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Razão Social: Volkswagen Truck & Bus Indústria e Comércio de Veículos Ltda. 
 
Ramo de Atividade: Fabricação de Caminhões e Ônibus 
 
Ano de Fundação: 1996 
 
Endereço: Rua Volkswagen, nº100 – Polo Industrial – Resende/RJ – CEP: 27.537-803 
 
Responsável pela Inscrição: Ledjane Aparecida Vidal Araújo 
 
Função: Supervisora de Segurança do Trabalho e Cultura Organizacional 
 
Número de Funcionários VWCO: 1.227 
 
Descrição da Atividade Principal:  
 
Volkswagen Caminhões e Ônibus, fabricante dos veículos comerciais Volkswagen e 
MAN, é referência consolidada em seu segmento. A empresa é integrante do Grupo  
TRATON, subsidiária da Volkswagen AG e um dos principais fabricantes mundiais de 
veículos comerciais com as marcas MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus e 
RIO. O objetivo do grupo é transformar o sistema de transporte através de produtos, 
serviços e da parceria com seus clientes. 
 
No dia 1º de novembro de 1996 foi inaugurado o complexo de produção e 
desenvolvimento da VWCO, em Resende (RJ), que engloba ainda um Centro de 
Garantia e Centro de Treinamento para clientes, profissionais da rede de 
concessionários e importadores. 
 
A empresa adotou um sistema revolucionário na indústria mundial: o Consórcio Modular. 
Nele, há módulos nos quais fornecedores especializados ficam responsáveis pela 
montagem completa de conjuntos como chassi, eixos, suspensão e molas, rodas e 
pneus, caixa de câmbio e motores, armação de cabines, revestimento interno e pintura. 
Com essa parceria, a VWCO se concentra nas atividades de Engenharia do Produto, 
Logística, Garantia do Processo e da Qualidade. Isso só é possível com foco em 
pessoas.  
 
Para suportar seus desafios de mercado, a área de Recursos Humanos oferece 
diversas ações de desenvolvimento para os seus colaboradores, com o propósito de 
ser a melhor empregadora brasileira. Para tanto, a VWCO investe nas competências e 
valores estratégicos, que são a base para o desenvolvimento dos colaboradores e da 
empresa, respeitando a liberdade de expressão, as diferenças, ideias concorrentes e 
pontos de vista contraditórios, com amplo espaço para debate, diversidade, pluralismo 
e inclusão. 
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ROLE MODEL: UMA GESTÃO DE EXCELÊNCIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL  

 
 
Resumo:   
 
O  Role Model é um programa desenvolvido para fortalecer a cultura baseada 

nos  valores do empresa, com objetivo de promover uma gestão da excelência do clima 
organizacional. Para tanto, foi desenvolvido um modelo de catálogo chamado Toolbox, 
composto por 30 atividades relacionadas aos valores da empresa: espírito de equipe, 
respeito, integridade, determinação e foco no cliente, além de mais sete atividades para 
reflexão sobre diversidade e inclusão. As ações são realizadas pelas equipes e 
proporcionam uma maior aproximação da liderança, espaço para feedback, ações de 
engajamento da equipe, além de transformar o ambiente de trabalho em um local mais 
amistoso, respeitoso e amigável. 

 
Como confirmação da eficácia do Role Model, a VWCO tem o resultado da 

pesquisa de clima realizada pelo Great Place to Work (GPTW), que apontou 96% de 
satisfação dos colaboradores com o clima organizacional da empresa, colocando-a no 
primeiro lugar do ranking de melhores empresas para trabalhar no Rio de Janeiro. Outro 
fator que evidência esse aspecto é o resultado da pesquisa de clima interno 
“Barômetro”: 95% dos colaboradores estão satisfeitos com o ambiente de trabalho da 
Volkswagen Caminhões e Ônibus. 
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Introdução: 
 

O mundo está mudando e a VWCO quer que seus gestores sejam agentes dessa 
transformação, promovendo um ambiente diverso que favorece a inovação e a 
excelência no clima organizacional. 

O Role Model é um programa desenvolvido para fortalecer a cultura baseada nos 
valores do empresa, com objetivo de promover uma gestão mais próxima em que os 
colaboradores são incentivados a expressar suas ideias e reduzirem a distância entre 
os níveis hierárquicos. Isso gera uma confiança significativa na mudança do ambiente 
de trabalho.  

A iniciativa consiste em um modelo para apoiar os gestores na gestão de clima 
organizacional através de um catálogo de sugestões com 30 atividades alinhadas com 
os valores da empresa. A cartela de atividades é chamada Toolbox e contém atividades 
para os gestores praticarem com suas equipes. O objetivo é proporcionar maior 
engajamento e promover um relacionamento de excelência entre gestores e 
colaboradores. 

 

Desenvolvimento: 

O Role Model consiste em atividades fundamentais para incentivar a excelência no 
clima organizacional, dando maior aproximação das equipes e gestores, além da 
oportunidade de desenvolvimento profissional. Os gestores e suas equipes reservam 
espaços para realizações das atividades que engajam o time e contribuem com o 
fortalecimento da cultura de excelência no clima, além de promoverem uma maior 
identificação dos colaboradores com esses pilares dos valores. Ao mesmo tempo, são 
incentivados a expressar suas ideias, reduzir distância entre os níveis hierárquicos, o 
que gera ainda mais confiança nessa relação. 

Cada gestor precisa realizar, no mínimo, duas atividades do catálogo “Toolbox” com 
suas equipes durante o ano. As atividades realizadas são reportadas em um sistema 
específicos para compartilhamento de experiências e melhores práticas entre as 
equipes, além de divulgação das práticas realizadas pelos times em canais de 
comunicação da empresa. 

Em função da pandemia, foi desenvolvido um novo modelo com todas as atividades de 
forma virtual, o Role Model Virtual. Todas as atividades foram reformuladas para 
realização de forma remota entre as equipes, operando em sinergia com o novo modelo 
de trabalho híbrido. 

A ideia do Role Model Virtual foi criar um Toolbox, catálogo de sugestões com 30 
atividades que podem ser realizadas remotamente, alinhadas com os valores do grupo. 
O objetivo é que os gestores, juntos com sua equipe, possam escolher novas atividades 
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para implementá-las de acordo com o catálogo de sugestões, além das 30 atividades 
relacionadas à diversidade e inclusão. 

Cada gestor pode escolher as atividades do catálogo Toolbox para realizar com as 
equipes através de aplicativos digitais, tais como Skype, Microsoft Teams, Google Meet, 
Zoom e Mentimeter. 

As atividades realizadas são reportadas em um sistema específico, e as melhores 
práticas e experiências são compartilhadas por meio de informes internos para outras 
equipes. 

Os gestores ainda podem criar uma nova atividade para realizar com sua equipe, 
seguindo o mesmo conceito do Role Model e corresponder a um dos 5 valores. Essa 
categoria de atividade é chamada Wild Card (em português, Carta Curinga), que 
também pode ser reportada no sistema e compartilhada com os demais.  

 

Praticas do catálogo Toolbox 

 

Atividades relacionadas ao valor respeito: 

• Volunteer work (trabalho voluntário) 

O voluntariado tem muitos efeitos positivos para a comunidade, as relações de trabalho 
em equipe e cada indivíduo. É uma forma de assumir a responsabilidade pelo meio 
ambiente e pela sociedade. No Role Model, o Trabalho Voluntário consiste em uma 
atividade na qual a equipe busca uma entidade a fim de promover um projeto de 
voluntariado em conjunto. 

• Green office (escritório verde) 

Um comportamento consciente sobre os recursos utilizados na empresa preserva a 
natureza e economiza recursos. No Role Model, o conceito se trata de uma atividade 
em que o gestor busca uma reflexão com a equipe sobre o uso consciente de recursos, 
como impressões, copos descartáveis, água e luz. 

• Sustainability (sustentabilidade) 

Ao integrar a sustentabilidade no negócio, a fim de reduzir os impactos ambientais, 
contribuímos para o sucesso futuro da nossa empresa. A sustentabilidade não está 
relacionada apenas a questões ambientais, mas também com a excelência operacional 
e garantir o futuro a longo prazo, melhorando continuamente em todos os aspectos. No 
Role Model, a sugestão para o gestor é reunir a equipe, escolhendo um dos seus 
processos para identificar as fraquezas e refletir é possível torna-los mais sustentáveis. 
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• Meet the boss (encontro com os gestores) 

Nesta atividade, os colaboradores têm a possibilidade de se encontrarem com seus 
líderes ou outros gestores da empresa. São realizadas reuniões com o times para 
debater projetos e estratégias da área. Todos trabalham para o mesmo objetivo. 

• Culture for breakfast (café compartilhado) 

Para promover um clima agradável de integração e cooperação entre os colaboradores 
-  através de práticas estruturadas e alinhadas com a cultura da empresa -  
mensalmente ou semanalmente, os colaboradores promovem um café da manhã 
compartilhado com bolos, pães e guloseimas preparadas por cada colaborador. O 
objetivo é conhecer melhor os colegas de trabalho ou escolher um tema para debater 
entre a equipe. 

• Listening (escutar) 

Dar uma oportunidade de feedback sobre o desempenho e atitudes no ambiente de 
trabalho com o objetivo de promover o melhoramento contínuo, com espaço para ouvir 
as demandas, anseios e expectativa dos colaboradores. 

 

Atividades relacionadas ao valor determinação: 

• Step out of your comfort zone (saia da sua zona de conforto) 

A zona de conforto é composta por todas as situações – boas e más – com as quais 
estamos acostumados e que descrevem nossa rotina. Essa rotina evita o 
questionamento e a tomada de decisões. 

• Peer consulting (consultando colegas) 

Seguindo uma estrutura de reunião padronizada, as equipes apresentam seus tópicos, 
status e projetos, bem como desenvolvem soluções em conjunto. 

• Go and see  (vá e veja) 

Todas organizações tem seus próprios desafios. Para um melhor suporte e 
direcionamento, é discutido o entendimento das necessidades individuais. Este método 
aumenta o entendimento e melhora o relacionamento do gestor na sua área de atuação. 

• Laughable learnings (aprendizagem descontraída) 

No ambiente de trabalho, é importante celebrar tanto os fracassos quanto os sucessos 
de uma equipe. Nesta ocasião, o gestor aproveita a oportunidade para partilhar com 
seu time um momento em que falhou para encorajá-los a fazer o mesmo.  

• The root cause (causa raiz) 
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As soluções rápidas para problemas podem parecer convenientes, mas muitas vezes 
resolvem apenas os problemas superficiais e desperdiçam recursos que de outra forma 
poderiam ser utilizados para enfrentar a verdadeira causa. No Role Model, o método 
chamado "5 Why" pode ser utilizado para a resolução de problemas e melhoria da 
qualidade.  

• Elevator pitch (ideias de elevador) 

Em algumas situações, os colaboradores podem não encontrar uma maneira de 
implementá-las. Nesta atividade do Role Model, é disponibilizado um espaço onde os 
colaboradores possam expressar livremente suas ideias. A equipe pode escrever novas 
ideias ou iniciativas que já tentaram implementar.  

 

Atividades relacionadas ao valor integridade 

• Dilemma game (jogo do dilema) 

No jogo do dilema, os colaboradores compartilham situações típicas do dia a dia de 
trabalho na equipe, bem como encorajam os pares a fazerem o mesmo. Além disso, 
são discutidas em soluções potenciais para determinadas situações.  

• Speakup routine (rotina de discussão) 

Na rotina de discussões, é dedicada parte da agenda de reuniões regulares dos 
colaboradores afim de levantar discussões sobre problemas de determinada área. 
Antes de qualquer reunião, é indicado alguém cujo trabalho será levantar questões e 
preocupações. Este papel é alterado ao longo do tempo em toda o time.  

A atividade é uma boa maneira de mostrar que o processo de pôr as cartas na mesa é 
tarefa de todos. E todos o fazem sem consequências. Em outra abordagem, são 
agendadas reuniões especificamente para levantar esses tópicos. 

• Value radar (régua de valores) 

No régua de valores, é discutido como os valores da VWCO estão sendo vividos no 
momento. Isso resulta em uma discussão sobre o que está indo bem e o que pode ser 
feito para melhorar o status atual. A atividade oferece uma oportunidade fácil de colocar 
a situação atualmente percebida na mesa.  

• Tweak your meeting (ajuste sua reunião) 

Os colaboradores despendem muito tempo em reuniões, e esse período deve ser 
melhor utilizado ou otimizado. Através da reformulação do formato das reuniões com o 
time para melhor atender suas demandas, é possível melhorar a comunicação na 
empresa e tornar a equipe mais eficiente. O objetivo é ter certeza que a informação 
necessária será  

comunicada e que as decisões são feitas de forma eficiente. 
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• Set your course (workshop de objetivos) 

Se os colaboradores não entenderem o propósito do seu trabalho, isso pode ter uma 
série de consequências negativas. Esta é uma atividade em que as equipes reúnem 
para  alinhar os objetivos e tarefas. É um workshop para definição de objetivos e metas 
das áreas e equipes. A iniciativa cria um ambiente de trabalho positivo, torna as 
equipes mais bem sucedidas e reforça a coesão da equipe. Esta medida pode ser bem 
combinada com "acordos de metas abertas". 

• The open up game (jogo aberto) 

O jogo aberto tem 4 níveis, cada um incrementa a transparência dos colaboradores. 

Nível 1: Abrimos a porta. Mostramo-nos disponíveis, deixando as pessoas entrarem em 
nossa sala mesmo sem hora marcada. Nível 2: Dividimos nossos objetivos anuais com 
nossa equipe e os cascateamos. Nível 3: Organizamos reuniões semanais com nossos 
liderados. Nível 4: Dividimos nosso calendar para que as pessoas saibam quais são 
nosso tópicos e nossas prioridades. 

 

Atividades relacionadas ao valor espírito de equipe 

• Shadowme (minha sombra) 

Com o ShadowME, os membros de uma equipe ou área podem trocar papéis entre si 
ou “sombrear” uns aos outros -  seja por interesse, para criar compreensão mútua ou 
descobrir outras abordagens. Obter novas perspectivas é sempre uma oportunidade na 
VWCO. 

• Let´s cooperate (vamos cooperar) 

Nesta atividade, os colaboradores de uma área buscam a troca de conhecimento com 
outras áreas, inclusive de outras empresas do mesmo grupo, com o objetivo de 
melhoria dos processos. 

• Down to earth (pé no chão) 

Independentemente da área em que os colaboradores trabalham, a partir do jogo pé no 
chão, é possível entender como os produtos da empresa são produzidos e vendidos. 
Isso  ajuda os colaboradores a entenderem melhor a VWCO e papel de cada um nela. 

 

• 6 thinking hats (pensando com 6 chapéus) 
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O pensando com 6 chapéus é um método de resolver problemas e gerar novas ideias, 
olhando para um tópico a partir de seis perspectivas diferentes. Assumir um papel 
diferente ajuda a deixar de lado o preconceito e as velhas formas de pensar. 

 

• Skill capture nudge (incentivar habilidades) 

Com o objetivo de obter uma visão multi-perspectiva dos assuntos e tomar melhores 
decisões reduzindo preconceitos conscientes e inconscientes, nesta atividade 
colaboradores de outras áreas para participarem das reuniões. 

• New perspectives (novas perspectivas) 

Neste conceito, é escolhido alguém dentro da equipe que tenha uma perspectiva 
diferente sobre determinado tópico (preferencialmente o membro mais jovem ou mais 
recente da equipe).  

O colaborador em questão deverá ser instruído a fazer questionamentos dentro de uma 
linha de raciocínio pré-estabelecida (por exemplo, “ser irritante”, “ser do contra”, “ser o 
dono da empresa”, etc). A visão de profissionais que ainda não tiveram nenhuma 
experiência de aprendizagem específica ou que têm uma perspectiva diferente pode ser 
útil. 

 

Atividades relacionadas ao Valor  Foco no Cliente 

• OKR (Objetivos e Resultados Chaves) 

Objectives and Key Results (OKR) é um sistema simples e ágil para estabelecer, 
acompanhar e avaliar metas ao longo de todo o ano. Essa atividade sugere dividir as 
metas anuais em metas trimestrais, com sessões de feedback a cada três meses. As 
metas de curto prazo ajudam a alcançar melhores resultados, a ser mais flexíveis, 
redirecionando as metas e mantendo a motivação dos colaboradores para um melhor 
desempenho. Esta prática pode ser bem combinada com o quadro de objetivos. 

• Feedback 2 go (feedback positivo) 

Os colaboradores podem utilizar cartões de reconhecimento para agradecer o apoio 
dos colegas. Para cada um dos valores corporativos existe um modelo para mostrar um 
comportamento positivo. 

• Happy meetings 

O objetivo do Happy meetings é criar um ambiente positivo na equipe para que todos 
valorizem seu trabalho. Há duas maneiras de fazer essa atividade: é reservado 5 
minutos no início da reunião de equipe para contar aos colegas o status do negócio ou 
falar sobre as últimas conquistas. Alternativamente, é planejada uma reunião para focar 
nos eventos positivos que ocorreram recentemente. 
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• Learning journey (jornada de aprendizado) 

Um princípio básico de gestão na VWCO é conhecer a perspectiva do cliente e alinhar 
suas próprias ações nesta base, já que o cliente é o foco da estratégia corporativa da 
empresa. Por isso, é realizada uma jornada de aprendizado sobre as unidades de 
vendas da marca na qual os colaboradores se colocam no lugar de um colega da 
equipe por uma semana. 

• Closer to our products (próximo de nosso cliente) 

Alguns colaboradores trabalham dentro de uma mesma área por muitos anos e, não 
necessariamente, conseguem ver os produtos finais ou entender que outras áreas 
contribuem para o produto final. Por isso, a VWCO dá oportunidade para os 
colaboradores conhecê-los através de um test drive. 

• Customer feedback (feedback com cliente) 

É um processo de melhoria através de conhecimento pessoal e profissional através de 
informações de uma pessoa sobre o desempenho, conduta ou ação executada. O 
objetivo é orientar, estimular melhoria e engajar pessoas. 

 

Resultado 
 
O principal impacto da jornada do Role Model foi a mudança de cultura, que reforça 
para os colaboradores as inúmeras vantagens de se trabalhar em um ambiente 
amigável, inclusivo e respeitando as diferenças que existem entre as pessoas.  

Além do engajamento dos colaboradores e, consequentemente, a melhoria no clima 
organizacional, a empresa tem resultados importantes nas práticas de diversidade e 
inclusão.  

Ouvir os colaboradores em diferentes fóruns é uma importante ferramenta para medir 
os impactos das ações de gestão de pessoas e torna o local de trabalho com 
experiências inovadoras, excelência no clima organizacional e, consequentemente, 
sucesso nos negócios. Para isso, são realizadas as pesquisas de clima para que, 
baseados nos resultados, os  gestores e suas equipes tracem plano de ação para 
melhoria contínua do ambiente de trabalho. Os resultados da satisfação dos 
colaboradores são surpreendentes em duas pesquisas realizadas durante o ano de 
2022: no GPTW, 96% de satisfação e no Barômetro (pesquisa interna do grupo VW 
com todas as suas marcas) 95% de satisfação. Há ainda pesquisas especificas para 
diversidade e inclusão com 96% de satisfação e outra sobre a liderança com 94%. 

Com o alto percentual de satisfação dos colaboradores com o clima organizacional e as 
práticas de gestão de pessoas, a empresa conquistou o primeiro lugar no ranking das 
melhores empresas para trabalhar no Rio de Janeiro e quinta colocação nesta 
classificação em nível nacional 
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Além desses indicadores de satisfação, ainda há o indicador da GPTW que avalia o 
grau de confiança dos colaboradores na liderança, que é de 95%.  

 

Conclusão 

A VWCO busca entender as necessidades e expectativas dos colaboradores e clientes. 
E isso acontece independentemente do cargo ou área de atuação, sempre de forma 
cordial e amiga. Isso se reflete desde a ambientação do novo colaborador e nos bate-
papos com gestores, através de uma comunicação transparente, com companheirismo 
e respeito entre os colaboradores. 

A empresa foca nos esforços para que todos os colaboradores, independentemente da 
função, se sintam confortáveis e entendam a importância de executar seu trabalho com 
dedicação e excelência para que o resultado final seja o melhor para todos. Vivemos a 
cultura diariamente com valores sólidos de respeito, foco no cliente, determinação, 
integridade e, claro, espírito de equipe. 

Uma das premissas é manter um ambiente de respeito mútuo com os colaboradores 
para que todos se sintam parte do contexto e se identifiquem com a organização. O 
grande objetivo é ser líder do mercado com produtividade e qualidade dos produtos, 
focando a segurança e bem estar do trabalhador. 
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Anexos ilustrativos 

 

1) Modelo Toolbox 

 

2) Modelo de atividade do Toolbox 
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3) Exemplo de comunicado interno com as ações 
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4) Comemoração de melhor empresa para trabalhar no Rio de Janeiro 

 

  

     

 

 

 


