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RESUMO
Este trabalho tem o propósito de apresentar as orientações básicas que um
Gestor de Pessoas necessita obter, para desenvolver de forma eficaz suas ações
como Multiplicador de Conhecimentos. Serão analisadas as competências
essenciais que compõem o papel do Multiplicador, as orientações pedagógicas e
alguns jogos que possam facilitar o trabalho de multiplicação dos ensinamentos.
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This work has the goal to present the basic orientations that a People
Manager needs to obtain to develop an effective way its multiplier actions of
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multiplication of the educational work.
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INTRODUÇÃO
A função de desenvolver o capital intelectual dos indivíduos numa
organização compete a todos os colaboradores, e está condicionada ao
desenvolvimento dos conhecimentos, habilidades e atitudes inerentes ao papel de
Multiplicador. Nas organizações os Multiplicadores desempenham vários cargos:
pesquisador, professor, técnico, gerente, supervisor, chefe, escriturário e muitos
outros. Não importa sua posição na hierarquia, qualquer um, desde que tenha o
perfil de Multiplicador desenvolvido, poderá multiplicar ensinamentos e posturas.
Mas como dever ser feita a educação dos alunos, subordinados, colegas de
trabalho ou das pessoas em geral e em qualquer convívio? O aprendizado se dá em
pequenas doses, ou seja, as informações precisam ser passadas aos poucos e
associadas ao conjunto de orientações que o indivíduo possui. O problema central
de qualquer aprendizagem é fazer com que o conhecimento faça parte da conduta
diária do aprendiz. Aprender implica em mudança de comportamento.
Duas constatações merecem atenção: a primeira está relacionada ao fato de
que é muito difícil para o aprendiz separar o puro conhecimento, teoria, do que é
eminentemente prático, ou seja, utilizável. Existe uma tendência universal de se
considerar que a teoria na prática é diferente. O fato é que nem sempre o aluno
consegue entender o que está aprendendo e, o mais importante, não consegue ligar
o novo conhecimento às necessidades de crescimento e atingimento de suas metas
pessoais ou organizacionais. Portanto, quando se ensina uma tarefa para alguém,
se faz necessário decodificar e adaptar à realidade pessoal, educacional e
organizacional o conjunto de conhecimentos que se pretende transmitir.
Outra constatação é a de que quando o indivíduo não tem interesse numa
informação, sua atitude é rejeitá-la de imediato. O que não o interessa gera
“cegueira” – mesmo que o fato esteja diante dos seus olhos.
Desta forma verifica-se que o Multiplicador tem como função tirar a venda dos
olhos dos aprendizes e fazer com que eles compreendam qual o significado – para a
vida pessoal e profissional – do novo conhecimento a ser adquirido, das novas
habilidades a serem desenvolvidas e das atitudes que devem ser assumidas.
Assumir o papel de Multiplicador significa desenvolver a atitude de formador de
equipe. Ensinar exige esforço e dedicação – principalmente para com aqueles que
por natureza apresentam maiores dificuldades de compreensão e assimilação de
certos conceitos práticos e teóricos. A experiência de sala de aula, com treinamento
e desenvolvimento de pessoas, tem revelado que quando se multiplica
ensinamentos e posturas, ou seja, se mexe com o comportamento humano, visando
aumentar a qualidade e a eficácia de sua atuação, deve-se ter em mente, segundo
Caires (2009), os seguintes passos:







Ao treinar, além de ensinar – dar exemplos que possam educar;
Estabelecer relações entre o conteúdo a ser aprendido e as metas
pretendidas;
Fazer com que os aprendizes pratiquem as novas ações aprendidas;
Tentar e reduzir o conflito entre teoria e prática;
Preparar multiplicadores (colaboradores) para os ensinamentos – só existe
valor nos ensinamentos quando eles podem ser repassados a terceiros;
Reduzir resistência ao fato novo ou desconhecido;
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Levar, sempre, os alunos (treinandos) à reflexão – motivá-los;
Mostrar aos treinandos os benefícios dos novos ensinamentos;
Utilizar o bom senso nas orientações práticas;
Não fazer dezenas de slides (transparências), nem dar somente aulas
teóricas;
Fazer do aprendizado um ato de compreensão e aceitação dos treinandos;
Valorizar, sempre, o interesse e dedicação dos treinandos (alunos);
Fornecer aos treinandos feedback (retorno) de suas atuações;
Ter certeza de que os alunos (treinandos) entenderam as orientações
práticas;
Fazer simulações e dramatizações onde os aprendizes possam praticar as
orientações recebidas;
Valorizar os erros dos treinandos (alunos) – a liberdade para errar ajuda no
aprendizado;
Corrigir – de imediato – os desvios de aprendizagem dos treinandos, alunos
aprendizes e outros.

O CONCEITO DE COMPETÊNCIA
O mundo moderno – globalizado e em constante mutação – exige dos atuais
gestores a capacidade de aprender rapidamente e socializar tal aprendizado na
mesma velocidade. Gestão e Desenvolvimento de Competências apresentam-se em
crescente evidência nos meios acadêmicos e empresariais. De maneira geral, a
abordagem pode ser percebida no contexto da sociedade da informação, que
abrange novas leituras sobre a realidade deste início de milênio. Nesse cenário, o
conhecimento tende a ser visto como o grande recurso competitivo das
organizações. A Gestão de Competências pode contribuir para gerar e manter essa
competitividade, na medida em que permite alinhar as políticas e as práticas de
Gestão de Pessoas às orientações estratégicas da organização. É possível, então,
identificar as raízes teóricas da Gestão por Competências no campo das teorias da
estratégia – cujo foco principal é mostrar como as organizações, de qualquer
natureza, conquistam vantagem competitiva.
No âmbito geral, a Gestão de Competências apresenta-se como uma área de
grandes desafios uma vez que se encontra em fase de consolidação nos cenários
acadêmico e organizacional. A abordagem tem sido implementada de forma
complementar a outras perspectivas gerenciais, como, por exemplo, a Gestão de
Processos e a Gestão do Conhecimento. Além disso, está centrada em temas
complexos como o conhecimento e o desempenho organizacional. A Gestão por
Competências firmou suas raízes teóricas no campo das teorias da administração
estratégica. Essas teorias se inserem na fronteira entre a economia e a
administração – área ampla e heterogênea denominada economia da organização.
Essa área se distingue pela crença em pressupostos de equilíbrio e de maximização
da teoria econômica neoclássica. A administração estratégica aborda a questão da
vantagem competitiva, ou seja, trata do desempenho econômico das empresas.
Na visão de Heene e Sanchez (1997), a administração estratégica é
constituída de duas correntes principais: a teoria da organização industrial – com
ênfase na Escola de Posicionamento Estratégico e a teoria baseada em recursos.
Tal modelo trata das forças competitivas de mercado – concorrência, disputa, chegar
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à frente, sobrepujar o outro – o desempenho das empresas em uma indústria
depende do comportamento dos agentes econômicos em relação a preços e custos.
O grau de competitividade de uma organização, por sua vez, depende de cinco
forças competitivas externas à indústria, são elas: fornecedores; concorrentes;
potenciais; compradores; produtos substitutos. A organização estaria no meio de um
conjunto de forças em que a luta não é apenas da empresa contra os concorrentes
diretos, mas, também, contra fornecedores, clientes e potenciais concorrentes.
Em contrapartida à teoria de posicionamento estratégico, no final dos anos
80, surge a teoria baseada em recursos, que enfatiza a competência gerencial –
aptidão ou capacidade de gerenciamento em uma empresa – em termos de
construção e de criatividade – internas à empresa. Segundo essa abordagem, as
fontes básicas para a vantagem competitiva – conjunto de fatores fundamentais que
influem na diferenciação de produtos e serviços oferecidos por uma empresa dentro
de um ambiente de concorrência econômica – são os recursos e as competências.
O conceito de competência pode variar conforme o autor. David Mc Clelland (1953),
entende por competência as variáveis que levam a um desempenho superior; Gilbert
(1978), em seu livro Human Competence, trata do conceito como o resultado da
ação com a oportunidade e o tempo. O que esses autores apresentam em comum é
a importância atribuída à ação. Não existe competência sem ação. Ela é diferente do
conceito de habilidade, que a pessoa pode possuir e nunca utilizar. A competência
encontra-se, de alguma forma, envolvida com a ação.
Os recursos e as competências – desenvolvidos e controlados pelas
empresas – são elementos escassos, valiosos, e de difícil e custosa imitação, e
substituição. A partir dessa teoria, foi desenvolvido o conceito clássico das
competências essenciais – conjunto de conhecimentos e capacidades culturais e
técnicas de uma organização empresarial que cria vantagens competitivas (core
competences). Segundo Prahalad e Hamel (1990), em um ambiente dinâmico, a
vantagem competitiva da organização reside nas competências que garantem o
lançamento de produtos core, os quais viabilizam o acesso a uma diversidade de
mercados. Abaixo estão enumeradas as principais características das competências
essenciais – segundo Hamel e Tampoe (1994). 1. Integram tecnologias, habilidades,
recursos e processos. 2. Não são ativos físicos – máquinas, instalações, fábricas,
prédios. 3. Agregam valor ao cliente. 4. Diferenciam a empresa, superando a
concorrência. 5. Funcionam como uma porta de abertura para novos mercados. 6.
São essenciais à sobrevivência da empresa. 7. São invisíveis para os competidores.
8. São difíceis de imitar. 9. São exclusivos da empresa. 10. São essenciais ao
desenvolvimento de produtos core. 11. São essenciais às decisões estratégicas da
empresa. 12. Existem em número reduzido. O conceito de competência essencial
nos permite vislumbrar um novo padrão de competição que se estabelece no
ambiente empresarial. Não é, simplesmente, por participação no mercado que as
empresas competem. Não é, simplesmente, por um conjunto fixo de produtos ou
serviços que as organizações competem. As organizações competem por padrões
competitivos baseados em conhecimento. A competição organizacional é um
embate tecnológico que se materializa nas competências organizacionais e
humanas, que transcendem a competição por produtos.
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O MODELO DE COMPETÊNCIAS DO MULTIPLICADOR
O Modelo de Competências do Multiplicador contempla as competências
essenciais ao desenvolvimento eficaz do papel de multiplicador de conhecimentos.
O Modelo (figura 1) fornece uma visão geral do papel que cada multiplicador terá
que desenvolver para repassar ensinamentos e posturas, a outros indivíduos, com a
finalidade de aumentar a eficácia das tarefas aprendidas durante o processo de
aprendizagem. O Modelo é representado por uma roda onde oito competências
essenciais são apresentadas de forma esquemática. Em conformidade com as
mudanças no cenário tecnológico e social, outras competências deverão figurar no
Modelo. Tais competências são necessárias em vários ambientes: pedagógico,
familiar, organizacional, social e político. É de extrema importância que estas
habilidades sejam desenvolvidas por todos aqueles que tenham a difícil, porém
gratificante, função de facilitador do processo ensino-aprendizagem – educar.
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Figura 1: Modelo de Competências do Multiplicador
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Cada competência contida no Modelo de Competências do Multiplicador
serve para delinear o perfil do multiplicador e facilitar o surgimento de ações que
possam garantir a multiplicação de conhecimentos. Cada competência está ligada a
uma habilidade específica e o conjunto das mesmas facilita o processo sinérgico –
onde uma competência ganha mais eficácia quando utilizada em conjunto com as
demais. As competências básicas que compõem o Modelo são:
COMUNICAÇÃO – habilidade em ouvir e transmitir mensagens;
FLEXIBILIDADE – habilidade em utilizar a experiência do educando;
EMPATIA – habilidade em colocar-se no lugar do outro;
POSTURA – habilidade em educar;
PERSUASÃO – habilidade de convencer através de argumentos;
AÇÃO ESTRATÉGICA – habilidade em usar técnicas e recursos
instrucionais;
7. VISÃO GLOBAL – habilidade em perceber o todo;
8. PERCEPÇÃO REALÍSTICA – habilidade em perceber a si e aos outros.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS
A educação, bem como todo e qualquer processo de formação e
desenvolvimento de pessoas, possui natureza e especificidade que diferencia o
homem dos outros animais, sendo o trabalho uma ação intencional e a educação
uma exigência do e para o processo de trabalho. Segundo Saviani (1997):
“Para produzir materialmente, o homem antecipa em idéias os
objetivos reais e isso inclui o aspecto de conhecimento, ciência, ética e arte.
Já quando trata da produção de idéias, conceitos, valores, símbolos,
hábitos, atitudes, habilidades, trata da produção do saber como conjunto da
produção humana, onde nestas duas modalidades encontramos distinção: a
primeira refere-se às atividades em que o produto separa do produtor (livros
e objetos artísticos), a segunda diz respeito às atividades em que o produto
não se separa do ato de produção. Portanto a educação se situa nessa
segunda categoria do trabalho não material, podendo afirmar que a
natureza da educação se esclarece a partir desse ponto. E que, o objeto da
educação diz respeito à identificação dos elementos culturais que devem
ser assimilados pelos indivíduos para humanizá-los e na descoberta mais
adequada de atingi-los”.

Nesse contexto, a organização precisa identificar e desenvolver, a partir das
exigências que as novas gerações apresentam, um conjunto de conhecimentos
sistematizados – possibilitando acesso ao saber (ciência), sendo este, um saber
operacional necessário aos integrantes da cultura organizacional. Assim sendo, os
gestores e líderes devem estar preparados para desenvolver o processo de
educação continuada dentro de suas organizações, tendo como foco principal a
necessidade de consolidar uma postura de educador – Multiplicador de
Conhecimentos. Na formação do Multiplicador de Conhecimentos, além das
competências essências analisadas no Modelo de Competências do Multiplicador,
será de suma importância o domínio alguns conceitos básicos inerentes ao trabalho
de sala de aula. Estes conceitos farão com que os objetivos e estratégias
educacionais elaborados possam facilitar o processo ensino-aprendizagem. Caires
(2007) apresenta, num documento publicado pela Embrapa Tabuleiros Costeiros,
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algumas orientações pedagógicas que tem por finalidade facilitar o trabalho dos
Multiplicadores quando da elaboração de suas sessões de treinamento e
desenvolvimento. Caires apresenta em seu trabalho as orientações pedagógicas
ligadas aos temas: Objetivos, Conteúdo, Estratégias, Técnica Didática, Jogos e
Simulações e Recursos Auxiliares.
OBJETIVOS
Em termos amplos, objetivos são proposições que descrevem o(s)
resultado(s) a ser (em) obtido (s) por meio de uma ou mais ações. Numa situação de
aprendizagem, os objetivos podem ser conceituados como definições operacionais
das mudanças de comportamento que se espera produzir nos aprendizes – pessoas
envolvidas no processo ensino/aprendizagem. Estabelecer, com exatidão, os
objetivos que se pretendem atingir, mediante qualquer atividade pedagógica, é
tarefa difícil, mas de suma importância para o controle do processo
ensino/aprendizagem, uma vez que tal processo apresenta as seguintes vantagens:
 Sinaliza o multiplicador para as tarefas didáticas a serem desenvolvidas;
 Valida o conteúdo do programa desenvolvido;
 Justifica a escolha dos recursos didáticos facilitadores da aprendizagem;
 Serve como ponto de referência para medir os resultados finais das
atividades realizadas;
Na situação de aprendizagem, os objetivos englobam duas dimensões:
Objetivo global ou educacional – caracteriza-se por representar uma
síntese de todos os comportamentos que gradativamente foram sendo adquiridos no
decorrer do processo ensino/aprendizagem. Por isso, são comumente denominados
objetivos finais, objetivos abrangentes, etc., e aparecem descritos no planejamento
das atividades que caracterizam o programa, curso ou atividade.
Objetivo específico ou instrucional – caracteriza-se por uma maior
especificação e operacionalização dos objetivos educacionais. São proposições
específicas sobre as mudanças que deverão ocorrer nos comportamentos dos
aprendizes, e que serão atingidas, gradativamente, no decorrer do processo
ensino/aprendizagem.
FORMULAÇÃO DE OBJETIVOS
Segundo Robert F. Mager (1962), a formulação de um objetivo instrucional
deve incluir três componentes:




Comportamento terminal desejado;
Condições em que o comportamento deve ocorrer;
Padrão de rendimento mínimo.

Comportamento terminal desejado – é a definição do que o aprendiz será
capaz de fazer, se o treinamento for bem-sucedido. É necessário que o
comportamento final seja especificado em termos de ação observável. Há palavras
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com sentido específico, cujo conteúdo ou mensagem é clara e inconfundível;
existem outras com conotações ambíguas (passíveis de diversas interpretações).
Exemplos: Lista 1 e 2.

Palavras com diversas interpretações Palavras com menos interpretações
Sentido mais vago Sentido mais exato
Compreender
Saber
Entender
Apreciar
Desenvolver
Conhecer
Adquirir
Aperfeiçoar
Avaliar
Reconhecer
Lembrar
Percebe
Estar ciente de
Aprender

Identificar
Diferenciar, discriminar
Relacionar
Resolver
Enumerar
Criticar
Provar
Justificar
Estabelecer diferença
Citar, dizer
Escrever
Encontrar
Demonstrar
Expressar
Escolher
Operar

Ao atentar um pouco mais para as listas de verbos, percebe-se que a
diferença entre elas está no fato de que a Lista 1 descreve coisas que acontecem na
mente do aprendiz. Logo, não são observáveis, enquanto na Lista 2, as palavras
indicam ação e podem ser observadas.
Quando mais claramente forem definidos os objetivos, mais fácil será verificar
se eles foram alcançados ao final do programa de treinamento e desenvolvimento.
Condições importantes sob as quais a conduta esperada deve ocorrer –
deve-se considerar quais instrumentos ou meios serão oferecidos ao treinando, para
auxiliá-lo na demonstração de que ele adquiriu o comportamento esperado. Da
mesma forma, será necessária a identificação das restrições ou limitações que lhe
serão impostas. Exemplos. Fornecida uma lista de... Sem o auxilio de... Num
laboratório... Com base num teste...
Padrão de rendimento mínimo aceitável é a determinação da quantidade e da
qualidade do comportamento final que o multiplicador aceitará como evidência de
que o treinando adquiriu o comportamento. Exemplos: Correr 100 m rasos em 14
segundos. Descrever, no mínimo, duas regras do jogo de tênis. Para se analisar a
formulação de um objetivo, o multiplicador poderá utilizar algumas perguntas, tais
como: a) Ao final da situação de aprendizagem, o que é que o treinando deverá ser
capaz de realizar? (comportamento final). b) Sob que condições o treinando deve
demonstrar tal comportamento? (condições). c) Qual o rendimento mínimo esperado
para evidenciar que o treinando alcançou uma aprendizagem satisfatória? (padrão
de desempenho).
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CONTEÚDO
Conteúdo programático é a matéria-prima a ser utilizada para
consecução dos objetivos instrucionais. É o conjunto de conhecimentos
hierarquizados que serão transmitidos aos treinandos.
A seleção do conteúdo a ser desenvolvido deve:







Estar relacionada com os objetivos instrucionais estabelecidos no plano, ou
seja, os aspectos considerados indispensáveis devem ser desenvolvidos para
que os treinandos adquiram os comportamentos fixados.
Proporcionar experiências úteis para o desempenho dos treinandos em seus
respectivos ambientes de trabalho.
Estar de acordo com o nível de desenvolvimento dos treinandos e contribuir
para um desenvolvimento ainda maior.
Ser adequado aos interesses e às experiências anteriores dos treinandos.
Ser organizado de forma seqüencial (do mais simples para o mais complexo)
e hierárquica (uma etapa deve ser pré-requisito para a seguinte).
Estar de acordo com a carga horária disponível.

ESTRATÉGIAS
Estratégia instrucional é o conjunto de procedimentos (técnicas e
recursos) que visam engajar o treinando em situações capazes de estimular a
aprendizagem.
As estratégias devem estar adequadas aos objetivos, conteúdo e treinandos,
proporcionando experiências de aprendizagem que favorecem as mudanças
comportamentais.
TÉCNICA DIDÁTICA
É a maneira pela qual a matéria é apresentada aos treinandos.
Ao aplicar uma técnica didática, o multiplicador deve lembrar-se de que
nenhuma técnica é boa por si só. Ela o será, na medida em que for adequada ao
assunto a ser desenvolvido, ao multiplicador (orientador da aprendizagem) e aos
treinandos (agentes do processo de aprendizagem).
TÉCNICA EXPOSITIVA (AULA EXPOSITIVA)
A técnica expositiva consiste na apresentação oral de um tema logicamente
estruturado. Para tonar-se mais eficiente, a exposição requer o uso de outros
recursos didáticos, não dispensando a fluência e a boa expressão verbal,
conhecimento do assunto tratado e capacidade de síntese. Sendo a linguagem oral
o principal instrumento da técnica expositiva, ela requer uma série de cuidados, para
que a ação da técnica seja mais eficiente: Timbre e tom de voz – devem ser
adequados ao tamanho e à acústica do local de exposição. Pronúncia – palavras
mal pronunciadas dificultam a apreensão da mensagem. Ritmo de exposição – o
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ritmo desejável deve ser aquele que permita ao treinando captar adequadamente a
mensagem, refletir bem sobre ela, tomar notas quando necessário e fazer
perguntas. Linguagem – deve ser simples, direta e constituída de vocabulário
conhecido pelos treinandos.
Por mais interessante que seja uma exposição, a atenção de ouvinte não
poderá conservar-se concentrada nela por longo tempo. O multiplicador deve estar
atento e cercar-se de cuidados para tornar a aula dinâmica, como por exemplo:








Conhecer as necessidades dos treinandos, para adequar os dados a serem
apresentados.
Estabelecer, com clareza, os objetivos da exposição.
Explorar as vivências dos treinandos para enriquecer ou comprovar a
exposição.
Suscitar dúvidas continuamente.
Apresentar gravuras, gráficos, painéis ou slides, que melhor ilustrem a
exposição.
Usar álbum seriado, um excelente recurso para auxiliar a exposição.
Efetuar recapitulações periodicamente e, no final de cada exposição, fazer um
pequeno resumo (síntese) do assunto em questão, sempre que possível com
a cooperação dos treinandos.

ESTUDO DIRIGIDO
A técnica do estudo dirigido consiste em levar o treinando – individualmente
ou em grupo – a estudar um tema ou uma unidade, na extensão e na profundidade
desejadas pelo multiplicador, com base em roteiro elaborado por ele. A forma grupal
do estudo dirigido pode apresentar duas versões:



Todos os grupos estudando o mesmo tema, com base no mesmo roteiro.
Cada grupo estudando temas diferentes ou parte de um mesmo tema,
logicamente, com roteiros diferentes.

Sempre que solicitado, o multiplicador deve auxiliar os treinandos em suas
dúvidas, nunca lhes respondendo as questões e problemas propostos, mas dirigindo
seu raciocínio para a resposta correta. A elaboração de um estudo dirigido deve ser
feita com o objetivo de mobilizar o pensamento do treinando, permitindo que ele
chegue realmente a construir os conceitos por meio de sua própria atividade.
DEBATE E DISCUSSÃO DIRIGIDA
Consiste na discussão de um tema por um pequeno grupo, sob a estimulação
do multiplicador.
Formam-se grupos de 5 a 8 elementos, para melhor aproveitamento da
discussão. Após escolher o tema, o multiplicador fornecerá o material de informação
(apostilas e outras fontes) aos membros do grupo e elaborará as questões que
orientarão a discussão. No início da aula, o multiplicador apresentará o tema e as
normas do trabalho. A seguir, formulará a primeira questão e estimulará a
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participação. Procurará manter o debate dentro do esquema previsto, distribuindo o
uso da palavra, preocupando-se com a atividade dos membros do grupo, etc.
O COCHICHO
Consiste no trabalho de todo um grupo dividido em pares que
conversam baixo, entre si.
Proposta a questão, o multiplicador estabelecerá que os elementos se
agrupem aos pares e passem a discutir, informalmente, o tema. Por acordo mútuo,
um dos dois elementos será escolhido, para expor ao grupo as conclusões a que
ambos chegaram. O objetivo é criar o máximo de oportunidade para a participação
individual, conservando a informalidade do ambiente.
PAINEL ABERTO
Consiste na discussão de um tema por vários subgrupos (de 4 a 5
elementos).
O multiplicador dividirá a classe em pequenos grupos. Cada grupo deverá
eleger um coordenador e um relator. O multiplicador dará um tema que deverá ser
discutido pelos grupos num período de 15 minutos. Os relatores anotarão as
conclusões. Em seguida, irão à frente da classe apresentar as conclusões dos seus
grupos. Essas conclusões serão anotadas por um secretário, que fará a súmula do
trabalho dos grupos.
PAINEL INTEGRADO
Compreende a discussão de um tema por vários subgrupos, com posterior
troca metódica dos elementos. Todos os grupos devem ter o mesmo número de
elementos (de 4 a 5). Os participantes dos grupos são numerados em seqüência de
1 a 4, 1 a 5, etc, conforme a Fig. 1. O multiplicador proporá um tema a ser debatido.
Cada elemento deve responsabilizar-se pela coordenação e pela redação das
conclusões (15 minutos). Após essa primeira etapa, o multiplicador deve solicitar a
formação de novos grupos, unindo os elementos de numeração idêntica.

1 2
3 4
444

1 2
3 4
444

1 1
1 1
444

2 2
2 2
444

1 2
3 4
444

1 2
3 4
444

3 3
3 3
444

4 4
4 4
444

Fig. 1. Subgrupos com elementos enumerados de 1 a 4.
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O mesmo tema será novamente debatido com as novas colaborações,
durante um período de 15 minutos. Para cada grupo, deve ser escolhido um relator
que fará a apresentação das conclusões finais. Caberá ao multiplicador coordenar a
discussão e sintetizar os trabalhos.
Nota: o multiplicador pode propor temas diferentes, mas relacionados a
cada grupo.
GRUPO DE VERBALIZAÇÃO E GRUPO DE OBSERVAÇÃO: (GV . GO)
O multiplicador deve dividir a classe em subgrupos (de 4 a 5) para a
discussão de um tema (grupo de estudo com consulta a apostilas, etc). É uma
preparação prévia para o trabalho a ser desenvolvido. Essa etapa é optativa,
podendo ser dispensada, caso os treinandos estejam bem preparados quanto ao
assunto a ser discutido.
GV e GO – parte da classe será disposta em círculo, no centro da sala de
aula. (No caso de haver 20 treinandos, pode-se formar grupo de dez elementos).
Este é o grupo de verbalização (GV).
Os outros treinandos formarão um circulo maior, ao redor do (GV). Este é o
grupo de observação (GO). Deve haver uma certa distância entre os dois grupos,
para que um não interfira no trabalho do outro.
A função do GV é discutir o tema, baseado na preparação anterior. Deve-se
escolher um coordenador. Somente o GV fala e discute durante um tempo
determinado pelo instrutor. Deve haver a participação de todos os elementos.
A função do GO e do multiplicador é observar o trabalho do GV. Eles devem
avaliar o desenvolvimento da discussão (conteúdo) e o comportamento do grupo
(participação). O GO não fala em hipótese alguma, somente observa.
O multiplicador poderá passar bilhetes para o GO, chamando atenção para
aspectos importantes da discussão ou do comportamento dos treinandos do GV.
Terminado o tempo de discussão do GV, o multiplicador pedirá que seus
membros façam uma auto-avaliação. O GO também fará uma avaliação do trabalho.
O passo seguinte será a inversão dos grupos, reiniciando-se, assim, todo o
processo. Ao final, baseado em suas anotações durante as discussões, o
multiplicador fará a síntese do trabalho.
DRAMATIZAÇÃO
Consiste na representação de situações reais de vida, com o propósito de:




Levar o treinando a perceber melhor a situação, sua própria atuação e a
reação dos outros elementos envolvidos.
Criar condições para que os treinandos transfiram as informações recebidas
para uma situação de aplicação prática.
Favorecer a integração grupal.

Essa técnica leva dois ou mais treinandos a representarem uma cena (real ou
hipotética), cada qual desempenhando um papel de forma espontânea. No decorrer
da dramatização, é importante levar os treinandos a inverterem seus papéis,
facilitando, assim, a compreensão da atitude do outro. Com o grupo, o multiplicador
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proporá o tema a ser dramatizado. Os treinandos não receberão instruções
especiais para a representação, a não ser a de que deverão procurar interpretar – o
mais espontaneamente possível – o tema escolhido para a referida encenação.
A dramatização deve demorar o tempo suficiente para a apresentação dos
dados da discussão. É preciso que haja controle de duração ou timing (se possível
com uso de cronômetro), para que a encenação não demore demais e perca sua
objetividade.
Após a representação, caberá ao multiplicador abrir e coordenar os debates,
explorando todos os pontos significativos para a consecução dos objetivos propostos
para a técnica.
ESTUDO DE CASO
A técnica de estudo de caso consiste no exame de problemas que permitem
várias possibilidades de solução. Esses problemas são apresentados em forma de
texto e geralmente descrevem situações reais de trabalho dos treinandos, exigindo a
aplicação prática dos aspectos teóricos abordados. O multiplicador deve estar
preparado para a variedade de interpretações que poderão ser levantadas pelos
treinandos, sendo, portanto, necessário um conhecimento profundo do caso a ser
apresentado, e dos objetivos que ele quer atingir.
A principal função do multiplicador é a de orientar a discussão, cabendo aos
treinandos a tarefa de avaliar a situação, fazer julgamentos, propor soluções e
comparar os seus pontos de vista com os de outros. A técnica de estudo de caso
pode ser aplicada individualmente ou em grupo, sendo mais eficiente a forma grupal,
na medida em que permite maior troca de experiências.
JOGOS E SIMULAÇÕES
Jogo é qualquer situação de interação (conflito ou cooperação) entre partes
que ocorra num sistema real ou simulado de trabalho. A simulação consiste na
representação de uma situação da vida real na qual os participantes aplicam seus
novos conhecimentos e habilidades, e recebem, de imediato, o feedback do seu
comportamento.
Analisando-se os dois conceitos, conclui-se que o termo jogo é mais amplo e
genérico, incluindo simulações e exercícios não simulados. No jogo, o aprendizado é
pessoal, tendo em vista que o autoenvolvimento é elevado. Além disso, há
aceleração da aprendizagem, uma vez que a seqüência de acontecimentos da vida
real – que geralmente demanda dias ou meses para ser aprendida – pode ser
simulada em minutos ou horas. O emprego de jogos e simulações permite ao
treinando: Aplicar seu aprendizado anterior. Estar sempre ativo, participando e
interagindo com outros elementos. Aumentar sua capacidade de análise, na medida
em que faz julgamentos e sofre as conseqüências delas. Ampliar a percepção do
seu próprio comportamento, assim como o dos outros. Praticar e aperfeiçoar suas
habilidades de relações humanas, suas habilidades de perceber as necessidades e
interesses dos outros, e, a seguir, levá-los, em consideração. Obter um feedback
imediato, isto é, o treinando é capaz de ver as conseqüências de suas ações e, de
acordo com elas, modificar seu comportamento.
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Um elemento essencial do jogo é a discussão. É na análise e discussão, e
não no resultado em si, que a maior parte do aprendizado acontece. Nesse
momento, os participantes e o multiplicador podem compartilhar o que
experimentaram durante o jogo, como por exemplo, seus sentimentos para com os
outros e para com os novos conceitos, habilidades e procedimentos que lhes foi
pedido que aplicassem. Assim, a discussão é sempre realista – têm-se evidências
diretas de como o participante atuou.
O trabalho do multiplicador é estimular a discussão, conservá-la significativa
(relevante para a maioria dos participantes), criar e manter um clima agradável, onde
observações referentes à situação de qualquer participante sejam emitidas e
recebidas num espírito de ajuda mútua. Ao invés de dar as respostas, deve dar
oportunidade aos participantes de oferecerem sugestões e descobrirem soluções
por eles mesmos.
É importante lembrar que as questões menos estruturadas são menos
diretivas e suscitam maior discussão entre os participantes do que as mais
estruturadas, que influenciam muito mais as respostas dos treinandos.
Concluindo, pode-se afirmar que jogos e simulações não devem ser vistos
como um fim em si mesmos, mas como oportunidade de os treinandos aplicarem,
analisarem e discutirem as habilidades que eles adquiriram.
RECURSOS AUXILIARES
Recursos Auxiliares são instrumentos que complementam as técnicas
didáticas, permitindo aos treinandos experiências sensoriais que facilitam a
sua aprendizagem.
Ao utilizar um recurso auxiliar, o multiplicador nunca deve considerá-lo como
um fim em si mesmo, mas como um meio para facilitar a aprendizagem, devendo
estar adequado a quem aprende, ao que se ensina e a quem ensina. Sendo
significativos e bem explorados, os recursos auxiliam a consecução dos objetivos
propostos, e ao efetuar a seleção destes meios, o multiplicador deve considerar os
seguintes pontos: Características dos treinandos. Conteúdo do programa.
Disponibilidade de recursos existentes no local em que o treinamento será efetuado.
Carga horária prevista. Técnicas utilizadas. Sua experiência com relação ao recurso.
Exemplos de recursos que podem ser utilizados:
QUADRO-NEGRO
É um recurso funcional de fácil utilização e que apresenta as seguintes
vantagens: Não requer equipamentos especiais. As emendas e alterações nos
assuntos apresentados são facilmente feitas, não prejudicando em nada, o material
em si. É versátil, podendo ser utilizado com diferentes técnicas, complementando
outros recursos. Permite grande participação da classe. Atinge visualmente toda a
classe ao mesmo tempo. Atende a um grande número de necessidades nas
diversas disciplinas: fixação de conceitos, exercícios e síntese.
Ao usar o quadro-negro, o multiplicador deve pôr em prática algumas técnicas
para alcançar o máximo de eficácia: Escrever somente o necessário e nos
momentos oportunos. Ao escrever, não dar as costas para a classe. Escrever de
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modo legível e organizar corretamente o material. Escrever bastante alto, para que
todos possam ler. Apagar os elementos desnecessários.
CARTAZ
É um recurso visual para a comunicação rápida de uma mensagem, exigindo,
por isso, um desempenho simples, bem claro e um texto curto. Um bom cartaz deve:
Ser atraente e de fácil compreensão. Transmitir uma mensagem de forma definida.
Relacionar-se com necessidades imediatas do treinando. Conter poucos detalhes.
Um cartaz pode ser utilizado para despertar interesse e para informar.
TEXTOS
São recursos auxiliares mais utilizados, pois permitem a transmissão de maior
número de informações, em menor período de tempo. Quando o multiplicador utiliza
textos para enriquecer o conteúdo de sua aula, deve lembrar-se de que esse recurso
constitui o embasamento teórico do curso. Portanto, devem ser explorados, para
levar o treinando a apreender e extrapolar os conceitos neles existentes. Para isso,
há necessidade de se adotar técnicas que permitam maior discussão dos tópicos.
Geralmente, os textos introduzem, complementam e aprofundam temas, na
medida em que são apresentados numa seqüência lógica. Permitem, também, a
cada treinando, caminhar de acordo com seu próprio ritmo de aprendizagem. Ao
elaborar ou selecionar textos, o multiplicador deve considerar: A realidade do
treinando, a fim de possibilitar a aplicação dos conceitos aprendidos. Os objetivos a
que se propõe o treinamento. O nível cultural dos treinandos, para que o vocabulário
utilizado e o assunto a ser desenvolvido sejam de fácil compreensão. A forma de
apresentação do texto, ressaltando os tópicos principais, apresentando quadros
explicativos, o que permite maior compreensão e retenção.
A DINÂMICA DOS JOGOS
INTRODUÇÃO
Em processo de treinamento, os jogos envolvem a aquisição de novos
hábitos, atitudes e principalmente a relação clientes ou usuários. No que tange ao
desenvolvimento de conceitos, o treinamento é conduzido no sentido de elevar o
nível de abstração de idéias e de filosofias, seja para aplicação de conceitos na
prática administrativa ou para elevar o nível de conhecimento para que o treinando
para que ele possa desenvolver suas ações com uma visão mais abrangente. A
ambiência de trabalho não é um lugar como outro qualquer, é um local com objetivo
de possibilitar aquisição de conhecimentos e desenvolvimento do pensamento.
Nesse contexto desenvolvem-se as relações interpessoais e as intrapessoais –
aquelas travadas com nosso próprio conhecimento. O comportamento
organizacional é regido por algumas normas que regulam as ações das pessoas e
as interações entre elas. Portanto, a atividade lúdica – mediante jogos – tem
especificidade quando ocorre no local de trabalho. A dinâmica de grupo oferece uma
resposta às necessidades lúdicas carentes em vários ambientes organizacionais,
com o objetivo de integrar o grupo e possibilitar o feedback de dados, que é a
técnica de mudança de comportamento que parte do princípio de que quanto mais
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dados (informações) o indivíduo recebe, tanto maior será a possibilidade de
organizar as informações e agir de forma eficaz – inovadora. Segue abaixo um
exemplo de jogo que pode facilitar o desenvolvimento de um clima de trabalho
baseado na cooperação e ajuda mútua.
JOGO DOS QUADRADOS
PERMITE EXPLORAR: Cooperação; Percepção; Flexibilidade.
POPULAÇÃO
Pode ser aplicado a todos os programas que visem enfatizar o trabalho em
grupo, a cooperação, a percepção, a participação, a flexibilidade, etc.
MATERIAL
Envelopes contendo partes de cinco quadrados de cartolina. Estas partes são
numeradas de 01 a 05, estando todos os números 01 dentro de um envelope, os
números 02, dentro de outro e assim sucessivamente, perfazendo um total de cinco
envelopes. Os quadrados devem ser montados da seguinte forma:
1
1

5

2

4

4

2

5
5

3

2

3
5

2

1

OBS: Este material refere-se a apenas um conjunto de quadrados. Deverão ser
organizados tantos conjuntos quantos forem o número de grupos.
REGRAS DO JOGO





A classe é dividida em grupos de 5 (cinco) elementos, os demais atuarão
como observadores.
Cada elemento de cada grupo receberá um envelope: 1o. elemento –
envelope no. 1; 2o. elemento – envelope no. 2; 3o. elemento – envelope no.
3; 4o. elemento – envelope no. 4; 5o. elemento – envelope no. 5.
A tarefa do grupo é construir, com as peças recebidas, 5 (cinco) quadrados
iguais, sendo que, cada elemento deve montar um quadrado.
Regras do jogo: a) cada elemento deverá montar o seu quadrado passando
adiante as peças que não lhe servem; b) os indivíduos não podem se
comunicar durante o jogo; c) cada indivíduo deve esperar que as peças de
que necessita cheguem às suas mãos; d) não se pode recusar a receber
nenhuma peça.
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PROCEDIMENTOS BÁSICOS PARA A EXPLORAÇÃO
O multiplicador solicita a alguns treinandos para que analisem a situação
vivenciada e apresenta uma síntese explorando o processo da empatia.
CONCLUSÃO
A área de Gestão de Pessoas precisa ter a preocupação em desenvolver
seus multiplicadores utilizando metodologia participativa e interativa, com destaque
para as seguintes ferramentas fundamentais: a música; o lúdico; a vivência; o
situacional e o jogo com enfoque no desenvolvimento de competências. Não existe
aprendizado sem atividade intelectual e sem prazer. Não havendo aprendizagem
sem o lúdico, a motivação através da ludicidade se afigura como uma boa estratégia
no auxilio da aprendizagem.
Preparar profissionais que possam multiplicar ensinamento no âmbito
organizacional representa um dos valiosos recursos para melhorar os processos de
produção, maximizar resultados e consequentemente, atingir os objetivos da
empresa. Hodiernamente, uma organização que pretenda focar-se na apreensão e
difusão do conhecimento precisa que seus gerentes ou líderes possam assumir a
responsabilidade de assegurar que os empregados estão sendo instruídos
adequadamente para seu trabalho. A atual ambiência organizacional globalizada
exige ações inovadoras e estas ações estão nas pessoas, nas suas habilidades e
conhecimento. Assim sendo, as pessoas representam potenciais humanos.
Em suma, formar multiplicadores é ato intencional de fornecer os meios para
proporcionar a aprendizagem, fazendo com que as pessoas sejam mais
competentes em apresentar soluções inovadoras para os problemas
organizacionais. De posse do domínio do processo de apreensão de difusão do
conhecimento, a organização prepara-se para gerir mudanças no comportamento
humano decorrente de novos conhecimentos, habilidades, atitudes, conceitos e
filosofias. Sendo o multiplicador um ator fundamental nesse processo, ou seja,
agregar valores àqueles que estão sendo treinados e desenvolvidos, fazendo com
que percebam que as ações de formação continuada são de suma importância no
seu aprendizado e desenvolvimento profissional – tanto na organização (trabalho)
quanto na vida pessoal.
Multiplicadores, Gestores e as organizações modernas precisam compartilhar
e transmitir conhecimentos, mas para que isso aconteça será preciso implementar
ativos intelectuais estruturados, tais como: sistema de informação, laboratórios,
inteligência competitiva e de mercado, conhecimento dos canais de mercado e foco
gerencial que transforme o know-how individual em propriedade de um grupo. Assim
sendo, o Capital Intelectual é a capacidade que uma organização possui de – com
base no planejamento estratégico de suas ações inovadoras – suprir as
expectativas, anseios e desejos de seus consumidores que se afiguram cada vez
mais exigentes. O mercado atual, globalizado, competitivo e diverso só deixa uma
saída organizacional – identificar as competências essenciais do negócio e do
Capital Humano; formar continuadamente Gestores Multiplicadores de ensinamentos
e facilitar o desenvolvimento de um clima organizacional onde o empregado
represente um parceiro do negócio. Assim haverá maior possibilidade de
empregados e organizações viverem em harmonia, numa mudança da relação
capital & trabalho para uma relação trabalho e prazer (Caires, 2009).
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