
 

Classificado como Público 

a) Apresentação/Resumo inicial/Release: 

Informações básicas sobre a organização 

 A TIM SA é uma empresa do ramo de Telecomunicações, fundada em 1998, sediada 
no Rio de Janeiro no endereço Avenida João Cabral de Mello Neto n° 850, bloco 01 
20775-057 – Barra da Tijuca.. Sua força de trabalho conta com aproximadamente 
9.500 pessoas em todo território nacional. Endereço do website é www.tim.com.br. 

A TIM possui uma atuação relevante no mercado de Telecom, atuando com 
mobilidade, residencial e soluções.  
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Título e Resumo do case 

 

Título: “E-coaching para Primeira Gestão: coragem digital, confiança e cuidado 

como alavancas para o desenvolvimento de novos líderes”  

 

Este case retrata uma iniciativa, chamada E-Coaching, voltada para as pessoas 

promovidas à Primeira Gestão. Neste primeiro grupo de participantes, que chamamos 

de turma piloto, priorizamos os líderes recém promovidos que enfrentaram os dilemas 

e desafios desta transição de “Líder de Si” à “Líder de Outros” durante a Pandemia.  

O E-Coaching é uma solução digital que oferece uma jornada de desenvolvimento 

para liderança, por meio de um processo de Coaching personalizado de acordo com 

as metas de desenvolvimento do participante e, aderente ao novo modelo de 

competências da TIM.  É um percurso 100% digital disponível por seis meses em uma 

plataforma, com cinco sessões ao vivo com um Coach e, curadoria customizada de 

conteúdos e atividades.  

Compartilhamos neste case todo o nosso percurso desde a construção do projeto, a 

estratégia de lançamento, pontos principais alinhados com as pessoas envolvidas, 

como a jornada de E-Coaching acontece na plataforma e, por fim, os resultados 

quantitativos e qualitativos que ilustram como foi o impacto desta iniciativa. Ou seja, 

como coragem digital, confiança e cuidado, aliados ao processo de Coaching foram 

os diferenciais para acelerar a transição de pipeline deste grupo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Classificado como Público 

 

b) Introdução  

 

Mudanças significativas que influenciam as nossas prioridades  

 

O mundo VUCA, amplamente divulgado e original do período pós Guerra Fria, esteve 

presente em muitos estudos e, sempre nos trouxe inquietações sobre como 

deveríamos navegar neste contexto “Volátil, Incerto, Complexo e Ambíguo”.  

Durante um evento no Institute for The Future (IFTF), em 2018, o antropólogo e 

futurista, Jamais Cascio, apresentou uma nova visão em relação ao conceito VUCA.  

A interpretação de Cascio foi chamada de BANI, a sigla para Brittle, Anxious, Non-

linear e Incomprehensible, ou em tradução, Frágil, Ansioso, Não-linear e 

Incompreensível. Tal conceito ganhou força durante o cenário pandêmico e está 

presente em nossas vidas, nos desafiando a refletir: como podemos desenvolver cada 

vez mais a nossa capacidade de aprender, desaprender e reaprender?   

Movimento e evolução foram as respostas. Precisávamos de novas competências e 

novas soluções de desenvolvimento para a Liderança da TIM. Enfrentar os desafios 

deste novo mundo com a ótica tradicional não era uma opção. E os desafios não eram 

poucos: aceleração da transformação digital trazida pela Pandemia, novo formato de 

trabalho à distância, equilíbrio entre vida pessoal e profissional, cuidado com a saúde 

das pessoas, construção de relações de confiança, entre outros. De fato, a coragem 

digital é um dos legados que a Pandemia nos deixou, nos forçando a desenvolver a 

capacidade de enfrentar os receios que não nos permitiam usar as ferramentas 

digitais. Muitas delas já disponíveis e pouco exploradas. De fato, esta reflexão é 

aplicável ao trabalho em home-office e aos novos formatos de negócio. Mas, aqui 

neste case, nosso foco é ilustrar como é possível se entregar, confiar e criar relações 

próximas mesmo numa situação de distância física. Será que um processo de 

Coaching pode impactar positivamente a vida das pessoas neste cenário?  

 

Por que fazer algo inovador num momento de tantas mudanças?  

O nosso propósito aqui na TIM é “Evoluir juntos com coragem, transformando 
tecnologia em liberdade”. E nossos valores são:  

➢ Coragem: Coragem para inovar e sempre pensar diferente; 
➢ Respeito: Respeito é cuidar de todos e valorizar cada um; 
➢ Liberdade: Liberdade para acessar o que é importante para você. 

 

E este propósito foi um dos guias para repensar a nossa forma de atuação na área 

de desenvolvimento, propondo soluções consistentes embasadas pelos 

direcionamentos do reposicionamento da nossa marca, Plano Industrial 2021-2023 e 

Plano Estratégico de Recursos Humanos. Era necessário customizar as soluções, 

flexibilizar as oportunidades de aprendizagem, proporcionar um ambiente favorável 

para que as pessoas fossem responsáveis pela própria evolução através de ações 

autodirigidas, usar metodologias práticas e oferecer soluções digitais.  

Por que Coaching? O Coaching, segundo a ICF (International Coach Federation) é 

uma parceria entre o Coach e o Cliente, um processo de desenvolvimento que permite 
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maximizar o potencial pessoal e profissional, na busca do alcance dos seus objetivos 

e metas, através do desenvolvimento de novos e mais efetivos comportamentos. É 

uma solução que permite customização pois cada processo é único, conforme as 

necessidades específicas daquela pessoa, de acordo com a meta que ela deseja 

alcançar.  

Por que começar pela Primeira Gestão? A primeira passagem do pipeline 

geralmente é a mais desafiadora, ainda mais num cenário imposto pela pandemia de 

COVID-19, com novos dilemas e mudanças. Este público não possuía um padrão 

formal de Onboarding para apoiá-los nos primeiros meses no cargo.  

Desta forma, o público alvo foram os gestores de equipe que foram promovidos à 

Primeira Gestão no período de agosto de 2019 a outubro de 2020. Ou seja, líderes 

menos seniores que, frente aos seus desafios e dilemas de gestão, buscam o 

desenvolvimento de comportamentos mais imediatos e voltado para a prática. E, que 

foram muito impactados por todas as mudanças impostas pela Pandemia.  

Por que a Primeira Gestão é tão desafiadora e merece um olhar atento? Cada 

passagem do pipeline de liderança, segundo Ram Charan (2010) requer que as 

pessoas adquiram uma nova forma de gerir e liderar, e abandonem as formas de 

exercer suas atribuições anteriores em três esferas:  

1) Habilidades: novas capacidades requeridas para realizar as novas 

responsabilidades; 

2) Administração do Tempo: nova divisão do tempo, pois isso que direciona a 

nova forma de trabalhar; 

3) Valores de Trabalho: mudar a perspectiva do que consideram importante, 

para que isso se torne o foco da sua energia. 

Imagem: Pipeline de liderança - Ram charan 

 

Para a professora de Harvard, Linda Hill, “A passagem de colaborador para gestor de 

pessoas representa uma profunda mudança de identidade”. São mudanças 

impactantes de foco de atuação, como nos exemplos da figura abaixo: 
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 Desta forma, os estudiosos do tema dizem que fazer a primeira passagem do pipeline 

já é muito desafiador. Fazer tal passagem e lidar com os novos dilemas impostos pela 

Pandemia é um desafio sem precedentes. E isso exigiu uma resposta rápida e 

consistente da área de Recursos Humanos.  

c) Corpo do trabalho  

O que é o E-Coaching? É uma solução digital que oferece uma jornada de 

desenvolvimento para liderança, por meio de um processo de Coaching 

personalizado de acordo com as metas de desenvolvimento do participante e, 

aderente ao novo modelo de competências da TIM.  

Escopo:  

➢  Percurso de desenvolvimento 100% digital disponível por 6 meses em uma 

plataforma customizada; 

➢ Cinco sessões ao vivo de Coaching e trocas de mensagens ilimitadas com 

Coaches credenciados pela ICF (International Coach Federation); sendo que 

cada participante possui um Coach dedicado; 

➢ Curadoria customizada de conteúdos e atividades conforme as próprias 

necessidades e objetivos de cada participante. 

Benefícios:  

➢ Monitoramento contínuo da evolução, através do suporte do coach e 

envolvimento da liderança imediata; 

➢ Percurso 100% autodirigido: flexibilidade de agenda e autonomia; 

➢ Aceleração no desenvolvimento das competências, através de exercícios 

práticos para a aquisição de novos hábitos. 

 

A Jornada de E-Coaching  

As novas competências foram totalmente incorporadas à Jornada do E-Coaching, por 

meio da definição de metas de desenvolvimento, conexão aos conteúdos e 

atividades. Tudo dentro da própria plataforma, num ambiente 100% digital. Na prática, 

ao priorizar uma competência como objetivo do seu percurso, o participante recebe 

recomendações relacionadas à esta necessidade. Todo o processo é orgânico e 

flexível, então um objetivo escolhido no início pode ser alterado conforme o decorrer 

das ações e sessões. Entendendo que cada sessão pode trazer novos aprendizados 

e reflexões, esta flexibilidade de alterar a meta inicial foi importante para garantir 

aderência à realidade de cada pessoa no decorrer dos seis meses.  
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Figura da Jornada:  

 

 

Novo Modelo de Competências da TIM 

 

Estratégia de comunicação e engajamento:  

1) E-mail da Vice-presidente de Recursos Humanos para a liderança executiva 

da TIM; 

2) Reunião de alinhamento com o time de Business Partners de Recursos 

Humanos; 

3) E-mail da caixa de Desenvolvimento personalizado para cada líder imediato, 

com a relação de gestores do seu time que são participantes do Programa; 

4) E-mail da caixa de Desenvolvimento aos participantes; 

5) Reunião de alinhamento com a liderança imediata; 

6) Reunião de Kickoff com os participantes. 

 

Alinhamento com a liderança imediata: Realizamos um encontro com este público 

para alinhar papéis e responsabilidades. O papel da liderança imediata é acompanhar 

a jornada, apoiando o participante na identificação de metas de desenvolvimento e 

no fornecimento de feedbacks contínuos ao longo do processo. Além disso, é um 

aliado de extrema importância para encorajar, engajar e apoiar na trajetória de 

Carreira dos participantes. Também apresentamos o programa, explicamos o que é 

o Coaching e sua relação com a Neurociência.  

Acesso a DIVE e 

log-ing

Preparo a 

minha meta

Ações Ações Ações

Concluo a 
Experiência

Videochamada

com Coach
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Equipe

Armazém
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Kickoff com os Participantes: Realizamos um encontro para iniciar o programa com 

os 57 líderes escolhidos para a primeira turma do E-Coaching e seguimos a agenda 

abaixo:  

 

Nosso foco foi trazer mensagens para inspirar os participantes e compartilhar 

conceitos sobre Coaching e a jornada de desenvolvimento. A liderança do RH 

presente deu o tom sobre a importância desta iniciativa, contextualizaram e 

engajaram o grupo. Nossos parceiros Pragma e Vetrya também estiveram presentes, 

apresentando a plataforma e trazendo conceitos sobre neurociência para 

compartilhar o referencial teórico que possibilita a efetividade do processo de 

Coaching. Abaixo, alguns exemplos do que foi compartilhado:  

 

Falar sobre Coaching é falar sobre mudança, transformação. E mudar é difícil para o 

nosso cérebro, porque implica uma determinação interna para mudar, é uma luta da 

nossa mente contra si mesma. E esta é a luta necessária para mudar o nosso 

comportamento, mudar hábitos, para alcançar nosso crescimento pessoal e 

excelência profissional. Neste sentido, o que precisamos para mudar e dar às nossas 

ações a direção que queremos? Precisamos de dois tipos de ajuda: 

1) Ajuda para expandir a nossa consciência, para saber o que realmente 

queremos mudar; 
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2) Ajuda para manter o foco em nossos objetivos, em manter nossa 

determinação, para conseguir mudar o que queremos. 

Neste sentido, sabíamos que cada participante teria um ponto de partida diferente 

nesta jornada. Cada um com suas próprias dificuldades e anseios. Alguns já tiveram 

a oportunidade de fazer terapia, outros ainda estavam iniciando um processo de 

autoconhecimento. Nosso trabalho ali no kickoff foi também deixar todas pessoas 

confortáveis, pois não havia certo ou errado. O Coach estava presente justamente 

para adequar o processo ao tipo de ajuda que a pessoa precisasse.  

A Plataforma de E-Coaching 

Desde o início o nosso objetivo era oferecer uma experiência digital de 

desenvolvimento. Então, era necessário contratar um parceiro que tivesse a 

tecnologia necessária. Ao realizar o mapeamento de mercado em parceria com a 

nossa área de Suprimentos, identificamos que muitos fornecedores estavam ainda se 

adaptando ao cenário da Pandemia e tinham soluções digitais que apenas 

possibilitavam a conexão do participante com o Coach. Aqueles que faziam a inclusão 

de materiais de desenvolvimento como complemento não usavam a mesma 

tecnologia. Em outras palavras, não era possível ter uma experiência no mesmo 

ambiente virtual. De fato, foram os parceiros Pragma e Vetrya que nos apresentaram 

a plataforma “DIVE” e, assim a nossa escolha foi feita de forma muito confortável. 

Abaixo, um exemplo para ilustrar como é a plataforma:  

 

Como o E-Coaching acontece na plataforma DIVE? Vale destacar quatro pontos: 

1) Conexão com o modelo de competências da TIM; 
2) Conteúdos, estímulos e exercícios para usar e explorar; 
3) Flexibilidade de tempo, esforços e manutenção do ritmo e energia. 
4) Confidencialidade do conteúdo das conversas com o coach. 

 

Desta forma, os participantes podem expressar livremente seus pensamentos, ter a 

experiência da mudança, recebendo suporte completo e contínuo do Coach no 

caminho da excelência. 
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d) Resultados e Conclusão 

Quando escolhemos o E-Coaching como ação para fortalecer nossos gestores de 

equipe, sabíamos que teríamos um grande desafio pela frente. E não foi diferente. 

Mapeamos vários riscos: a metodologia poderia não ser aceita, as pessoas poderiam 

não priorizar o seu próprio desenvolvimento por conta do cenário da Pandemia ou até 

mesmo, não conseguirem se abrir com seu Coach e, criar uma relação de confiança, 

à distância. Aqui, vale reforçar que nossos valores nos guiaram. Com certeza temos 

lições aprendidas que já estão sendo implementadas nas outras turmas que estão em 

andamento, mas, os resultados qualitativos e quantitativos falam por si.  

Começamos a jornada com 57 líderes que foram promovidos à esta primeira posição 

de gestão entre agosto de 2019 e outubro de 2020. Logo nos primeiros meses 

algumas pessoas não engajaram no processo, relatando falta de tempo por 

demandas de trabalho ou questões pessoais. Nosso trabalho aqui foi respeitar esta 

decisão e acolher estas pessoas. Desta forma, tivemos ao final do percurso desta 

turma piloto 85% de adesão. De acordo com um estudo da ICF (International Coach 

Federation) chamado ICF Global Consumer Awareness Study”, 85% das pessoas que 

vivenciam um processo de Coaching relatam estar satisfeitos com a experiência. E 

isso está em linha com os resultados do nosso case.  

Foram 3.500 mensagens trocadas entre os participantes e Coaches e 203 sessões 

realizadas. As competências mais escolhidas para desenvolver deste grupo refletem 

de fato os maiores desafios encontrados na Primeira Gestão. As quatro competências 

mais escolhidas para desenvolver foram: “Cuidar do Desenvolvimento das Pessoas 

e Individual” em 1º lugar. Em 2º lugar, Ter Capacidade de Transformar, “Gerenciar o 

Tempo” em 3º lugar e, em 4º lugar, “Buscar Desafios”. Abaixo, detalhamos os 

comportamentos de cada competência escolhida e as ações da plataforma sugeridas 

para apoiar o participante no percurso: 
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Abaixo, trazemos a relação de todas as ações acessadas.  

Gráfico com a quantidade de acessos das atividades  

 

 

Encontro final com os participantes: Reunimos a turma do piloto, de forma virtual pelo 

Microsoft Teams, para celebrar o final da jornada. Foi um momento de muita emoção 

e troca de experiências. Aqui, gostaria de destacar que a emoção foi também dos 

profissionais envolvidos na gestão do programa. Tudo que é feito com amor e 

propósito ganha uma cor diferente. Não poderia descrever aqui em palavras o que foi 

entregar algo de tanto valor para a vida das pessoas.  

Compartilhamos alguns dados do E-Coaching para ilustrar como o percurso deles 

tinha sido intenso: quantas sessões realizadas, mensagens trocadas, principais 

competências e atividades escolhidas. Separamos os participantes em grupos 

menores, de quatro pessoas, para que pudessem se aproximar, trocar aprendizados 

e pensar em formas de continuar focando no seu desenvolvimento. Também 

surpreendemos este grupo com um vídeo gravado pelos seus Coaches com 

mensagens especiais de agradecimento e afeto. As reações foram intensas, tanto por 

mensagens escritas no chat quanto nas falas das pessoas. Também fizeram pedidos 
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para ter acesso durante mais tempo à plataforma DIVE e receber mais conteúdos 

para consumir ao longo dos próximos meses.  E conseguimos atender a estes 

pedidos. Abaixo, mostramos a nuvem de palavras feita por eles via ferramenta 

Mentimeter, aonde solicitamos que eles deixassem uma mensagem aos próximos 

participantes do E-Coaching. Podemos notar que o que foi escrito reflete muito o 

impacto desta jornada nas suas próprias vidas. Também mostramos na figura abaixo 

o comunicado enviado após o encontro. 

 

 

   

Ao final do Programa foram enviadas duas pesquisas via ferramenta Microsoft Forms, 

uma destinada aos participantes e outra a liderança imediata. Abaixo, trazemos os 

principais resultados quantitativos e alguns comentários para ilustrar o impacto desta 

iniciativa.  

Pesquisa enviada à liderança imediata:  

➢ 100% notaram mudanças de comportamento nos seus/suas liderados(as); 

➢ 100% concordaram que a metodologia contribuiu efetivamente para o 

desenvolvimento das competências de liderança; 

➢ 96% indicam o programa para outras pessoas em posição de liderança; 

➢ Alguns comentários registrados na pesquisa: 

 

“Percebi um comportamento diferente do meu liderado, que me transmitiu uma grande 

satisfação e já definimos inclusive planos de ação voltados aos pontos a desenvolver 

do mesmo.” 

“Este programa agrega um benefício enorme à primeira gestão, e deve ser continuado 

e estendido. Parabéns pela iniciativa!” 

“O alinhamento das necessidades de desenvolvimento da minha liderada foi perfeito. 

Os pontos trazidos pelo Coach foram muito assertivos com relação aos pontos que 

Nuvem de Palavras Comunicado pós encontro 
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eu estava tocando com ela e, ampliaram a visão e a forma de atuar no processo de 

melhoria.” 

“O programa é muito bom.  Provoca o participante a pensar em suas atitudes e 

comportamentos como líder, que no dia a dia não é percebido, pela quantidade de 

demanda de trabalho.  Com o auxílio do Coach, e reuniões comigo, foi possível traçar 

objetivos para a melhoria da gestão, que vêm sendo implementadas pela participante 

do programa.” 

Pesquisa enviada aos participantes: 

➢ 100% ficaram satisfeitos com as interações com os Coaches; 

➢ 97% declararam que os objetivos estabelecidos foram alcançados; 

➢ 97% declararam que se sentem mais preparados para lidar com os desafios 

de Gestão; 

➢ 90% ficaram satisfeitos com a plataforma DIVE; 

➢ 77% afirmaram que receberam suporte da liderança imediata por meio de 

feedbacks; 

➢ Alguns comentários registrados na pesquisa: 

“No início do programa de coaching, confesso que fiquei um pouco apreensivo devido 

a Pandemia e o processo ser totalmente online.  Mas após o início tudo mudou, o 

programa superou minhas expectativas e posso dizer que mudou minha vida, hoje 

sou uma pessoa melhor na minha vida pessoal e no meu profissional.  Agradeço muito 

a minha Coach, pela dedicação, atenção e compromisso, sempre me orientando com 

muita excelência.  Destaco também o sistema e os materiais utilizados no programa 

que são de excelente qualidade.” 

“No percurso do E-Coaching, fui desmistificando conceitos, resgatando a autoestima, 

elevando e compreendendo melhor os valores que devem nortear a minha conduta. 

Tudo isso amparado por uma profissional que conseguiu me fazer acreditar que é 

possível e que é sempre possível inaugurar um olhar diferente mesmo sobre o que já 

está cristalizado. Uma experiência única e renovadora.” 

“Ferramenta Dive muito prática, direta, com conteúdo claros e objetivos (...) além da 

ferramenta não poderia esquecer é da minha Coach, que agradeço pela paciência, o 

carinho, a dedicação, as dicas, os materiais, pelo direcionamento que e me fez dar 

atenção a coisas que estavam no meu campo de visão mas que não conseguia 

enxergar, deixando claro que sou capaz e que só depende de mim mesmo.” 

“Excelente iniciativa, me senti cuidada e amparada como gestora, para desenvolver 

minhas potencialidades e auxiliar o meu time em seu desenvolvimento. Espero que 

todos os gestores tenham a mesma oportunidade.” 

“A Coach e o programa só vieram a confirmar que estou no caminho do meu 

propósito, que é servir e ajudar aos meus liderados a serem grandes profissionais e 

grandes pessoas.” 

Conclusão:  

O Programa foi bem avaliado pelos participantes e seus líderes imediatos, que 

declararam ver indícios de mudança de comportamento oriundos do processo de 
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Coaching. Estes resultados se embasam nas pesquisas enviadas, que captaram 

feedbacks quantitativos e qualitativos. A metodologia foi bem aplicável ao grupo de 

Primeira Gestão, que demonstrou uma carência de ferramental para liderar. Iniciamos 

com 57 gestores de equipe, recém promovidos à Primeira Gestão e que estavam 

passando por estes primeiros dilemas justamente durante a pandemia. Como 

pudemos ver, a passagem de “Líder de si” para “Líder de outros” conforme o pipeline 

de Liderança, já é uma transição muito desafiadora. Ter este cuidado foi um 

diferencial reconhecido por estes líderes. Com base nisso, antes mesmo da turma 

piloto terminar já iniciamos novas turmas e, decidimos incorporar o E-Coaching ao 

processo de Onboarding da Liderança, que já está acontecendo em formato digital. 

Ou seja, a cada trimestre atualizamos a nossa base de participantes com os 

promovidos e lançamos novas turmas. Sempre com o olhar de cuidar, compartilhando 

ferramentas e conteúdos, construindo relações de confiança e exercendo a nossa 

coragem digital. 

Como diz Guimarães Rosa:  

“O correr da vida embrulha tudo. 

A vida é assim: esquenta e esfria, 

aperta e daí afrouxa, 

sossega e depois desinquieta. 

O que ela quer da gente é coragem.”  
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e) Anexos ilustrativos  

Mapa de Atividades da Plataforma e Competências 

 

Registro do Kickoff com os participantes 

 

Registro do Encontro Final com os participantes 
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Comunicado aos participantes ao final da jornada 

 

 

Comunicado à liderança imediata ao final da jornada
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Prints de alguns comentários da pesquisa realizada no Microsoft Forms 

     

    

Post no LinkedIn no lançamento do Programa 

 

Link com vídeos da plataforma de E-Coaching 

https://drive.google.com/drive/folders/1x3CSlEYk2Zom7x300JS4rnqEdoMpGlo2?usp

=sharing 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1x3CSlEYk2Zom7x300JS4rnqEdoMpGlo2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1x3CSlEYk2Zom7x300JS4rnqEdoMpGlo2?usp=sharing

