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Sobre a ZEISS 

 

Estabelecida no Brasil desde 2005, a ZEISS, pertencente ao grupo da 

multinacional alemã, tem sede com planta fabril em Petrópolis, Rio de Janeiro e 

mais de 13 filiais pelo país, empregando diretamente cerca de 600 pessoas. 

Como um dos maiores fabricantes de lentes para óculos do mundo, a ZEISS 

é sinônimo de conforto visual máximo, qualidade e tecnologia. Além disso, as 

lentes cinematográficas e fotográficas, os binóculos, microscópios, lunetas de 

observação, sistemas de mira para simuladores de voo da ZEISS oferecem 

aos usuários a mais alta qualidade óptica e, com isso, momentos 

inesquecíveis. 

A unidade fabril, em Petrópolis, região serrana do estado do RJ, produz uma 

linha completa de lentes para óculos, tratamentos e equipamentos de alto 

desempenho que aliam qualidade, inovação e tecnologia exclusiva.  

Por meio de um processo de manufatura inovador, a ZEISS no Brasil tem 

destaque no mercado global e em relação às demais unidades da marca no 

mundo: a unidade fabrica o próprio catalizador, o que resulta em uma lente 

com maior transparência em relação às demais do mercado.  

A Carl Zeiss Vision Brasil tem o prazer de apresentar seu Programa Crescer 

ZEISS, lançado em 2020, que tem como principal objetivo impulsionar o 

desenvolvimento da carreira dos profissionais que têm potencial e fazem a 

diferença na organização em termos de competências e resultados. 
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Seguem as informações da ZEISS: 

Razão Social: CARL ZEISS VISION BRASIL INDUSTRIA OPTICA LTDA 

CNPJ: 28.826.394/0009-08 

Endereço completo: RUA LUIZ WINTER 222 E MARIO GELLI 139 - DUARTE 

DA SILVEIRA - PETRÓPOLIS - CEP 25665-431 

Responsável pela Inscrição: Yasmin Martins dos Santos – Especialista de 

RH 

 

Nº colaboradores: 600 

 

INTRODUÇÃO  

PROGRAMA CRESCER 

O Programa Crescer foi criado em 2020, a partir da necessidade de um 

planejamento estruturado para sustentar o crescimento das nossas pessoas na 

companhia, visando fortalecer o nosso pilar estratégico que tem como objetivo 

formar um TIME desejado e diferenciado no mercado. 

Tem como propósito impulsionar o desenvolvimento da carreira dos(as) 

profissionais que têm potencial e fazem a diferença na organização, em termos 

de competências e resultados alcançados. 

Considerando que o grupo participante é diverso, mas as competências do 

futuro são únicas para o sucesso profissional, sugerimos um conteúdo padrão 

com interações programadas para a discussão da aplicabilidade, independente 

da discussão individual. 

 

Critérios e tempo de duração 
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Para participar do programa, o(a) profissional precisa ter pelo menos 1 ano de 

empresa, ter um resultado acima do esperado na avaliação de desempenho e 

nas competências. Além disso, a indicação do(a) participante deve ser validada 

pelo Comitê de Carreira, composto pelo board da companhia. 

Por 2 anos, o(a) profissional tem a oportunidade de participar de todas as 

ações que compõem o programa, desde que se mantenha no pipeline com a 

mesma avaliação. 

 

 

Etapas do Programa 

 

 

Figura 1 – Etapas do Programa Crescer 

 

 Validação do pipeline de talentos: os diretores de cada área alinham 

com seus gerentes quem são os destaques do time indicados para 

participar do programa. Na sequência, os nomes são validados no 

comitê de carreira, composto pelo board da companhia. 

 

 Convite oficial aos indicados: Passado o comitê de carreira, o time de 

RH valida os nomes com seus(as) respectivos(as) líderes e, na 

sequência, faz o convite aos(às) indicados(as). 
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 Aplicação do assessment: antes de iniciar o programa, aplicamos o 

assessment em todos(as) os(as) participantes, ferramenta que nos apoia 

na identificação da exata natureza do potencial pessoal, momento de 

vida, resolução de problemas, além de energia, estilo de trabalho, 

motivadores, obstáculos e desafios de cada um(a). 

 

 

Figura 2 – Mapa de tendência comportamental da participante Ana Ribeiro 

 

 Realização da reunião de devolutiva: o(a) respectivo(a) business 

partner agenda uma reunião individual com cada participante junto ao(à) 

diretor(a) da área e à liderança para realizar a apresentação formal do 

que é o programa, além de compartilhar a devolutiva do assessment. 

 

 Elaboração do Plano de Desenvolvimento Individual (PDI), escolha 

do tutor e planejamento do projeto: nesta etapa, os(as) participantes 

escolhem quem será o(a) seu(a) tutor(a), que pode ser um(a) dos(as) 
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diretores(as) ou o presidente e elaboram os seus PDIs junto às suas 

lideranças. Enviamos as orientações abaixo, com algumas perguntas 

para reflexão baseadas no modelo GROW (Goals: objetivos; Reality: 

realidade; Options: opções e Will: caminho, próximos passos), que 

ajudam na hora de elaborar o plano: 

1.         O que você quer em termos de carreira? E em quanto tempo 
gostaria de atingir? (G: objetivo) 

Quais são os critérios de sucesso que o ajudarão a identificar que está 
no caminho certo? 

Qual o seu propósito? 

O que a concretização deste objetivo significará para você? 

 

2.         Onde você está atualmente comparado a onde você quer 
chegar? E o que está acontecendo hoje ao seu redor que tem influência 
neste movimento? (R: realidade) 

Quais são os recursos que já tem que podem impulsioná-lo(a) a chegar 
onde planeja? 

E quais são os obstáculos que poderiam impedi-lo(a)? 

 

3.         O que você poderia fazer para se aproximar do seu objetivo? O 
que é possível? (O: opções) 

O que você pode fazer para superar os obstáculos? 

Quais são as medidas mais promissoras na direção do seu objetivo e 
qual o impacto dessas medidas? 

 

4.         Que apoio você precisa ou gostaria de ter? Qual o planejamento 
de tempo adequado na sua visão, considerando suas opções? (W: 
caminho, próximos passos) 

Qual o seu comprometimento com esse objetivo? 

Quais pessoas você precisa envolver/ mobilizar? 

 

Além disso, assim que os grupos são definidos, os(as) participantes já 
começam a se organizar e planejar o projeto. 
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 Acompanhamento da evolução: durante todo o programa, o time de 

RH faz contato com os(as) participantes periodicamente, seja por meio 

de pesquisas, e-mails ou papos online para tirar dúvidas e acompanhar 

o andamento de cada etapa. Além disso, a diretoria também os(as) 

acompanha durante as sessões de tutoria. 

 

Figura 3 – Reunião com a turma para tirar dúvidas sobre o programa 

 

 Fechamento: ao final de cada ano, os grupos apresentam seus projetos 

de encerramento e cada um(a) recebe um certificado de conclusão do 

Crescer ZEISS em uma cerimônia formal. Esta é uma maneira de 

encerrar oficialmente o programa de formação da empresa, reforçando a 

importância do processo e todo o investimento realizado.  

 

 

           Figura 4 – Exemplo de certificado assinado pelo presidente e pela diretora de RH 
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Figura 5 – Apresentação do projeto de um dos grupos da primeira turma em 2020 

 

 

Formato do Programa 

 

O programa foi construído tendo como base a metodologia de aprendizagem 

70:20:10, que prevê que 70% do aprendizado é resultante de sua vivência 

como profissional, desafios, experiências e responsabilidades. O 

desenvolvimento é resultado do trabalho cotidiano na resolução de problemas, 

na realização de novas atividades, entre outras situações. Trata-se de uma 

forma de aprender proveniente de conversas, compartilhamento e troca sobre 

técnicas, processos ou rotinas com o time, colegas, líderes, liderados e quem 

mais fizer parte do dia a dia no ambiente de trabalho. 

Já os 20% estão relacionados ao compartilhamento de experiências e o 

aprendizado chega como resultado das interações com os outros no ambiente 

de trabalho e dos feedbacks que surgirem. 

Apenas 10% do aprendizado adquirido está ligado à teoria e ao ensino formal, 

ou seja, participação em treinamentos, workshops e cursos, por exemplo. 
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Figura 6 – Esquema que representa a metodologia de aprendizagem 70:20:10 

 

Pensando nisso, seguem abaixo os conteúdos do programa: 

 

Conteúdo Interativo (20%) 

Workshops com convidados externos a cada 2 meses para discussão de 

conteúdos teóricos e tendências de mercado acerca de temas escolhidos pelos 

próprios participantes. Neste ano, os temas foram: agilidade, comunicação não-

violenta e orientação a resultados. Além disso, os(as) participantes têm a 

oportunidade de realizar sessões de tutoria regularmente com os diretores e 

presidente da empresa durante todo o programa. 

 

Figura 7 - 1º Workshop de 2022: Agilidade 
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Figura 8 – 2º Workshop de 2022: Comunicação Não-Violenta 

 

 

Figura 9 – 3º Workshop de 2022: Orientação a Resultados 

 

Conteúdo teórico (10%) 

Conteúdos corporativos online na plataforma LMS da ZEISS, chamada ZEISS 

Academy, e na plataforma E3Flix, da nossa parceira E3 Escola Educação 

Executiva, sobre os mesmos temas acima, a fim de complementar e reforçar o 

aprendizado. Nos anos anteriores, trabalhamos temas como: conversas 

difíceis, experiência do consumidor, novas formas de trabalho, a arte de liderar, 

o poder da influência, reskiling, entre outros. Além disso, ao final de cada 

workshop, enviamos um livro de presente relacionado ao tema para leitura 

complementar. 
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Figura 10 – 1º conteúdo online: Agilidade 

 

 

 

Figura 11 – Convite enviado para a realização do conteúdo online sobre Agilidade 

 

 

Figura 12 – 2º conteúdo online: Comunicação Não-Violenta 
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Figura 13 – 3º conteúdo online: Mentalidade Produtiva 

 

 

Figura 14 – 4º conteúdo online: Protagonismo 

 

 

Conteúdo Prático (70%) 

Com o objetivo de consolidar e amarrar todos os temas trabalhados no 

programa, paralelamente aos workshops e conteúdos online, logo no início da 

turma, dividimos os(as) participantes em grupos multidisciplinares para que 

possam elaborar juntos(as) um projeto sobre uma dor ou oportunidade de 

melhoria da empresa para ser apresentado no final do programa. 

 

Números e Resultados 

 

Desde o seu lançamento, já passaram cerca de 40 profissionais pelo programa 

e, apesar de não ter garantias formais de promoção, 57% dos(as) participantes 

foram promovidos ou tiveram algum tipo de movimentação profissional nesse 

período, o que reforça a importância e relevância do programa. 
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Pesquisas 

Seguem os resultados da pesquisa feita com os participantes do primeiro ano: 

 

 
Figura 15 – Pesquisa – respondentes que avaliaram como boa ou muito boa a realização das atividades 

 

 
Figura 16 – Pesquisa – respondentes que consideram os conceitos do programa aplicáveis no dia a dia 

 

 
Figura 17 – Pesquisa – respondentes votam em qual habilidade foi mais desenvolvida no primeiro ano 
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Figura 18 – Pesquisa – respondentes que buscaram conteúdos adicionais para aprofundar o aprendizado 

 

Depoimento 

Segue abaixo o depoimento da participante Rosilene Gonçalves, Analista de 

Sistemas Jr: “O Programa Crescer tem contribuído muito para o resultado do 

meu desenvolvimento pessoal e profissional. Os workshops trazem situações 

reais, com palestrantes e mediadores muito bem capacitados que trazem 

temas relevantes que nos despertam a vontade de colocá-los em prática. A 

tutoria, na minha opinião, é a melhor das iniciativas, pois nos aproxima dos 

nossos diretores e de suas skills tão admiradas, nos fazendo ressignificar 

conceitos sobre autoconhecimento e carreira. Agradeço muito esta 

oportunidade de crescimento junto com todas as equipes do programa!”  

                                                                                                            

CONCLUSÃO 

Com base nas informações que foram apresentadas até aqui, conclui-se, 

então, que o Programa Crescer ZEISS tem contribuído para a capacitação e 

aceleração do desenvolvimento das nossas pessoas, por meio de treinamentos 

e discussões que estimulam reflexões compartilhadas e que agregam valor 

para o negócio. Os parceiros da criação destes conteúdos são grandes nomes 

do ambiente educacional e corporativo, o que torna a aprendizagem ainda mais 

assertiva para uma atuação diferenciada. 
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