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Resumo: 

Em um momento em que o mundo viu suas prioridades e planos virarem de ponta cabeça em 

função da pandemia causada pelo novo Corona vírus, as empresas de petróleo ainda, de quebra, 

experimentaram talvez a maior crise dos últimos 100 anos, com o barril chegando a custar US$ 

25.  

Para a Petrobras, que havia recém definido sua nova cultura-alvo e as competências que os 

líderes deveriam desenvolver para alcançarmos a nossa Visão de futuro, havia muito trabalho 

pela frente no tema “Desenvolvimento de líderes”. Os planos eram muitos. Estávamos, quando 

tudo começou, num grande projeto de assessment para mais de 5.000 líderes da companhia com 

o objetivo de identificar de forma mais específica, os focos para este desenvolvimento. 

Na Academia UP de Liderança e Competências (LIDER), começávamos a analisar possíveis 

parceiros, formatos, aguardando os valiosos insumos dos assessments... E aí, o projeto dos 

assessments precisou ser postergado já que muitas atividades eram presenciais e tiveram que 

ser redesenhadas. As prioridades dos líderes estavam em manter a empresa financeiramente 

respirando. Enfim, muita concorrência e adversidade. Em termos de orçamento, cortamos 

absolutamente tudo que não era fundamental para manter as atividades estritamente ligadas ao 

negócio. Ou seja, nada de parceiros, nada de contratações. 

Mas o desafio, ao contrário de nos paralisar, nos deu novo gás. Nos incentivou a entregarmos o 

melhor de nós. Neste momento em que todos precisam ainda mais uns dos outros, a LIDER 

colocou-se a favor do desenvolvimento dos nossos líderes buscando fortalecê-los enquanto 

indivíduos entendendo que assim, estaríamos atuando para todo o nosso grupo de mais de 

45.000 empregados. Nada como uma liderança forte para servir de luz em meio a tantas 

incertezas e escuridão. 

Ações de desenvolvimento foram construídas considerando a Metodologia 6Ds, a Andragogia, o 

Thinking Enviroment e muitas outras teorias, de forma a trazer a nossa liderança para um espaço 

acolhedor de diálogo e protagonismo rumo ao seu desenvolvimento. É sobre isso que falaremos a 

seguir. 

 

 

 

 

 

 



Introdução: 

Em setembro de 2019 fui convidada para assumir a Academia UP de Liderança e Competências. 

Naquele momento, meus desafios pareciam bem grandes e claros. A Petrobras havia recém 

definido sua cultura-alvo, após um grande evento que ficou conhecido como o “Encontro de 

Itaipava”, no qual toda a Alta Liderança (Diretores, Gerentes Executivos e Gerentes Gerais) se 

reuniu para conhecer o trabalho de diagnóstico da cultura realizado e a partir dele, definir a nova 

cultura-alvo, aquela que levará a companhia a alcançar a Nossa Visão: Ser a melhor empresa de 

energia na geração de valor para o acionista, com foco em óleo e gás e com segurança, respeito às 

pessoas e ao meio ambiente. 

Naquele momento, foram definidos três arquétipos da cultura-alvo, bem como comportamentos que, a 

partir de então, seriam encorajados e desencorajados. (Fig.1) 

 

Fig.1 - Transformação Cultural – arquétipos e comportamentos 

 

 

Demos início, a um movimento chamado Transformação Cultural e, a partir daí, vários steps 

precisariam ser alcançados. Para tanto, definimos um modelo de competências que refletisse 

nosso momento de Transformação e direcionasse nossos esforços ao que é de fato importante 

para alcançarmos as metas do Plano Estratégico 20-24, que para a parte de gestão de pessoas, 

nos traz os seguintes 

desafios, conforme 

Fig.2. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Fig.2 – Plano Estratégico 2020 – 2024 – Gestão de Pessoas 

Todo este processo foi conduzido com a participação ativa da Alta Liderança da Petrobras, com 

mais de 21 entrevistas realizadas com os Diretores e Gerentes Executivos, chegando então, ao 

Novo Modelo de Competências, onde foram mapeadas 10 competências para os líderes. Destas, 

8 foram atribuídas aos consultores e 5, a todos os empregados. Coragem, Incita resultados e 

Inspira Confiança são alguns exemplos das nossas novas competências. 

Em fevereiro de 2020 iniciamos um grande movimento de assessments com mais de 5.000 

líderes de forma a verificar o quão alinhados estamos com este novo modelo de competências. A 

partir daí, ações de desenvolvimento poderiam ser desenhadas de forma customizada a fim de 

acelerar este processo de desenvolvimento. 

Parte destes líderes (coordenadores, gerentes setoriais e gerentes) foi avaliada através de 

formulários on-line apenas e os demais, presencialmente, através de entrevistas, avaliações 360 

e outras ferramentas. Até então estávamos indo muito bem: cronograma justo, mas uma equipe 

de projeto engajada e empenhada em entregar no prazo. No início de maio, nós da LIDER, 

receberíamos todos os resultados e trabalharíamos de forma cirúrgica para desenvolver os 

líderes, de acordo com o pipeline e também com o mapeamento ou não como sucessores para 

posições críticas. E foi exatamente aí que tudo mudou. Veio a pandemia e, junto com ela uma 

crise de petróleo jamais experimentada pela nossa geração. O término do projeto de assessment 

precisou ser postergado já que muitas atividades eram presenciais e tiveram que ser 

redesenhadas. As prioridades dos líderes estavam em manter a empresa financeiramente 

respirando. Enfim, muita concorrência e adversidade. Em termos de orçamento, cortamos 

absolutamente tudo que não era fundamental para manter as atividades estritamente ligadas ao 

negócio. Ou seja, nada de parceiros, nada de contratações. Mas a Petrobras precisava de nós.  

E como líder da Academia, eu também não sabia o que fazer. Fui buscar no módulo de Gestão 

de Crises do Programa Harvard ManageMentor (falaremos mais do Programa adiante), alguma 

inspiração. E encontrei. A imagem abaixo foi decisiva, apesar de tão simples: num momento de 

crise, é importante mostrar compaixão e não perder a determinação. 



 

Fizemos nossa primeira reunião de equipe virtual. A primeira em que estávamos todos juntos, 

desde que eu chegara. Um sinal de que boas coisas também poderiam acontecer em meio ao 

caos que se anunciava. Iniciei a reunião falando sobre saúde mental e a importância de focarmos 

nela num período como este. Compartilhei sobre o que havia estudado no módulo Gestão de 

Crises, falamos de compaixão e determinação e finalizei aquela conversa com o seguinte slide: 

 

O próximo era em branco. E aí começa o case que queremos compartilhar. 

Desenvolvimento e Resultados: 

No ano de 2018, a Petrobras assinou um contrato com Harvard Business Publishing, 

disponibilizando para todos os líderes (7.580), o Programa Harvard ManageMentor, com 41 

módulos, totalmente online. Um conteúdo de altíssima qualidade, mas que, não contou com 

grande adesão, creditamos que pelo formato online, que não fazia parte da nossa rotina/cultura 

de desenvolvimento de líderes. Uma das minhas “missões” ao chegar à Academia era justamente 

alavancar a adesão ao Programa, que já estava pago e precisava ser usufruído. Fizemos 

algumas ações de novembro a março, mas com o início da pandemia, intensificamos ainda mais. 

Começamos através da divulgação de cards no Workplace (ferramenta como um Facebook 

corporativo), num grupo destinado apenas à liderança. Fizemos uma seleção de módulos mais 

indicados para aquele momento e já começamos a sentir os reflexos positivos deste movimento. 



 

Mas ainda não estávamos satisfeitos e foi aí que surgiram os Diálogos de Desenvolvimento. O 

desenho dos Diálogos foi elaborado pelas colegas Angela Vega Martinez e Roberta Giovana 

Martielo, suportado no exercício do diálogo, com base na metodologia Thinking Environment, e 

utilizando sempre um dos módulos do HMM como tema. Têm como objetivo promover o encontro 

e o diálogo entre líderes para troca de práticas e experiências sobre o tema definido. 

Não sabíamos se os líderes comprariam a ideia, estavam todos assoberbados, mas confiávamos 

muito no propósito da iniciativa. Divulgamos e em menos de 1 dia tínhamos mais de 150 líderes 

inscritos. Suspendemos as inscrições pois precisávamos pensar em uma estratégia para atender 

aquela demanda. Dentro da equipe contávamos com apenas 3 pessoas habilitadas a facilitar os 

Diálogos: as duas idealizadoras e também a colega Sandra Marinho. Rapidamente nos 

movimentamos e formamos uma rede interna com 10 facilitadores de outras áreas do RH que, de 

imediato, embarcaram conosco no projeto. Uma grande satisfação: um projeto que nasceu 

despretensioso dentro da nossa Academia, ganhou a confiança imediata de líderes e parceiros. 

Era o arquétipo #um só time de alto desempenho aparecendo na vida real. Até o momento 

realizamos 61 turmas, com mais de 400 líderes atendidos e passamos pelos seguintes temas: 

Gestão de Estresse, Gestão de Tempo, Gestão de Riscos e Gestão de Mudanças. De todas as 

avaliações que recebemos, mais de 95 % recomendariam os Diálogos. A repercussão foi e 

continua sendo excelente. 

Além disso, os Diálogos tinham um objetivo secundário de alavancar o Programa Harvard 

ManageMentor, o que foi plenamente alcançado. No gráfico abaixo podemos observar como o 

lançamento dos cards e dos Diálogos impactaram na realização de módulos específicos do 

programa. 



 

Passando agora para outras ações durante a pandemia que focaram no desenvolvimento de 

nossos líderes com o apoio do Programa Harvard ManageMentor, destacamos a criação de um 

selo no Workplace, ideia da colega Priscila Nunes. Chamado “líder em autodesenvolvimento”, o 

selo é concedido no início de cada mês aos líderes que concluíram todos os 41 módulos do 

Programa. Além disso, também enviamos por e-mail para eles e seus gestores imediatos, o 

certificado de conclusão com uma mensagem parabenizando. Assim que voltarmos ao presencial, 

enviaremos a versão impressa também. Muito curioso é como eles ficam ansiosos tanto pelo selo 

quanto pelo certificado. Mal concluem, já mandam mensagem perguntando quando receberão. 

Ficam super orgulhosos ostentando o badge e postando seus certificados. 

  

No início deste mês (setembro) lançamos alguns produtos para apoiar ainda mais a realização do 

programa: dicas de estudo, o Harvard ManageMentor Map (uma espécie de trilha com todos os 

módulos, além de uma matriz que vincula as novas competências aos módulos do HMM. Para 

todos eles, preparamos algo visualmente interessante que estimule a utilização. Tudo isso, 

trabalhamos em parceria na divulgação com os RHs Parceiros do Negócio (Business Partners). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Como principais resultados das ações de alavancagem do Programa, podemos observar no 

gráfico abaixo um incremento de mais de 100% no acesso pelos líderes no último ano, bem como 

de mais de 470% na finalização de módulos. Mais de 170 líderes concluíram todo o Programa e 

muitos outros estão prestes a concluir. Considerando que na pandemia a maioria dos líderes 

intensificou sua jornada de trabalho e ainda vêm acumulando atividades domésticas e de 

acompanhamento escolar mais intenso do que no dia-a-dia do “antigo normal”, os resultados têm 

sido considerados mais do que satisfatórios. 

         

 



         

E as ações não param por aí. Vimos incluído os módulos de Harvard em vários outros 

treinamentos e temos ainda novidades para os próximos meses, visto que nosso contrato vigora 

até abril de 2021. 

E por último, mas não menos importante mesmo, gostaríamos de compartilhar a experiência do 

treinamento Onboarding online de líderes Petrobras, desenvolvido para atender os líderes com 

primeira designação gerencial a partir de janeiro de 2019. Historicamente a Petrobras oferece 

treinamentos para novos líderes. Sempre muito bem avaliados e de alta qualidade, estes 

treinamentos tinham foco em processo. No final do ano passado fomos instados a repensar o 

modelo e propor uma nova abordagem para ele. Considerando que o momento de chegada ao 

papel de líder traz consigo a alegria pelo reconhecimento, mas também a insegurança de deixar 

de ser responsável apenas pelo seu desempenho, e depender de outros para alcançar os 

resultados, de querer ter todas as respostas, de definir qual será seu estilo de líder... muitas 

questões em um só momento. Assim, criamos um treinamento com 3 pilares: acolhimento ao 

novo líder, conscientização quanto ao novo papel e formação de redes e contato. Realizamos a 

primeira turma em março, com 60 líderes e foi um grande sucesso. Dois dias de palestras 

focadas não nos processos da companhia, mas naquele indivíduo chamado líder. E mais uma 

vez, veio a pandemia...E o treinamento cujo grande objetivo era “aquecer” deveria passar a ser 

virtual. Foram bem duas noites sem dormir e muitas reuniões e conversas. Alexandre Josué, 

Fátima dos Santos, Priscila Nunes e eu não descansamos enquanto não redesenhamos a 

iniciativa. Em julho então, relançamos o Onboarding, versão virtual. E para nossa surpresa e 

alegria, o sucesso foi ainda maior. Realizamos 3 turmas neste novo formato e temos mais duas 

previstas até o fim do ano. Até o momento quase 400 líderes treinados ou melhor, acolhidos. 

Mesclamos palestras síncronas e assíncronas, um módulo do Harvard ManageMentor e mais um 

trabalho em grupo. São 3 dias de encontros e várias atividades ao longo do mês. Ele deixou de 



ser um treinamento para ocupar o lugar de programa. E quais são os grandes ganhos do 

Onboarding? Além dos 3 pilares mencionados anteriormente, conseguimos um grande 

engajamento dos líderes que palestram no evento, dos que acompanham os trabalhos, dos que 

gravaram as palestras assíncronas. Fica até difícil dizer quem gosta mais do Onboarding: os 

líderes treinados, os que dão as palestras ou a equipe da LIDER...Tivemos que abrir mão do 

contato pessoal, mas não do acolhimento e da conscientização quanto ao novo papel dos líderes 

e tampouco do conceito de Líderes desenvolvendo líderes. 

Abaixo, uma comparação do Antes e Atual do nosso evento. 

 

Como principais ganhos do Programa, considerando o antes x durante a pandemia, destacamos 

os seguintes:  

- Aumento do número de participantes; 

- Maior protagonismo do “líder-aluno”; 

- Maior interação através de atividade em grupo; 

- Experiência de aprendizagem mais completa; 

- Estímulo à atuação em rede através do uso do workplace e Teams para aumentar a 

integração do grupo; 

- Maior facilidade para que líderes em regimes especiais (embarcados e lotados em 

refinarias) participem; 

- Mesa-redonda ficou mais interativa. 

As avaliações e toda a repercussão têm sido muito positivas, o que nos deixa com a sensação 

de estarmos no caminho certo. 

 



Conclusão: 

Em resumo, apesar de todas as adversidades, construímos em 2020 um Desenvolvimento de 

Líderes que preza pelo protagonismo da liderança, com um olhar para resultados. Aumentar o 

engajamento em treinamentos de liderança em uma empresa como a Petrobras, onde as 

pessoas costumam valorizar mais o conhecimento técnico em detrimento ao desenvolvimento 

comportamental/humano já é uma grande vitória. Turmas com mais de 90% dos inscritos em 

“sala” são para nós, um marco. Acompanhar estes mesmos líderes dedicados a concluir um 

vasto treinamento todo em EAD (Harvard ManageMentor) e ainda orgulhosos em compartilhar 

seus conhecimentos e vitórias em nossa rede social é gratificante. Perceber que nossas ações 

de incremento ao Programa geram reflexos imediatos, criam um movimento positivo de 

aprendizado e autodesenvolvimento é o sonho de quem acredita em desenvolvimento 

humano.  Apoiar a formação de redes entre novos líderes em um mundo onde a colaboração 

e o trabalho em rede têm mais valor do que a hierarquia formal nos enche de alegria. 

Conectar estes mesmos líderes a outros mais experientes, abrindo um espaço para 

compartilhamento de experiências é experimentar o que há de mais genuíno em gestão do 

conhecimento. Ouvir destes novos líderes, que estão saindo energizados para os seus 

desafios e ouvir dos mais experientes o quanto sentem-se aprendendo e renovando-se nestes 

momentos, é gratificante e vale cada minuto de dedicação meu e da equipe...   

E isso não é tudo. Fizemos mais, bem mais em 2020. Parte da equipe esteve aqui, dedicada 

ao desafio de desenvolver líderes e a outra parte cuidando das softskills para os empregados, 

dos treinamentos da área de RH, de Jurídico, de Comunicação... Sempre com muita troca, 

parceria, complementariedade e o mais importante: olhando em uma única direção.  

E que bom estarmos aqui, gratos, para celebrar os desafios que recebemos em 2020. O 

inesperado chegou e se impôs, mostrando que é importantíssimo planejar e fundamental estar 

pronto para replanejar. Assim fizemos, não desistimos dos nossos planos iniciais, aqueles 

para os quais fomos desafiados no final de 2019. Eles apenas foram adiados. Esperamos em 

2021 estar aqui novamente, compartilhando como este ano, não nossas iniciativas apenas, 

mas nosso propósito. Costumo falar com a equipe que não somos remunerados por 

treinamento realizado. Somos uma consultoria interna de desenvolvimento de pessoas. 

Buscamos resultados consistentes para o negócio, através do desenvolvimento, considerando 

o aluno, neste caso, os líderes, como protagonistas, atores ativos do seu desenvolvimento. 

Construímos, na Academia UP de Liderança e Competências, caminhos, possibilidades. Mas 

a cada líder cabe a decisão e o papel de caminhar. 

 

 



 

Anexo com imagens que monstram algumas repercussões de publicações em nossa rede social interna (3 páginas, 

conform

e 

regrame

nto) 

   

 

Exemplos dos comentários feitos na minha postagem de 09/09 após a realização da quarta turma do 

ano de Onbarding online de líderes Petrobras. 

Elza Kallas e Marcelo Batalha – Gerentes Executivos, Lilian Rossetto e Daniel Bonolo- Gerentes 

Gerais e vários outros 

Exemplos dos comentários feitos na minha postagem de 09/07 após a realização da primeira turma do ano de 

Onbarding online de líderes Petrobras. 



 

 

 

 

  

Exemplo de impacto de ações relativas ao Programa Harvard ManageMentor. Neste caso, uma publicação sobre 

envio de certificados. Apenas alguns dos mais de 50 cometários 



 

 

 

 

 

Exemplo de posts comentados sobre os Diálogos de Desenvolvimento 



 


