
CASA&VIDEO 

Ressignificando desafios: como democratizamos o acesso à comunicação, 

capacitação e desenvolvimento profissional, reforçando a importância da 

liderança autêntica e promovendo o bem-estar da nossa gente. 

RESUMO 

Existimos para tornar os sonhos dos nossos clientes acessíveis. Somos uma 

empresa carioca da gema e líder em vendas no varejo fluminense. Contamos 

com um time de mais de 2500 guerreiros de sangue amarelo e mais de 120 

lojas espalhadas pelo sudeste brasileiro. 

Durante a pandemia exercitamos consistentemente o conceito de liderança 

autêntica seguindo os princípios: cuidar da nossa gente, tomar decisões 

baseadas em nossos valores, construir relações de confiança, promover o 

autoconhecimento e desenvolver nossa gente. Norteados por essas premissas, 

nos reinventamos rapidamente, desenvolvendo e implantando quatro 

iniciativas: 

1. Casa que Cuida - programa que busca promover o bem-estar e a saúde 

mental da nossa equipe e de seus familiares.  

2. Casa de Comunicação – canal de comunicação interna, que democratiza o 

acesso à informação de forma humanizada e busca ressignificar as 

relações sociais em um momento de distanciamento físico.  

3. Casa do Saber – plataforma de ensino a distância, que democratiza o 

acesso à aprendizagem e viabiliza a capacitação para novas funções de 

forma segura e humanizada.  

4. Casa de Desenvolvimento – iniciativa de incentivo ao dialogo de feedback, 

que fomenta o protagonismo no processo de desenvolvimento. 

Acreditamos que as pessoas são os grandes catalizadores de resultado em 

uma empresa. Com ações consistentes de gente & gestão, aliadas à paixão 

dos nossos líderes autênticos, engajamos o nosso time, enfrentamos um 

cenário adverso e crescemos a rentabilidade da empresa em relação ao ano 

anterior. Um resultado surpreendente, consequência de diversas iniciativas que 

possuem um único ingrediente comum: NOSSAS PESSOAS. 



INTRODUÇÃO 

Existimos para tornar acessíveis os sonhos dos nossos clientes. Na 

CASA&VIDEO, contamos com um time de mais de 2500 guerreiros de sangue-

amarelo, que se esforçam diariamente para oferecer aos nossos clientes os 

mais diversos produtos a preços justos. São mais de 10.000 itens em utilidades 

domésticas, celulares, eletroportáteis e outros. Com mais de 120 lojas 

espalhadas pelo sudeste brasileiro, fizemos e continuamos fazendo a diferença 

durante a pandemia, abastecendo as casas das famílias brasileiras com 

produtos essenciais ao dia a dia. 

Durante a pandemia, exercitamos consistentemente o conceito de liderança 

autêntica, disseminado por Bill George, professor da Harvard Business School. 

Acreditamos que ao liderar de forma autêntica, ou seja, promovendo o 

autoconhecimento, atuando em pontos de desenvolvimento, tomando decisões 

baseadas em valores e construindo relações de confiança por meio da 

honestidade e vulnerabilidade, a organização é capaz de aumentar o 

engajamento do time e gerar resultados positivos. 

Definimos a pirâmide de autenticidade abaixo para nortear as ações 

conduzidas por gente & gestão durante a pandemia. 

 



1. CUIDAR DA NOSSA GENTE - Nos preocupamos genuinamente com as 

pessoas e nos colocamos no lugar do outro. Nossa gente é nossa 

prioridade. 

2. TOMAR DECISÕES BASEADAS EM NOSSOS VALORES - Somos gente do 

bem, fazemos o correto sempre, mesmo que seja o caminho mais difícil. 

3. CONSTRUIR RELAÇÕES DE CONFIANÇA POR MEIO DA HONESTIDADE 

E VULNERABILIDADE - Compartilhamos boas e más noticias, somos 

honestos. Reconhecemos que não temos todas as respostas e possuímos a 

coragem de sermos imperfeitos.  

4. PROMOVER O AUTO-CONHECIMENTO - Buscamos nos conhecer bem, 

potencializamos nossos pontos fortes e desenvolvemos nossos pontos fracos. 

5. DESENVOLVER NOSSA GENTE - Nos preocupamos com o 

desenvolvimento profissional do nosso time e nos esforçamos para ajudá-los a 

crescer. 

Durante a pandemia, norteados por essas premissas, nos reinventamos de 

forma ágil, desenhando e implantando quatro iniciativas relevantes de gente e 

gestão. São elas: Casa que Cuida, Casa de Comunicação, Casa do Saber e 

Casa de Desenvolvimento. 

 Casa que Cuida 

Acreditamos que um líder autêntico é apaixonado pelo que faz, foca nos 

resultados e lidera não só com a cabeça mas, também, com o coração. Na 

CASA&VIDEO nos preocupamos genuinamente com as pessoas e 

demonstramos isso em nossas ações.   

Desde o início da pandemia tomamos medidas importantes para proteger 

nossos colaboradores e suas famílias, desde compartilhar informativos sobre o 

coronavírus a afastar imediatamente o grupo de risco das atividades laborais 

presenciais. Lançamos, também, um serviço de orientação psicológica, jurídica 

e financeira, totalmente confidencial e gratuito para os nossos colaboradores e 

seus dependentes.  

Por meio do Casa que Cuida, buscamos promover não só a saúde mental do 

nosso time e de seus familiares mas também apoiá-los em questões 



financeiras e legais que podem ter sido agravadas durante a pandemia devido 

à perda do emprego de um membro da família, a necessidade de renegociação 

de um contrato de aluguel e outros. 

 Casa de Comunicação 

Acreditamos que as relações de confiança são construídas e mantidas por 

meio do exercício pleno da honestidade e vulnerabilidade. Na CASA&VIDEO, 

durante a pandemia demos boas e más noticias, reforçamos que muitas vezes 

não temos a resposta para determinadas perguntas. Falamos de tudo, para 

todos e frequentemente. 

Manter uma comunicação interna eficaz sempre foi um enorme desafio. A 

grande capilaridade das lojas dificultava a humanização da comunicação e a 

inelegibilidade ao email corporativo para os cargos operacionais de loja e do 

centro de distribuição tornava o processo de compartilhamento da informação 

moroso e falho. Apesar do esforço do time em manter os quadros de aviso 

atualizados, o aumento da frequência e quantidade de informações importantes 

sendo compartilhadas potencializou a ineficiência do processo. Em um 

segundo momento, com parte dos nossos colaboradores afastados de suas 

funções ou trabalhando remotamente devido ao isolamento social, vimos a 

necessidade de nos conectar de forma diferente com o time. Criamos o Casa 

de Comunicação, um perfil privado/fechado do Instagram, exclusivo para a 

comunicação com os nossos colaboradores. Com esse novo canal, tivemos a 

possibilidade de humanizar a comunicação interna e democratizar o acesso à 

informação, de forma ágil, efetiva e sem custo adicional. 

Humanizamos e reforçamos a comunicação corporativa, para todos os 

colaboradores, por meio de lives semanais conduzidas por membros 

executivos e parceiros. Nessas transmissões ao vivo: 

 Abordamos a evolução dos nossos resultados, mantendo todos do time 

na mesma página; 

 Compartilhamos as tomadas de decisões importantes, garantindo que o 

time compreendesse o motivo das ações realizadas; 



 Sensibilizamos nosso time sobre a importância da saúde, bem-estar, 

inteligência emocional e outros temas relevantes para o momento; 

 Interagimos com o nosso time, escutando-os, nos mantendo próximos e 

acessíveis, independentemente da distância física. 

Com a Casa de Comunicação, além dos nossos colaboradores poderem 

acessar de qualquer lugar, de seus tablets e smartphones todos os 

informativos corporativos, também podem curtir e comentar em posts, criar 

grupos de conversa e aumentar conexões, ressignificando as relações sociais 

nesse momento de distanciamento físico.  

 

 Casa do Saber 

Com o fechamento de grande parte das lojas físicas e seu alto impacto no 

resultado da empresa, nosso time de forma ágil e criativa lançou diversas 

iniciativas para reverter a queda das vendas. A CASA&VIDEO Mini e o 

programa Somos todos Vendedores Digitais são exemplos relevantes. 

Com o conceito de parceria como pilar de sustentação, a CASA&VIDEO Mini 

constitui um novo modelo de ponto de venda e oferece mais facilidade aos 

nossos clientes, que podem aproveitar suas visitas rotineiras ao mercado para 

adquirir eletrônicos e eletrodomésticos importantes ao dia a dia. Inauguramos 

durante a pandemia mais de 100 Minis em super e hipermercados parceiros, 

criando mais de 300 oportunidades de emprego.  

Através do programa Somos todos Vendedores Digitais, convidamos todos 

colaboradores ativos, independente da área e função, a promover as nossas 

vendas via e-commerce. Com essa solução aumentamos a nossa base de 

clientes digitais e conectamos cada vez mais o nosso time aos desafios da 

digitalização do varejo. 

Para alcançarmos resultados positivos tanto na operação da CASA&VIDEO 

Mini quanto no programa de vendedores digitais, foi necessário garantir uma 

equipe bem treinada, colocando em primeiro lugar a saúde e segurança de 

todos. Surge, então, a Casa do Saber, uma plataforma de ensino a distância, 

que viabiliza a capacitação remota para as novas funções e admissões e 



democratiza o acesso à aprendizagem. Com o lançamento da ferramenta em 

maio, passamos a oferecer acesso a mais de 200 conteúdos para 100% do 

time. Nossos colaboradores podem acessar facilmente a plataforma de 

qualquer computador, smartphone ou tablet. 

Ao ingressar na Casa do Saber nosso time visualiza quatro conglomerados de 

conteúdo: 

1. Por Dentro da Casa: disponibiliza materiais focados na integração 

corporativa e disseminação das políticas internas da empresa. 

2. Casa da Liderança: disponibiliza materiais voltados ao desenvolvimento 

da liderança. 

3. Casa do Desenvolvimento: disponibiliza materiais voltados para o 

desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais e 

alinhamento de valores corporativos 

4. Casa do Varejo: disponibiliza materiais sobre tendências do varejo e 

treinamentos funcionais. 

Mantemos 100% do conteúdo disponibilizado livre. Oferecemos acesso a todas 

as trilhas de aprendizagem disponíveis, independente da área ou nível 

hierárquico. Com a abordagem de livre aprendizagem, além de promovermos o 

desenvolvimento de profissionais polivalentes, estimulamos que os nossos 

colaboradores sejam cada vez mais protagonistas das suas carreiras e 

desenvolvimento. Buscamos também extrapolar o universo de aprendizagem 

da CASA&VIDEO, criando uma midiateca que disponibiliza links para cursos 

online gratuitos oferecidos por instituições de ensino como FGV e IBMEC. 

Para mantermos o processo de capacitação humanizado, criamos turmas 

virtuais conduzidas por profissionais de Gente & Gestão, antes e após a 

realização de uma trilha de aprendizagem obrigatória. Assim, nossos 

colaboradores têm a oportunidade de sanear dúvidas sobre os materiais e 

compartilhar percepções, se conectando com outros membros do time. 

 Casa de Desenvolvimento 

Promover um ambiente de diálogo para o desenvolvimento sempre foi um 

grande desafio para nós. O formato tradicional de treinamento presencial 

dificultava a condução da sensibilização e capacitação dos gestores devido à 



alta capilaridade das lojas físicas e ao custo logístico de eventos presenciais. A 

inelegibilidade ao email corporativo para os cargos operacionais de loja e do 

centro de distribuição tornava difícil o processo de formalização e 

acompanhamento da condução das conversas de feedback, assim como o  

estabelecimento e formalização dos planos de desenvolvimento individuais. 

Buscando promover cada vez mais a conexão líder-liderado e reforçar as 

relações de confiança, criamos um movimento de incentivo as conversas de 

feedback. Durante o mês de agosto, realizamos workshops virtuais com os 

nossos gestores, capacitando-os em como conduzir de forma eficaz esses 

encontros. Também disponibilizamos aos liderados, conteúdos em e-learning 

preparando-os para o novo formato das conversas. Introduzimos a metodologia 

COMEÇAR, CONTINUAR e PARAR que apresenta de forma simples um 

roteiro para a conversa de desenvolvimento. Para facilitar o registro das 

conversas e garantir o acesso futuro aos tópicos discutidos e acordos 

realizados, implantamos em agosto a ferramenta Qulture.Rocks, 

disponibilizando para 100% dos nossos colaboradores o acesso a uma 

plataforma única de desenvolvimento. Nosso time pode acessar a 

Qulture.Rocks pelo computador, smartphone ou tablet, de casa, da loja, sede 

ou centro de distribuição. 

RESULTADOS E CONCLUSÃO 

Mais importante do que cuidar do nosso time em momentos de bonança é 

manter a nossa gente como prioridade nas horas difíceis. Quando somos 

empáticos e agimos a favor do bem-estar do time criamos um ambiente de 

confiança e engajamento. Com o Casa que Cuida, cerca de 40 colaboradores 

tiveram acesso à orientação psicológica, jurídica, financeira ou serviço social 

durante a pandemia. Uma pesquisa recente realizada pelo Ministério da Saúde 

sobre o quadro psiquiátrico dos brasileiros durante a pandemia revelou que 

32% dos entrevistados se sentiram para baixo ou depressivos durante o 

período. Em julho de 2020, realizamos uma pesquisa interna com 60% dos 

nossos colaboradores e identificamos que apenas 6% se sentiram mais 

ansiosos ou depressivos durante a pandemia. Acreditamos que as ações de 

promoção do bem-estar realizadas internamente foram fundamentais para 

identificação do cenário de saúde mental mais favorável. 



Acreditamos que a honestidade e a vulnerabilidade são fundamentais para 

estabelecermos relações de confiança e criarmos maior engajamento. Por meio 

do Casa de Comunicação, mantivemos o nosso time mais e melhor informado. 

Foram mais de 160 posts, comunicados e lives que nos ajudaram a nos 

conectar ainda mais com esse time vencedor. Uma pesquisa interna realizada 

no mês de julho de 2020 demonstrou que 96% do nosso time avalia a 

qualidade e quantidade de comunicação interna como boa ou excelente, o que 

demonstra uma melhora em relação ao índice de confiabilidade de 

comunicação eficaz de 72% aferido na pesquisa de clima realizada em 2019. 

Queremos aprender e colaborar cada vez mais com o desenvolvimento das 

nossas pessoas. Com a Casa do Saber capacitamos mais de 300 novos 

colaboradores de forma segura e humanizada. Foram mais de 4200 horas de 

treinamento realizados entre maio e agosto. 

Para a CASA&VIDEO as pessoas são os grandes catalisadores de resultado 

da empresa. Com o novo movimento de conversas de feedback, garantimos 

que 99% do nosso time, trabalhando presencialmente ou remotamente, 

pudessem se conectar melhor com seus gestores e dialogar abertamente sobre 

seu momento profissional. 

Acreditamos que a consistência nas nossas ações, aliada à paixão dos nossos 

líderes, gerou maior engajamento em nosso time durante a pandemia e, por 

consequência, melhores resultados para a companhia. Apesar do cenário 

adverso, da queda brusca das vendas do mercado de varejo, fechamos o 

primeiro semestre de 2020 crescendo o EBITDA da empresa em relação ao 

ano anterior. Muitas iniciativas, além das que compartilhamos nesse case, 

foram importantes para o alcance desse resultado. Estamos muito orgulhosos 

de todas as ações e principalmente do ingrediente comum a todas: NOSSAS 

PESSOAS. 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS ILUSTRATIVOS  

 

CASA QUE CUIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASA DE COMUNICAÇÃO 

 

 

 

 

 

 



 

CASA DO SABER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CASA DE DESENVOLVIMENTO 

 

 

 

 

 


