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PONTO DE PARTIDA

CASO

A

Autor do livro Human Resources Changes The World, comenta num artigo 
publicado pela www.hrmagazine.co.uk sobre a importância do RH  observar 
como os funcionários trabalham juntos, incluindo questões contemporâneas 
e como eles podem colaborar para oferecer resultados promissores.

GLENN JONES

Entretanto, é muito comum observarmos que a própria área de Recursos Humanos, 
muitas vezes, não sabe utilizar essas habilidades de colaboração e trabalho em conjunto 
considerando os próprios subprocessos de RH, o que refl ete em vários aspectos que 
difi cultam a atuação estratégica da área como um todo. 
Sendo assim, identifi cou-se a necessidade de oferecer aos profi ssionais de RH uma ex-
periência que favorecesse o aprendizado para uma maior condição de interação e infl u-
ência junto as subáreas de RH, no sentido de “olhar a casa antes para conseguir olhar 
a vizinhança depois”, reconhecendo alguns dos seus próprios dilemas e desafi os para 
então expandir para as áreas de negócio. 

Libbs é uma indústria farmacêutica 100% nacional que está em funcionamento 
há mais de 60 anos. Com mais de 2500 funcionários tem o propósito de contribuir 
para que as pessoas alcancem uma vida plena. 
Possui cerca de 35 pessoas na área de Recursos Humanos em diferentes 
subprocessos, passando por Aprendizado e Mudança, Carreiras, Remuneração 
entre outros, a fim de apoiar o desenvolvimento da organização atuando cada vez 
mais de forma estratégica para aportar valor ao negócio. 
Com uma cultura forte de gestão e controle, busca sempre olhar para as oportunidades de 
melhorias contínuas dos processos e a área de Recursos Humanos vem sendo solicitada 
com maior frequência para apoiar a liderança na identifi cação dos problemas e melhorias de 
forma mais abrangente, gerando uma atuação autônoma desse público.
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É um processo que envolve um grupo pequeno trabalhando 
com problemas reais, tomando ações e aprendendo 

individualmente, como grupo e como organização

ACTION LEARNING
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Mesmo diante de tantas metodologias de solução de problemas existentes no mer-
cado, a metodologia de Action Learning foi elencada, considerando que ela propor-
ciona condições de, em grupo, refl etir e tomar ações pelos envolvidos, maior clareza 
e consciência sobre quais são as necessidades reais, importantes e urgentes a serem 
tratadas além de promover a colaboração. 
O objetivo, neste projeto, foi de oferecer condições para que os dilemas e problemas dos 
profi ssionais de RH fossem trabalhados e discutidos em colaboração e caminhos de solução 
fossem encontrados considerando todas as subáreas de RH, além de oportunizar que expe-
riência maior entendimento sobre  elementos básicos que a metodologia de Action Learning 
propõe e que poderão ser utilizados nas interações desse grupo com os clientes internos. 

ELEMENTOS BÁSICOS

 Problema   O problema é o ponto de partida do Action Learning, contudo deve ser 
importante, urgente, signifi cativo e dentro da responsabilidade dos participantes da reunião, 
pode ser um dilema, desafi o, tarefa ou até mesmo um projeto.  , 

 Grupo   São formados com o mínimo de  04 a 08 participantes, com maior diversidade 
possível, sendo da mesma área ou áreas diferentes, inclusive hierarquias diferentes. 

 Perguntas   São utilizadas como uma forma de acessar o conhecimento que existe em cada 
participante da reunião de Action Learning, uma das premissas de se utilizar perguntas é que 
acredita-se que a pergunta conecta, enquanto as afi rmações separam as pessoas, e  esse 
acesso que gera a possibilidade de termos soluções mais criativas para o problema que está 
sendo trabalhado. A utilização de perguntas também mantém o grupo mais produtivo e capaz 
de cumprir todas as etapas da reunião. 

 Ação   Não existe uma reunião de Action Learning sem ao menos uma ação que seja proposta. 
Toda reunião termina com pelo menos uma ação, pois a ação é que movimenta o problema. 

 Aprendizagem   A aprendizagem é elaborada em alguns níveis,  pessoal, grupal e 
organizacional. Elaborar o que aprendemos durante a reunião de Action Learning é tão 
importante quanto a solução que foi criada para o problema.  Esse é um dos diferenciais da 
metodologia de Action Learning no modelo proposto pelo WIAL (World Institute for Action 
Learning) modelo utilizado nesse projeto. 

 Coach  O coach de Action Learning tem um papel fundamental de proporcionar ao grupo 
maior possibilidade de aprendizagem, por isso é fundamental que  seja profi ssional 
preparado e certifi cado neste método.  A coach que conduziu esse projeto é PALC 
(professional Action Learning Coach) certifi cada pelo WIAL. 
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prestei tanta atenção em uma reunião como essa

ACHO QUE NUNCA“ “

PARTICIPANTE DE RH
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A discussão dos problemas entre os participantes de diferentes subáreas de RH foi um 
fator de muita valorização pelos envolvidos, que perceberam uma troca de conheci-
mento muito rica, a ponto de desejarem trocar mais entre si.

Outro aspecto importante foi a respeito do aprendizado da importância da cultura 
organizacional e a importância do RH no processo de aculturamento. 

RESULTADOS

RESULTADOS

OBTIDOS

Cada um de RH pode fazer mais isso, trocar mais ajuda muito

É uma coisa que a gente sabe o que é, existe... ninguém consegue descrever

Compartilhar de verdade, para ouvir e construir em cima disso

Doe nas pessoas que trabalham com áreas desalinhadas

Quando compartilhado fi ca mais fácil... pode validar

O quão é importante para o negócio

DEPOIMENTOS DOS PARTICIPANTES

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

www.8coaching.com
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RESULTADOS

Deveríamos desenvolver diariamente isso e depois pedir feedback

Como estamos presos em nossas verdades, o quanto não sei ouvir

Quero levar para reuniões, sem ter vergonha

O consenso sobre o problema foi essencial

“

“

“

“

“

“

“

“
“

Os participantes também trouxeram como principais aprendizados: a importância das 
perguntas, ouvir uns aos outros, não julgar, não se colocar no lugar de “salvador da pátria” 
e sim ter um olhar para apoiar o outro a achar as respostas. 

Perceberam também seu progresso na compreensão dos elementos que compõem a 
metodologia de Action Learning e sua importância para uma atuação mais estratégica e 
coesa e o quanto a metodologia aporta valor para a cultura de melhorias contínuas. 

Estamos condicionados a dar respostas... nem sempre sabemos 
– precisamos lidar melhor com essa angústia do não saber.

“
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ACTION LEARNING

METODOLOGIA

O uso do Action Learning como ferramenta para desenvolvimento de RH foi ex-
tremamente efetivo, pois o grupo encontrou na metodologia a oportunidade de 
discutir efetivamente os dilemas e problemas capturando envolvimento e trocan-
do conhecimento entre todos do grupo, gerando um olhar ampliado de time e de 
troca de saberes. Houve a valorização da cultura de discutir problemas entre as 
subáreas e a percepção de estarem melhor preparados para apoiar a organização 
para os processos de melhoria contínua já instalados. 
Com o uso do Action Learning garantimos que o foco estaria na busca de soluções, 
mas também na aprendizagem e prática de elementos importantes para uma atu-
ação mais estratégica, como a importância das perguntas e a busca de consenso 
quando se refl ete sobre um problema. 

COMO METODOLOGIA PARA DESENVOLVIMENTO 
DE RECURSOS HUMANOS

www.8coaching.com
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Vivenciar as rodadas de Action Learning em nossa diretoria foi muito 
válido. Percebemos o quanto podemos aprender com pessoas de ou-
tras gerências, que estão diariamente conosco, porém não pedimos 
ajuda, por julgar que eles desconhecem nossos processos e não con-
seguiriam se envolver e colaborar na resolução do problema.
A partir das rodadas, percebemos o quanto a diretoria é rica de pes-
soas com diferentes habilidades e que juntos podemos ser muito 
mais fortes, independente de nossas experiências, pois para se fazer 
perguntas e ajudar na resolução do problema, não requer experiên-
cia anterior, e sim empatia e envolvimento na busca de uma solução.
Após as rodadas, partimos para grupos multidisciplinares em nossas 
ações, conseguimos nos conhecer mais ainda, convidamos pessoas 
de áreas diferenciadas para nossos projetos, paramos com o rótulo 
da experiência anterior, e partimos para o rótulo, vamos juntos achar 
a resolução de nossos problemas e colaborar mais um com o outro, 
afi nal pertencemos a mesma diretoria e mesma empresa.

Priscila Ap. Paula Moeller de Oliveira
Coordenadora de Aprendizado e Mudança
Gerência de Aprendizado e Mudança
Diretoria de Recursos Humanos
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Apresentação da metodologia, origem, elementos do Action 
Learning e exercícios de perguntas e respostas

Etapas do Action Learning, busca de soluções por meio do Action 
Learning a partir do problema que fora escolhido no momento, 
que foi trabalhado no formato “problema individual”

Compromisso pessoal

OS 3 MOMENTOS

SOLUÇÃO PROPOSTA

PRÁTICA

SOLUÇÃO

Após a realização de cada encontro, dois artigos enfatizando a importância das per-
guntas e da escuta ativa foram enviados virtualmente ao grupo. 

Realização de quatro subgrupos de quatro horas de duração cada. 
Antes de cada encontro o grupo recebia por email um artigo de preparação com in-
formações preliminares sobre a metodologia e como se preparar para levar um pro-
blema/dilema real, importante e urgente que estivesse vivendo. 
Para a formação dos grupos, foram utilizados os seguintes critérios:

1. Os participantes foram divididos de forma que houvesse maior diversidade 
possível entre as áreas de RH.

2. Os encontros de quatro horas foram divididos em 3 momentos:

10
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ETAPAS

MOMENTOS

REUNIÃO

Sutentação:
2 artigos

Preparação 
virtual:
1 artigo

Apresentação 
da motivação 
do encontro

Apresentação 
do que é Action 

Learning

Apresentação 
individual dos 
participantes

Apresentação 
e escolha do 

problema a ser 
trabalhado

Exercício de 
perguntas e 

respostas

Entendimento 
do problemaBusca do 

consenso

Refl exão e 
aprendizagem

Compromisso 
individual

Estrutura 
dos

encontros

Busca de 
solução

Apresentação 
do problema
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Momento 1

Momento 2 – Etapas do Action Learning 

Momento 3  - Final/Encerramento
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PROBLEMAS

Momento 1
 
Momento 2 – Etapas do Action Learning 

Momento 3  - Final/Encerramento

AÇÕES E

PROBLEMAS

Como proposta optou-se por trabalhar os problemas levantados pelo grupo em cada ses-
são. De uma maneira democrática e consensual, elegia-se o problema a ser debatido a 
cada sessão.  As questões trazidas ao longo dos encontros permearam predominan-
temente os aspectos culturais e as dificuldades de alinhamento cultural de área 
ou da liderança. Contudo, critérios de seleção de candidatos e questões de ética tam-
bém foram trazidas para as sessões. 
Em cada reunião os problemas foram explorados com maior abrangência e envolvimento 
de todos para fazer emergir uma outra visão sobre o papel e a responsabilidade de Recur-
sos Humanos nesses dilemas, o que facilitou a geração de ações para respectivas soluções.
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Facilitadora de diálogos e conversa, é psicóloga e especialista em dinâmicas grupais 
com mais de 15 anos de experiência corporativa em Recursos Humanos em empre-
sas nacionais e multinacionais. Atuou em vários subprocessos, implementando pro-
cessos de desenvolvimento e gestão em vários países como Índia, China, Espanha e 
Estados Unidos além do Brasil.
É co-fundadora da Eight∞ Diálogos Transformadores, PALC (Professional Coach of Ac-
tion Learning) com certifi cação internacional pelo WIAL (World Institute for Action Lear-
ning) no qual também atua como diretora de Relacionamentos. 

A área de RH precisa abrir agendas para seu próprio 
desenvolvimento e encontrar fortalezas no trabalho colaborativo 
só assim sentar à mesa será de  forma estratégica.

Magali Lopes
CONDUÇÃO E GESTÃO

SAIBA MAIS

Referências: Marquardt, Michael J. 1995 - O poder da aprendizagem pela ação: como solucionar 
problemas e desenvolver líderes em tempo real. 
Marquardt, Michael J., Shannon Banks, Peter Cauwelier & Choon Seng Ng, 2018 - Optimizing the 
Power of Action Learning – Third Edition. 
Glenn Jones, 2018 - Human Resources Changes the World: How and Why HR and HR Directors 
Should Step-Up as Leaders in the 21st Century

O público focado nesse projeto foi de Recursos Humanos, 
contudo, essa metologia pode ser aplicada para equipes 
com diferentes desafi os, dilemas ou projetos de empresas 
de diferentes segmentos e tamanhos. 

Fotos: Freepik
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PARA SABER MAIS

SAIBA MAIS EM WWW.8COACHING.COM.BR

“ Sozinhos vamos mais rápido. Juntos vamos mais longe ”
Provérbio Zulu

Solução de problemas reais, importantes 
e urgentes e desenvolvimento em grupo

ACTION LEARNING


