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APRESENTAÇÃO 
 

A Supergasbras tem o prazer de apresentar seu case sobre a Academia de 
Desenvolvimento, o programa de capacitação da empresa focado tanto na 
liderança como nas habilidades técnicas para as diferentes áreas. Para tanto, 
seguem informações pertinentes ao nosso ambiente corporativo: 

 

• Razão Social: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA 
 

• Ramo de Atividade: Principal atividade Comércio atacadista de gás 
liquefeito de petróleo (GLP). 
 

• Ano de Fundação: 30/08/1955 (conforme cartão de inscrição estadual). 
 

• Endereço: Avenida Presidente Wilson 231, 20º andar, Centro, Rio de 
Janeiro – RJ. 
 

• Número de colaboradores: Aproximadamente 4.000. 
 

• Descrição de atuação: Gestora da área de desenvolvimento 
organizacional, responsável pelos subsistemas de RH: Treinamento, 
Desenvolvimento, Recrutamento, Comunicação e Gestão de Mudança. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMO DO CASE  
 

A Academia de Desenvolvimento Supergasbras é uma das principais estratégias 
de treinamento e capacitação da empresa que consiste em oferecer a todos os 
colaboradores treinamentos técnicos e/ou comportamentais customizados para 
de acordo com a área de atuação e cargo dos colaboradores, a fim de garantir a 
equalização do conhecimento. Seu objetivo principal é oferecer o conhecimento 
necessário tanto para os líderes poderem gerenciar suas equipes, demonstrando 
o comportamento adequado e esperado pela empresa; como para os 
colaboradores poderem nivelar seus conhecimentos técnicos sobre suas 
respectivas áreas e assim poderem entregar os melhores resultados.  

Além disso, a Academia de Desenvolvimento Supergasbras tem como base a 
gestão do conhecimento. Os formatos digitais foram priorizados; tanto para 
garantir a reunião dos colaboradores em encontros online, e assim mitigar o risco 
que o cenário de pandemia do Covid-19 impôs; como para possibilitar que a 
maioria dos conteúdos seja 
disponibilizada  na plataforma 
online de treinamento para 
consultas e disseminação do 
conhecimento. 

O princípio da estratégia da 
Academia de Desenvolvimento 
Supergasbras é que todos os 
colaboradores sejam convidados a 
participar de algum módulo, em 
algum momento de suas trajetórias 
profissionais e conforme sua área de atuação. Deste modo, tanto os novos 
admitidos como os colaboradores que possuem anos de casa recebem o mesmo 
conteúdo e o grau de conhecimento entre eles é nivelado.  

A estratégia de treinamento e capacitação da Supergasbras foi construída 
visando dois pilares. Cada um dedicado a públicos e focos diferentes, conforme 
abaixo: 

• Para a liderança – com foco em competências comportamentais para 
colaboradores ativos que ocupam cargos de gestão de pessoas, como 
gerentes, coordenadores e supervisores. 

• Para as áreas – com foco em conhecimento técnico específico para 
colaboradores ativos em suas respectivas áreas de atuação, 
independentemente do nível hierárquico. 

A Academia de Desenvolvimento Supergasbras vem demonstrando ser uma 
importante estratégia de formação profissional que apoia o desenvolvimento dos 
colaboradores da empresa e incentiva o protagonismo, uma vez que utiliza 
diferentes soluções educacionais online como ferramenta de apoio ao estudo. 



 
 

INTRODUÇÃO 
 

Atualmente está na moda falar sobre a ‘experiência do cliente’ 1 e muitas 
empresas têm dedicado esforços e investimentos em ações baseadas neste 
conceito. A Supergasbras também está trabalhando nesse sentido, uma vez que 
sua área de negócios tem colocado o cliente no centro de todas as discussões.  

Para a área de Recursos Humanos, o foco no cliente se volta para dentro: cliente 
interno. O olhar foca em responder perguntas sobre como os colaboradores 
percebem suas trajetórias profissionais e o que a empresa oferece em termos 
de ferramentas e processos para apoiar suas caminhadas, no que chamamos 
de ‘Jornada do Colaborador’2. 

Desde o momento da admissão, o profissional é apresentado à uma série de 
programas que serão oferecidos durante seu ciclo na Supergasbras. Esse 
desenho claro do que a empresa oferece, é chamado de ‘Jornada do 
Colaborador’ e tem sido divulgado amplamente na empresa tanto em encontros 
virtuais como em materiais de treinamento. O objetivo é garantir que todos os 
colaboradores saibam quais recursos estão disponíveis e como podem utilizá-
los a favor de seu próprio desenvolvimento. 

Não obstante, o protagonismo tem sido incentivado na Supergasbras, e reforça 
que carreira é pessoal e intransferível. Logo, cada um deve buscar a melhor 
maneira de se desenvolver de acordo com sua área de atuação e aspiração 
profissional. Tendo a ‘Jornada do Colaborador’ como um mapa do que a 
empresa oferece para apoiar o desenvolvimento individual. 

A Academia de Desenvolvimento Supergasbras faz parte da ‘Jornada do 
Colaborador’. Ela é um capítulo importante que trata sobre todas as iniciativas 
de treinamento e capacitação disponíveis para os colaboradores. Dentro da 
Academia estão os programas voltados para a liderança e os programas focados 
em conhecimento técnico, específico de cada área. 

A Supergasbras é uma empresa de grande porte e com aproximadamente 80 
unidades espalhadas no território nacional, entre depósitos e engarrafadoras. 
Com 75 anos de atuação e com uma cultura que valoriza a diversidade, fica claro 
que temos um desafio de equalizar o conhecimento dos colaboradores sobre a 
atuação técnica e comportamentos esperados pela Supergasbras. Neste 
contexto, a Academia de Desenvolvimento foi criada com o intuito de possibilitar 
que o colaborador tenha acesso ao conhecimento independentemente de ser um 
recém-contratado que necessita aprender os processos ou se já tem 20 anos de 
casa e precisa de uma reciclagem.  

Além disso, a Academia também mitiga o risco das unidades trabalharem de 
formas diferentes, gerando uma despadronização dos processos e das 

 
1 Experiência do cliente, ou Customer Experience em inglês, segundo o site www.salesforce.com/br deve ser entendida 
como: “o nome que se dá para o conjunto de percepções e impressões que um consumidor possui sobre uma 
determinada empresa após interagir com ela. Do ponto de vista da marca, é a imagem que ela passa para os clientes 
durante todo o processo de interação, antes, durante e após uma conversão, seja ela uma compra ou contratação”. 
2 Jornada do colaborador, também conhecida como Employee Experience, como sugere o site 
https://forbusiness.vagas.com.br/conceito-employee-experience-rh/ pode ser definida como: “o resultado das interações 
do empregado com a empresa. Elas incluem processos, sistemas, pessoas, propósitos, sentimentos, aprendizados e 
comportamentos que essas interações provocam”. 

http://www.salesforce.com/br
https://forbusiness.vagas.com.br/conceito-employee-experience-rh/


 
 

expectativas dos colaboradores. Logo, independente do colaborador em questão 
ser um supervisor de manutenção alocado na unidade de Salvador ou um 
analista pleno da área comercial alocado no Rio de Janeiro, ambos têm clareza 
sobre os programas instalados na companhia. 

Além disso, desde 2020 com o advento da pandemia global causada pela Covid-
19, os conteúdos têm sido adaptados para o formato digital. Desta forma 
garantem a transmissão do conhecimento independente da proximidade física 
dos colaboradores. Essa nova realidade reforçou a premissa que a 
Supergasbras já vinha trabalhando com seu ID – Instituto de Desenvolvimento3, 
a promoção da gestão do conhecimento, propiciando um ambiente virtual onde 
o acesso democratizado tem oferecido à todos os colaboradores a possibilidade 
de se capacitarem sobre qualquer assunto. 

 

CORPO DO TRABALHO 
 

A equipe de Recursos Humanos da Supergasbras é composta por uma estrutura 
corporativa de Desenvolvimento Organizacional – onde ficam os profissionais 
responsáveis por Treinamento, Desenvolvimento, Recrutamento, Gestão de 
Mudança e Comunicação – e de Remuneração & Relações Sindicais – onde 
estão os profissionais responsáveis por Remuneração, Folha de Pagamento, 
Headcount, Benefícios e Qualidade de Vida. Essas áreas são apoiadas por 
Business Partners, organizados para atender as cinco regionais onde os 4.000 
profissionais da Supergasbras trabalham em unidades/ escritórios espalhados 
pelos diferentes estados do Brasil. 

Anualmente, esta equipe conduz um levantamento de necessidades de 
treinamento, bem como mapeamentos que os próprios Business Partners 
realizam com base no dia a dia das unidades e contato mais próximo com os 
colaboradores. A pesquisa GPTW, a qual a empresa submete seus 
colaboradores desde 2018, também fornece uma série de indicadores e direções 
que são abraçadas pelo RH no que tange à energia, orçamento e esforços para 
sanar as necessidades da companhia. 

As informações oriundas desses 
diagnósticos têm sido 
consideradas para a elaboração 
de soluções de treinamento e 
capacitação, que não atendem 
apenas às necessidades dos 
colaboradores, como reforcem os 
comportamentos esperados pela 
organização.  

Em um primeiro momento, 
iniciativas separadas foram 

 
3  ID – Instituto de Desenvolvimento Supergasbras é a plataforma online de treinamento da empresa (assunto 
abordado em case premiado pelo Prêmio Ser Humano em 2018). Trata-se de um ambiente virtual com mais de 260 
conteúdos técnicos e comportamentais, com acesso exclusivo para colaboradores da empresa. 



 
 

ganhando forma e espaço e, atualmente, elas estão organizadas debaixo do 
“guarda-chuva” conceitual chamado de Academia de Desenvolvimento 
Supergasbras. Isto porque utilizamos a Academia como o grande conjunto de 
ferramentas, programas e processos cujo escopo foi dividido em dois pilares: 

I. Para a liderança 
II. Para as áreas 

A fim de tratar cada um separadamente, seguem as descrições: 

 

I - Para a liderança 
 

Na estrutura organizacional da Supergasbras, são considerados cargos de 
liderança aqueles que possuem equipe e realizam, como parte do seu escopo 
de trabalho, gestão de pessoas. São eles os gerentes, coordenadores e 
supervisores, que em seus diferentes graus de responsabilidade, guiam os 
colaboradores na estratégia da empresa. 

A Supergasbras segue a descrição de Ram Charan, em seu Pipeline de 
Liderança, e classifica os supervisores e coordenadores como Líderes de 
outros, enquanto os gerentes são Líderes de líderes. Isto porque tanto a 
supervisão como a coordenação são vistas como o primeiro nível de liderança, 
uma vez que o colaborador Líder de si mesmo pode ser promovido para ambas 
as funções, sem que tenha que passar pela supervisão antes de assumir uma 
coordenação. Enquanto o Gerente, mesmo aqueles que possuem analistas 
(Líderes de si mesmo) como reporte direto, em sua maioria lideram 
coordenadores ou supervisores, atuando junto às suas respectivas equipes; logo 
são considerados Líderes de líderes. 

Seguir essa categoria permitiu que a empresa vislumbrasse mais claramente as 
necessidades dos diferentes públicos. No entanto, não se limitou a ela, já que 
diferencia os supervisores dos coordenadores pela amplitude de seu trabalho e 
impacto na organização. 

Essa categorização de Ram Charan foi aplicada, junto com o processo de 
diferenciação do coordenador e do supervisor, no estudo que o RH realizou 
destrinchando as oito competências universais da SHV 4  (anexo1), em 
comportamentos esperados para cada nível hierárquico. Competências estas 
que foram utilizadas largamente na construção dos conteúdos de treinamento 
destinados exclusivamente à cada público. 

Desta forma, a Supergasbras criou: 

• Acelera – programa para o público gerencial; 

• Avançar – programa para público de coordenação; 

• Programa de Supervisores – focado no público de supervisão. 

 
4 SHV é a matriz holandesa da Supergasbras. Trata-se da empresa holding à qual a Supergasbras reporta, 
fazendo parte junto com outras em 
presas de diferentes negócios e países do Grupo SHV (mais informações no https://www.shv.nl/ ) 

https://www.shv.nl/


 
 

A seguir, os objetivos de cada programa: 

ACELERA 
O Acelera é um programa desenhado 
especialmente para os gerentes da 
Supergasbras, com foco em potencializar 
competências comportamentais que suportem o 
dia a dia do trabalho e gestão das equipes. 
Seu objetivo é acelerar o desenvolvimento dos 
gerentes da empresa, trazendo como mote “O 

que é ser um gerente na Supergasbras” e assim abordar o que é esperado em 
termos comportamentais. 
Ele é composto por um módulo que contempla 5 encontros. Antes da pandemia, 
estes foram realizados presencialmente. No entanto, com o risco imposto pela 
disseminação do Covid-19, eles passaram a ser realizados virtualmente, 
contanto com a ferramenta Teams para reunir os participantes online em dias e 
horários marcados e dividi-los em grupos de discussão conforme dinâmicas 
propostas em cada dia. 
A ambição da empresa é que todos os gerentes participem do treinamento. Essa 
participação é única e exclusiva (não há necessidade de que o gerente repita o 
treinamento). No entanto, como o corpo gerencial conta atualmente com mais de 
60 profissionais, eles têm sido convidados a cada abertura de turma. Até 73% 
do corpo gerencial (44 gerentes). 
Anualmente, uma nova turma é aberta e os gerentes que não foram convidados 
na turma anterior tem sua oportunidade neste momento. Assim, a Supergasbras 
garante que tanto novos admitidos, como promovidos, passarão pela 
capacitação e terão clareza sobre o que é esperado deles neste cargo. 
Durante todo treinamento, o RH Business Partner acompanha seus clientes 
internos. Eles, inclusive, são os responsáveis pela devolutiva da avaliação 360° 
que é aplicada como pre-work (antes do treinamento começar), a fim de que 
possam fomentar reflexões voltadas para o autoconhecimento dos gerentes em 
questão. 
Desta forma, a proposta do Acelera é convidar os gerentes primeiramente à um 
‘mergulho em si mesmos’ para se conhecerem melhor como indivíduos, 
refletirem sobre a percepção que os outros tem deles (com base no 360°) e então 
seguirem os módulos do treinamento aprofundando o nível de comportamento 
que é esperado deles em cada competência (aqui, novamente, reforçamos as 
Competências Universais da SHV). 
Logo no primeiro dia, o acordo de confidencialidade é firmado com os 
participantes. Durante todo o Acelera, eles poderão trocar entre si e falar sobre 
suas dúvidas, dores e desafios de modo a construírem no grupo um ambiente 
de segurança. Esse acordo é reforçado tanto pelo RH como pelos parceiros 
(consultorias) externas contratadas para ministrar os conteúdos.  
Entre as atividades propostas no módulo, dinâmicas, role plays e convites à troca 
são realizados. O papel do gerente é reforçado e uma rede de apoio é criada 
entre os participantes que são convidados durante todo o módulo a trocarem 
Check ins5 entre si. 

 
5 Check in é o nome dado pela Supergasbras para a troca de feedbacks. Mais do que apenas falar sobre o 
que foi alcançado em termos de metas e resultados, o Check in é um convite à conversa com o propósito 



 
 

 
Como resultado, a Supergasbras tem colhido feedbacks dos participantes, 
conforme abaixo: 

“Tem sido fundamental no que diz respeito à consciência e às atitudes de um 
líder, bem como no direcionamento das ações para que traga resultados para 
a empresa e seus colaboradores. O Acelera foi um divisor de águas, me 
conectando ainda mais com as responsabilidades e desafios que todos temos 
diariamente”, observa Andrea Carvalho, que era Gerente de Unidade de 
Negócios na época que participou (2019) e atualmente ocupa o cargo de 
Diretora Regional. 

 

Marcelo Savastano, Gerente da Unidade Fortaleza, que recentemente foi 
promovido para unidade de Salvador, destacou a integração de todos no 
evento e a importância dos temas trabalhados para a empresa. “Foi um 
treinamento que agregou muito para os líderes da companhia porque trouxe 
muitos conhecimentos em gestão de pessoas e liderança. Muitos desses 
conhecimentos vou compartilhar com meu time de coordenadores para fazê-
los liderarem e gerirem de forma alinhada aos pilares da Super Jornada na 
companhia”, diz. 

 

Para Andressa Nardino, Gerente da Unidade Araucária, descobrir mais sobre 
seus pares, outros gerentes, foi fantástico. “Foi muito bom entender onde 
estamos e perceber que precisamos ser mais uma equipe mais sonhadora. 
Hoje somos muito executores. Tivemos tempo para fazer muita reflexão, nos 
autoconhecer e aprender. Com certeza todo o conhecimento transmitido 
nesses dias de Acelera será aplicado de imediato na unidade”, afirma. 

 

AVANÇAR 
Com a intenção de promover o 
desenvolvimento de comportamentos 
essenciais aos coordenadores da 
Supergasbras, o Programa Avançar foi 
criado. 

Seu objetivo é apoiar os coordenadores nos desafios que envolvem a transição 
de Líder de Si mesmo para Líderes de outros, tendo como principal referência 
as Competências Universais da SHV.   
Em linha com as iniciativas de Diversidade da Supergasbras, a 1ª turma do 
Avançar foi composta exclusivamente por mulheres, em 2021. No entanto, assim 
como no Acelera, a ambição da companhia é que todos os coordenadores sejam 
treinados e, desta forma, serão convidados em turmas que serão abertas 
anualmente. Atualmente, foram treinados 26 coordenadores, equivalente a 13% 
do público total do programa. 
O Programa tem carga horária de 24 horas, divididas em 8 manhãs e realizado 
integralmente no formato online. O conteúdo dos workshops tem foco nas 
competências, abordagens voltadas para o autoconhecimento e inteligência 
emocional. Os participantes exercitam habilidades de liderança, tomada de 
decisão, planejamento e execução de tarefas.  

 
de trocar percepções e informações que impulsionem a carreira e permitam o desenvolvimento das 
pessoas envolvidas. 



 
 

O curso ainda oferece módulos com lições de comunicação, influência, 
colaboração e empatia. E suas duas últimas etapas são destinadas à inovação 
e à inspiração por meio da liderança. 
 
Como resultado, a Supergasbras tem colhido feedbacks dos participantes, 
conforme abaixo: 

Para Luciane Silva, coordenadora de Venda Indireta de Araruama, a decisão 
da primeira turma ser formada somente por mulheres contribui para o avanço 
na tentativa de se buscar a equidade de gêneros. “Essa atitude da nossa 
empresa mostra a importância de se investir na evolução da presença 
feminina, por mais que ainda ocorra de forma tímida no nosso setor. As 
mulheres devem ser encorajadas de forma otimista a exercer seu poder e suas 
habilidades de liderança, reduzindo cada vez a predominância tão grande da 
presença masculina sobre a feminina”, explica. 

 

Orgulho e gratidão são sentimentos que definem a participação no projeto de 
Edna Jaques, controller da Unidade Canoas. “Orgulho de estar onde estou e 
poder participar desse momento tão marcante com colegas igualmente 
guerreiras e vencedoras. É verdadeiramente emocionante! Gratidão, por estar 
vivenciando, na prática, uma cultura de inclusão e valorização do ser humano 
acima de tudo, que agrega valor a si, à empresa e que, com certeza, refletirá 
positivamente nas nossas relações com os clientes”, enaltece. 

 

PROGRAMA DE SUPERVISORES 
 
O objetivo deste programa é fornecer para o 
primeiro nível de gestão diferentes conteúdos de 
orientações técnicas/comportamentais e 
ferramentas para lidar com a diversidade da equipe 
e as demandas de trabalho.  
A necessidade de lidar com as diferentes 

inteligências e a importância de se conhecer para liderar bem as equipes 
também foi um dos motivadores da construção deste treinamento. Além disso, 
os Supervisores são responsáveis por cerca de 50% da gestão imediata dos 
colaboradores da Supergasbras. 
Atualmente, 100% dos nossos Supervisores foram treinados no programa. 
Foram treinados, aproximadamente, 70 profissionais. 
O programa foi desenhado com 8 módulos, cada um com 3 horas de duração, 
sendo possível sua realização tanto presencialmente como online. Seu conteúdo 
conta com assessment de personalidade, vídeos, dinâmicas e trocas em duplas. 
Entre os temas tratados estão: Autoconhecimento, Performance, ferramentas de 
Gestão, Diversidade, Recrutamento & Seleção; Relacionamento com a Equipe 
(Favoritismo e Check In); Relações Trabalhistas; e Delegação de Atividades & 
Administração do Tempo. Os módulos foram aplicados por Analistas de RH de 
diferentes unidades, sob orientação da Coordenação Regional de RH. 

 
Como resultado, a Supergasbras tem colhido feedbacks dos participantes, 
conforme abaixo: 



 
 

Tatiana Cristina Santos, supervisora do CICC6 no Escritório do Rio, relembrou 
que na primeira etapa do programa todos estavam juntos na sede e que a 
expectativa pelo treinamento on-line foi superada. “Trocamos experiências 
profissionais do nosso novo modelo de trabalho, mas também de vida. Os 
tópicos abordados; a condução da Adriana Lobo e do Daniel Peixoto, do RH; 
a aplicabilidade à nossa realidade; e a participação dos supervisores foram 
muito enriquecedores. Particularmente, fiquei encantada com o tópico sobre 
diversidade. Foi um momento de imersão, reflexão e, mais uma vez, 
aprendizado para além do nosso lado profissional. Que venham mais etapas”, 
afirma. 

 

Para Olivia Carvalho, supervisora do Financeiro da Qualival7, o treinamento 
trouxe uma reflexão muito importante sobre as diferenças existentes entre os 
seres humanos, como raça, credo, sexo, etnia, peso etc. “Em todas as esferas 
de nossa vida precisamos respeitar essa diversidade e, como liderança, 
transformá-la em oportunidades, evitando hábitos como preconceitos e 
prejulgamentos. Também refletimos sobre o nosso papel como gestor no 
combate ao favoritismo; a necessidade de se adotar critérios justos para tomar 
as decisões que envolvam a equipe e comunicá-las com clareza a todos os 
envolvidos; a importância de como devemos dar e receber Check In e a 
relevância de se ter consciência de nossas emoções. Sem dúvida, esse 
treinamento está contribuindo muito para o meu desenvolvimento como 
gestora e pessoa”, afirma. 

 

 

II - Para as áreas 
 

A estratégia de treinamento & desenvolvimento da Supergasbras, foi estruturada 
considerando iniciativas com o foco no desenvolvimento dos colaboradores (não 
líderes) de diferentes áreas. 

Além do ID – Instituto de Desenvolvimento, plataforma online de treinamento, a 
empresa organizou Academias por áreas com conteúdos específicos voltados 
para cada departamento. 

 

ID - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
 O objetivo do ID é oferecer um ambiente com treinamentos 
de todas as áreas, disponíveis para todos os colaboradores. 
É possível acessar um conteúdo em até quatro cliques, o que 
torna a plataforma ainda mais ágil. Além disso, existe uma 
ferramenta de busca, que garante a busca do material 
desejado usando apenas uma palavra. 

 
6 CICC é a sigla utilizada na Supergasbras para ‘Centro Integrado de Cuidado com o Cliente’, área que 
abriga atividades de call center, cobrança e outras que envolvem relacionamento com cliente. 
7 Qualival é o nome da unidade requalificadora de botijões da Supergasbras. 



 
 

Os colaboradores entram no ID pelo link www.supergasbras.com.br/superid 
(Anexo II) usando apenas o número do CPF como login e senha, reduzindo as 
chances de esquecimento dos seus dados de acesso. O canal também pode ser 
visto por meio do aplicativo My Learning, que pode ser acessado pelo celular em 
qualquer lugar fora da empresa. 

Mais do que um site de conteúdo, o ID é o local onde diferentes tipos de 
treinamentos são disponibilizados para todos os colaboradores, com o objetivo 
de alavancar o desenvolvimento e carreira de cada um. 

Em 2018, o ID passou por algumas reformulações e os conteúdos, que antes 
eram exclusivos de algumas áreas, agora, qualquer profissional da empresa 
pode acessar, conhecer mais sobre o negócio e sobre diferentes processos. 
Desta forma, a Supergasbras incentiva o protagonismo e a proatividade dos 
colaboradores para buscarem conhecimento e se desenvolverem com os mais 
de 260 conteúdos online de treinamento. 

 

ACADEMIA DAS ÁREAS 
Diferente de um teambuilding, o propósito de uma Academia (independente da 
área) é focar na realidade e necessidade específicas de profissionais de forma 
a alavancar a entrega dos mesmos, gerando resultado para a empresa. 

A integração dos participantes faz parte, mas o objetivo maior é promover o 
alinhamento do conhecimento. 

Esse modelo apresenta duas possibilidades de formato: 

• Virtual: Conteúdos e-learning ou vídeos como pré-work ou pós-work para 
fixar o conhecimento e propiciar a gestão do conhecimento de modo a 
disponibilizar conteúdo para todos os colaboradores. 

• Presencial (que pode ser fisicamente ou online, em reunião agendada 
com dia e horário específico): Encontro presencial para balizar 
conhecimento e garantir o alinhamento entre os colaboradores da área, 
promovendo em paralelo a integração dos mesmos. 

Para compor seu conteúdo, informações e materiais são produzidos 
especificamente para a realidade de cada área com base nas seguintes 
categorias: 

• Técnico: Conteúdos específicos da área: Conceitos, ferramentas, 
exercícios e estudos de caso.  

• Comportamental: Conteúdos e atividades que abordem postura e 
comportamento ideal, utilizando como base as competências universais 
da SHV. 

• Integração: Atividades que promovam a integração do grupo de forma 
criar uma rede de apoio e espaço para Check in com foco em 
desenvolvimento. 

Até o presente momento, a Supergasbras já realizou as seguintes academias: 

• Academia de venda Indireta – a qual leva em consideração encontros 
presenciais e exercícios online, disponíveis no ID, sobre temas como 

http://www.supergasbras.com.br/superid


 
 

técnicas de varejo, negociação, precificação e plano de negócios. Os 
colaboradores também estudam técnicas de marketing, estratégias do 
negócio da empresa, regras de compliance e de regime tributário. 100% 
da força de vendas indireta foi treinada, o que equivale a 6% do HC total 
da Supergasbras. 

• Academia de Recursos Humanos – a qual promove reflexões sobre 
práticas e propósitos dos times de RH, tendo como referência o papel do 
RH como parceiro do negócio. O foco é trocar experiências e 
aprendizados, bem como refletir sobre assuntos importantes na gestão de 
pessoas e compreender as expectativas da empresa em relação ao papel 
de RH. Até o momento, 88% dos colaboradores do RH foram treinados 
na Academia. 

E está desenhando os conteúdos para entregar ainda em 2021, as academias: 

• Academia de Finanças – a qual leva em consideração os desafios das 
práticas da área, desdobrando temas relacionados à contabilidade, 
tributação, tesouraria, riscos e controles; além de promover uma visão 
sistêmica dos processos da área promovendo a reflexão do impacto da 
atuação de cada colaborador na cadeia de processos financeiros. Serão 
treinados cerca de 300 profissionais do Financeiro, o equivalente a 7% do 
HC total da companhia. 

• Academia de venda Direta – a qual, baseada na premissa de tornar a 
experiência do cliente da Supergasbras a melhor possível, promove 
treinamento a toda a força de vendas do GLP Granel (seguimento B2B) 
em todos os processos da Jornada do Cliente, desde a captação à 
fidelização. Serão treinados cerca de 300 profissionais de Venda Direta, 
o equivalente a 7% do HC total da companhia.  

• Academia de Operações – a qual visa integrar as áreas de Operações, 
Logística, Engenharia e Manutenção e a fim de treiná-los nas atividades 
inerente a essas áreas, garantindo que os processos sejam padronizados 
para o alcance de uma melhor eficiência operacional. Serão treinados 
cerca de 250 profissionais de Operações, o equivalente a 6% do HC total 
da companhia. 
 

Como resultado, a Supergasbras tem colhido feedbacks dos participantes das 
Academias já realizadas, conforme abaixo: 
 

Para Alex Zennaro, gerente da Unidade de Brasília, a Academia de Vendas foi 
sensacional. “Aprendemos e crescemos demais nesses três dias. Saí da 
Academia de Vendas muito melhor do que entrei. O treinamento nos deu ainda 
mais gás para nosso negócio e para as equipes de venda. Uma capacitação 
diferenciada que me surpreendeu bastante”, afirma sobre a Academia de 
Venda Indireta. 

 

Alexsandro Silva, agente de Desenvolvimento de Mercado de São José dos 
Campos, deixou sua impressão sobre a Academia de Venda Indireta.: “O 
treinamento foi extraordinário! Todo o conteúdo foi primordial para aperfeiçoar 
o conhecimento da nossa Força de Vendas. Com isso, podemos replicar com 
maestria a toda nossa rede de parceiros Revendedores, aumentando a 



 
 

eficiência e encantando a cada dia mais nossos clientes. Gratidão a toda 
equipe envolvida por tamanha dedicação ao evento”. 

 

“A Academia de Venda Indireta é um marco para a Regional Centro-Oeste. 
Com este treinamento, capacitamos nossa equipe comercial para entregar aos 
nossos parceiros revendedores nossos diferenciais estratégicos: valorização 
de serviços e marca; gestão do negócio através das nossas ferramentas; visão 
do mercado; busca de soluções e, o principal, fazer com que cada profissional 
da área represente nossa empresa com comprometimento, confiança, 
lealdade e uma atitude que ajude nossos parceiros a vencerem todos os dias 
em todos os lugares”, comenta Rodrigo Moreira, diretor Regional Centro-
Oeste. 

 

“A Academia de RH foi uma oportunidade de revisitar alguns temas, bem como 
refletir sobre assuntos importantes na gestão de pessoas e compreender as 
expectativas da empresa em relação ao nosso papel. Estar em equipe nos 
fortalece e amplia nosso olhar para o outro, nos fortalecendo para suportar as 
demandas do negócio”, afirma Camila Muller, do RH da Unidade Canoas, 
sobre a Academia de RH. 

 

“O RH tem como objetivo cuidar dos colaboradores. E a Academia de RH nos 
fez refletir sobre a importância da equipe estar com seus propósitos bem 
alinhados. Um dos pontos mais marcantes foi a troca de experiências e a 
reflexão que fizemos antes e depois do treinamento”, diz Elaine Silva, do RH 
da Qualival, sobre a Academia de RH. 

 

 

CONCLUSÃO 
 

A Supergasbras entende a importância de capacitar e investir nos colaboradores 

e por isso tem focado na estratégia de Academias. A primeira, que começou a 

ser desdobrada em 2017, foi o piloto para que o RH da Supergasbras colhesse 

as lições aprendidas e amadurece o processo para a implementação das 

próximas. De lá para cá, foram mais 8 Academias desenhadas.  

Além dos resultados qualitativos já apresentados neste trabalho, destacam-se 

outros fatores relevantes: 

1- Percepção positiva dos colaboradores sobre o investimento em 

capacitação; 

2- Gestão do conhecimento possibilita que outras áreas se desenvolvam em 

conhecimentos que não são da área fim; 

3- Satisfação dos colaboradores em relação aos conteúdos oferecidos; 

4- A sinergia entre a Academia e outros projetos da Supergasbras. 



 
 

Abaixo apresentaremos resultados que reforçam cada um desses pontos. 

1- Percepção positiva dos colaboradores sobre o investimento em 

capacitação 

Desde a implementação da primeira Academia até hoje, obtivemos um 

aumento de 10% da pontuação no quesito ‘Treinamento’ da pesquisa 

GPTW (Great Place to Work), conforme quadro abaixo: 

Afirmativa: A empresa me oferece treinamento ou outras formas 
de desenvolvimento para o meu crescimento profissional (visão 

empresa) 

2018 2020 2021 

80 85 88 
 

2- Gestão do conhecimento possibilita que outras áreas se 

desenvolvam em conhecimentos que não são da área fim 

É relevante destacar que a Supergasbras tem se preocupado em garantir 

a Gestão do Conhecimento e por isso tem disponibilizado os materiais das 

Academias na plataforma de treinamento on-line. Um exemplo do sucesso 

dessa iniciativa é a Academia de Venda Indireta, a primeira a ter o 

conteúdo disponibilizado na plataforma de treinamento on-line (ID).  

Academia de Venda Indireta 

Colaboradores treinados 
presencialmente 

Colaboradores que acessaram 
virtualmente 

231 686 

 

3- Como visto no quadro acima, 100% da força de vendas foi capacitada 

presencialmente e depois que o conteúdo foi disponibilizado no ID, 

colaboradores de diversas outras áreas acessaram o treinamento, 

demonstrando interesse em aprender mais sobre o 

negócio.Satisfação dos colaboradores em relação aos conteúdos 

oferecidos 

Os conteúdos das Academias são desenvolvidos em uma parceria entre 

o RH e as áreas/público-alvo do treinamento. As escolhas das temáticas 

têm sido percebidas de forma positiva pelos colaboradores, conforme 

demonstra o resultado da pesquisa de avaliação do Programa de 

Supervisores.  



 
 

Satisfação dos colaboradores quando perguntados sobre a 
relevância dos conteúdos abordados no treinamento 

Entendo que o 
conteúdo é relevante 

Achei relevante e 
quero me aprofundar 

mais 

Não gostei do 
conteúdo 

80% 18% 2% 

Como vimos acima, 98% dos nossos colaboradores estão satisfeitos com 

os temas abordados e entendem que eles traduzem as necessidades 

técnicas e comportamentais do dia a dia. 

4- A sinergia entre a Academia e outros projetos da Supergasbras 

Além de reforçar as competências técnicas e comportamentais 

necessárias para o desenvolvimento das atividades inerentes ao escopo 

de trabalho dos nossos colaboradores, a Supergasbras se preocupa em 

fortalecer outros projetos internos criando sinergia entre eles e as 

Academias. Um exemplo disso é a primeira turma do Avançar ter sido 

voltada apenas para Coordenadoras, uma forma de empoderar e valorizar 

a liderança feminina, e dar mais voz ao nosso Programa de Diversidade. 

O sucesso dessa turma foi tão grande que ao final do Programa, a 

pesquisa de satisfação gerou um resultado de 4,75 pontos em uma escala 

de 5. 

Com base nos dados levantados, finalizamos este documento com o orgulho do 

trabalho que está sendo construído e com muito fôlego para fazer ainda mais, 

certos de que estamos percorrendo o caminho correto. 

 

 



 
 

ANEXOS ILUSTRATIVOS  
Anexo 1 - Competências universais da SHV (3 das 8 competências) 

 

  



 
 

 

Anexo II – ID – Instituto de Desenvolvimento 


