
sCASE PROGRAMA	DE	TRAINEES	DA	BROOKFIELD	
INCORPORAÇÕES:	DESENVOLVIMENTO	DE	
LIDERANÇAS	PELO	MÉTODO	FLAPS!



Insanidade é fazer as coisas do mesmo jeito
e esperar resultados diferentes. 

(Albert Einstein)





Fonte:	Livro	FLAPS!	6	passos	para	acelerar	resultados	 e	decolar	sua	
carreira	com	a	Liderança	AdaptÁgil,	pg.	43





Afinal,	para	que	serve	a	liderança?



“Liderar é ter um 
destino certo. Se você 
e seu pessoal não 
sabem para onde vão, 
sua liderança nada 
significará.”

Ken Blanchard,
Criador da liderança situacional



Liderança é um processo
Mobilizar / Engajar

pessoas
Para se atingir um 
resultado esperado

Em uma determinada 
direção

Liderança é o processo de mobilizar (ou engajar) pessoas em uma 
determinada direção, visando atingir um resultado esperado.



Resultados 
esperados
das pessoas

Resultados 
alcançados
pelas pessoas

hoje lá na frente

Execução
pela equipe

LIDERANÇA
é umprocesso

para atingirresultados



O modelo de Liderança aplicado pela Enora para que cheguem a resultados tem 
apenas 6 passos, que podem ser repetidos incessantemente, a começar do L1 

ao L6.

RESULTADOS
ESPERADOS EXECUÇÃO PELA EQUIPE RESULTADOS

ALCANÇADOS

L3L2L1 L6L5L4

Processo de Liderança

? ? ? ? ??





O modelo de Liderança aplicado pela Enora para que cheguem a resultados tem 
apenas 6 passos, que podem ser repetidos incessantemente, a começar do L1 

ao L6.

RESULTADOS
ESPERADOS EXECUÇÃO PELA EQUIPE RESULTADOS

ALCANÇADOS

Desenvolva
sua VISÃO

CONHEÇA seus
seguidores

Construa
CONFIANÇA e

uma relação de
respeito

Compartilhe
sua visão,

envolva e
ouça o time.

INFLUENCIE

INSPIRE, engaje
e mantenha a

motivação

Mantenha o senso
de urgência,

PERSEVERE e
celebre as vitórias

L3L2L1 L6L5L4

Defina novos desafios

Processo de Liderança AdaptÁgil
Incentive o crescimento de longo prazo



Case Aplicado 
Trainees



Objetivo do Programa

Acelerar o desenvolvimento
profissional dos participantes do
programa de Trainee, capacitando-os
nas competências da Brookfield e
preparando-os para cargos de gestão
através de uma estrutura de ensino
desafiadora.



Fundamentos

//Visão
Clientes
São a nossa razão de ser. A satisfação deles com nosso trabalho é a prioridade número um da nossa vida
profissional.

Gente
Atraímos, formamos e retemos as melhores pessoas, que agem como donos do negócio, não se
conformam com baixo desempenho, têm comprometimento e paixão pelo que fazem e pela empresa,
sempre com brilho nos olhos e cordialidade. Valorizamos a cooperação, o espírito de equipe, e as
relações transparentes. Não aceitamos: “isso não é comigo; isso não é da minha área".

Foco em resultado
Buscamos resultados obstinadamente, mas sem sacrificar a qualidade dos produtos e serviços ou a
satisfação do cliente, que nos dão a continuidade no longo prazo.

Ética e sustentabilidade
Agimos nos mais altos padrões éticos e profissionais, seguindo as políticas e normas da empresa e
respeitando os aspectos socioambientais. Não praticamos ações que possam prejudicar nossa reputação.

Meritocracia
Nossos colaboradores crescem e são recompensados na proporção dos seus resultados e da adesão a estes
valores.

//Valores

“Ser a 
incorporadora 
de referência

no Brasil.”



Estabelecer espectativas claras de desempenho

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Efetividade

Utilizado

Utilização de jogos e simuladores

Plano de carreira claro para objetivos a curto e longo prazo

Plataforma de mídia social interna para dar suporte ao aprendizado informal/colaborativo

Cursos e-learning não sincronizados

Treinamentos de comunicação

Informação e tecnologia de aprendizagem 

Fornecimento de feedbacks constantes

Treinamento On the Job

Atividades realizadas pela Enora durante o programa

Pesquisa Efetividade dos métodos de aprendizagem utilizados com a geração Y

Legenda

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Programas de Coaching/Mentoring

Estabelecer expectativas 
claras de desempenho

Programas de Job Rotation

Parceria intergerações para realização de Coaching

Atividades realizadas pela Brookfield 

Fonte: Pesquisa 2013 Leadership Developmental for Millenials – American Society for Training and Development 

(ASTD) vs. atividades propostas pela Enora Leaders para Programa Trainees Brookfield 2013.
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Negócio 
Brookfield Comunicação

e influência
MBTI e 

Feedback

Cronograma

Janeiro Março

2014

Negociação & 
Resolução de conflitos

Junho

Decisões 
inteligentes



2014
Jan

LIDERANÇA FLAPS!

Reuniões 
fechamento 

Set

Cronograma

Dez

Design 
Thinking

Gestão 
de 

projetos

Jan













Prêmio	para	todos

@jm_furlan







Comece a sua
jornada agora 
mesmo.







Convites





23	- Treinamento	&	Desenvolvimento
ENORA	LEADERS



Flaps! 



Conheça também 
a plataforma 

FLAPS!

flaps.enora.com.br

FLAPS!



ABRH-SP





Facebook
Enora Leaders



Linkedin



“Eu aprendi que as pessoas 
esquecerão o que você falou,  
esquecerão o que você fez, mas 
as pessoas jamais irão esquecer 
como você as fez sentir.”

Maya Angelou
(1928-2014)



FLAPS.ENORA.COM.BR


