dos negócios Algar) e 

um de caráter transversal (corporativo). Foram definidas na reunião com o Comitê 

Executivo o desafio de cada negócio, bem como as principais questões que deveriam ser 

resolvidas por cada grupo de projeto (desafio do grupo), descritos a seguir.  

Projeto Big Data (corporativo): O desafio do negócio: O fenômeno “Big Data”, com o 

crescimento exponencial de dados disponíveis de cada vez mais fontes, tem sido objeto 

de atenção da grande maioria das organizações e também do grupo Algar. A 

disponibilidade de Big Data pode oferecer novas oportunidades de explorar o potencial 

do relacionamento com os clientes que está no centro do direcionamento estratégico do 

grupo para todos os negócios. Embora o Grupo Algar já estivesse com algumas 

iniciativas relacionadas ao tema, ainda não estava claro como explorar o fenômeno para 

cada negócio e qual o potencial disso para os negócios e sinergia entre eles. 
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Como desafio para o grupo, esperava-se que este desenvolvesse uma recomendação 

abrangente e detalhada do potencial do Big Data para os negócios do Grupo Algar 

focando no relacionamento com os clientes. A recomendação deveria ser substanciada e 

indicar um plano de ação concreto e não apenas diretrizes. Deveria também avaliar o 

potencial de benefício e custos, bem como as implicações competitivas. Tratava-se de 

um tema naturalmente amplo com várias alternativas de desenvolvimento. Além de ser 

importante a interação com o padrinho do projeto na etapa inicial para definir a entrega 

final, sua abrangência e profundidade. 

Projeto MPE (Algar Telecom): O desafio do negócio: A Algar Telecom atua em 

negócios cada vez mais competitivos com concorrentes fortes, todos buscando parcelas 

do mesmo mercado – as grandes empresas. A análise estratégica indica que há um 

grande potencial de crescimento dos negócios de telecomunicações com o mercado de 

pequenas e médias empresas que ainda é pouco explorado pela maior parte dos 

participantes de mercado. A forma de competir e as fontes de vantagem competitiva 

neste mercado de pequenas e médias empresas podem ser totalmente diferentes e não se 

trata de simplesmente transferir modelos de um mercado para outro. Para explorar este 

potencial já existem iniciativas em curso com três projetos pilotos em execução. A 

estruturação definitiva de como abordar o mercado em grande escala ainda deve ser 

completada e é necessário estarem seguros de ter a abordagem adequada. 

Como desafio para o grupo, esperava-se que avaliasse de forma crítica e inovadora os 

resultados dos três projetos pilotos, os estudos anteriores, os exemplos de outros países 

e contribuísse de forma decisiva para a formulação e acompanhamento do plano de 

negócios. Um dos aspectos desafiadores para o grupo seria encontrar uma contribuição 

própria tangível já que o projeto organizacional estava em execução e continuaria. O 

grupo não deveria ficar numa posição de espectador e comentarista, mas ser 

protagonista. Também não se esperava que o grupo fosse apenas executor do que já se 

estava sendo feito e nem um reforço à equipe atual, mas sim que criticasse, inovasse e 

questionasse. Foi fundamental na etapa inicial do projeto uma interação intensa com o 

padrinho do projeto e com o gestor atual do projeto para identificar e tornar tangível a 

entrega final do grupo. Esperava-se também que o grupo deixasse a 

metodologia/processos de fácil compreensão para as próximas etapas.  

Projeto Internacionalização (Algar Tech): O desafio do negócio: Uma das mais 

importantes vertentes do plano estratégico da Algar Tech é a internacionalização. Além 

dos benefícios de crescimento e exploração de novos mercados, a internacionalização é 

necessária para a continuidade dos negócios atuais. Vários dos clientes atuais e futuros 

têm operações internacionais e a característica local da Algar Tech pode ser um 

limitante competitivo. O processo de internacionalização já se iniciou com uma 

operação na Colômbia e iniciativas em outros países da América Latina. A 

internacionalização para os Estados Unidos é, porém, o maior desafio pela distância 

cultural e alta competitividade do ambiente. O grupo precisaria aprender rapidamente as 

lições com as iniciativas existentes e planejar com todo o cuidado a expansão para os 

Estados Unidos. 

Como desafio para o grupo, esperava-se que consolidasse o aprendizado das iniciativas 

existentes na América Latina e desenvolvesse um plano detalhado e substanciado para 

incursão nos Estados Unidos a partir do ano de 2015 ou do final do ano de 2014. O 

plano deveria levar em conta todas as dimensões funcionais do negócio como 

operações, marketing, recursos humanos e finanças e as demandas dos clientes atuais e 

futuros. Deveria avaliar de forma crítica os recursos atuais e identificar como conseguir 
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a complementação necessária. O plano também deveria avaliar os aspectos do ambiente 

competitivo externo (por exemplo, concorrentes e mercado) e seu impacto no negócio. 

Esperava-se um plano concreto com ações e recomendações específicas e não apenas 

um conjunto de políticas e estratégias. O grupo deveria discutir com o padrinho do 

projeto detalhes de eventuais entregas intermediárias e início de implantação de ações, 

se necessário. 

Projeto Relacionamento com o cliente (Algar Agro): O desafio do negócio: O 

negócio da Algar Agro vinha de um histórico de resultados difíceis e grandes mudanças 

internas. Apesar deste cenário, tinha um plano estratégico desafiador com crescimento 

substancial e crescente rentabilidade com várias iniciativas em curso, mobilizando 

intensamente a equipe gerencial. Um dos aspectos centrais da missão do negócio e de 

sua estratégia de marketing era diferenciar-se dos concorrentes pelo relacionamento 

com clientes. Havia, contudo, a percepção de que ainda não existia uma estruturação 

adequada para explorar o potencial dos relacionamentos na medida de sua relevância 

para a formulação da estratégia. 

Como desafio para o grupo, esperava-se que fizesse uma análise crítica dos 

relacionamentos da Algar Agro com seus clientes e desenvolvesse um plano de ação 

para explorar de forma continuada o potencial destes relacionamentos. O grupo deveria 

identificar o potencial de contribuição ao negócio dos relacionamentos, fazer um 

diagnóstico da situação atual, construir um conjunto de recomendações substanciadas, 

quantificadas e priorizadas e propor (ou até implantar) ações concretas dentro da 

empresa. O plano deveria estar balanceado e integrado com as demais iniciativas do 

negócio que buscavam rentabilidade e crescimento. O foco deveria ser na  área de 

vendas de farelo soja e óleo de soja refinado ao varejo. 

A terceira etapa consistiu na definição dos times por projeto, os quais não foram feitos 

de forma aleatória. Como o objetivo principal do programa era promover o 

desenvolvimento dos potenciais sucessores por meio de projetos práticos, a definição da 

equipe de cada projeto precisaria levar em conta o perfil de cada participante e compor 

o time da forma mais adequada e complementar possível. 

Para isto, foram utilizadas várias ferramentas para análise de cada um dos participantes 

(avaliação de performance, avaliação 360º, resultado do teste PI – Predictive Index, 

resultado do teste FACET), além de ser considerada também a área de atuação de cada 

um deles. A equipe UniAlgar, da qual um dos pesquisadores faz parte e que fez a gestão 

do programa) compôs os times, combinando estas várias características, de modo a 

formar grupos multi-competências (com pelo menos 1 representante das áreas de 

finanças, comercial, jurídico, e demais áreas), multiempresas e com lacunas de 

desenvolvimento e fortalezas que permitissem uma troca mais intensa e rica entre eles.  

Os quatro projetos foram elaborados e executados por um grupo de 28 participantes 

diretos, divididos pelos quatro projetos (potenciais sucessores de diversas empresas do 

Grupo Algar). Os grupos foram acompanhados e suportados por 12 apoiadores 

(patrocinadores e padrinhos – Diretores e Vice-presidentes), um consultor externo ao 

Grupo Algar e quatro especialistas em educação da UniAlgar. 

E, para finalizar o processo que consistiu nas etapas de desenvolvimento dos projetos, 

foram planejados alguns eventos de acompanhamento e suporte aos grupos (ações 

formais). Além destes momentos formais, os próprios grupos precisavam planejar o 

cronograma das ações, reuniões e demais atividades que o projeto demandava. De um 

modo geral, durante o período de 14 meses cada grupo teve em média pelo menos uma 
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ação conjunta (semanalmente). Nas ações formais, aconteceram as seguintes atividades: 

Workshop de Lançamento do Projeto Desafio; Workshop I - de validação do 

Planejamento dos Projetos; Tutoria I – acompanhamento de cada projeto; Workshop II 

– Acompanhamento geral dos projetos; Tutoria II – acompanhamento de cada projeto; 

Workshop III - de preparação das apresentações finais; Workshop IV – de 

acompanhamento geral dos projetos; Workshop de Encerramento - apresentação dos 

resultados.  

O Workshop de Lançamento do Projeto Desafio teve como objetivo fazer o lançamento 

do Programa de Desenvolvimento por meio de projetos, para os Potenciais Sucessores. 

Participaram do evento os principais executivos do Grupo Algar (CEO, Vice-

Presidentes, Diretores e Presidentes dos negócios Algar e todos os participantes do 

programa). O CEO teve uma importante participação no evento, falando sobre a 

importância do desenvolvimento de sucessores e a relevância dos projetos para o Grupo 

Algar. A apresentação de cada projeto foi feita pelo patrocinador do projeto, que 

apresentou também os participantes do grupo, além dos padrinhos que acompanhariam 

os projetos. Ainda no evento de lançamento, houve a primeira interação e alinhamento 

entre patrocinador, padrinho e participantes, para esclarecimento de dúvidas e 

expectativas com relação ao projeto, dentre outros temas.  

O Workshop I, aconteceu para validar o Planejamento dos Projetos, onde os grupos 

tiveram um prazo de cerca de um mês para fazerem o planejamento detalhado dos 

projetos. O objetivo deste workshop era de que cada grupo pudesse apresentar e validar 

com o patrocinador e padrinhos tal planejamento. O evento foi realizado com todos os 

participantes, para que pudessem assistir às apresentações de todos os grupos. A 

participação de todos também foi planejada dessa forma, para que os participantes 

pudessem ter a referência do trabalho que estava sendo realizado pelos demais grupos.  

Na Tutoria I, realizou-se o acompanhamento de cada projeto: a tutoria foi realizada com 

cada grupo e conduzida pelo consultor externo. O objetivo do evento era de prover 

orientações direcionadas a cada grupo, que pudessem contribuir para a melhoria do 

projeto. As tutorias tinham um alto nível de exigência e criticidade por parte do 

consultor e contribuíram de forma relevante para a qualidade dos projetos. Na tutoria, 

padrinhos e patrocinadores não participavam.  

No Workshop II, realizou-se acompanhamento geral dos projetos: O workshop de 

acompanhamento era realizado com todos os grupos e com a participação de padrinhos 

e patrocinadores, para avaliação do status dos projetos. Cada grupo se encarregava de 

fazer os alinhamentos necessários com padrinhos e patrocinadores, no entanto, os 

workshops de acompanhamento promoviam este alinhamento formal.  

Na Tutoria II, realizou-se acompanhamento de cada projeto, onde nesta segunda tutoria 

teve o mesmo objetivo da anterior, porém, aconteceu já em um estágio avançado da 

execução dos projetos. Os grupos estavam começando a preparação para as 

apresentações finais.  

No Workshop III, de preparação das apresentações finais, os projetos estavam 

praticamente finalizados. Os grupos precisavam preparar as apresentações finais. Este 

workshop teve como objetivo contribuir para a elaboração dos resultados dos projetos e 

foi conduzido por outro renomado consultor externo e foi muito bem avaliado pelos 

participantes, por apresentar ferramentas concretas para ajudá-los com as apresentações.  
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O Workshop IV, de acompanhamento geral dos projetos, tinha como objetivo uma 

última validação dos projetos, antes da apresentação final. Padrinhos e patrocinadores 

estavam presentes.  

Já no Workshop de Encerramento houve, de fato, as apresentações dos resultados. Neste 

evento estavam presentes todos os participantes, respectivos padrinhos e patrocinadores, 

além de outros convidados, como: CEO, Vice-presidentes, Presidentes e 

superintendentes de todos os negócios e principais gestores da área de RH (no grupo 

chamado de TH – Talentos Humanos) das empresas Algar.  

 

6. RESULTADOS OBTIDOS E ANÁLISE 

Dentre as várias etapas do processo, pôde-se observar os principais desafios enfrentados 

pelos participantes no decorrer de todos os projetos, onde o primeiro desafio enfrentado 

pelos grupos foi o de orçamento. Intencionalmente, não havia orçamento definido para 

os projetos. Cada grupo precisou buscar apoio e patrocínio para a execução do projeto, o 

que demandou o fortalecimento de competências como capacidade de influenciar, 

vender o projeto e atuar na arena política.  

Ao longo da execução, outros desafios apareceram, como dificuldades no envolvimento 

de todos os participantes. Alguns se envolviam mais e outros, menos. No entanto, estes 

conflitos não foram solucionados pela Universidade Algar, mas pelos próprios 

participantes, que precisavam propor soluções e acordos no sentido de equalizar a 

atuação de todos. E isto foi feito em praticamente todos os grupos.  

Houve também outros desafios como, por exemplo, no grupo do MPE, em função de 

estarem atuando em um projeto que já estava em andamento dentro da organização, o 

grupo teve dificuldade de distinguir entre a contribuição que poderiam oferecer em 

relação à contribuição das pessoas da própria empresa que já estavam envolvidas no 

projeto. Além de terem de lidar com questões de ciúmes, proteção de informações, 

dentre outros aspectos. Além do desafio supracitado, enfrentado pelo grupo MPE, o 

time detectou expectativas divergentes entre o patrocinador do Projeto e o CEO do 

Grupo. Em princípio pediram uma reunião com a equipe da UniAlgar para pedirem 

apoio. Tinham a expectativa clara, apresentada durante a reunião, que a UniAlgar 

solucionasse a divergência. No entanto, foram surpreendidos quando souberam que eles 

mesmos precisariam atuar na questão e o fizeram de maneira muito efetiva, conduzindo 

reuniões com CEO e patrocinador e alcançando o alinhamento necessário.  

Por sua vez, o grupo de Internacionalização, apesar de estar atuando em um projeto 

novo para a empresa, tinha como integrante do grupo o responsável pelo projeto na 

empresa. Em princípio, tal questão também gerou certo desconforto, mas precisou ser 

solucionada pelo grupo.  

Já o grupo de Big Data, por ser de caráter Corporativo, enfrentou ainda maiores desafios 

na busca de orçamento. Precisaram passar por várias empresas e pela holding para 

fazerem a defesa do projeto e o alcance do orçamento necessário.  

Por fim, o grupo de Relacionamento com o Cliente da Algar Agro, passou por uma 

alteração do próprio patrocinador durante o projeto o que demandou deles um forte 

alinhamento com o novo patrocinador. 
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Conforme citado anteriormente, em cada grupo de projeto havia um participante da 

UniAlgar, que acompanhava as reuniões do grupo, a fim de aprofundar o conhecimento 

de cada integrante e dar suporte ao grupo no que fosse necessário, exceto solucionar 

diretamente conflitos e situações que deveriam ser tratadas pelos próprios grupos. 

Houve também três casos bem específicos de participantes que não estavam se 

envolvendo com o projeto, mesmo depois de feedbacks dos respectivos grupos. Nestes 

casos específicos a UniAlgar interviu, com feedbacks e conversas direcionadas para 

cada um deles sendo que houve melhora no nível de engajamento.  

Outro aspecto relevante e que compôs a formação dos participantes foi a inclusão de 

outras ações de desenvolvimento ao longo do processo. Por exemplo, o grupo de 

Internacionalização passou duas semanas nos Estados Unidos, conduzindo reuniões 

com empresas, bancos e outras instituições, para levantamento de informações para o 

projeto. Outros grupos fizeram benchmarking dentro e fora do Brasil, além da 

participação em eventos e congressos relacionados aos temas, como por exemplo, o 

grupo de Big Data. 

 Foi necessária ainda a condução de reuniões, workshops e outras ações dentro das 

empresas do Grupo Algar, com objetivos de alinhamento, influência, venda de ideias, 

dentre outros aspectos definidos pelos grupos durante a execução dos projetos. Estas e 

outras situações enfrentadas durante o processo permitiram grande aprendizado aos 

participantes e este era o foco principal do desenvolvimento por projetos. As 

competências foram desenvolvidas a partir da prática. 

De acordo com as pesquisas realizadas com os integrantes dos projetos práticos, 

observou-se aspectos positivos e a melhorar, no que tange a formação destes executivos. 

Foram realizadas avaliações formais dos participantes durante todo o processo e a 

UniAlgar, conduziu duas avaliações formais com os grupos. A primeira foi realizada 

três meses após o início do programa e a segunda, no período final da execução dos 

projetos. 

Na primeira avaliação, foram apresentadas questões que envolviam a avaliação se a 

quantidade de reuniões em equipe de projeto eram suficientes; participação equilibrada 

da equipe nas atividades do projeto; se o ambiente favorecia discussões construtivas e 

expressão de diferentes opiniões; se as pautas das reuniões estavam sendo cobertas 

conforme planejado; se o aproveitamento do tempo das reuniões estava adequado; se os 

membros da equipe priorizavam as ações e reuniões do projeto desafio; Como 

avaliavam a participação do padrinho do grupo; citavam os pontos fortes da equipe bem 

como oportunidades de desenvolvimento. O resultado da avaliação foi apresentado a 

cada grupo pelo especialista da UniAlgar responsável pelo acompanhamento daquele 

grupo. Em seguida, o próprio grupo precisou promover as discussões necessárias para a 

melhoria dos aspectos apontados na avaliação.  

A segunda avaliação foi realizada no fechamento dos projetos e contou com questões de 

avaliação geral do programa e ainda avaliação de cada patrocinador, padrinhos e 

participantes por parte de todos os membros dos grupos.  

Para 97% dos participantes, a figura do padrinho e patrocinador foi importante para a 

condução dos projetos; 96% dos participantes consideraram relevante a aprendizagem 

por projetos; 92% dos participantes perceberam que o projeto contribuiu para o seu 

desenvolvimento e; 90% dos participantes apontaram que o tema do seu projeto foi 

instigante. 
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Com relação a aspectos de melhoria, 79% dos participantes apontaram que o prazo de 

realização do projeto foi adequado. Esta foi a menor nota obtida. Segundo os 

participantes, o prazo poderia ter sido menor, de no máximo oito meses.  

Os participantes também mencionaram como pontos positivos do programa de 

desenvolvimento: a possibilidade de os Projetos práticos permitirem grande aprendizado 

e deveriam ser mantidos no portfólio de desenvolvimento das lideranças; a troca de 

experiências entre os participantes, permitindo o aumento do conhecimento dos outros 

negócios do Grupo; o fortalecimento das relações entre os participantes e com padrinho 

(exercia o papel de Mentor: Orienta, direciona, acompanha, discute os projetos e 

aconselha os participantes ao longo da execução e o patrocinador (Vice-Presidente ou 

Presidente do negócio – exercia o papel de validar e respaldar a relevância do projeto) e; 

fortalecimento da capacidade de navegar na arena política e tomada de decisão. 

Como pontos a melhorar, os participantes destacaram que a escolha de projetos deveria 

ser feita considerando-se um tempo de duração menor (até 8 meses); os projetos a serem 

desenvolvidos não deveriam já estar em andamento; os grupos deveriam ter um número 

menor de componentes e; deveria incluir uma formação inicial em gestão de projetos 

para os grupos.  

Além das questões gerais dos programas, foi pedido ainda que cada participante se 

avaliasse e avaliasse os demais integrantes, nas seguintes competências: Capacidade de 

execução; Capacidade de influência; Capacidade de liderança; Grau de envolvimento; 

Nível de contribuição e Relacionamento. O objetivo desta parte da avaliação era 

levantar informações específicas sobre cada participante, e estas informações foram 

utilizadas no feedback individual, após a entrega dos projetos, considerando as 

possibilidades de contribuir com o autoconhecimento e autodesenvolvimento de cada 

participante. 

As entregas dos Projetos foram avaliadas pelos patrocinadores e Padrinhos e os 

resultados foram considerados positivos para todas as empresas do grupo envolvidas no 

programa. 

De acordo com o patrocinador do projeto Internacionalização, houve uma grande 

economia de recursos financeiros da empresa ao ter o projeto conduzido por lideranças 

do próprio Grupo Algar e, além disso, por contar com pessoas de diferentes empresas e 

competências distintas, gerou aspectos inovadores e relevantes para a empresa. 

Ainda, segundo o patrocinador deste projeto, o projeto de Internacionalização contribuiu 

fortemente para o acesso a inovações em tecnologia, melhores práticas e diversidade de 

recursos humanos; fortaleceu a imagem da Algar Tech e do Grupo Algar como um todo; 

favoreceu o processo de expansão internacional; proporcionou abrir caminho para o 

processo de internacionalização de outras empresas do Grupo e fortalecimento da 

cultura de Empreendedorismo da Algar e; contribuiu positivamente para o 

desenvolvimento da Cultura Algar onde negócios Internacionais representarão parcela 

significativa do faturamento da Algar Tech até  2030. 

Para o projeto MPE, o canal de vendas é o fator mais crítico para o crescimento 

acelerado. Um modelo que permita a viabilização de captura e retenção do canal de 

vendas é fator chave para o sucesso da expansão do segmento MPE. O Projeto Desafio 

propôs um modelo inovador de negócios que é atrativo para conquista de novos 

parceiros comerciais e também sustentado por processos replicáveis. 



14 
 

O Projeto Big Data apresentou um plano para implementação de projetos de dados e 

análises para todas as empresas do Grupo Algar, com potencial ganho financeiro 

(estudado durante o projeto). Durante o trabalho, o grupo realizou levantamentos em 

cada negócio para identificar o nível de maturidade em dados de cada um deles e então 

propor ações customizadas para cada realidade. 

Por fim, o projeto de Relacionamento com o Cliente, da Algar Agro permitiu maior 

compreensão de cada cliente supermercadista, permitindo à empresa estabelecer 

relacionamento customizado com cada um deles. O projeto também trouxe ganhos 

financeiros significativos para o negócio Agro. 

Com relação aos resultados dos projetos, cabe ressaltar a importância de que durante 

todo o processo, fosse enfatizado junto aos executivos (patrocinadores, padrinhos e 

também participantes) que os ganhos não viriam apenas com o resultado diretos dos 

projetos, mas principalmente, com o desenvolvimento dos membros das equipes. Se 

este aspecto não fosse enfatizado, a tendência seria considerar o resultado objetivo 

como fator principal e poderia acontecer de algum projeto não gerar o ganho esperado. 

Ainda assim, o projeto não teria sido em vão, porque desenvolveu as competências dos 

participantes. 

No caso destes quatro projetos, os ganhos aconteceram nas duas perspectivas – para as 

empresas e para os participantes, em termos de desenvolvimento de competências. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Objetivou-se com este relato técnico, apresentar um programa de desenvolvimento de 

lideranças (Projeto Desafio) desenvolvido pelo Grupo Algar, baseado no método de 

aprendizagem pela prática em projetos organizacionais reais. Entende-se que este 

objetivo tenha sido alcançado e que, além do objetivo do relato em si, foi possível 

apresentar os ganhos advindos do programa de desenvolvimento ora apresentado. 

Os resultados apresentados sugerem ganhos tanto para as empresas participantes, quanto 

para os indivíduos em desenvolvimento. O Projeto Desafio permitiu uma ação de 

aprendizagem experiencial, a partir da resolução de problemas reais do contexto 

organizacional. Na perspectiva do PBL, os problemas foram apresentados aos grupos, e 

eles tinham como desafio identificar as soluções para a adequada execução do projeto.  

A partir do desenvolvimento do projeto pôde-se verificar que ao envolver as lideranças 

na condução de projetos de alta relevância para as empresas é possível alavancar 

competências estratégicas que suportem o negócio e tragam diferenciais competitivos 

para a organização.  

Outro ponto relevante a destacar é que o desenvolvimento de competências a partir de 

projetos práticos parece ser um método importante e que precisa ser utilizado de 

maneira cada vez mais intensa nos programas de educação corporativa, reforçando os 

dizeres de Motomura (2014), quando aponta que a formação dos executivos deve ser 

vista também sob o ponto de vista do aprendizado on the job ou mão na massa. 

Os quatro Projetos-Desafio, conduzidos pelo período de 14 meses permitiram aos 

participantes o desenvolvimento de aspectos como: trabalho em equipe; navegar na 

arena política; maior exposição junto à alta administração; capacidade de liderança e 

influência; troca de experiências entre os participantes; aumento do conhecimento dos 
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negócios Algar; gestão de conflitos; dentre outras competências que foram aportadas 

durante o processo. 

Para os próximos anos já estão planejados novos projetos desafio que irão compor o 

desenvolvimento das lideranças Algar em outros níveis, além deste programa ter se 

tornado benchmarking para outras organizações que prezam pelo desenvolvimento de 

lideranças e buscam estruturar seus programas educacionais cada vez mais alinhados 

aos objetivos estratégicos da organização. 

Como limitação deste relato técnico, cabe destacar que apenas um dos autores 

participou do programa de desenvolvimento pela equipe de especialistas em educação 

da UniAlgar e, ainda sim, acompanhou apenas um dos grupos em um dos projetos de 

forma direta e, portanto, parte dos detalhes do programa de desenvolvimento podem ter 

sido suprimidos.  

Como sugestão para relatos futuros, sugere-se aprofundar em cada um dos quatro 

projetos desafio desenvolvidos, destacando em mais detalhes os processos, desafios, 

aprendizados e ganhos de cada um. 

Para outras empresas e pesquisadores, sugere-se relatar os seus processos de 

desenvolvimento de lideranças e sucessores como forma de gerar massa crítica sobre o 

tema. 
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