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O modelo 70:20:10 na Vale

Carla Soutelinho                  
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Contexto: quem somos 

e nossos desafios
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Missão

Transformar recursos naturais em 

prosperidade e desenvolvimento 

sustentável

Visão

Ser a empresa de recursos naturais 

global, número um em criação de valor 

de longo prazo, com excelência, paixão 

pelas pessoas e pelo planeta

Valores

. A vida em primeiro lugar

. Agir de forma correta

. Valorizar quem faz a nossa empresa 

. Crescer e evoluir juntos

. Cuidar do nosso planeta 

. Fazer acontecer



66
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Condições de 

mercado mais voláteis

Acirramento da 

concorrência 
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... e sociais

Pressões ambientais...



9

Tempos de Incerteza

Volatilidade + Incerteza+ Complexidade + Ambiguidade

“Novo normal”
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Um novo olhar sobre o 

desenvolvimento de 

pessoas
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EDUCAÇÃO
também  é parte 

do nosso negócio .
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A Valer é a Universidade Corporativa da Vale e 

completou 14 anos em 2017.

A Valer

Atende a todo o público de empregados com 

ações de desenvolvimento customizadas

Possui 24 unidades em vários Estados 

brasileiros e 6 unidades internacionais.

Trilhas
Técnicas

Mapas de 
Desenvolvimento

Trilha de
Gestão e
Liderança

Competências Transversais

Nível técnico Especialistas Liderança
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Mudanças no mundo 

do aprendizado

Mudança nas 

organizações

Mudanças 

na Vale

Organizações com 

estruturas mais 

enxutas.

Mudanças  no 

mundo do trabalho

Aumento da 

complexidade.

Globalização.

Diminuição no tempo 

de vida do 

conhecimento.

Mercado de trabalho 

mais dinâmico.

Mudança do papel da 

liderança.

Maior dificuldade de 

estar fora do ambiente 

de trabalho por um 

tempo longo.

Necessidade de 

desenvolvimento de 

competências e impacto 

no resultado em tempo 

real.

Aprendizado 

contextualizado.

Aprendizado como 

um processo ativo.

Aprendizado como 

uma atividade social.

Foco em Simplicidade.

Crescer e evoluir 

juntos como um valor.

Foco em Austeridade 

e Sustentabilidade.

Ênfase no 

protagonismo.

Por que um novo olhar sobre o desenvolvimento 

de pessoas?



14

A Vale acredita em um modelo de desenvolvimento que permita a 

ampliação das oportunidades de desenvolvimento valorizando a 

combinação entre diferentes formas de aprender

A partir de 2013...
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Aceleração do desenvolvimento das pessoas com eficiência de 

custos e tempo e aprendizado alinhado à estratégia da 

organização; 

Estímulo à cultura de aprendizagem contínua, em que os 

empregados atuam como protagonistas do seu próprio 

desenvolvimento e carreira.

 Complementar o formal 

 Relacionamentos entre áreas 

 Multiplicar o conhecimento tácito 

 Mais eficiente em tempo

 Especificidade 

 Menor resistência

 Maior absorção e retenção

 Custos 

Diferentes Formas de Aprender
Benefícios do modelo



16

Diferentes Formas 

de Aprender: 

implementação
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Estudamos e atuamos 

com base no modelo 

70:20:10 desde 2013. 

A primeira iniciativa que 

posicionamos como parte 

da estratégia de fomento 

ao modelo foi a 

Comunidade de Líderes.

Soluções 
Educacionais

Ferramentas

Capacitação 
para o RH

Capacitação 
para a 

liderança

Sensibilização 
dos 

empregados

Diferentes Formas de Aprender

Etapas da implementação do modelo
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Diferentes Formas de Aprender

Etapas da implementação do modelo

Estruturação dos produtos: 

materiais de Feedback,  diretrizes 

de Coaching, Mentoring, Swap e 

Job Rotation; Construção de 

roteiros de OJT de temas críticos 

para líderes e empregados, grupo 

de discussão sobre o modelo 

70:20:10 envolvendo diferentes 

stakeholders, dentre outras;

Aplicação continuada nos 

programas da Vale.

Soluções 
Educacionais

Ferramentas

Capacitação 
para o RH

Capacitação 
para a 

liderança

Sensibilização 
dos 

empregados
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Leitura prévia de um ou mais conteúdos de liderança e

elaboração de um case sobre o tema "Líder Protagonista".

Ação presencial que tem como objetivo sensibilizar o líder

sobre o seu papel, visando a continuidade do processo de

transformação da liderança, garantindo resultados sustentáveis

para a Vale.

Compartilhando o aprendizado: Fórum de Discussão entre os

participantes com objetivo de compartilhar a vivência da gestão

(dificuldades, dúvidas, melhores práticas e lições aprendidas)

após as reflexões ao longo desse período.

Aprofundando o conhecimento: Conteúdos disponibilizados

para aprofundamento dos conceitos discutidos ao longo desse

período e que possam apoiar o líder no exercício do seu papel.

Fase 1: 
Preparação

Fase 2: 
Aprendizado

Fase 3: 
Aplicação

Diferentes Formas de Aprender

Atividades associadas aos eventos de treinamento
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Traços da competência 
Iniciativa

Ações de aprendizagem com a prática Ações de aprendizagem com o outro

Senso de urgência Utilizar critérios de prioridade para cada 

atividade ou entrega. Concentre-se nas 

atividades importantes e não as deixe para a 

última hora.

Conversar com os profissionais que dependem do 

seu trabalho para entender o impacto das suas 

atividades no dia a dia deles

Persistência diante dos

obstáculos

Lidar com uma negociação difícil com um cliente 

interno ou externo

Apresentar um novo trabalho, projeto ou 

atividade para alguém que não acredite 

plenamente na proposta

Identificar um profissional experiente e solicitar seu 

conselho sobre como antecipar futuros problemas

Simular cenários extremos com seu gestor ou colega 

de trabalho, que você confie para lidar com uma 

situação difícil e preparar respostas adequadas

Autonomia Se voluntariar para uma atividade que 

normalmente seria feita por alguém mais 
experiente

Pedir para alguém te dar feedback sobre a última 

vez que você assumiu um risco no trabalho. Quais 

foram as circunstâncias e como você lidou com os 

riscos? Qual foi o resultado? O que você pode 

aprender desta situação que se aplica em outras 
situações?

Tomada de decisões

dentro de sua alçada de

responsabilidade Participar de um grupo de trabalho para resolver 

um problema que envolva diferentes níveis de 

tomada de decisão 

Solicitar a um profissional experiente ajuda para 

saber quando e como deve tomar decisões, e 

quando e como deve envolver os níveis adequados, 

considerando situações reais do seu dia a dia de 

trabalho

Envolvimento dos níveis

adequados para a

tomada de decisão

Lida com adversidades e

consequências de suas

ações

Identificar e atuar em um projeto que tenha uma 

solução de risco, mas com potencial para 

impactar significativamente o seu processo ou 

área

Identificar um profissional experiente que apresente 

uma solução original e pouco popular e observar 

como ele apresenta suas ideias e lida com as 

adversidades

Diferentes Formas de Aprender
Desenvolvimento de Competências: Iniciativa
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Diferentes Formas de Aprender

Etapas da implementação do modelo

Criação e disponibilização 

do Catálogo de Aprendizagem 

com a Prática e com o Outro 

no LMS;

Criação dos formulários de 

auto registro e avaliação de 

reação para ações deste 

catálogo.

Soluções 
Educacionais

Ferramentas

Capacitação 
para o RH

Capacitação 
para a 

liderança

Sensibilização 
dos 

empregados
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On the Job Training (OJT) para diversos 
públicos e com diferentes temáticas

Swap e Job Rotation em diversas diretorias

Pesquisas e aplicações de melhores práticas

Substituição de férias assistida

Representação da área interna e externamente

Liderança e/ou participação em projetos ou 
grupo de trabalhos multifuncionais

 Mentoring

 Coaching do gestor imediato.

 Peer Coaching

 Participação em comunidades de prática.

 Compartilhamento de conhecimento e 
experiências entre membros da equipe ou 
entre áreas

Aprender com a prática Aprender com o outro

Diferentes Formas de Aprender
Portfólio de ações de aprendizagem
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Diferentes Formas de Aprender

Estimulando o protagonismo do empregado...
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Diferentes Formas de Aprender
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Diferentes Formas de Aprender
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Diferentes Formas de Aprender

Etapas da implementação do modelo

Capacitação para o RH: 

Construção de PDI, checklist e 

caixa e ferramentas.

Soluções 
Educacionais

Ferramentas

Capacitação 
para o RH

Capacitação 
para a 

liderança

Sensibilização 
dos 

empregados
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Diferentes Formas de Aprender

Etapas da implementação do modelo

Capacitação para liderança: 

Job Aids, Chats na 

Comunidade sobre as 

Diferentes Formas de 

Aprender, Boletins 

Gerenciais;

Compartilhamento de boas 

práticas via Comunidade de 

Práticas.

Soluções 
Educacionais

Ferramentas

Capacitação 
para o RH

Capacitação 
para a 

liderança

Sensibilização 
dos 

empregados
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Diferentes Formas de Aprender

Job aids para líderes
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Diferentes Formas de Aprender

Boletins Gerenciais
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Diferentes Formas de Aprender

Apoio ao gestor para desdobramento do vídeo institucional em 

rodas de conversa
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- Apoie os empregados a perceberem e aproveitarem as inúmeras 

oportunidades de desenvolvimento disponíveis.

- Reforce, periodicamente, que cada empregado deve ser um protagonista de sua 

carreira e estimule o autodesenvolvimento. 

- Oriente que os empregados estruturem e organizem o aprendizado 
adquirido com suas experiências.

- Considere as diferentes formas de aprendizagem no momento de elaboração do 

Plano de Desenvolvimento de todos os empregados de sua área.

- Promova momentos de troca entre os empregados para que eles possam 

compartilhar conhecimento.

- Participe ativamente das iniciativas de aprendizagem com a prática e com o outro, 

disponíveis na Vale.

Diferentes Formas de Aprender
Como ajudar os empregados a colocarem o modelo em prática?



32

Diferentes Formas de Aprender

Etapas da implementação do modelo

Estratégia de comunicação, 

incluindo divulgação de 

produtos no Boletim 

Gerencial e matérias 

quinzenais no Vale@ sobre 

as diferentes formas de 

aprender;  

Lançamento do Vídeo 

Institucional.

Soluções 
Educacionais

Ferramentas

Capacitação 
para o RH

Capacitação 
para a 

liderança

Sensibilização 
dos 

empregados
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Diferentes Formas de Aprender

Comunicação para o empregado
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Diferentes Formas de Aprender
Comunicação para o empregado
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Diferentes Formas de 

Aprender

Video_Diferentes_Formas_Aprender.wmv
Video_Diferentes_Formas_Aprender.wmv
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Diferentes Formas de Aprender

Desafios da implementação do novo modelo

 Correto entendimento do conceito por líderes e empregados

 Utilização plena do portfólio na construção dos Planos de 

Desenvolvimento

 Registros

 Valorização – mudança de mindset

Apropriação pelos empregados das ferramentas disponíveis -

protagonismo

Aumento da complexidade na construção das soluções educacionais

 Capacitação dos times de educação para atuação consultiva
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“O saber se aprende com os mestres. 

A sabedoria, só com o corriqueiro da vida.”
Cora Coralina, poetisa brasileira
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Contatos

Carla Soutelinho – carla.soutelinho@vale.com
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Anexo: Algumas de 

nossas boas 

soluções
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Programa Agentes 

Educacionais
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O Programa Agentes Educacionais foi criado para desenvolver 

empregados para atuarem como disseminadores do 

conhecimento na Vale. Contempla o mapeamento, a capacitação e o 

reconhecimento de conteudistas, facilitadores e instrutores internos. 
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Escopo do Programa  

MAIO/1

7

Mapeamento e Seleção

Formação

Acompanhamento

Reconhecimento

Autodesenvolvimento1.900 

Agentes

Portfólio 

com 1.448 

soluções 
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Perfis 

MAIO/1

7

• Desenvolve conteúdo e/ou material didático

• Formação de 12h
CONTEUDISTA

• Conduz os OJT, acompanhando a prática do 
empregado

• Formação de 8h
FACILITADOR

• Atua em sala de aula, mas não desenvolve conteúdo 
e/ou material  didático 

• Formação de 16h.
MULTIPLICADOR

• Desenvolve conteúdos e/ou materiais didáticos e atua 
em sala de aula 

• Formação de 24h.
EDUCADOR

• Perfil exclusivo do RH

• Atua na formação dos demais perfis

• Formação de 24h.

EDUCADOR MASTER
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2014

64% 

(10.698)

2015

73%

(9.549)

2016

78%

(10.441)

2017

79%

(2.755 – JAN a ABR)

Oferta de turmas de 

treinamento com atuação de 

Agentes Educacionais
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Comunidade Virtual de 
Prática

Fóruns de discussão
Artigos, fotos, documentos e links
Boas práticas e lições aprendidas
Coluna do Agente
Rede de Agentes 

Biblioteca de Materiais 
Didáticos

Armazenamento em nuvem
Espaço Ilimitado
Segurança
Fácil disponibilização

MAIO/1

7
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Programação de eventos 2017

Bate-papo virtual:

- Diversidade e Inclusão
- Gestão do conhecimento
- Agentes Educacionais como Embaixadores dos Valores Vale
- Como atuar com mais qualidade ensinando gente grande
- Navegações Guiadas
- Minha nada mole vida de agente educacional (ago17)
- Dinamização de treinamentos (set17)
- Higiene da voz (out17)

Enquete:  Valores Vale
Lançamento:  Biblioteca de Materiais DidáticosMAIO/1

7

Comunidades 

de Práticas

Público-alvo: 1900 empregados

Acessos 2016: 4127

Acessos 2017: 4827



49

Enquete 2016:

Agente Educacional como embaixador dos 

valores Vale, seguida de um Chat com o 

Diretor de melhorias Operacionais

Chat 2016:

Diversidade e inclusão.

Navegações guiadas

Compartilhamento de melhores práticas e 

lições aprendidas
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Comunidades de 

Práticas
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Comunidades

de Práticas Vale

Líderes

Agentes Educacionais

Especialistas
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Comunidades de Práticas

Comunidades virtuais voltadas para 

a promoção da aprendizagem,

busca pelo 

autodesenvolvimento, 

compartilhamento de 

conhecimentos e experiências e 

conexão entre os profissionais. 
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Comunidade de 

Especialistas

Criada a partir da necessidade de 

troca técnica entre 

profissionais dos diferentes 

negócios: Exploração, Mineração 

e Logística;

Apoio no trabalho de quebra de 

silos dentro da Vale;

Lançamento associado a realização 

do segundo Congresso Interno 
de Especialistas, em 2015;

Hoje possui mais de 2.100

membros cadastrados.
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Comunidade de 

Agentes Educacionais

Plataforma que conecta a rede de 

Agentes Educacionais;

Focada no desenvolvimento 

contínuo dos agentes e no 

compartilhamento de 

experiências;

Canal para a divulgação e reforço de 

temáticas ligadas aos valores Vale, por 

ser o Agente Educacional um 

formador de opinião e um agente 

de mudanças.

Hoje conta com mais de 1.900 

agentes cadastrados.
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Comunidade Líderes

Lançada em 2011, vem se firmando como a 

principal ferramenta de “aprendizado 

com outro” para a liderança da Vale.

Conectada com as ações formais de 

desenvolvimento, com o foco no 

aprimoramento das competências e temas  

críticos para a liderança.

Abrangência Brasil e Moçambique;

Cerca de 3.200 líderes cadastrados;

Média de 25.800 acessos por mês, totalizando 

308.224 acessos em 2016.

Média de 580 participações por mês, totalizando 

6.970 participações em 2016.
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Continuidade das 
ações 

educacionais 
formais

Canal por 
excelência para a 
disseminação de 

temas associados 
a estratégia e 

valores

Integração entre 
os profissionais 
líderes, agentes 
educacionais e 
especialistas

Aprofundamento 
em temas críticos 

Ambiente para 

compartilhamento 

de conhecimentos

e experiências.

Construção e 
fortalecimento de 

redes de ajuda

Espaço para 

desenvolvimento 

contínuo

Estímulo ao 
protagonismo e ao 

autodesenvolvimento

Comunidades de Práticas
Benefícios

Solução de 
problemas de 

forma 
colaborativa
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Chats

Fóruns de discussão

Cadastro e acesso ao Banco de Boas Práticas e Lições Aprendidas

Publicação de materiais de cursos, palestras e congressos

Biblioteca 

Acesso rápido a sites de busca e bases de dados para pesquisa científica

Agenda de eventos

Biblioteca de fotos

Redes de contato

Notícias

Divulgação de eventos

Link para plataforma de reconhecimento 

Comunidades de Práticas
Recursos disponíveis
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 Criação de páginas específicas 

para as ações formais, com o 

objetivo dos participantes trocarem 

informações, materiais e boas 

práticas após o treinamento em 

sala de aula.

 Repositório de materiais dos 

treinamentos formais

 Realização de atividades pós 

treinamento dentro da 

Comunidade de Líderes.

 Criação de Fórum de Discussão 

durante e pós treinamentos 

formais.

 Conexão dos chats com ações 

formais de desenvolvimento.

Comunidades de Práticas
Conexão com as ações formais
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Comunidade de Líderes
 12 chats de temas estratégicos para liderança

 1 Ciclo de Desenvolvimento

 1 Encontro Virtual da Liderança com participação da 3M

 Lançamento de novas páginas para fomentar as diferentes formas de 

aprender: “O que a Liderança Lê”,  “Conhecimento em um clique” e “TED 

Talks”.

 Lançamento da página da Academia de Liderança para sustentar as ações 

da Academia.

Comunidade de Especialistas
 Divulgação de eventos internos, especialmente o I, II e III Encontro de 

Especialistas

 Processo de Seleção de temas técnicos  para os Encontros de Especialistas

 Enquetes

 Oferta do 1º Congresso Virtual FRAGCOM (FRAGMENTAÃO E 

COMINUIÇÃO)

 Fóruns de discussão técnica

 Palestras Técnicas  Virtuais

Comunidades de Práticas
Exemplos de ações realizadas
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“..essas enquetes realizadas pela 

comunidade de líderes, são um espaço 

não só aberto, mas ‘escancarado’ para 

trocarmos ideias, darmos sugestões e 

até mesmo sinalizar situações de apoio 

a nós nas áreas.”

Supervisor

Parauapebas - PA

“A Vale é uma empresa global. 

Temos líderes espalhados e a 

Comunidade é uma oportunidade 

incrível para compartilhar assuntos 

relativos a gestão de pessoas, de 

processos e outros que são comuns 

a agenda do Líder.”
Gerente

São Luís - MA

“Através dos chats da Comunidade de 

Líderes  me mantenho atualizado sobre 

os temas  relevantes para a 

organização.”

Gerente de Infraestrutura de mina -

Marabá - PA

“A Comunidade é um ambiente onde 

aprofundamos os conhecimentos 

adquiridos em treinamentos de sala de 

aula. Além de ser um excelente espaço 

para troca de experiências com outros 

colegas.”

Supervisor de manutenção  -

São Luís - MA

Comunidades de Práticas
Depoimentos de líderes
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Voluntariado no 

desenvolvimento 

de competências
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Se o empregado  realiza a ação  de voluntariado com alegria, se deseja fazer a ação de 

forma espontânea e o faz com interessee compromisso, certamente 

tudo o que desenvolverá nessas atividades terá muito mais sentido e importância, pois 

ele estará 100% focado e interessado não somente em aprender, mas também em 

compartilhar e praticar o que está desenvolvendo. 

Desenvolvimento de Competências por meio do 

Voluntariado
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Pesquisas Deloitte Volunteer Impact 

Pesquisa “Deloitte Volunteer Impact” 

2011 (Millenials)

 Cultura organizacional: 56% dos 

entrevistados que eram voluntários 

consideram a cultura da empresa 

“muito positiva”. Entre os não 

voluntários, 28% responderam o 

mesmo.

 Satisfação: Entre os empregados 

voluntários, 51% disseram-se 

“muito satisfeitos” com a empresa. 

32% dos não voluntários 

responderam o mesmo.   

 Lealdade com a empresa: 52%

dos entrevistados que eram 

voluntários declararam-se “muito 

leais” a empresa. Entre os não 

voluntários, 33% responderam o 

mesmo.   

Pesquisa “Deloitte Volunteer Impact” 

2013 (HR Executives)

 88% acreditam que o voluntariado 

tem impacto positivo na reputação 

de uma organização.

 65% acreditam que o voluntariado 

é uma oportunidade de 

desenvolver competências dos 

empregados

 65% acreditam que os 

empregados valorizam a 

oportunidade de se 

desenvolverem através do 

voluntariado

 62% acreditam que o empregado 

vê a empresa de maneira mais 

positiva por causa do voluntariado
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Como sua experiência 

passa por todos os 

sentidos do seu 

corpo, certamente as 

novas habilidades 

adquiridas ou desenvolvidas 

se fixarão muito mais e 

ganharão muito mais 

sentido. 
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“Não quero faca, nem queijo. Quero a fome.”

Adélia Prado
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