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A Trilha de Conhecimento Gestores 4.0 foi desenvolvida com o objetivo de 

valorizar e reter os talentos internos, bem como oferecer à organização, pessoas 

qualificadas para atender a demanda de profissionais para o cargo de supervisores 

de vendas. O case descreve a experiência realizada pela área de desenvolvimento 

organizacional (D.O) em conjunto com a área comercial, de desenvolver por meio de 

treinamentos, acompanhamentos, mentoria, coaching e delegação, grupos seletos de    

vendedores identificados como talentos na Organização. 

 O programa é composto por 08 módulos de treinamento online, somando 10 

encontros que são ministrados por equipes multidisciplinares da área de 

desenvolvimento organizacional e do comercial. Desta forma, oferecemos instrutores 

com expertise e knowhow na área de atuação e que ocupam cargos de supervisão ou 

gerência na Empresa. Os módulos visam desenvolver as habilidades de liderança, 

gerenciamento de tempo e aprofundar os conhecimentos comerciais a fim de formá-

los líderes com potencial de vir a assumir o cargo de gestor na área comercial.  

Considerando que a passagem do papel de gerenciar a sim mesmo, enquanto 

vendedor, para passar a gerenciar outros obtendo deles o resultado é uma mudança 

significativa e desafiadora, entendemos que esse momento necessita de preparo e 

acompanhamento. A fim de dar conta das complexidades desse novo nível, se faz 

necessário promover mudanças de paradigmas e o desenvolvimento de novas 

competências dessas pessoas. Sendo assim, o programa oferecer um plano de 

desenvolvimento individual, acompanhamento individuais em forma de mentoria e 

coaching, realizados pelas consultoras da área de D.O e dos gerentes comerciais.  

Os resultados do programa têm sido muito satisfatórios, sendo que as duas 

primeiras turmas possuem 100% dos participantes promovidos em menos de dois 

anos. A terceira turma que está em andamento demonstra elevado nível de satisfação, 

engajamento e aprendizado. Desta forma, a área de desenvolvimento organizacional 

tem atendido seus objetivos estratégicos, contribuindo para a retenção dos talentos, 

valorizando a força de trabalho, fortalecendo a cultura de inovação e meritocracia, 

reduzindo o turnover e assim, contribuindo de forma eficaz com os resultados da 

Organização. 
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