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RESENHA: 
 

 O trabalho descreve como o Programa de desenvolvimento de pessoas, denominado Prata da Casa, 
representa a atuação da Organização com base em um dos seus valores definidos no posicionamento 
estratégico, o valor Foco nas Pessoas. O desafio era desenvolver e fortalecer a Organização através do 
desenvolvimento de seus funcionários. O programa que será detalhado é de financiamento do primeiro curso 
de graduação para funcionários com mais de 2 anos de casa. Ele é semestral, está na sua quinta edição e 
tem como indicadores de sucesso a conclusão do curso e aproveitamento interno dos participantes. 
 

PALAVRAS-CHAVE: 
 

desenvolvimento; valores; Organização.  
 
INTRODUÇÃO: 
 
 O Grupo JCA é uma organização que atua no transporte rodoviário de passageiros a mais de 60 anos. 
Está presente em cinco estados, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina e 
transporta mais de 60 milhões de passageiros por ano em serviços urbanos, intermunicipais, interestaduais e 
internacionais. Suas principais empresas são a Autoviação 1001, Autoviação Cometa, Autoviação 
Catarinense, Sistema Integrado de Transporte de Macaé, Rápido Ribeirão, Opção Fretamento e Turismo e 
Metar Logística. Conta com um time de aproximadamente 8.500 pessoas diretas. 
  
 De propriedade familiar, com capital fechado, o grupo vem vivendo um longo processo de 
transformação desde a sucessão do seu fundador para a segunda e terceira geração.  
 
 Através de uma reflexão estratégica iniciada em 2008 entre o Conselho de Administração e os 
Executivos que administravam os negócios, o Grupo JCA entendeu que o negócio vinha vivendo uma grande 
mudança, com aumento de concorrência, o novo perfil dos usuários e a incorporação de tecnologias com forte 
impacto nos serviços prestados e na gestão dos negócios.  
 
 Dentre as decisões tomadas nesta reflexão, a liderança do Grupo JCA avaliou que o grande diferencial 
estratégico para seguir sendo um grande grupo no futuro não seria apenas a tecnologia, sua capacidade de 
investimentos em novos equipamentos e mesmo a inovação de que tanto se orgulhava. O grande diferencial 
estratégico seriam as Pessoas. Pessoas preparadas e mobilizadas na organização.  
 
 O primeiro grande passo foi a criação de um projeto de identidade para o Grupo denominado Novos 
Caminhos. Que definiu a missão e visão interna e externa da Organização e seus principais valores que irão 
pautar todas as decisões. Abaixo foto com o resumo do material produzido. 
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 Nossa Inspiração: 
 

 
 
  
 Transformação Interna: 
 

 
 
Foto 1: Declarações de Missão e Visão Interna e Externa e sua coerência interna. 
 
 

 
Foto 2: Os 5 valores com as suas definições. 
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 O primeiro valor a ser trabalho foi o Foco nas Pessoas. Investir nas pessoas, buscando uma equipe 
valorizada, competente e realizada. Investir na educação e desenvolvimento dos funcionários como principal 
pilar para suportar o desenvolvimento e o crescimento estimado para a Organização. 
 
 Um amplo programa de desenvolvimento de pessoas foi elaborado para incorporar no Grupo um 
sistema permanente de preparação de seus quadros. De forma sistêmica os projetos atendem desde as 
necessidades de capacitação técnica nas funções operacionais, como motoristas e mecânicos, até a 
preparação da liderança e de potenciais profissionais, visando a estratégia de sucessão no grupo. O 
Programa contempla os seguintes projetos: 
 

1. Desenvolvimento da liderança: Com base nestes valores e no plano estratégico do Grupo, foram 
definidas as competências comportamentais esperadas para a liderança. Essas competências servem 
de referência para as ações de avaliação, formação, carreira e sucessão que estão sendo realizadas; 
 

2. Formação de Motoristas: O projeto trabalha com o conceito de preparo constante dos motoristas, 
desde a formação de novos profissionais, a admissão, o treinamento “in job” com base no 
acompanhamento direto de instrutores e a requalificação.  O processo de formação e 
acompanhamento foi redesenhado e com indicadores de direção segura, econômica e qualidade de 
atendimento definidos para o acompanhamento dos profissionais. 

 
3. Qualificação da Manutenção: Projeto de formação dos profissionais de manutenção com foco nas 

competências exigidas pelas novas tecnologias embarcadas nos ônibus. 
 

4. “Carreira em Movimento”: A fim de auxiliar na preparação de novos profissionais em competências 
chave para o negócio, o projeto recebe estudantes das mais diversas áreas, como administração, 
logística e marketing, para participarem de um programa dirigido de estágio e de formação para 
posições chave das empresas. 

 

5. Prata da Casa: O projeto, que daremos foco neste trabalho, vem complementar a necessidade de 
formação acelerada de novos profissionais nas competências chave para a estratégia empresarial, ao 
mesmo tempo em que sinaliza aos colaboradores a possibilidade de fazer carreira na organização. 

 
 

 O projeto “Prata da Casa” foi escolhido para ser detalhado, porque tem sido apontado pelos 
colaboradores com um forte exemplo do valor Foco nas Pessoas. Além disso, por estarmos já no seu terceiro 
ciclo, já podemos identificar alguns resultados. 
 
DIAGNÓSTICO, PROPOSIÇÕES E RESULTADOS: 
 
 O Programa Prata da Casa é uma ação de Educação para desenvolvimento e retenção de 
profissionais. Tem como base conceitual que o funcionário é o dono da sua carreira e a empresa apóia o seu 
desenvolvimento através de suporte e ferramentas específicas. 
 
 O Programa tem como principais objetivos: preparar os profissionais para assumirem novas posições 
no Grupo, reter os profissionais pelo tempo mínimo de 6 anos (4 anos de graduação e dois anos após a 
conclusão do curso), possibilitar aos funcionários a realização do primeiro curso de graduação e com isso 
elevar a empregabilidade dos participantes. 
 
 O público alvo do Programa são os funcionários com mais de 2 anos de casa, que não tenham nível 
superior completo ou que estejam cursando a primeira graduação. Semestralmente são oferecidas 25 vagas 
para as principais empresas operacionais do Grupo JCA: 10 vagas para as empresas 1001, Macaense e 
Rápido Ribeirão, 10 vagas para as empresas Cometa e Expresso do Sul e 5 vagas para a empresa 
Catarinense. 
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 Importante destacar que o funcionário para ser elegível além de ter mais de 2 anos de casa não pode 
estar ocupando uma posição gerencial (Gerentes de Matriz ou Gerentes de Setor), para esse público o Grupo 
está financiando 50% da graduação independente de seleção, é considerado um pré requisito para a função. 
 

Tendo em vista o objetivo do programa, um dos critérios de seleção dos colaboradores a serem 
contemplados é a avaliação do seu plano de carreira. Avaliamos, através de um comitê, a clareza dos seus 
objetivos de carreira, a distância entre a formação pretendida e a desejada e o potencial deste colaborador vir 
a ocupar novas funções dentro das empresas aplicando a sua formação. 
 
 O curso a ser escolhido pelo o funcionário não precisa ter relação com a sua posição atual, precisa 
apenas estar relacionado a atividade fim da empresa e estar coerente com sua visão de carreira. O Programa 
prevê o financiamento por parte da empresa de 50% do valor do curso até o limite de R$ 400,00 por mês. 
 
 As inscrições para o programa são espontâneas, os funcionários respondem ao chamado de seleção 
semestral, que ocorre através de um modelo único de cartaz para todas as empresas do Grupo e preenchem 
a ficha de inscrição específica (modelo no anexo 1).  
 
 Como forma de padronizar o Programa Prata da Casa no Grupo JCA, a seleção é aberta 
simultaneamente em todas as empresas participantes, e o processo seletivo padrão é composto de: ficha de 
avaliação da liderança (modelo no anexo 3), redação com tema sobre carreira, análise da ficha de conduta do 
funcionário, dinâmica e entrevista individual.  
 
 Todos os inscritos são chamados para uma reunião de apresentação do Programa onde eles assinam 
o Regulamento (anexo 2) e tomam ciência do termo de compromisso que deverá ser assinado no caso de 
aprovação, com previsão do tempo mínimo de permanência na empresa. 
 
 A escolha dos 25 contemplados é feita por meio de um Comitê de Avaliação (formulário no anexo 4) 
composto pela principais lideranças da empresa, que escolhe por empresa os funcionários que foram 
selecionados através do processo seletivo conduzido pelo Recursos Humanos. O Comitê, já foi uma evolução 
da segunda fase do programa, como forma de comprometer os líderes com o sucesso de Projeto e 
consequentemente com o sucesso dos funcionários que estão sendo desenvolvidos.  
 
 O acompanhamento dos funcionários beneficiados pelo Programa é semestral, através do boletim 
escolar com a freqüência adequada e nota mínima prevista e também com a avaliação da liderança. Na sua 
terceira fase, já tivemos outra evolução no acompanhamento dos funcionários beneficiados, que são as 
oficinas de sobre temas como carreira, autoconhecimento, planejamento, dentre outros temas relevantes para 
manter os participantes focados no desafio de concluir a faculdade e conciliar com as atividades profissionais, 
além de auxiliá-los a definir áreas possíveis para se desenvolverem nas empresas. As Oficinas são realizadas 
em parceria com a empresa Trilha do Sucesso, que é reconhecida no mercado por trabalhar com a seleção e 
desenvolvimento de jovens profissionais. 
 
 A primeira seleção para o Programa foi feita em julho de 2011 com um número significativo de 
inscritos: 110 inscritos para concorrer as 10 vagas disponíveis para as empresas no Rio, 85 inscritos para 
concorrer as 10 vagas disponíveis para a Cometa e Expresso do Sul e 36 inscritos para concorrer as 5 vagas 
disponível na Catarinense. Desse total nem todos cumpriam os pré-requisitos exigidos que são: mais de dois 
anos de casa, não ter nível superior completo e ter interesse em cursar ou estar cursando uma graduação 
relacionada as atividades fim da empresa. 
 
 A segunda seleção para o Programa foi feita em janeiro de 2012 com um número um pouco menor de 
inscritos (75 para as vagas no Rio, 45 para as vagas em São Paulo e 23 para as vagas em Santa Catarina), 
mas com um número maior de inscritos dentro do perfil e foram chamados para o processo seletivo, 
aproximadamente 75% dentro do perfil, já descrito no parágrafo anterior. 
  
 A terceira seleção para o Programa foi realizada em julho de 2012, com um número de inscritos bem 
próximo do número de inscritos no semestre anterior, mas o ganho foi com os inscritos dentro do perfil 
estipulado que subiu para 85%. 
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 A quarta e quinta edições do programa foram realizadas em janeiro e junho de 2013, respectivamente. 
Tivemos um percentual de inscritos dentro do perfil ainda mais alto, de 90% aproximadamente. 
  
 O perfil dos inscritos é bem amplo, temos como beneficiados pelo programa bilheteiros, motoristas, 
mecânicos, encarregados de tráfego, supervisores de rodoviária, assistentes, dentre ouros.  
 
 Os cursos escolhidos são os mais diversos. Temos motorista cursando Tecnólogo em Logística, 
porque tem como planejamento de carreira se tornar um encarregado de tráfego; bilheteiro cursando 
psicologia, porque planeja ser a psicóloga da empresa e realizar os processos seletivos.  
 
 São exemplos de profissionais que almejam crescer na empresa e possuem potencial, que 
encontraram no Programa Prata da Casa uma forma de realizar o seu Projeto de Carreira. 

 

CONCLUSÕES: 
 
 Os indicadores de avaliação do programa são o percentual de participantes que concluem a formação 
e o nível de aproveitamento em novas funções internas. O Programa está em andamento a três ciclos e 
tivemos, até o momento a formação de apenas um profissional que está atuando. Porém, alguns participantes 
já vêm ocupando novas posições em função de participação no mesmo.  
 
Alguns outros  resultados já podem ser identificados:  
 
 Temos funcionários que estão cursando a sua primeira graduação devido ao apoio da empresa e que 
já foi identificado o potencial por parte de RH e assumiram novas posições na empresa.  
 
 Temos funcionários que são nosso “Prata da Casa” e que se inscreveram para atuar também como 
multiplicadores do Programa Novos Caminhos. São profissionais que começam a ter um destaque no seu 
setor, conduzem reuniões de sensibilização dos valores corporativos. Mostram com essa ação que possuem 
um envolvimento maior com a Organização, querem participar dos projetos de mobilização da mudança e 
demonstram também que estão com novas habilidades para atuarem no ambiente corporativo.  
 
 O Programa representa para os funcionários a maior ação do Grupo em relação ao valor Foco nas 
Pessoas. Ele demonstra o quanto a alta direção acredita que o desenvolvimento da Organização irá ocorrer 
através do desenvolvimento das pessoas. 
 
  Abaixo alguns depoimentos colhidos nas Oficinas de acompanhamento do programa e que ilustram o 
sentimento dos funcionários que estão sendo beneficiados. 
 
 “Quero muito agradecer a 1001, por estar realizando um sonho de cursar uma faculdade..O benefício 
maior que recebemos é o conhecimento...isso é fantástico, é a mão amiga que a 1001 está dando, em lugar 
nenhum se encontra isso não. Ela se importa com cada um de nós.” (funcionário Ricardo do Nascimento 
Gomes, mecânico, lotado em Campos e está cursando Engenharia Mecânica) 
 
 “Eu tentei a primeira vez e não consegui, me disseram que tinha que ser indicado para conseguir, mas 
eu tentei de novo e passei...sou motorista do Maruí e faço tecnólogo em logística...estou realizando um 
sonho.” (funcionário Alexsander de Oliveira Santiago, motorista, lotado no Maruí e está cursando Tecnólogo 
em Logística) 
 
 O programa também é valorizado e reconhecido por funcionários que hoje não são beneficiados pelo 
Programa, como mostra o depoimento de Wellington Trevisan, hoje Gerente de Nova Friburgo e na época da 
entrevista era supervisor comercial da Rodoviária Novo Rio. “Os programas Prata da Casa e de Formação de 
Motoristas foram muito bem recebidos por todos e algumas pessoas que antes estavam pensando em deixar 
a empresa já mudaram de opinião. O olhar das pessoas hoje é mais confiante, elas se cumprimentam, 
cobram o cumprimento das metas entre 
as equipes e todos querem superar as metas estabelecidas”. 
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 O programa Prata da Casa não é simplesmente um programa de financiamento de curso superior para 
seus funcionários com mais de dois anos de casa. É um programa que visa preparar profissionais para 
assumirem novas posições nas empresas do Grupo JCA.  
 
 O sucesso do projeto identidade do Grupo JCA - “Novos Caminhos” depende dos funcionários 
trilharem Novos Caminhos para o seu desenvolvimento. 
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ANEXO 1:   
 
 Carta convite e ficha de inscrição para o Programa Prata da Casa 
 
 
Rio de Janeiro, 04 de Julho de 2011 
 
Prezado (a), 
 
 Se você está fazendo faculdade ou tem interesse em fazer a empresa irá te apoiar através do Projeto 
“Pratas da Casa”.  

O objetivo do Projeto é contribuir para o desenvolvimento dos funcionários através do financiamento de 
50% de cursos de graduação relacionados com as atividades da empresa.  

 A seleção será em julho e vamos beneficiar um grupo de 25 funcionários das empresas, sendo as 
vagas distribuídas da seguinte forma: 1001 (10 vagas), Cometa (10 vagas) e Catarinense (5 vagas). O Projeto 
acontecerá todo semestre com a inclusão de novos participantes. 

 Para se candidatar a uma vaga basta ter o segundo grau completo ou estar cursando faculdade e ter 
um tempo mínimo de casa de 2 anos. 

 Se você tem interesse em participar preencha o formulário abaixo e encaminhe para o RH da sua 
empresa até o dia 15 de julho. 

 O Projeto “Pratas da Casa” tem como base o Valor Foco nas Pessoas. 
 

 
Nome:_________________________________________________________________ 
Matricula:_________________________Tempo de Casa:________________________ 
Função: ________________________________________________________________ 
Setor:__________________________________________________________________ 
Curso que está cursando ou tem interesse:____________________________________ 

       Contatos (telefone ou e-mail): _________________________________________ 
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ANEXO 2: 

 
Regulamento do Programa Prata da Casa 
 

PROGRAMA “PRATA DA CASA” 
 

REGULAMENTO 
 

1. Programa direcionado para funcionários com mais de 2 anos de empresa que tenham segundo grau 
completo ou que  estejam cursando a faculdade; 

2. Curso de Graduação ou Tecnólogo precisa ter relação com as atividades da empresa; 
3. Curso de Graduação ou Tecnólogo não precisa ter relação com a atividade atual do funcionário; 
4. O Programa financiará a primeira graduação do funcionário, ou seja, o funcionário não pode ter 

curso superior completo; 
5. O Programa não é direcionado para funcionários na posição de Executivos, Gerentes de Matriz ou 

Gerentes de Setor; 
6. A empresa financia 50% do valor do curso, até o limite de R$ 400,00/mês através de reembolso ou 

adiantamento para o funcionário; 
7. Número de vagas por semestre: 10 vagas para 1001/Macaense/Rápido Ribeirão; 10 Vagas para 

Cometa/Expresso do Sul e 5 vagas para Catarinense; 
8. O funcionário se inscreve através de formulário próprio disponibilizado; 
9. A liderança avalia o funcionário inscrito através de formulário próprio; 
10. O RH de cada empresa seleciona os candidatos que atendam aos pré-requisitos citados nos itens 

1, 2 e 4, através da análise da ficha de conduta, redação e entrevista individual; 
11. Funcionário selecionado assina Termo de Compromisso, onde se compromete a permanecer na 

empresa durante o período do curso e mais dois anos após a conclusão. Em caso de pedido de 
demissão ou demissão por justa causa, precisa reembolsar a empresa do valor proporcional ao 
investido; 

12. O Benefício terá como prazo limite o período regular do curso; 
13. Para manutenção do benefício o funcionário será avaliado anualmente através de boletim escolar 

(com nota média acima de 7,0) e avaliação da liderança (formulário próprio); 

Nome do funcionário:__________________________________________________ 
Empresa:_____________________________________________________________ 
Assinatura:___________________________________________________________ 
Data:________________________________________________________________ 
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ANEXO 3: 
 

 Formulário para Avaliação da Liderança 

 

Avaliação da Liderança 
 
Nome do funcionário: ___________________________________________ 

Mat.:_______________Cargo:____________________________________ 

Liderança imediata: ________ Gerente de Setor:______________________ 

 
Por favor, avalie o candidato em relação aos valores do Grupo: 

Atende: 3 pontos 
Atende parcialmente: 2 
pontos 

Abaixo do esperado: 1 
ponto Não atende: 0 

Competências Definição Pontuação 

Foco nas 
pessoas 

Interagir com os outros, colocando-se no lugar do outro e 
considerando impacto das decisões e ações na vida das 
pessoas. Agir diante de situações conflitantes, 
demonstrando atitudes assertivas, comportamentos 
maduros e não combativos.  
 

 

Confiança 

Buscar soluções, comunicando-se de forma aberta e 
honesta, esclarecendo expectativas mútuas e cumprindo 
compromissos assumidos. 
 

 

Atitude positiva 

Ter disposição frente aos desafios e adversidades, 
interagindo e colaborando com foco em resultados. 
Reconhecer oportunidades e riscos de forma antecipada 
e agindo rapidamente. 
 

 

Melhoria 
contínua 

Ter iniciativa de buscar soluções simples e inovadoras 
criativas que desafiam e melhoram o padrão. Participar 
ativamente das mudanças. Aprender sempre, inclusive 
com os erros. 
 

 

Orientação para 
resultados 

Buscar o sucesso do negócio, contribuindo para sua 
continuidade e sustentabilidade. 

 

 
1- Comentários: 

 
 
Data: _____/____/_____ 
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ANEXO 4: 
 

Material para reunião do Comitê de Avaliação dos selecionados 
 

COMITÊ DE AVALIAÇÃO “PRATA DA CASA” 
 
Indicadores do Programa Prata da Casa: Percentual de funcionários que concluíram o curso e percentual de 
funcionários que foram promovidos para novas funções durante ou depois do curso. 
 
Objetivos do Comitê de Avaliação: Validar e classificar os candidatos finalistas aprovados na seleção. 
 
Candidatos selecionados nas seguintes etapas: 
Análise da ficha de conduta; avaliação da liderança; redação; dinâmica de grupo e entrevista. 
 
Fatores para classificação dos candidatos: 

Projeto de 
Carreira 

Considerar se o Projeto de Carreira apresentado na entrevista e na 
redação é coerente com o curso que o candidato tem interesse em fazer. 
Se o projeto de carreira tem como ser viabilizado na empresa. 
 

Gap com o 
Projeto  

Distância que o candidato está em relação ao seu Projeto de Carreira. 
Verificar o esforço que ele precisará fazer para realizar o Projeto. Como 
por exemplo, tempo sem estudar, idade, condição familiar e outros 
fatores. 
 

Potencial de 
aproveitamento 

Pelo curso. O curso que o candidato tem interesse em fazer ou está 
cursando, tem chance de ser aproveitado internamente, em que áreas da 
empresa, com que frequência... 
 

Pelo perfil. Potencial do candidato para assumir novas posições 
(interesse, capacidade de aprendizado, adaptação a mudança...) 
 

Nota de 1 a 5 para cada item onde 1 é a menor nota e 5 a maior nota. 

 


