
Laboratório de Aprendizagem

Desenvolvimento de business 

partner de RH (BP de RH) 
(método do self case analysis)



objetivos

proporcionar um espaço para reflexão e revisão de 

competências e práticas individuais de consultoria interna e 

de intervenções organizacionais.

conhecer e discutir fundamentos conceituais e ferramentas 

de intervenção que podem apoiar o trabalho do BP de RH.

refletir sobre o papel do BP de RH como agente de 

mudanças.

apoiar o desenvolvimento do repertório individual de cada 

participante, com base nos conceitos discutidos e exercícios 

praticados no programa.

incentivar o auto desenvolvimento.



conceito

grupo de pessoas
interagindo e produzindo
insights relevantes

ambiente confortável 
de reflexão e 
experimentação

ampliação da 
consciência/conhecimento 
do exercício do papel de BP 
de RH

LABORATÓRIO

de APRENDIZAGEM

COLETIVA



premissas

Os tempos organizacionais (presente e futuro) de mudanças 

e transformações exigem um processo permanente de 

desenvolvimento individual e grupal. 

Uma solução para isso é criar settings (espaços e tempos) de 

aprendizagem sintonizados com as necessidades atuais e 

futuras de desenvolvimento da organização e das pessoas, 

não se limitando aos plenamente conhecidos cursos, 

seminários e workshops. 

A aprendizagem de adultos ocorre não só na tradicional 

relação professor x aluno, mas também e principalmente, no 

intercâmbio de experiências, na relação de ajuda, nos 

momentos de troca e de interação.



metodologia

adotar pressupostos da andragogia: trabalhar com o 

repertório (conceitual e prático) já existente em cada 

participante.

provocar o questionamento de valores e comportamentos 

dos participantes, em ambiente de aprendizagem e 

conforto.

facilitar a troca de experiências e aprendizagem entre todos.

utilizar simulações, exercícios, discussões em grupo, análise de 

filmes para ilustrar aspectos conceituais e práticos dos 

conteúdos.



estrutura

Módulos Conceituais

Apresentação, discussão e experimentação de aspectos teóricos e 

conceituais de interesse da consultoria interna.

Reality check

Conhecer e avaliar projetos e processos de consultoria interna de RH 

de outras empresas.

Self Case Analysis

Discussão da aplicação prática dos conceitos em casos trazidos pelos 

participantes.



Módulos Conceituais 



conteúdos (sugeridos)

MÓDULO 1

Abertura

Objetivos / características do programa / contrato

Expectativas e acordos

Presença de gestores de RH

MÓDULO S

2, 3, 4, 5

Consultoria de 

processo

Leitura e discussão dos primeiros capítulos do livro: 

Princípios da consultoria de processos – Edgar Schein

A cultura como ferramenta de compreensão da realidade 

cotidiana da empresa

MÓDULO 6

A Organização 

e sua Cultura



conteúdos (sugeridos)

MÓDULO 9

Reality Check
Estratégia de consultoria interna: empresa convidada

MÓDULO 8

Clima e  

Engajamento

Elementos conceituais e práticos

MÓDULO 7

People & change

management

Mudança da empresa

Comportamento humano na mudança da empresa

MÓDULO 10
Fechamento

Antes e depois do programa: uma avaliação de resultados

Alinhamento de papel e postura: fechamento

Presença de gestores de RH



Self Case Analysis



dinâmica de funcionamento

A partir das necessidades demonstradas pelos participantes, 

será feita uma análise detalhada dos relatos escolhendo-se 

alguns para serem transformados em estudos de caso que 

serão acompanhados pelo grupo.

Para esta atividade, os papéis/ funções dos participantes do 

programa serão assim distribuídos:

– Cliente: “dono” do caso, responsável por relatar as 

características do problema, as variáveis envolvidas e os 

objetivos que pretende alcançar.

– Consultores: apoiadores do cliente, reproduzem o papel 

de BP com o cliente no laboratório, no sentido de discutir e 

encaminhar soluções à situação apresentada por ele.



O terceiro papel será exercido pelo consultor externo que 

desempenhará as funções de:

dinâmica de funcionamento

• Facilitador / mediador das discussões

• Promotor de intervenções na dinâmica de aprendizagem

• Ser o responsável pelos aportes conceituais durante as 

discussões



dinâmica de funcionamento

FACILITADORAPOIADORES

ASSERTIVIDADE

EMPATIA

ESCUTA ATIVA

FEEDBACK

PERGUNTAS

HIPÓTESES

SUGESTÕES

APRENDIZAGEM

CLIENTE



metodologia dos encontros

aprendizagem+

PROCESSO
coaching

Diálogos & 

Experimentação

teaching

CONTEÚDO

Conceitos & 

Metodologias

Casos de atendimento ao cliente

Aspectos conceituais



Freqüência dos módulos: quinzenal

Realização de 10 módulos de 4h cada

Grupos formados de no máximo 10/12 participantes

Sugestão de compra do livro : Princípios da Consultoria de 

Processo (Edgar Schein)

Local: evento pode ser realizado na empresa

Formato dos módulos:

condições de realização

2h

SELF CASE

2h

CONCEITOS


