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a) Apresentação/Resumo inicial/Release 

 
a.1 
 
• Informações básicas sobre a organização: 

 
Razão Social: CYRELA RJZ CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
LTDA – CNPJ: 04.790.731/0003-09 
 
Ramo de Atividade: 41.20-4-00 - Construção de edifícios 
 
Ano de Fundação: Cyrela – 1962 - Fusão RJZ Engenharia + Cyrela em 2006 
 
Endereço: Avenida das Américas 2.480, bloco Corporate, 3º andar, Barra da Tijuca, CEP: 
22640-101 – Rio de Janeiro/RJ 
 
Responsável: Katheryne Curty Oliveira – Gerente de Recursos Humanos e Relacionamento 
com Cliente | E-mail: katherynecurty@rjzcyrela.com.br | Contato: (21) 96885-7277 
 
Autores: Andressa Canssi, Bárbara Montez, Katheryne Curty, Luana Mota, Lucas Queiroz, 
Rafaela Saraiva, Taciana Duarte e Yana Findlay. 
 
Número de Empregados: Cerca de 924 colaboradores no estado do Rio de Janeiro e mais 
de 3.700 no Brasil. 
 
Descrição de Atividade: Nós somos uma empresa do setor de construção e incorporação 
imobiliária com mais de 58 anos de atuação, comprometida com o desenvolvimento 
socioambiental brasileiro. Nossa cultura é baseada em valores que sustentam o presente e 
um futuro melhor. A história do Grupo Cyrela é marcada pela conduta ética, baseada em 
princípios, excelência e qualidade, presente em nosso dia a dia e que nos tornou uma das 
melhores e mais admiradas incorporadoras e construtoras do país. 
 
 
• Título e Resumo do case: 
 
Programa de Desenvolvimento Acelerado para Estagiários: intensificando a evolução 
profissional, pessoal e formação dentro da Companhia. 
 
O Programa de Desenvolvimento Acelerado – PDA, implementado desde 2016, é uma 
importante porta de entrada na RJZ Cyrela. A apresentação deste case à comunidade de 
Recurso Humanos tem como finalidade, compartilhar a experiência desde e implantação do 
programa, o contexto de sua concepção, assim como os resultados qualitativos e quantitativos 
obtidos do início do programa até a presente data. Nosso maior objetivo é desenvolver o 
estagiário para que possa crescer pessoal e profissionalmente, e ocupar cadeira de liderança 
no futuro. O PDA é construído por muitas mãos e, juntos, tentamos sempre trazer projetos 
independente do setor, que agreguem valor à empresa, desenvolva nossos estagiários com 
aprimoramento contínuo em sua performance e competências, para deixar a sua marca 
mostrando seu protagonismo. Acompanhar a sua jornada nos motiva a pensar “fora da caixa”, 
estimulando-os ao desenvolvimento de projetos desafiadores e inovadores, alcançando 
resultados desejados e valorizando os estagiários.  
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b) Introdução: 

 
Após a crise econômica brasileira de 2015, analisando as percepções do cenário: “clima 
empresarial x mercado” e preparando-se para o futuro na formação de novos líderes, 
minimizando a necessidade de buscar profissionais no mercado, desenvolvemos em 2016 o 
PDA - Programa de Desenvolvimento Acelerado para estagiários, visando o 
aproveitamento dos talentos internos e gerando oportunidades para a preparação de novos 
líderes, estimulando no seu cotidiano atuações desafiadoras e impulsionando a sua formação.  
 
O PDA foi construído pois acreditamos no valor das conexões que cultivamos com as pessoas, 
em um ambiente propício para ideias inovadoras. Quando unimos pessoas com dedicação, 
capacidade e desejo de evoluir, as possibilidades são infinitas. Valorizamos os estagiários em 
nossa empresa, pois sabemos que eles são o futuro da nossa sociedade, e juntos, podemos 
investir na sua capacitação profissional e pessoal. 
 
Neste case compartilhamos práticas e resultados que demonstram que gerar oportunidade 
real de aprendizado de competências técnicas e comportamentais geram resultados 
consistentes, valores alinhados com a Companhia, conhecimento multidisciplinar e 
investimento para Empresa e o Mercado. 
 
Conforme figura abaixo, o PDA foi desenhado com base na tríade: foco em Excelência, 
alinhado aos melhores resultados, gerando Eficiência e reconhecidos pela Meritocracia, 
resultando em práticas por vezes inovadoras, que acreditamos serem relevantes para 
compartilhamento com a Comunidade de RH.  
 

 

O PDA foi estruturado para atender uma formação acelerada de crescimento que contempla: 
maior visibilidade na organização, estímulos para desenvolver uma visão analítica, 
questionadora, criativa com liberdade de criação, aprofundada no seu dia a dia, oferecendo 
visão de mercado e networking entre as áreas.  
 
O Ser Humano é o centro de todas as ações criadas, por isso acreditamos que alinhado à 
estratégia de formação para o melhor time, o plano de carreira é sequência da meritocracia, 
priorizando a valorização das pessoas que já estão no time.  
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Apresentamos a seguir, a metodologia utilizada para o desenvolvimento do estagiário, 
construída com a colaboração das áreas envolvidas, o comitê do PDA e o time de RH, para 
atender uma formação acelerada de crescimento, pois desejamos um time composto com as 
melhores pessoas, que tenham coerência com os nossos valores para construir a Cyrela de 
hoje e de amanhã. 
 

 

Ao longo dos anos, impulsionamos o crescimento profissional e pessoal de 93 estagiários, 
sendo desses, 38 da turma atual do PDA/2021.  
 
O Programa tem como objetivo trazer jovens com muita vontade, que queiram fazer o bem, e 
fazer bem. Nós acreditamos e investimos no seu potencial. 
 
Frente a esse contexto, buscamos pessoas que queiram viver, experimentar e construir junto 
em todas as frentes do nosso negócio, assim impulsionamos para alta performance a fim de 
formar o melhor time, com o nosso Jeito de Ser RJZ Cyrela. 
 
c) Corpo do trabalho: 
c.1 – Desenvolvimento do PDA: 
 
Acreditamos que as melhores mentes em formação hoje se tornarão os melhores profissionais 
do mercado amanhã. Desde 2016 atuamos com o Programa de Desenvolvimento 
Acelerado para estagiários, com alto impacto de crescimento, intensificando a evolução 
profissional e com forte impulsionamento de competências. 
 
Para ter um time de talentos, nossa seleção é feita com envolvimento e união de todas as 
áreas e líderes, junto com o comitê do PDA, que é composto por 08 colaboradores que foram 
estagiários, dentre esses, 07 participaram do PDA e 01 é representante do RH, que foi 
estagiário de 2014 à 2015. 
 
Temos um time multidisciplinar, e isso é alcançável com algumas etapas: nossa página de 
carreiras é pela plataforma Gupy (https://cyrela.gupy.io), onde descrevemos também o PDA 
com depoimentos dos participantes* e um vídeo explicativo elucidando o nosso ciclo de 
negócio imobiliário. 
 
 
 
 

*vide figura 1 – página 14 

https://cyrela.gupy.io/
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Esperamos do estagiário protagonismo pelo seu autodesenvolvimento, participação em todas 
as etapas dos processos, curiosidade intelectual, criatividade, análise e bom relacionamento 
com toda a organização. 
 
Após realização do cadastro, temos a etapa de vídeo no qual o candidato se apresenta e 
responde a seguinte pergunta: "Qual a tendência do mercado imobiliário e como superar os 
desafios, de forma inovadora, para não nos tornarmos obsoletos?” 
 
Com este questionamento, fomentamos o pensamento crítico do candidato estimulando uma 
visão analítica, questionadora, criativa e aprofundada para identificar forças e fraquezas, 
mostrando o seu protagonismo, sendo competências importantes para os integrantes do PDA.  
 
Em seguida, o candidato realiza o teste Fit Cultural, etapa fundamental para selecionar 
pessoas com valores semelhantes a RJZ Cyrela e que possuem maiores chances de sucesso 
dentro da cultura organizacional, resultado este, disponibilizado para ambas as partes. 
 
Após aprovação da candidatura, realizamos um painel online/dinâmica* em grupo, sendo um 
dia de muito aprendizado, networking e acompanhamento dos envolvidos, apoiando os 
candidatos e explicando mais sobre o nosso negócio. O grupo recebe um case real da RJZ 
Cyrela, com as seguintes fases: escolha de terreno, desenvolvimento de viabilidade e ações 
de marketing, onde cada decisão precisa ter justificativa para o desenvolvimento da solução 
final do desafio. 
 
Após o desenvolvimento, as apresentações dos grupos são feitas em formato de pitch de 05 
minutos, e na sequência acontece o feedback do comitê PDA, os líderes envolvidos na plateia 
e o time de RH. Não existe certo ou errado, queremos entender qual foi a proposta e mostrar 
que olhamos para o desenvolvimento ao longo do dia e a proatividade de cada candidato na 
busca por soluções do case, onde a união da equipe é essencial.  
 
A experiência dos candidatos em nosso painel online/dinâmica, nos trouxeram diversos 
feedbacks e relatos positivos, como: “Jamais tive uma dinâmica como essa em 
desenvolvimento”, “Muito aprendizado”, “Nunca tive algo assim na faculdade com os 
termos técnicos”, “Ótima oportunidade de conhecer mais o negócio”... o que demonstra 
que estamos trilhando um bom caminho em relação à conexão com os futuros colaboradores, 
a sociedade e o Mercado. 
 
Na sequência, realizamos teste online de excel, acompanhado pelos avaliadores, para 
entender o perfil e área que possivelmente fará mais sentido para o candidato. Ao longo do 
processo vamos conhecendo-o mais profundamente e abrindo nossa visão para possíveis 
áreas.  
 
Nessa junção analisamos o perfil comportamental e o perfil técnico, mesmo que o candidato 
não tenha um bom desempenho na ferramenta, acreditamos que é possível o 
desenvolvimento das hards skills, pois valorizamos o compartilhamento do conhecimento 
através da multiplicação interna.  
Como dizia Peter Schutz – “Contrate caráter, treine habilidades”.  
 
 

Avaliando o desempenho da dinâmica, e postura no teste de excel, os aprovados seguem 
para o painel online de entrevistas com os líderes, comitê PDA e time de RH.  
 
 
 *vide foto 1 – álbum de fotos 
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Dando sequência a jornada de experiência com os finalistas, com o objetivo de  tornar este 
momento único em sua vida, comunicamos cada processo de forma personalizada.  

 
Nós da RJZ Cyrela gostamos de recepcionar à todos de forma especial, como uma família,  
tornando este momento marcante. Faz parte da nossa cultura e da nossa essência sermos 
próximos dos nossos colaboradores e proporcionarmos experiências mágicas, trazendo o 
efeito “uau” em todos os momentos de sua jornada.  
 
Como uma forma de demonstrar o estusiamo que temos em proporcionar o impacto 
encantador na vida dos integrantes da nossa família, escolhemos dois exemplos de 
devolutivas, uma individual e uma em grupo, para melhor elucidar. 
 
Na aprovação do Lucas Queiroz, nosso estagiário de comunicação, envolvemos a Mãe, Sra. 
Vaneide, para dar a resposta positiva ao filho, pois na entrevista o Lucas nos contou o quanto 
admira a sua Mãe. Foi mágico!  

Na aprovação da devolutiva em grupo, reunimos os 07 estagiários que realizaram o painel 
online/dinâmica juntos, pois os mesmos já haviam criado uma conexão e iriam iniciar no 
mesmo dia.  
 
Combinamos com os líderes e o comitê do PDA, junto do time de RH, esse momento especial. 
Convidamos aos finalistas e falamos que teríamos um ‘alinhamento final’. Reunidos na 
devolutiva, apresentamos um vídeo que traz a seguinte mensagem: “Nada na vida é por 
acaso, tudo tem um porque, a cada momento temos aprendizados e reflexões, que fazem o 
coração acelerar por momentos especiais”, e comunicamos assim, a aprovação, com a frase: 
“Hoje o nosso coração acelerou para dizer que vocês fazem parte do time de estagiários 
do PDA da RJZ Cyrela.” Foi um momento de muita emoção e gratidão. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

O time de RH tem a missão de conectar as pessoas ao propósito da Cyrela promovendo a 
melhor experiência para todos. Envolvendo as pessoas e conectando com o coração, 
acreditamos que o resultado final supera as expectativas. 
 
O programa de estágio tem duração de 12 à 24 meses, variando de acordo com a conclusão 
da graduação, término de contrato ou efetivação antes do período. 
 
 

Registro da devolutiva em grupo. – vide foto 2 – álbum de 

fotos 

Disponibilizamos ao lado o QRCode da devolutiva completa ao Lucas, disponível em nossa plataforma do 

LinkedIn. 

https://www.linkedin.com/in/ACoAACyho8QBENrT0rRV56mYn-0wDYD2gRASc2o
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A primeira etapa de desenvolvimento deste novo estagiário, é o Onboarding de socialização 
organizacional, com encontro presencial que fazemos para integrar de forma mais profunda a 
nossa cultura, negócio e políticas internas, seguido do acolhimento pelo líder e o anjo, 
colaborador escolhido para acompanhar o estagiário durante as primeiras semanas.  
 
Na sequência, seguimos a Trilha de Formação, definida com fases bem estruturadas para 
atender uma formação acelerada de crescimento. 

 
 

Apresentamos as metas da àrea, o ciclo de avaliação, as ferramentas e os desafios do projeto, 
acompanhando, colaborando, e estimulando as novas ideias e desenvolvimento nas equipes. 
 
O programa conta com uma formação de carreira diferenciada, com metas e feedbacks, para 
conduzir projetos de maior complexidade, sempre com o olhar voltado para eficiência e 
inovação. Estabelecer feedback e meritocracia como prática dos líderes para “subir a régua”, 
garante uma maior eficiência destes profissionais, atendendo às necessidades 
organizacionais de ter as pessoas certas. 
 
Contamos com uma agenda de compromissos para garantir o desenvolvimento das ações 
planejadas com carga horária flexível para conciliar estudos e carreira. 
 
Os desafios são ligados a estratégia da área e da empresa, sendo o diagnóstico a identificação 
de um problema real ou oportunidade de aprimoramento com foco em resultado, eficiência e 
melhoria contínua, gerando oportunidade real de aprendizado das competências, com 
possibilidade de sonhar grande e infinitas realizações. 
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Os projetos de inovação são baseados em 5 pilares essenciais, apresentados abaixo, fruto do 
conhecimento, da experimentação e dos encontros desenvolvidos pela nossa Plataforma de 
Inovação Next Floor. 

 

Valorizamos as habilidades de ousar, inovar, fazer diferente, construir juntos, questionar o 
impossível e transformá-lo em realidade. Sonhar o que ninguém sonhou. E quando achar que 
o sonho chegou ao limite, acreditar que será apenas o começo. 
 
Essas habilidades impulsionadas no PDA, permitem que os estagiários sintam-se partes da 
construção do amanhã, provocando a transformação da (r)evolução, juntos. 
 
Com metas individuais e/ou em grupo, acompanhamento de resolução de projetos, mentoria, 
avaliação de desempenho e feedback, torna a evolução exponencial dos participantes, 
consequência.  
 
Os talentos sentem-se respeitados e incentivados a produzir o melhor para a organização, 
clientes e para si mesmos, pois percebem que há justiça e meritocracia no cotidiano da 
organização. 
 
Algumas das áreas de atuação dos estagiários, permitem o aprendizado por meio de Job 
Rotation, que traz a possibilidade de conhecer a atuação de diferentes frentes do negócio. A 
rotação em diversas áreas possibilita tornar um profissional mais capacitado e com alto poder 
de conhecimento sobre as atividades da empresa. As rotações variam de 6 em 6 meses, ou 
de 12 em 12 meses, variando conforme a área.  
 
A cada ano pensamos em novos desafios para complementação na trilha de formação, como 
por exemplo: apresentação de livros* com ideias práticas e implementação; análise dos 
projetos propostos nas eleições**; mapeamento das startups*** apresentadas no evento 
Construtech Ventures de 2019, com entrevistas e resumos das frentes de atuações e 
inovações, para aprimoramento dos processos internos.  
 
 
 
 

*vide foto 2 e 3 – álbum de fotos 
**vide foto 4 – álbum de fotos 
*** vide foto 5 - álbum de fotos 
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A duração de cada desafio varia de acordo com sua complexidade podendo ser de 01 a 06 
meses. 
 
Os projetos em destaque são levados à Diretoria da Regional, permitindo maior visibilidade e 
protagonismo de suas carreiras. 
 
Sabemos que as pessoas se desenvolvem por meio de oportunidades práticas, por isso 
estimulamos os nossos estagiários a criar cases e investir em novas ideias. 
 
Trabalhando desta maneira geramos valor para todos, pois conseguimos: 
 

→ Fomentar novas ideias, com um ambiente de co-criação e eventuais parcerias; 

→ Conectar pessoas entre áreas para que possam complementar a sua formação pessoal 
e profissional; 

→ Ajudar a formar profissionais mais integrados com a realidade do mercado; 

→ Atuar de maneira a estimular os nossos estagiários fazendo com que fiquem motivados 
a desenvolver novas ideias.  
 
O sucesso das práticas adotadas vêm possibilitando a conexão dos colaboradores com a 
cultura da empresa, que certamente torna o comprometimento, motivação e o bem-estar no 
trabalho uma alavanca para o desempenho corporativo.  
 
c.2 - Reconhecimento:  
 
Como já dito anteriormente, Excelência, Eficiência e Meritocracia é a equação que inspira o 
PDA. 
 
Meritocracia para a Cyrela é parte da Cultura*. Nós temos uma rotina de muita dedicação e 
recompensamos de forma diferenciada quem se destaca. 
 
Acreditamos que, em um cenário 
onde há meritocracia e as 
pessoas são reconhecidas por sua 
performance e alinhamento 
cultural, temos pessoas 
excelentes capazes de conduzir 
uma cultura de produtividade e 
eficiência.  
 
A possibilidade de efetivação antes 
do término do PDA com 
direcionamento de carreira, é uma 
constante realidade do programa. 
 
Podemos observar que do total de estagiários participantes do programa, 41% iniciaram sua 
jornada este ano, 22% saíram de forma voluntária para novos desafios e 37% permaneceram 
no período de 2016 à 2020, sendo desses 94% efetivados.  
 
Acreditamos que para a "virada de chave" acontecer, todas as competências desenvolvidas e 
praticadas ao longo do período com dedicação e entrega, são levadas em consideração.  
 
 
 
*vide foto 6 – álbum de fotos 
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Não foi diferente com a Juliana Marzan, nossa estagiária que ingressou no PDA em 
Setembro/2020, e se dedicou todos os dias a entregar os melhores resultados, deixando sua 
marca e fazendo o impossível acontecer.  
 
Como sempre, gostamos de tornar cada momento e conquista uma memória única e especial, 
assim, em Julho deste ano, preparamos uma surpresa junto a família dela, para comunicar a 
efetivação como Analista Financeiro Jr. na equipe da Cobrança.  
 

Combinamos com a Mariana, irmã da Ju, que ficou responsável 
de contar aos pais a surpresa e trazê-los à Empresa para a 
comunicação. Realizamos a supresa no final do dia para 
conciliar com as atividades profissionais da  família. 
Preparamos a sala de reunião para a recepção de todos, e já 
na presença do Coordenador Francisco e Gerente Financeiro 
Raphael, acolhemos a família e combinamos os últimos 
detalhes da surpresa. Assim, o Francisco ligou para Juliana 
pedindo a participação dela em uma reunião de “última hora”. 
Ao entrar na sala, a Ju se surpreendeu com seus pais, irmã, 
líderes e RH, à sua espera. Muito emocionada, mas ainda sem 
entender o que estava acontecendo, foi abraçar a sua família.  

 
Logo em seguida, o Francisco, iniciou 
falando o quanto apostamos na sua 
carreira, que está em constante 
crescimento, e afirmou o quanto ela é 
uma excelente profissional, com 
ótimas entregas, uma energia 
contagiante, que queremos  manter 
em nossa Empresa, comunicando 
assim, a sua efetivação.  

 
 

Na RJZ Cyrela temos um ambiente de compartilhamento, de estímulo e de co-criação. Faz 
parte da nossa cultura o desenvolvimento humano, com líderes formando novos líderes e a 
liberdade de apresentar ideias antes da hierarquia. Nossas realizações são o resultado da 
dedicação e entrega daqueles que, com o Jeito de Ser RJZ Cyrela, manifestam os nossos 
valores na maneira de fazer e atuar, tornando tudo possível.  
 
A construção de carreira na RJ|Z Cyrela é o passo natural de todos os nossos colaboradores, 
sendo a porta principal de entrada o programa de estágio.  
 
O sucesso das práticas adotadas vêm possibilitando a conexão e engajamento dos 
colaboradores com a cultura da empresa, deixando um legado nos relacionamentos, impacto 
positivo na fidelização e aprendizado mútuo, que certamente contribuirá para o 
desenvolvimento de carreira dos nossos talentos. 
 
d) Resultados e Conclusão: 
 
d.1 - Projeto de Sucesso:  
 
Em nosso programa, já foram desenvolvidos mais de 109 projetos, possibilitando a troca de 
boas práticas e aprendizado coletivo, alinhados às prioridades do negócio.  
 

 

Registro meritocracia - vide foto 7 - álbum de fotos 
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Um dos principais resultados é a melhoria contínua dos processos que colocam o Ser Humano 
como ponto central de nossas ações. 
 
Entre muitos, para evidenciar, escolhemos o Projeto de Automação e Robotização que teve 
como objetivo, trazer maior produtividade, confiabilidade e redução de custos, elaborado pela 
Mariane Souza, na época estagiária, que iniciou sua trajetória de desenvolvimento na área da 
Auditoria de Parceiros. 
 
Ao mapear as dores do setor, observou que o processo de emissão e pagamento das guias 
de IPTU, junto a Prefeitura do Rio de Janeiro, demandava alto tempo de dedicação por dois 
colaboradores, que precisavam diariamente emitir inúmeros boletos referente as mais de 900 
unidades em estoque da Companhia, levando em média duas semanas para concluir a 
demanda e enviá-los para pagamento.  
 
Pensando em uma maneira inovadora de trazer mais agilidade ao processo, integração dos 
sistemas, redução de erros devido ao grande número de dados para manipulação em 
processos padronizados que necessitam de checagem, verificação e validação de dados, deu-
se início a uma pesquisa de Startups e Empresas que desenvolvem automações através de 
robotização, podendo assim, conceder maior tempo aos colaboradores para atividades que 
exijam atenção humana e senso crítico. 
 
Optou-se por uma parceria com um microempreendedor, iniciando assim, o mapeamento do 
processo visando retirar as tarefas operacionais e repetitivas do colaborador, podendo 
valorizar suas competências/capacidades e desenvolvê-lo em outros desafios. 
 
O projeto foi um sucesso trazendo muitos benefícios, em três importantes pilares: Valorização 
Humana, Tempo e Financeiro, como demonstrado abaixo: 
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Os benefícios foram tão positivos, que a multiplicação da automatização para outras áreas, foi 
consequência natural, resultando assim, nos indicadores abaixo: 

 
As experiências relatadas neste case, somada aos resultados evidenciados, nos levam a 
concluir que o conjunto de práticas implementadas no PDA agrega positivamente aos 
envolvidos, gerando ao profissional o entendimento do seu papel na organização e no mundo. 
 
Como este, tivemos a oportunidade de auxiliar no desenvolvimento de diversos outros 
projetos, com dedicação de 22.644 horas ao longo desses anos, como se pode observar no 
gráfico: 

 
O tempo dedicado para o desenvolvimento dos projetos, demonstra o alto engajamento de 
todos os envolvidos. Todo esse esforço teve como resultado muitos projetos de alto impacto, 
gerando inúmeros benefícios para Companhia e seus colaboradores. 
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Um dos objetivos da RJZ Cyrela é promover o desenvolvimento e possibilitar a formação dos 
sucessores naturais das lideranças. O indicador abaixo demonstra mais um vez o 
fortalecimento da performance e a evolução dos talentos internos.  

 
É importante destacar também, a evolução ao longo dos anos das áreas participantes e suas 
respectivas diretorias: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As contribuições das áreas foram primordiais para trazerem maior conexão e diversidade nos 
ensinamentos, possibilitando o job rotation em novas frentes do negócio, fortalecendo o 
programa e garantindo maior conexão entre formadores e participantes, colaborando para o 
desenvolvimento da carreira e gestão estratégica dos nossos talentos. 
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Apresentamos ao lado os 
resultados complementares 
aos já citados no corpo 
deste case, visando 
evidenciar aspectos 
relevantes e positivos que 
comprovam a eficiência do 
Projeto, indicando três 
importantes objetivos focais 
de melhoria. 
 
 
 
Temos a mentalidade que o senso de contribuição é maior que o senso de competição. Nossa 
história é escrita por muitas mãos. Este projeto é da Empresa, feito com a ajuda de todos,  
fazendo parte da vida das pessoas, colaborando assim, para um mundo melhor. 
 
Por fim, lembrando que a vida passa por diversos estágios, e um dos mais marcantes é a 
busca de grandes experiências para se tornar um excelente profissional, em comemoração 
ao Dia do Estagiário (18/08/2021), fizemos uma homenagem demonstrando carinho e 
admiração por dividirem esse ciclo de intensa prática do conhecimento, construindo juntos, e 
deixando seu legado na RJZ Cyrela.  
 
Pedimos que fosse compartilhado “O que esse ciclo representa para cada um”, e o 
resultado foi esta nuvem de palavras que preencheu o nosso coração: 

Esta ação e toda narrativa trazida neste case, nos mostra que estamos trilhando um bom 
caminho em relação à conexão com os nossos colaboradores, gerando contribuições 
diferenciadas para evolução da gestão com pessoas e foco em Perenização. 
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f) Anexos ilustrativos  
 
Apresentamos abaixo imagens complementares às apresentadas no corpo do case. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1- Depoimento de participante do PDA, hoje 

membro do Comitê, disponível na plataforma Gupy. 

Figura 2- Depoimento de participante do PDA, hoje membro do Comitê. 

Figura 3 - Convite para inscrição do PDA 
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Demais ações com vídeos ilustrativos: 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      https://www.youtube.com/watch?v=YP0w6ZvOaSs 

 

                                                                                                                  

https://www.youtube.com/watch?v=1Le43mK-L9M 

 

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/posts/cyrela_pela-primeira-vez-o-

quadro-iniciativas-activity-6729824245288857602-XfY4/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        https://www.youtube.com/watch?v=YP0w6ZvOaSs 
 
 

• Link álbum de fotos: https://photos.app.goo.gl/MZCuXoyWTbtSG4kVA 

 

• Link vídeo de inscrição: https://photos.app.goo.gl/wEjduDLgCRH7NW7E6 

 

        Figura 4- Divulgação do Podcast Inspire-se, resultado do projeto Leitura. 

Figura 5- Comunicação de aprovação para estágio PDA. 

2020  

Figura 6  – Comunicação de aprovação para o estágio PDA 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=YP0w6ZvOaSs
https://www.youtube.com/watch?v=1Le43mK-L9M
https://www.linkedin.com/posts/cyrela_pela-primeira-vez-o-quadro-iniciativas-activity-6729824245288857602-XfY4/
https://www.linkedin.com/posts/cyrela_pela-primeira-vez-o-quadro-iniciativas-activity-6729824245288857602-XfY4/
https://www.youtube.com/watch?v=YP0w6ZvOaSs
https://photos.app.goo.gl/MZCuXoyWTbtSG4kVA
https://photos.app.goo.gl/wEjduDLgCRH7NW7E6

