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1

1 INTRODUÇÃO

O mundo moderno, com todas as suas ferramentas tecnológicas, está nos colocando

frente a um curioso paradoxo: o tempo, que deveria ser otimizado por meio das faci-

lidades que dispomos hoje, está cada vez mais escasso. Inúmeros serviços, equipa-

mentos, softwares e demais instrumentos agilizam processos, tomam a vida no traba-

lho mais fácil, mas nem por isso conseguimos ter tempo sobrando. A explicação para

esse fenômeno é simples: as tarefas são realizadas mais rapidamente e, com isso, as

exigências aumentaram e os prazos diminuíram, ou seja, trocamos seis por meia dú-

zia. Temos ferramentas que nos ajudam a realizar tarefas de forma mais rápida e a

resultante disso é que acumulamos mais tarefas para fazer.

Esse é o retrato da sociedade atual, constantemente em busca de fórmulas para aten-

der às exigências do novo mundo do trabalho. Entre essas exigências está o conhe-

cimento. Tem sido exaustivamente dito e repetido por especialistas e pensadores que

o profissional precisa estar aprendendo constantemente e as empresas precisam, con-

tinuamente, treinar e desenvolver seus recursos humanos, mas o tempo e o custo são,

muitas vezes, um obstáculo. É nesse momento que o e-learning surge como alterna-

tiva.

O e-learning é um dos pilares do que está sendo chamada a Era da Gestão do Conhe-

cimento, um tempo em que as pessoas podem aprender em um processo contínuo, a

qualquer hora e em qualquer lugar. Na Era da Gestão do Conhecimento todos devem

ser ativos. A decisão de aprender depende de cada um estar, constantemente, buscan-

do se aprimorar, mas a principal mudança é a que transforma o objetivo do ensino.

Hoje aprendemos para usar imediatamente, antes aprendíamos para utilizar algum

dia. Hoje os momentos de aprendizagem acontecem permanentemente, antes exclu-

sivamente no momento da aula, portanto, a competência essencial de uma empresa

está na gestão do conhecimento sobre o seu negócio, sobre o mercado, sobre a tecno-

logia de produção e, sobretudo, de seus clientes. Cada vez mais o conhecimento, jun-

tamente com a marca, os relacionamentos e os valores são únicos ativos realmente

próprios.
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A empresa do século XXI está inserida em uma economia em que mais e mais valor

será criado pelo capital humano. A evolução do sucesso com base na eficiência e em

economia de escala para o sucesso baseado nas pessoas com conhecimentos cultu-

ralmente diversos é a essência da organização desse século. Para prosperar no ambi-

ente globalizado, em constante transformação, faz-se necessário um novo tipo de

organização, em que pensar compartilhadamente é vital para o sucesso de longo pra-

zo. Nesse contexto, a Educação Corporativa viabiliza através de “Universidades”

originadas no âmbito das próprias empresas tem como missão propiciar condições e

espaços para a criação e disseminação de conhecimentos, para estrutura da empresa

nos funcionários e parceiros.

1.1 Objetivos

Esta monografia tem como objetivo analisar e, pesquisar conceitos e fundamentos

das mais modernas técnicas de gestão e treinamento voltado para o planejamento

estratégico das corporações, bem como demonstrar os princípios de sucesso para a

criação da Universidade Corporativa.

1.2 Justificativa

O motivo para realização deste trabalho, foi o de encontrar mecanismos para que as

organizações ofereçam aos seus colaboradores a possibilidade de adquirir as compe-

tências necessárias em um período menor para realizar as suas funções. Visto que,

existem, atualmente, fortes barreiras para a transmissão de conhecimentos entre os

antigos e os novos colaboradores de uma organização. Isto ocorre devido ao fato de

que os conhecimentos e habilidades interiorizados pelos mais antigos são encarados

como garantia de emprego, o que causa grandes impactos no tempo de formação de

novos colabores.

Onde, a principal questão é: como as organizações podem diminuir o GAP de apren-

dizagem e ao mesmo tempo maximizar e preservar a sua principal fonte de vantagem

competitiva que é o seu Capital Intelectual?
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1.3 Metodologia

A metodologia Utilizada para a este trabalho consiste em pesquisas bibliográficas,

sites, artigos de revista, entrevistas em rádio e TV e, estudos de casos obtidos através

de participação de Seminários e livros especializados.

1.4 Estrutura do trabalho

O capítulo 2 da dissertação aborda a história do surgimento da Educação Corporativa

no Brasil e no mundo bem como os cenários comportamentais e econômicos que

levaram as empresas a realizarem tal criação.

O capítulo 3 aborda os conceitos, objetivos e os princípios chaves para a criação das

Universidades Corporativas.

No capítulo 4 serão abordados os principais conceitos de Gestão por Competência e

os princípios de sucessos para a criação da Universidade Corporativa nas organiza-

ções.

No capítulo 5 descreveremos o processo e as boas práticas para a Implantação das

Universidades corporativas descritas especialistas no assunto.

No capítulo 6 demonstraremos alguns Cases Sucessos de Empresas nacionais que

possuem Universidades Corporativas .

No capítulo 7 faremos as considerações finais, bem como daremos algumas suges-

tões para desenvolvimento de trabalhos futuros.
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2 HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO CORPORATIVA

(MUNDIAL / BRASIL)

A primeira vez que se escutou em falar em educação corporativa foi há mais de 40

anos nos EUA. Em 1955, a General Eletric foi a primeira empresa a despertar o inte-

resse da criação de uma Universidade Corporativa, porém, foi nos anos 80 foi em

que se disseminou o interesse da criação de uma Universidade como complemento

estratégico e para gerenciamento de desenvolvimento de seus funcionários. As em-

presas nas últimas décadas perceberam uma crescente perda na validade de conheci-

mento e começaram a se atentar em que não poderiam mais contar com as institui-

ções de ensino A base geradora de riqueza das empresas neste século será constituída

por sua organização social e a sua capacidade de criar conhecimento.

Nesta nova era a Universidade Corporativa vem surgindo, neste novo século, como

setor de maior crescimento no ensino superior. Desta forma, despertando grande inte-

resse em empresas que estão realmente interessadas em competitividade. Empresas

como a Motorola, a Sun Microsystem, Nokia estão transferindo para a educação cor-

porativa o sucesso de seus modelos empresariais de serviço, acessibilidade e tecno-

logia avançada.

Desta forma, estas empresas decidiram criar as suas próprias Universidades e, desde

então, passaram de mais ou menos 400 universidades na década de 80 para mais de

2000 nos últimos anos. Já no Brasil isto aconteceu mais tardiamente em meados na

década de 90 quando as empresas perceberam a necessidade de repensar os seus tra-

dicionais centros de T&D. Atualmente, existem mais de 200 universidades implanta-

das e em desenvolvimento, dentre elas podemos citar: ACCOR, Abril, Albert Einste-

in, Alcatel, ABNMRO, Banco do Brasil,Banco ITAÚ, BankBoston, BIC, BNDES,

Carrefour, Caixa Econômica Federal, CVRD, Correios, Embraer, Fiat,Globo etc.
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2.1 As empresas na Era do Conhecimento (Surgimento do

contexto das Universidades Corporativas)

A base geradora de riqueza das empresas neste século será constituída por sua orga-

nização social e a sua capacidade de criar conhecimento.

Nesta nova era a universidade corporativa vem surgindo, neste novo século, como

setor de maior crescimento no ensino superior. Desta forma, despertando grande inte-

resse em empresas que estão realmente interessadas em competitividade. Empresas

como a Motorola, a Sun Microsystem, Nokia estão transferindo para a educação cor-

porativa o sucesso de seus modelos empresariais de serviço, acessibilidade e tecno-

logia avançada.

Para entender a importância destas universidades tanto como padrão e modelo para a

educação superior, MEISTER em 1999 destacou cinco forças que sustentaram o sur-

gimento deste fenômeno: A emergência da organização não hierárquica, enxuta e

flexível; o advento e a consolidação da “economia do conhecimento”; a redução do

prazo de validade do conhecimento; o novo foco da capacidade empregabilidade

/ocupacionalidade para a vida toda em lugar do emprego para a vida toda; mudança

fundamental no mercado da educação global. Essas tendências apontam para um

novo e importante veículo para a criação de uma vantagem competitiva sustentável –

o comprometimento da empresa com a educação e o desenvolvimento dos seus fun-

cionários.

2.1.1 A emergência da organização não hierárquica, enxuta

e flexível

O conceito de trabalho está sofrendo mudanças em ritmo acelerado. Com as grandes

estruturações realizadas nas debicas de 80, 90 dentre elas podemos citar: a reenge-

nharia e downsizing as empresas estão mais enxutas e sofrendo concorrências globais

necessitando ter uma hierarquia mais flexível devendo ter a capacidade de respostas

rápidas ao turbulento ambiente empresarial. Com estas novas características no mer-

cado mundial essas empresas valorizam o trabalho em equipe em detrimento do indi-

vidualismo, prefere explorar mercados globais ao invés dos domésticos e realiza o

Create PDF with PDF4U. If you wish to remove this line, please click here to purchase the full version

http://www.pdfpdf.com


6

seu foco no cliente ao invés do lucro no curto prazo. Portanto, para ela, a vantagem

competitiva é o tempo de duração do ciclo e não os custos.

Segundo pesquisa realizada pela Corporate University Xchange em 1997, as empre-

sas do século vinte e um existe em uma economia que mais e mais valor agregado

será criado através do capital humano. Essa mudança de paradigma no pensamento

administrativo – do sucesso com base na eficiência e em economias de escalas para o

sucesso cuja raiz esta em trabalhadores com conhecimentos culturais diversos – é a

essência da organização do século vinte e um. Com isso, a empresa para prosperar

neste novo ambiente deverá dar ao trabalho e a aprendizagem o mesmo grau de im-

portância, em que o modo de pensar compartilhado por todos os funcionários é vital

para o sucesso ao longo prazo.
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Organização em Transição

Modelo Antigo Organização no século
XXI

Hierárquica Organização Rede de Parcerias e Alian-
ças

Desenvolver a maneira
atual de fazer negócio Missão Criar mudanças com valor

agregado
Autocrática Liderança Inspiradora
Domésticos Mercados Globais
Custo Vantagem Tempo
Ferramenta para desen-
volver a mente Tecnologia Ferramenta para desenvol-

ver a colaboração
Homogênea Força de Trabalho Diversa
Funções de Trabalho se-
paradas Processo de Trabalho Equipes de trabalho inter-

funcionais

Segurança Expectativas do Funcioná-
rio Desenvolvimento pessoal

Tarefa da Instituição de
Ensino superior Educação e Treinamento

América Corporativa mais
um leque de empresas edu-
cacionais com fins lucrati-
vos

1997 – Corporate University Xchange, Inc.

2.1.2 O advento e a consolidação da “economia do conhe-

cimento”

Segundo Terra (2001) existem sinais quantificáveis de emergência da socie-

dade do conhecimento:

• Investimento através da educação são responsáveis por 25% do crescimento

econômico; Operários de produção que representavam em 1900 nos EUA

73,4% da força de trabalho na década de 80 passaram a representar somente

34,25% enquanto, trabalhadores do setor administrativo, técnicos e profissio-

nais saltaram de 17,6% para 52,1% no mesmo período.

• Cada ano adicional de estudo do trabalhador aumente a produtividade em

8,5% no setor industrial e em 13% no setor de serviços.
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Uma classificação distintiva das duas eras econômicas que está se tornando

clássica é a de Sveiby (1998), que compara a visão dos elementos organiza-

cionais no paradigma industrial e no paradigma do conhecimento, conforme

segue no quadro abaixo:
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Item Paradigma Industrial
Paradigma

Conhecimento
Pessoas Gerador de custo ou recursos Geradores de receita

Base de poder dos ge-
rentes

Nível relativo na hierarquia
Organizacional Nível relativo de Conhecimento

Luta de Poder Trabalhadores físicos versus
capitalistas

Trabalhadores do conhecimento ver-
sus Gerentes

Principal tarefa da ge-
rência Supervisão de subordinados Apoio aos colegas

Informação Instrumento de Controle Ferramenta para o recuso da comu-
nicação

Produção Trabalhadores físicos proces-
sando recursos

Trabalhadores do Conhecimento
convertendo conhecimento em estru-
tura tangíveis

Fluxo de Informações Via hierárquica organizacio-
nal Via de redes colegiadas

Forma básica de receita Tangível (dinheiro) Intangível (aprendizado, novas idéi-
as, novos clientes, P&D)

Estrangulamentos na
produção

Capital financeiro e habili-
dades humanas Tempo e Conhecimento

Manifestação da produ-
ção

Produtos tangíveis (hardwa-
re)

Produtos intangíveis (conceitos e
software)

Fluxo de Produção Regido pela máquina, se-
qüencial Regido pelas idéias caótico

Efeito de Porte Economia de escala no pro-
cesso de produção Economia de escopo das redes

Relacionamento com
cliente Unilateral pelos mercados Interativo pelas redes pessoais

Conhecimento Uma ferramenta ou um re-
curso entre outros O foco empresarial

Finalidade do aprendi-
zado

Aplicação de novas ferra-
mentas Criação de novos ativos

Valores de mercado Regidos pelos ativos tangí-
veis Regidos pelos ativos intangíveis
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2.1.3 Redução do Prazo de Validade do Conhecimento

Em uma entrevista concedida ao site “Catho online – Jornal Carreira e Sucesso” Pau-

lo Milet um dos maiores especialistas em Educação a Distância no Brasil, ao ser in-

dagado sobre a ploriferação de sites de cursos principalmente de idiomas, declarou:

“O grande desafio atualmente, no campo do desenvolvimento profissional, é a a-

prendizagem permanente. Isso significa a necessidade de os profissionais darem

continuidade a sua educação e desenvolvimento em todos os períodos da vida, ao

mesmo tempo em que lidam com carreiras divergentes, nas mais diversas circuns-

tâncias econômicas.” Isso significa que, com o surgimento da nova economia, o co-

nhecimento em diversos segmentos, tais com: informática, saúde, telecomunicações

possuem um prazo de validade do conhecimento de no máximo 18 meses.

Para entender o prazo de validade de conhecimento podemos citar, os diversos tipos

criados para a utilização da Internet nos últimos anos onde, no Brasil segundo pes-

quisas fornecidas pela Folha on-line, 98% das declarações de Imposto de Renda fo-

ram entregues pela Internet em 2005; podemos citar, também, os números do comér-

cio eletrônico no país onde, os números de pessoas que compraram pelo menos uma

vez na web entre 2001 e 2005 subiram de 700 mil para 3,25 milhões etc.
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2.1.4 Empregabilidade / ocupacionalidade para a vida toda

em lugar do emprego para a vida toda (Novo Contrato

Psicológico)

Segundo MEISTER (1999), O antigo contrato social implícito – você trabalha bas-

tante e terá emprego durante a vida toda – não existe mais. Um contrato Implícito de

trabalho é um entendimento verbal entre empregadores e empregados sobre os seus

direitos e deveres recíprocos; os empregados contribuem para o atingimento das me-

tas estabelecidas pelos empregadores em troca de retribuição dada por estes últimos

aceitos pelos primeiros (ROUSSEAU,Denise Greller – 1994).

A segurança emprego não é mais uma decorrência do trabalho em uma única empre-

sa, ma da manutenção de uma carteira de qualificações relacionadas ao emprego.

Essa transformação sinaliza um “Novo Contrato Psicológico” entre empregador e

empregado. Sob os termos desse novo contrato, os empregadores oferecem aprendi-

zagem em lugar de segurança no emprego. As qualificações e conhecimentos adqui-

ridos promovem a capacidade contínua do empregado no emprego. Dessa forma os

empregadores estão dando aos empregados a oportunidade de desenvolver uma me-

lhor capacidade de emprego em troca de maior produtividade e algum nível de com-

prometimento com a missão da empresa, enquanto lá estiverem.
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Se Você Nós lhe daremos

Antigo “Acordo”

• For leal
• Trabalhar duro
• Fizer seu trabalho

direito

• Estabilidade
• Aumentos estáveis e pre-

vistos
• Segurança financeira

Novo “Acordo”

• Desenvolver as
competências ne-
cessárias

• Aplicá-las com e-
ficiência

• For flexível às a-
tribuições

• Apoio para o desenvolvi-
mento de suas habilidades

• Reconhecimento das suas
contribuições

• Pagamento justo – e a
possibilidade de partilhar
de sucesso na empresa

2.1.5 Mudança fundamental no mercado da educação global

(Empresas como Educadoras)

Em seu livro MEISTER (1999) declarou que:

“A educação não mais termina quando o aluno se forma na escola tradicional. Na

antiga economia, a vida de um individuo era dividida em dois períodos: aquele em

ele ia a escola e o posterior a sua formatura, em que ele começava a trabalhar. Agora,

espera-se que os trabalhadores construam sua base de conhecimento ao longo da vi-

da”.

A cada dia mais empresas começam a estruturar ou reestruturar seus setores educa-

cionais a fim de garantir sua própria sobrevivência.

Existem várias razões que levam o treinamento a uma abordagem permanentemente

contínua. A princípio, o momento de alta concorrência, em que se tem equilíbrio nos

padrões de serviços, nos preços, na agilidade de negociações etc. É através desse

contexto que as organizações de sucesso sabem que precisam apresentar vantagens

competitivas para que o final dos resultados sejam satisfatórios.
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Através deste contexto, que muitas empresas norte-americanas e nacionais que dese-

jam tornarem-se líderes globais em seus negócios estão redefinindo seu processo de

aprendizagem utilizando conceitos de Educação e Desenvolvimento, visando ao a-

perfeiçoamento de seus colaboradores para o seu crescimento,tanto pessoal, quanto

profissional criando assim, um veículo para ganhar vantagem competitiva no merca-

do denominado de Universidade Corporativa.

2.2 Competências básicas no ambiente da organização

Dentro deste cenário, o ambiente de negócio exige que os empregadores adotem uma

nova postura relacionada às competências de seus colaboradores. Essas competên-

cias, são a base da empregabilidade do indivíduo e que podemos dividi-las em sete

básicas, descritas a seguir:

• Aprendendo a aprender: Saber como compreender e manipular rapidamen-

te e com confiança as novas informações recebidas é uma importante compe-

tência no ambiente de negócios. Mostrar comprometimento com o autode-

senvolvimento, melhorando constantemente sua capacidade de aprender no-

vas técnicas e competências e ser capaz de lidar com a ambigüidade e com o

caos dentro de uma organização são qualificações vitais de aprendizagem.

• Comunicação e colaboração: Saber ouvir e comunicar-se com os colegas de

trabalho e clientes é essencial, mas, além disso, o profissional do conheci-

mento do século vinte e um também precisa saber trabalhar efetivamente em

grupo, colaborar com os membros da equipe, solucionar conflitos e comparti-

lhar as melhores práticas em toda a organização.

• Raciocínio criativo e resolução de problemas: Saber reconhecer e definir

problemas, implementar soluções, gerar novas idéias, agir e controlar e avali-

ar os resultados é uma parte fundamental da sustentação da vantagem compe-

titiva de uma empresa. Acima de tudo, possuir as técnicas de raciocínio cog-

nitivo necessário para transcender o pensamento seqüencial e saltar para so-

luções criativas é uma técnica de soluções de problemas de suma importân-

cia.
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• Conhecimento tecnológico: Ser capaz de usar a tecnologia para conectar-se

com os membros da equipe, relacionar-se com novos profissionais e pesqui-

sar as melhores práticas de uma organização e também o que as outras em-

presas e concorrentes estão realizando no mercado global é essencial.

• Conhecimento de negócios globais: Ter conhecimento das técnicas empre-

sariais mais complexas, saber ler uma demonstração de resultados, conhecer

um índice de retorno de investimento, ter comando sobre o processo de alo-

cação de capital e saber como avaliar o potencial de um negócio são compe-

tências primordiais.

• Desenvolvimento de liderança: Ser capaz de dar uma autonomia aos cole-

gas de trabalho e “visualizar, energizar e capacitar” um grupo ou equipe para

atingir as iniciativas empresariais da corporação também é imperativo. Para

operar nesta economia do conhecimento, os líderes precisam saber definir

uma visão compartilhada e liderar a organização para que ela concretize a sua

visão.

• Autogerenciamento da carreira: Ter a capacidade de gerenciar proativa-

mente o próprio desenvolvimento e a própria carreira, em lugar de seguir a-

penas passivamente um plano de treinamento elaborado pelo seu gerente é

importante porque as empresas estão dando cada vez mais atenção ao desen-

volvimento da empregabilidade de seus funcionários. Portanto, saber geren-

ciar a própria carreira com sucesso é a primeira etapa deste processo.
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3 SURGIMENTO DAS UNIVERSIDADES COR-

PORATIVAS

3.1 Conceitos

Para Eboli (1999), A Universidade Corporativa é um sistema de desenvolvimento de

pessoas pautado pela gestão de pessoas por competências.

Segundo MEISTER, Universidade Corporativa é um guarda-chuva estratégico para

desenvolver e educar funcionários, clientes,professores e comunidade, a fim de cum-

prir as estratégias da organização.

Como podemos verificar ambas as definições enfatizam a função da universidade

corporativa como instrumento de desenvolvimento de pessoas, visando em última

instância o alcance de metas e estratégias organizacionais.

3.2 Princípios para a criação da Universidade Corporativa

Muitas empresas começaram a perceber a necessidade de transferir o foco de treina-

mento e educação corporativa de eventos únicos em sala de aula, cujo objetivo é de-

senvolver qualificações isoladas, para a criação de aprendizagem contínua onde os

funcionários aprenderiam uns com os outros e compartilhando inovações e melhores

práticas visando superar sua performance no trabalho e conseqüentemente aumentar

a produtividade da empresa.

Isso, dessa forma, se enquadra numa mudança de paradigma, no qual o foco do trei-

namento visa o aprendizado como um todo, não isoladamente o funcionário no seu

local de trabalho. Conforme podemos demonstrar no quadro abaixo:

Create PDF with PDF4U. If you wish to remove this line, please click here to purchase the full version

http://www.pdfpdf.com


16

Mudança de Paradigma do Treinamento para a Aprendizagem

Antigo Paradigma de
Treinamento

Paradigma de Aprendiza-
gem no Século XXI

Prédio Local Aprendizagem disponível
sempre que solicitada

Atualizar Qualificações Conteúdo
Desenvolver Competências
Básicas do Ambiente de
Negócio

Aprender Ouvindo Metodologia Aprender Agindo

Funcionários Internos Público-Alvo Equipes de Funcionários,
Clientes e Fornecedores

Professores / Consultores de
Universidades Externas Corpo Docente

Gerentes Seniores Internos e
um consórcio de Professores
Universitários e Consultores

Evento Único Freqüência
Processo Contínuo de A-
prendizagem

Desenvolver o Estoque de
Qualificações do Indivíduo Meta

Solucionar Problemas Em-
presariais Reais e Melhorar
o Desempenho no Trabalho

MEISTER (1999)

Essa mudança no contexto da aprendizagem faz com que o resultado desejado não

seja mais a conclusão de curso formal, mas o aprendendo fazer; desenvolver a capa-

cidade de aprender e dar continuidade a esse processo quando voltar ao trabalho. Na

verdade, essa percepção do treinamento transformado estende-se desde os participan-

tes propriamente ditos até a função de aprendizagem como um todo. Tradicionalmen-

te, muitos departamentos de treinamento operaram como “anotadores de Pedido” –

os clientes apresentam pedidos de treinamento e o departamento de treinamento loca-

liza ou cria cursos para atender a esses pedidos. Normalmente, a interação era peque-

na em relação aos resultados. Agora, com a emergência das universidades corporati-

vas, as organizações estão reestruturando os ambientes de aprendizagem, para que

eles sejam proativos, centralizados, determinados e realmente estratégicos por natu-

reza. Uma mudança significativa, aqui, é como a responsabilidade pelo processo de

aprendizagem sai do departamento de treinamento para chegar aos gerentes empresa-

riais. (MEISTER 1999)

A figura abaixo ilustra os principais componentes dessa mudança no sentido de a-

prendizagem baseada no desempenho.
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Departamento de Treina-
mento

Universidade Corporati-
va

Reativo Foco Proativo
Fragmentada & Descentra-
lizada Organização Coesa & Centralizada

Tático Alcance Estratégico

Pouco / Nenhum Endosso / Responsabilidade Administração e Funcioná-
rios

Instrutor Apresentação Experiência com várias
tecnologias

Diretor de Treinamento Responsável Gerentes de Unidades de
Negócio

Público-Alvo am-
plo/profundidade limitada Audiência Currículo Personalizado

por Famílias de Cargo

Inscrições Abertas Inscrições Aprendizagem no Momen-
to Certo

Aumento das Qualificações
Profissionais Resultado Aumento no Desempenho

no Trabalho
MEISTER 1999

3.3 Objetivo e Princípios-Chave para a elaboração das U-

niversidades Corporativas

Para Eboli (1999), o principal objetivo da Universidade Corporativa “é o desenvol-

vimento e a instalação das competências profissionais, técnicas e gerenciais conside-

radas essenciais para a viabilização das estratégias da organização”.

Para MEISTER 1999, as universidades corporativas, apesar de diferentes em alguns

aspectos, buscam um objetivo fundamental que é “tornar-se uma instituição em que o

aprendizado seja permanente”. Para tanto, a autora apresenta alguns princípios-

chave, que garantes a sistematização dos esforços de aprendizagem e desenvolvimen-

to:
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• Oferecer oportunidades de aprendizagem que dêem sustentação às ques-

tões empresariais mais importantes da organização. A aprendizagem deve

ser baseada nas competências que se deseja desenvolver, que devem estar li-

gadas às necessidades estratégicas da empresa.

• Considerar o modelo da universidade corporativa um processo e não um

espaço físico destinado à aprendizagem. No treinamento tradicional, a a-

prendizagem é um processo com começo e fim, já universidade corporativa

encoraja o aluno a lutar para adquirir novas qualificações e competências du-

rante toda sua vida profissional, responsabilizando-o pelo aprendizado dessas

novas qualificações. Algumas universidades corporativas até possuem sedes

físicas,mas o foco final é a criação de um processo de aprendizagem; grande

parte delas, no entanto, está fundamentada em processos de ensino à distân-

cia, com forte utilização das novas tecnologias de ensino e aprendizagem.

• Elaborar um currículo básico em torno dos três “Cs”. O currículo básico

de uma universidade corporativa deve desenvolver: 1) Cidadania Corporati-

va, 2)propiciar uma estrutura contextual para a empresa e 3) criar competên-

cias básicas entre os funcionários no ambiente de negócios. Com relação à

cidadania corporativa, a idéia é repassar os valores e a cultura que diferenci-

am a organização e a tornam especial assim como definir comportamentos

que permitam a seu pessoal viver esses valores. Outro objetivo importante é

propiciar aos funcionários um conhecimento do contexto no qual a empresa

opera, o que inclui informações sobre clientes, fornecedores, concorrentes,

melhores práticas, diferenciais de mercado, missão e visão. Além disso, o

currículo básico deve oferecer aos funcionários treinamento em várias com-

petências básicas do ambiente de negócios, as quais sustentam e ajudam a de-

finir a vantagem competitiva da empresa.

• Treinar a cadeia de valor. O treinamento para ser eficaz, deve englobar a-

lém dos funcionários os membros mais importantes de cadeia de clientes e

fornecedores. A idéia principal é que se todos os membros da cadeia tiverem

conhecimento da visão, valores, missão e meta da empresa, a mesma estará

mais preparada para atingir seus objetivos empresariais. Além disso, também
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é importante considerar as parcerias com revendedores, distribuidores, ataca-

distas e lojistas como forma de promover programas que os ajudem a ter su-

cesso em seus negócios.

• Passar do treinamento conduzido pelo instrutor para vários formatos de

desenvolvimento da aprendizagem. A idéia que está por trás deste princípio

é que seja dado espaço a experiências de aprendizagem a partir de várias fon-

tes, a fim de incutir na estrutura da organização a disposição para o aprendi-

zado contínuo. As organizações comprometidas com a aprendizagem têm de

ajudar indivíduos e equipes de funcionários a desenvolver a capacidade de

aprender, o que vai muito além da simples transferência de informações.

• Passar da alocação corporativa para a fonte de recursos próprios. A me-

dida que a evolução da universidade corporativa se torna uma realidade, mai-

or é o valor dos seus serviços. Neste estágio, a remuneração dos serviços é

perfeitamente viável. As empresas que adotam o modelo de obtenção de re-

cursos quase sempre estão criando um mercado aberto de treinamento e edu-

cação.

• Assumir um foco global no desenvolvimento de programas de aprendi-

zagem. Criar programas que importem as melhores práticas de várias partes

do mundo para que funcionários, clientes, fornecedores e parceiros possam

ter uma visão global. Engajar os líderes a participarem de várias realidades,

trocando conhecimento e experiências capazes de enriquecer toda a cadeia de

valor.

• Criar um sistema de avaliação dos resultados e dos investimentos. Deixar

para trás a medida dos investimentos (número de dias ou horas do aluno) e

adotar uma medida dos resultados (a contribuição de um investimento em e-

ducação para que seja cumprida uma estratégia empresarial).

Analisar o impacto dos serviços fornecidos pela universidade corporativa nos

resultados do negócio. Segundo MEISTER-1999, para que se possa avaliar o

treinamento da universidade de uma forma mais eficaz o ideal, seria utilizar

os 4 níveis/ medidas de avaliação criados por Kirkpatrick em 1959, que são:

Create PDF with PDF4U. If you wish to remove this line, please click here to purchase the full version

http://www.pdfpdf.com


20

o Nível 1 – Avaliação do participante (Gostou do Programa?) – Avali-

ação de reação;

o Nível 2 – Aquisição do conhecimento / qualificações. O participante

conseguirá passar por um teste sobre o assunto ? Ele aprendeu algo?

o Nível 3 – Transferência para o trabalho. Ele aplicou o que aprendeu

no trabalho?

o Nível 4 – Retorno sobre o investimento. A nova qualificação está e-

conomizando ou gerando o dinheiro para a organização?

o Atualmente já está se falando no quinto nível, que seria a comparação

entre o impacto provocado pelo treinamento versus o gasto realizado

para se obter esse impacto.

Em seminário realizado pela Profª Maria Elisa Eboli (2005) onde, demonstra

os resultados da pesquisa sobre Sistema de Educação Corporativa realizados

com trinta e nove empresas dos mais diversos setores da economia, consta-

tou-se que, apesar da maioria destas empresas terem sido implantadas suas

Universidades Corporativas a partir do ano 2000 existe ainda uma falta de

maturidade no seu processo de avaliação, ou seja, em sua maioria as empre-

sas ainda estão focando a sua avaliação somente no primeiro nível. Onde este

baixo nível de avaliação dificulta a justificativa para futuros investimentos.

Neste mesmo seminário, o Banco Itaú apresentou um resultado interessantís-

simo . Em pesquisa realiza em conjunto com a equipe econômica deste ban-

co, foram separados dois grupos de 715 funcionários o primeiro grupo, parti-

cipou dos programas estabelecidos pelo seu Sistema de Educação Corporati-

vo e o seu pelos sistemas tradicionais de treinamento onde, ficou comprovado

que: O primeiro grupo teve um retorno sobre investimento de 24% maior do

que o grupo que participou dos métodos tradicionais de ensino.

• Utilizar a universidade corporativa para obter vantagem competitiva e

entrar em novos mercados. Um dos desafios da universidade corporativa é

tornar-se uma vantagem competitiva para a empresa, ou seja, permitir que ela

possa penetrar em novos mercados e buscar oportunidades que muito prova-
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velmente não estariam disponíveis sem a implantação de um processo de a-

prendizagem que busca o aperfeiçoamento constante.
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4 GESTÃO POR COMPETÊNCIA E OS 7

PRINCIPIOS DE SUCESSO DE EBOLI

Possuir subsídios para realizar determinada função e desempenhar e desenvolver

com sucesso um trabalho calcado em metas, objetivo e organização requer uma série

de habilidades e ferramentas que, reunidas, são chamadas de competências. As gran-

des organizações buscam no desenvolvimento das competências dos seus funcioná-

rios a excelência e o aperfeiçoamento contínuo.

4.1 Definição de competências

Ao definir competências, Zarifian (1996), por exemplo, faz alusão a metacognição e

a atitudes relacionadas ao trabalho, baseando-se na premissa de que, em um ambiente

dinâmico e competitivo, não e possível considerar o trabalho como um conjunto de

tarefas ou atividades predefinidas e estáticas. Para esse autor, competência significa

“assumir responsabilidades frente a situações de trabalho complexas [aliado] (...) ao

exercício sistemático de uma reflexibilidade no trabalho” (Zarifian,1996), permitindo

ao profissional aliar com eventos inéditos, surpreendentes e de natureza singular.

Sparrow e Bognanno (1994), ai tratar do mesmo tema, fazem referência a um reper-

tório de atitudes que possibilitam ao profissional adaptar-se rapidamente a um ambi-

ente cada vez menos estável e ter uma orientação para a inovação e a aprendizagem

permanentes. Segundo esses autores, competências representam atitudes identifica-

das como relevantes para a obtenção de alto desempenho em um trabalho específico

ao longo de uma carreira profissional ou no contexto de uma estratégia corporativa.

Existe, ainda, autores que definem competência não apenas como um conjunto de

qualificações que o indivíduo detém. Para eles, é necessário também colocar em pra-

tica o que se sabe, ou seja, mobilizar e aplicar qualificações em um contexto especí-

fico. Dutra, Hipólito e silva (1998), por exemplo, conceituam competência como a

capacidade de uma pessoa de gerar resultados dentro dos objetivos organizacionais.

Para Ropé e Tanguy (1997), entendem que um dos aspectos essenciais da competên-

cia é que esta não pode ser compreendida de forma separada da ação.
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Durand (1998), por sua vez, seguindo as chaves do aprendizado individual de Pesta-

lozzi, construiu um conceito de competência baseado em três dimensões: conheci-

mentos, habilidades e atitudes - , englobando não só questões técnicas mas também a

cognição e as atitudes relacionadas ao trabalho. Nesse caso, competência diz respeito

ao conjunto de conhecimento, habilidades e atitudes necessárias à consecução de

determinados propósitos.

Tais dimensões são interdependentes na medida em que, para a exposição de uma

habilidade, se presume que o indivíduo conheça princípios e técnicas específicos. Da

mesma forma, a adoção de um comportamento no trabalho exige da pessoa, não raras

vezes, a detenção não apenas de conhecimentos mas também de habilidades e atitu-

des apropriadas. Abordagens como essa parecem possuir aceitação mais ampla tanto

no ambiente empresarial como no meio acadêmico, visto que procuram integrar di-

versos aspectos relacionados ao trabalho.
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Além do nível individual, o conceito de competência aplica-se também à equipe de

trabalho e à organização como um todo. Zarifian (1196) sustenta que não se deve

desconsiderar a dimensão da equipe no processo produtivo e sugere que uma compe-

tência pode ser atribuída tanto a um indivíduo quanto a um grupo de trabalho. Du-

rand (2000) chama a atenção para esse aspecto ao afirmar que crenças e valores

compartilhados pela equipe de trabalho influenciam sobremaneira a conduta e o de-

sempenho de seus componentes.

Segundo Barato (1998), competências são os saberes que compreendem determina-

dos desempenhos, assim como assimilar e produzir informações pertinentes.

Srour (1998), A medida em que uma empresa precisa exercitar meios de favorecer o

ambiente e criar formas para interação de seus elementos humanos, também necessi-

ta aprimorar os meios pelos quais executa suas tarefas. O conjunto de etapas que

compõe grande parte dos processos produtivos envolve intensa racionalização das

fases de exame, implementação, avaliação e controle, o que determinará a capacida-

de de realizar ações e obter resultados.

Prahalad e Hamel (1990) tratam do conceito no nível organizacional, referindo-se à

competência como um conjunto de conhecimentos, habilidades, tecnologias, sistemas

físicos e gerenciais inerentes a uma organização. Assim, competências essenciais

organizacionais são aquelas que conferem vantagem competitiva, geram valor distin-

tivo percebido pelos clientes e são difíceis de serem imitadas pela concorrência. O

design de motores leves da Honda e a capacidade de miniaturização da Sony são

exemplos de competência citados pelos autores. É possível, portanto, classificar as

competências como humanas – aquelas relacionadas ao indivíduo ou à equipe de

trabalho – ou organizacionais – aquelas que dizem respeito à organização como um

todo.

4.2 Gestão por Competências

A gestão de competências pode ser visualizada como uma tecnologia devida da Re-

source-Based Management Theory. Essa teoria argumenta que certos atributos orga-

nizacionais (recursos) são condicionantes do sucesso da empresa com relação à con-

corrência. O pressuposto é o domínio de recursos raros, valiosos e difíceis de serem
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imitados confere à organização certa vantagem competitiva (Taylor, Beechler e Na-

pier 1996; Barney citado por Raub, 1998). Essa corrente sugere, ainda, que a gestão

estratégica de recursos humanos contribui para gerar vantagem competitiva sustentá-

vel por promover o desenvolvimento de habilidades, produzir um complexo de rela-

ções sociais e gerar conhecimentos, ou seja, desenvolver competências.

Diversas empresas têm recorrido à utilização de modelos de gestão de competências,

objetivando planejar, selecionar e desenvolver as competências necessárias ao res-

pectivo negócio. Um modelo sugerido por Ienaga (1998) tem como passo inicial à

identificação do gap (lacuna) de competências da organização. Esse processo consis-

te em estabelecer os objetivos e as metas a serem alcançados segundo a intenção es-

tratégica da organização e, depois, identificar a lacuna entre a competências necessá-

rias à consecução desses objetivos e as competências internas disponíveis na empre-

sa. Os passos seguintes compreendem o planejamento, a seleção, o desenvolvimento

e a avaliação de competências, buscando minimizar a referida lacuna, o que pressu-

põe a utilização de diversos subsistemas de recursos humanos, entre os quais, recru-

tamento e seleção, treinamento e gestão de desempenho. A idéia é que a organização

e seus profissionais “eliminem as lacunas entre o que podem fazer e o que os clientes

esperam que eles façam” (Stwart 1998).

Nesse sentido, a gestão de competências faz parte de um sistema maior de gestão

organizacional. Ela toma como referência a estratégia da organização e direciona

suas ações de recrutamento e seleção, treinamento, gestão de carreira e formalização

de alianças estratégicas, entre outras, para a captação e o desenvolvimento das com-

petências necessárias para atingir seus objetivos. Esse processo pode proporcionar a

“consistência interna da estratégia” (Titles), ou seja, um impacto positivo organiza-

cional.

Segundo Fleury 2005, é fundamental que o desenvolvimento das competências agre-

gue valor para a organização, um valor econômico, mas também precisa agregar va-

lor para o indivíduo, ou seja, desenvolver competências que o faça crescer como pes-

soa, tornar-se melhor profissional, melhor cidadão, melhor pai ou mãe de família.

Porque se o projeto não tiver essas duas mãos, se pender apenas para o lado da em-

presa, a uma certa hora o profissional se desvincula do ambiente de trabalho.
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A gestão de competência dever ser vista como um processo circular, envolvendo os

diversos níveis de organização, desde o corporativo até o individual, passando pelo

divisional ao grupal. O importante é que a gestão de competências esteja em perfeita

sintonia com a estratégia organizacional (missão, visão de futuro e objetivos). A vi-

são determina o estado futuro desejado pela organização, sua intenção estratégica, e

orienta a formulação das políticas e diretrizes e todos os esforços em torno da capta-

ção e do desenvolvimento de competências.

4.3 Os sete princípios de sucesso segundo Maria Elisa Ebo-

li

Segundo Eboli (2000), princípios são bases filosóficas e os fundamentos que nortei-

am uma ação, ou seja, são os elementos qualitativos conceituais predominantes na

constituição de um sistema de educação corporativa bem-sucedido. São os princípios

que darão origem à elaboração de um plano estratégico consistente e de qualidade .

Para que a estratégia se torne realidade, é necessário fazer escolhas organizacionais

integradas sob o ponto de vista da cultura, da estrutura da empresa, da tecnologia,

dos processos e do modelo de gestão empresarial (em especial o modelo de gestão de

pessoas por competências), as quais favoreçam escolhas pessoais que transformem

esses princípios em ações, práticas, hábitos e exercícios corporativos, capazes de

gerar um comportamento cotidiano nos colaboradores, coerente com a estratégia de-

finida.

Ou seja, as práticas são as escolhas organizacionais que permitem transformar as

escolhas estratégicas (competências empresariais) em escolhas pessoais (competên-

cias humanas),conforme representado na figura abaixo:
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Essas diferenciações permitiram Eboli definir sete princípios de sucesso de um sis-

tema de educação corporativa.
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4.3.1 Princípio nº 1 – Competitividade

“Valorizar a educação como forma de desenvolver os capitais
Intelectuais dos colaboradores, transformando-os efetivamente
em fator de diferenciação da empresa diante dos concorrentes,
ampliando assim sua capacidade de competir: Significa bus-
car continuamente elevar o patamar de competitividade em-
presarial por meio da instalação, desenvolvimento e consoli-
dação das competências críticas – empresariais e humanas”
(Eboli – 2000)

Toda e qualquer empresário busca a famosas vantagens competitivas que o posicio-

nem `a frente dos rivais e sejam difíceis ou até mesmo impossíveis de imitar. O re-

nomado especialista em estratégia corporativa C.K. Prahalad (1995) explica quais

foram as vantagens competitivas que transformaram a indústria japonesa na referên-

cia mundial nos anos 80 e porque grandes corporações norte-americanas como Sears,

IBM e Caterpillar derraparam naquela década. Segundo o autor, a arma utilizada

pelas empresas japonesas como Toyota, Canon e NEC foram à intenção estratégica,
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ou seja, elas descobriram aquilo que sabiam fazer de melhor – suas competências

essenciais ou críticas – e resolveram aproveitá-las ao máximo.

De acordo com o autor, o ponto central de uma estratégia é fundamentalmente de-

senvolver uma série de competências essenciais e, a partir daí, criar novos produtos e

serviços.

Segundo C.K. Prahalad e Gary Hamel (1995) os aspectos centrais das competências

críticas são:

• Competências críticas devem oferecer reais benefícios aos clientes / consu-

midores.

• Competências críticas devem ser difíceis de serem imitadas. Porém não signi-

fica que devam ser eternas.

• As competências críticas não se limitam aos produtos físicos ofertados.

• As competências críticas não se limitam apenas às paredes da organização.

Exemplo de Cadeia de Competências
Níveis de Competências

Empresas Empresariais Áreas / Pro-
cessos

Humanas

AMBEV

Disponibilidade do
produto em condi-
ções ideais de con-
sumo

Distribuição
Ter inteligência de mer-
cado e foco nos clientes
e consumidores

AVON

Confiança na rela-
ção de vendas Força de

Vendas

Ter capacidade de de-
codificar o estilo de
vida e as necessidades
das consumidoras

McDONALD’s

Segurança da famí-
lia por meio da
previsibilidade
quanto ao produto a
ser consumido

Tecnologia de
produção

Conhecer especificações
técnicas para a prepara-
ção do produto

ODEBRECHT

Soluções aos clien-
tes na montagem de
equações financei-
ras

Engenharia
financeira

Saber montar equações
financeiras complexas

Fonte : Eboli (2000)
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O quadro anterior ilustra o elo de encadeamento entre a definição das competências

empresariais, sua tradução para áreas específicas ou processos de empresa (as com-

petências organizacionais) e a competência humana requerida para apoiá-las.

Fleury & Fleury (2000) estabelecem com muita propriedade uma discussão sobre os

vários conceitos de competências na esfera organizacional e individual. Enfatizam a

importância da conexão entre as estratégias empresariais e formação de competên-

cias humanas (negociais, técnicas e sociais). As competências humanas derivam das

estratégias empresariais e, não o contrário.

A educação corporativa está para o conceito de competências como os tradicionais

centros de T&D estiveram para o conceito de cargo.

Nesse contexto, aprendizagem, formação e gestão de competências são conceitos

centrais que, operacionalizados na prática das organizações, se transforma em vanta-

gens competitivas. A empresa passa a ser vista, assim, não apenas como um portfólio

de competências. O conceito de competência pode ser aplicado na reflexão sobre o

desenvolvimento das organizações e das pessoas.

Para que seja elaborado um sistema de educação bem-sucedido, é importante que

haja alinhamento entre o desenvolvimento dos talentos humanos (competências hu-

manas) e as estratégias de negócio (competências empresariais e organizacionais),

sendo necessária à compreensão que:

• O diagnóstico das competências críticas – empresariais, organizacionais e

humanas – é a primeira parte do processo.

• O diagnóstico das competências críticas implica discutir as estratégias empre-

sariais, o que requer obrigatoriamente participação e envolvimento da alta

administração no processo.

• As competências críticas não se limitam apenas aos colaboradores da organi-

zação, mas também podem estar fora, na cadeia de agregação de valor: acio-

nistas, sócios, parceiros, clientes, fornecedores, distribuidores, comunidade

etc.

• Para que se faça um diagnóstico consistente, as competências críticas devem

ser consideradas em três níveis:
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• Empresariais: são as competências críticas já implantadas, ou a adquirir, pa-

ra que a empresa consolide e aumente cada vez mais sua capacidade de atuar

com excelência e de forma diferenciada em seu setor de atividade.

• Organizacionais: são as competências críticas, ainda na esfera empresarial,

que precisam ser adquiridas e desenvolvidas nas principais áreas / processos

ou segmentos de negócios, para dar sustentação às competências críticas em-

presariais.

• Humanas: são as competências que precisam ser adquiridas e desenvolvidas

na esfera individual para que a empresa tenha sucesso em seus objetivos es-

tratégicos. Podem ser habilidades culturais, negociais, gerenciais, técnicas,

funcionais ou comportamentais para aqueles que exercem funções críticas na

empresa. Devem estar alinhadas com as competências empresariais e organi-

zacionais, diagnosticadas anteriormente.
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•

Para que seja construída com sucesso a ponte entre o desenvolvimento de talentos e

as estratégias de negócios, o projeto de educação corporativa deve contemplar a iden-

tificação, a formação e a mobilização ao negócio e assim aumentar a competitivida-

de.

4.3.2 Princípio nº 2 – Perpetualidade

“Entender a educação não apenas como um processo de de-
senvolvimento e realização do potencial existente em cada co-
laborador, mas também como um processo de transmissão da
herança cultural, a fim de perpetuar a existência da empresa”.
Eboli (2000)

A educação corporativa é um dos principais veículos de consolidação, fortalecimento

e disseminação pela cultura empresarial. Assim sendo, os responsáveis pela concep-

ção, desenho e implementação das ações e dos programas educacionais devem apro-

fundar seus conhecimentos sobre educação, pedagogia e andragogia para definir es-
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tratégias educacionais eficazes no que diz respeito à transmissão da cultura organiza-

cional.

Refletir sobre qual é o poder de um sistema de educação corporativa de integrar, re-

produzir ou transformar os traços, valores e princípios de uma empresa é um dos

fatores fundamenteis para construir uma cultura organizacional voltada para a apren-

dizagem e o autodesenvolvimento contínuo.

Alguns dos principais objetivos esperados com um sistema de educação corporativa

são:

• Ser o principal veículo de fortalecimento, consolidação, integração e disse-

minação da cultura empresarial.

• Conscientizar gestores e suas equipes sobre a importância de aceitar, vivenci-

ar e praticar as culturas empresariais, buscando sempre o equilíbrio construti-

vo entre a necessidade de garantir a prática dos princípios filosóficos corpora-

tivos básicos e as e as especificidades da realidade dos diferentes públicos

envolvidos.

• Ser um instrumento de alinhamento entre a cultura empresarial e os colabora-

dores em todos os níveis, disseminando-a em toda a cadeia produtiva em que

a empresa opera.

• Disseminar externamente a imagem da empresa associada a seus valores e

princípios culturais, de forma a alavancar o poder estratégico de sua marca.

Assim, a educação corporativa cumprirá seu papel de principal veículo de integração

e disseminação de uma cultura empresarial de competência e resultado, apoiando

todos os talentos internos e externos no processo de aquisição das competências hu-

manas críticas, que irão agregar valor ao negócio, gerando resultado para a empresa,

seus clientes, acionistas e a comunidade.
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4.3.3 Princípio nº 3 – Conectividade

“Privilegiar as construções sociais do conhecimento, estabelecendo conexões e in-

tensificando a comunicação e a interação. Objetiva ampliar a quantidade e a quali-

dade da rede de relacionamentos com o público interno e externo.” Eboli (2000)

Com o advento e a consolidação da economia do conhecimento, a base geradora da

riqueza das nações será constituída por sua organização social e por seu conhecimen-

to criador, recolocando a criatividade humana no eixo central desse movimento.

O conhecimento como a principal fonte de vantagem competitiva para as empresas

que visam a um desenvolvimento sustentável é uma verdade que vem conquistando

defensores em todas as esferas da vida organizacional.

O desafio par as empresas realmente competitivas não é mais simplesmente produzir

bens e serviços, mas desenvolver atividades que gerem soluções integradas não só

para clientes e consumidores, mas para toda a cadeia de agregação de valor. A parti-

cipação e a mobilização das lideranças e suas equipes são fundamentais para que o

sistema ganhe vida e assim atinja os objetivos propostos.

Gerar e transferir conhecimentos na empresa é sempre um processo de aprendizagem

organizacional sobre o qual ela também pode e deve ter influência. Os principais

desafios das companhias nessa área são:

• Aprender a lidar com a rápida absolescência do conhecimento, isto é, redução

do prazo de validade do conhecimento associado ao sentido constante de ur-

gência.

• Incorporar ritmo, rapidez e precisão, que são os princípios fundamentais da

gestão do conhecimento.

• Entender que conhecimento não é coleção, é conexão. Muitas vezes, mais

importante do que gerar novos conhecimentos é fazer novas conexões com

conhecimentos já existentes e disponíveis sobre o negócio da empresa. Esti-

mular a criatividade coletiva é fator crucial nesse aspecto.
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• Descobrir as formar pelas quais a aprendizagem pode ser estimulada e inten-

sificada.

• Investigar como o conhecimento organizacional pode ser gerenciado para dar

suporte à viabilização das estratégias de negócio da empresa, através do de-

senvolvimento e instalação das competências críticas.

• Ampliar a rede de relacionamentos internos e externos da organização.

Para que um modelo de gestão do conhecimento favoreça a inteligência empresarial

e seu alto desempenho, é fundamental intensificar e otimizar as atividades relaciona-

das ao ciclo de gestão dos conhecimentos específicos sobre o negócio e a empresa.

As etapas principais desse ciclo são:

• Geração: refere-se ao processo de pesquisar, procurar e validar conhecimen-

tos.

• Assimilação: é o processo de educar as pessoas para que assimilem os conhe-

cimentos essenciais (compreensão de conceitos e técnicas que permitam aos

empregados saber fazer determinada atividade).

• Comunicação: é o processo de divulgar os conhecimentos organizacionais pa-

ra que se transformem em inteligência empresarial.

• Aplicação: relaciona-se às ações e aos processos que estimularão as pessoas a

atuar, aplicando os conhecimentos assimilados de forma conseqüente, geran-

do assim resultados e agregando valor ao negócio. É nesse momento que o

conhecimento se converte em competência.
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4.3.4 Princípio nº 4 : Disponibilidade

“Oferecer e disponibilizar atividades e recursos educacionais de fácil uso e acesso,

propiciando condições favoráveis para que os colaboradores realizam a aprendiza-

gem a qualquer hora e em qualquer lugar”. Eboli (2000)

As UCs surgiram e se propagaram num novo contexto empresarial caracterizado pela

era do conhecimento, na qual o conhecimento é a nova base para a formação de ri-

queza nos âmbitos individual, empresarial e nacional, e pela rápida obsolescência do

conhecimento associado ao sentido de urgência, como dito no item anterior.

Muitas universidades implantadas pelas empresas não têm campus nem instalações

físicas definidas (MEISTER,1999). São virtuais e utilizam a tecnologia já disponível,

propiciando a realização do aprendizado “a qualquer hora e em qualquer lugar”, o

que foi enormemente facilitado pela chamara era da economia digital. Por meio da

realidade virtual, a aprendizagem virtual está causando forte impacto nas empresas
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no que diz respeito a reavaliar seus tradicionais centros de treinamento, mostrando-se

muito eficaz em :

• Estimular as pessoas para o aprendizado contínuo e a se responsabilizar pelo

processo de autodesenvolvimento.

• Favorecer o compartilhamento do conhecimento organizacional.

• Fazer com que aprendam a cada vez mais rápido sobre o negócio da empresa.

• Melhorar a comunicação interna e externa.

• Ampliar a quantidade e a qualidade da rede de relacionamento com toda a

cadeia de agregação de valor: fornecedores, distribuidores, clientes, comuni-

dade etc.

• Diminuir custos com treinamento.

• Aumentar a produtividade.

MEISTER (1999), aponta a tecnologia como uma importante ferramenta para medir

e acelerar o aprendizado. A UC tornou-se um terreno onde se podem experimentar

novas formas de ensinar os empregados novas habilidades e papéis na organização.

As experiências mais bem-sucedidas de UC fundamentam-se na educação à distância

e no uso intensivo da tecnologia, em suas mais diversas formas, para criar um ambi-

ente organizacional propício à aprendizagem ativa, contínua e compartilhada. Esse

aspecto tem se mostrado essencial para aumentar a autonomia dos aprendizes e des-

centralizar o processo de aprendizado, favorecendo assim os aprendizados ativos,

autônomos e coletivos de maneira concreta e não apenas retórica.

O número de interessados em educação utilizando as mais novas tecnologias tem

crescido de forma explosiva nos últimos anos. Milhões de dólares são gastos em e-

quipamentos, computadores, vídeos, satélite, hardware e software, na esperança de

instrumentalizar estudantes de todas as idades para que adquiram as competências

requeridas no mundo atual.

Segundo o Professor Frederico Litto, presidente da Associação Brasileira de Educa-

ção a Distância (ABED) e coordenador científico da Escola do Futuro da USP, a de-
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finição quanto a que tipo de tecnologia usar depende da natureza do conteúdo do

curso, do público alvo e do “estilo” didático preferencial do professor responsável

pelo curso. Quanto ao tutor, monitor ou facilitador para manter a discussão entre os

alunos no canal central do conteúdo, ele considera realmente essencial. Também a-

credita que , embora o e-learning ainda esteja dando os primeiros passos no Brasil,

não é apenas mais um modismo das novas tecnologias de informação. Ele veio real-

mente para ficar, e sem sombra de dúvida crescerá e será tão importante na sociedade

quanto toda a educação presencial.

De acordo com Marcelo Fernandes, da Mentor Tecnologia, o primeiro fator a ser

considerado para analisar as soluções mais adequadas para aprendizagem mediada

por tecnologia (AMT) é o tipo de programa que se pretende realizar com um projeto

dessa natureza:

• Treinamento, cujo objetivo é melhorar o desempenho das pessoas,como foco

em uma tarefa específica, e de alcance de curto prazo.

• Desenvolvimento, com o propósito de capacitar os profissionais a assumir

novas e futuras posições na carreira, tendo alcance de médio prazo.

• Educação, com a finalidade de formar a pessoa para a vida e para o mundo,

tendo assim alcance de longo prazo.

No treinamento, o aspecto principal a ser trabalhado é o conhecimento – o saber fa-

zer – pela transmissão de instruções. O domínio é psicomotor-cognitivo e requer que

o problema seja do tipo muito estruturado, enfatizando a compreensão e a aplicação

do conteúdo assimilado.

Já em um programa de desenvolvimento, a tônica ce a incorporação de habilidades –

o poder fazer, sendo essencial à preparação para as políticas e práticas organizacio-

nais. O domínio é cognitivo-comportamental, e o problema tanto pode ser do tipo

muito estruturado quanto pouco estruturado.

Finalmente, teríamos os programas de educação, em que a questão da postura e da

atitude – o querer fazer– é o principal ponto a ser desenvolvido mediante a transmis-

são dos valores organizacionais que orientem a postura profissional desejada. O do-
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mínio é cognitivo-comportamental, e o problema é do tipo pouco estruturado, privi-

legiando a capacidade de análise crítica, síntese e avaliação de situações.

Ainda segundo Marcelo Fernandes, o potencial da AMT sustenta-se basicamente em

quatro áreas:

• Distribuição: é a habilidade de disponibilizar o treinamento em qualquer lu-

gar, a qualquer hora, eliminando barreiras de tempo e espaço.

• Poder da mídia: atua emprestando sua interatividade e estímulo.

• Integração: é a capacidade de reunir no momento necessário (just-in-time) os

recursos de auxílio ao desempenho na quantidade certa para uma dada neces-

sidade.

• Colaboração digital: é a interação entre pessoas (alunos, instrutores, facilita-

dores, especialistas etc) via e-mail, fóruns de discussão, chatas, videoconfe-

rências etc.

Ele também alerta para a resistência ao uso da tecnologia e a necessidade de criar

programas motivadores sem a presença física de facilitadores, o que, sem dúvida

alguma, são barreiras que se interpõem ao sucesso dos programas /projetos de apren-

dizagem mediada por tecnologia (e-learning). Manter-se motivado para aprender

com o auxílio de um sistema que é “frio” por natureza exige um trabalho de adapta-

ção a essa nova cultura.

Nessa nova modalidade de ensino, enfatiza Marcelo, é um fator determinante para o

sucesso dos programas que o elemento humano se mantenha apoiando, trocando ex-

periências e fomentando o sentimento de autoconfiança, autocontrole, autodisciplina

e auto-estima nos treinandos.

Finalmente, cabe salientar que, alem de todos esses fatores, outro aspecto crucial a

ser considerado é a cultura organizacional. Para que a AMT atinja os objetivos dese-

jados, é preciso que os participantes dos programas tenham uma nova atitude perante

seu papel de alunos, a qual deve ser necessariamente proativa e acompanhada de uma

postura constante de autoconhecimento e de autodesenvolvimento. E tudo isso, é

lógico reforçado por uma cultural que valorize a iniciativa, a inovação, a responsabi-
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lidade, a autonomia, a liberdade, a comunicação intensa e o compartilhar de experi-

ências.

Parece evidente a necessidade de formular sistemas educacionais dinâmicos que in-

corporem novos elementos, tais como recursos tecnológicos e metodologias que fa-

voreçam a conectividade, a customização, a interatividade e a simultaneidade.

As promessas sedutoras das tecnologias aplicadas à educação, que contribuem para

as pessoas aprenderem mais, melhor e mais rápido, estão deixando todos como que

hipnotizados. Tamanha é a euforia sobre o assunto que às vezes temos a impressão

de que, em vez de nos apoiarmos na tecnologia como recurso de suporte à aprendiza-

gem e à vida, estaríamos nos colocando a seu reboque, permitindo que ela defina

prioridades e agendas da educação corporativa.

4.3.4.1 As tecnologias utilizadas nas Universidades corpora-

tivas

MEISTER (1999) coloca que antes de uma organização empregar uma tecnologia de

aprendizagem, é importante desenvolver um plano com as várias tecnologias que

podem ser utilizadas para acelerar a aprendizagem dos funcionários. Neste sentido, a

autora aborda alguns critérios que se precisa levar em consideração ao selecionar os

meios tecnológicos:

• Complexidade do assunto a ser abordado e suas implicações;

• Recursos financeiros disponíveis;

• Projeto de cursos que se deseja implementar (metodologia, caminhos de co-

municação, controle, operacionalização, conteúdo etc.);

• Tempo disponível para desenvolver a solução de aprendizagem;

• O tamanho e localização do público-alvo;

• O ambiente de aprendizado;

• A facilidade e disponibilidade de acesso à tecnologia, bem como o preparo

dos empregados para utilizá-la;

• O suporte técnico disponível;
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• O nível de resultados que se deseja alcançar.

A figura abaixo ilustra alguns caminhos que as empresas estão utilizando para uma

melhor cominação das tecnologias disponíveis, visando atender as necessidades edu-

cacionais da organização, dentro de suas possibilidades.

A seguir, algumas considerações da autora sobre aspectos do “quebra-cabeça tecno-

lógico” da universidade corporativa:

• Aprendizagem via satélite: Permite que se realize o treinamento de um

grande número de pessoas em um período de tempo menor que os métodos

tradicionais. Reduz custos de viagem e deslocamentos e permite a interação

em tempo real.

• Aprendizagem via multimídia: Neste item incluem-se as ferramentas asso-

ciadas ao computador tais como animação, vídeo, áudio, gráficos e outros re-

cursos que possam facilitar a aprendizagem despertando o interesse e imagi-

nação do treinando.
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• Tecnologias de aprendizagem cooperativa: Todas as ferramentas que per-

mitem realizar aprendizagem em grupo, compartilhar conhecimento e experi-

ências são tecnologias de aprendizagem cooperativa. Pode-se citar como e-

xemplo os mapas de aprendizagem, workshops e bases de conhecimento

compartilhadas.

• Internet: São os bancos de dados de conhecimento que permitem aos empre-

gados comunicar e compartilhar informações virtualmente, integrando os co-

nhecimentos difusos de uma organização.

• Aprendizagem via Web: O treinamento através da Internet permite dentre

outras coisas a personalização das experiências de aprendizagem de acordo

com as necessidades e preferências de cada um, além do acompanhamento de

cada experiência de aprendizagem. A tecnologia on-line possui o forte apelo

de fazer com que a aprendizagem seja incorporada como uma parte rotineira

do dia de trabalho.

• Campus Virtual: O campus virtual é o ambiente de aprendizagem em tempo

real, usando a Internet / Intranet para oferecer programas educativos sob me-

dia, em qualquer hora e lugar.

Mídias mais utilizadas pelas empresas fornecedores de EAD no país

Impressa 84%

E-learning 63%

CD-Rom 56%

Vídeo 39%

Televisão 23%

Rádio 6%

Fonte: III seminário de Educação Corporativa
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4.3.5 Princípio nº 5: Cidadania

“Estimular o exercício da cidadania individual e corporativa,
formando atores sociais, ou seja, sujeitos capazes de refletir
criticamente sobre a realidade organizacional, de construí-la e
modificá-la e de atuar por postura ética e socialmente respon-
sável.” Eboli (2000)

Uma sociedade moderna equilibra de forma harmônica as características de suas di-

mensões: cultural, política, social, administrativa, econômica e tecnológica. Do ponto

de vista da dimensão cultural, a combinação entre liberdade e responsabilidade, a

noção de ética, a valorização do ser humano e a preocupação com o futuro são valo-

res centrais. Sob a óptica da dimensão política, a sociedade moderna é a afirmação da

democracia e o alargamento do mundo da decisão. Em termos sociais, favorece o

fortalecimento do sujeito, ou seja, do indivíduo transformado em ator, que se insere

nas relações sociais, transformando-as.etlados de forma conseqrmem em inteligm

desenvolvimento sustentável. No que se refere à administração, define clara e ade-

quadamente seus objetivos, estratégias e metas e elabora projetos para alcançá-los,

exigindo, portanto, planejamento. Na esfera econômica, visa à prosperidade e ao lu-

cro, mas também à distribuição de renda e à redução da pobreza. E finalmente, com

relação à dimensão tecnológica, é importante salientar que pressupõe disponibilidade

e utilização e criatividade, associando os universos técnico e cultural.

Os efeitos positivos do processo de globalização sobre os países latino-americanos –

avanço tecnológico, aumento da qualidade de produtos e serviços e fortalecimento da

democracia – poderão ser facilmente derrubados se não forem tomadas medidas para

evitar seus efeitos danosos na esfera social: aumento do índice de desemprego, vio-

lência e desníveis e desigualdades socioculturais.

Nesse cenário, no mundo corporativo, cada vez mais a preocupação com o tema ci-

dadania empresarial está ganhando espaço na agenda das empresas, que se sentem

estimuladas a adotar posturas firmes e inovadoras diante de questões relacionadas à

ética e à responsabilidade social, imprimindo assim qualidade superior na relação

empresa-sociedade.

Segundo MEISTER (1999), Algumas empresas estão dando nova prioridade à ques-

tão de orientação em parte por motivos práticos. Primeiro, os empregados estão pre-
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ocupados com o custo da rotatividade. Segundo um estudo na área de recursos hu-

manos nos Estados Unidos de 50% a 60% de todos os novos funcionários deixam o

emprego nos primeiros sete meses, portanto as empresas estão percebendo que preci-

sam melhorar a capacidade de retenção de seus funcionários.

Não obstante as considerações econômicas, as empresas que estão desenvolvendo

uma abordagem mais estratégica quanto à orientação se sentem motivadas pela con-

vicção de que essa postura enriquecerá a cultura de serviço a clientes. Elas acreditam

que os funcionários que se sentem bem tratados também tratam os clientes bem. Esse

conceito, conhecido como cadeia serviço-lucro, foi apresentado pela primeira vez por

Heskett e Schlesinger no artigo “Putting the Service-Profit Chain to Work”, Harvard

Business Review. Os autores acreditam que, em vez de começar com lucro e cresci-

mento, as empresam deveriam começar com a satisfação e lealdade do funcionário.

Uma população de funcionários satisfeitos e leais levará à satisfação dos clientes –

que por sua vez levará ao lucro e ao crescimento. MEISTER (1999)

Exercitar a cidadania individual e corporativa também tem se revelada uma das prá-

ticas mais eficazes no desenvolvimento de pessoas talentosas e competentes, desem-

penhando seu papel de ator social na construção e transformação da realidade orga-

nizacional e contribuindo para que a companhia também cumpra seu papel de empre-

sa cidadã.

De acordo com MEISTER (1999), um dos princípios fundamentais das UCs é que o

desenvolvimento da cidadania corporativa seja contemplado na elaboração de seus

currículos, uma vez que esse tipo de ação:

• Estimula o orgulho do funcionário e fortalece seu vínculo com a empresa;

• Contribui na construção de uma relação diária mais saudável e produtiva en-

tre gestores e funcionários e de relações construtivas em negócios com outras

organizações;

• Favorece a atração e manutenção de empregados de alto calibre.

Pesquisas realizadas por Rosa Maria Fischer, coordenadora do Ceats, Centro de Es-

tudos em Empreendedorismo Social da FIA-FEA /USP, apontam os principais efei-

tos dos programas empresariais de atuação social:
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• A auto-estima também se eleva quando sua atuação em projetos sociais me-

lhora a percepção que têm de sua capacidade de realizar trabalhos interessan-

tes, importantes ou que beneficiem alguém. Esse sentimento de ser útil, do

qual o trabalho moderno é tão escasso, eleva o nível de satisfação, motivação

e felicidade pessoal.

• As pessoas tendem a desenvolver posturas e relações mais solidárias e coope-

rativas, que facilitam as atividades em grupo, a gestão da diversidade e a inte-

ração entre níveis diferentes e áreas diversas, além de desenvolver a criativi-

dade e a inovação na solução de problemas. Ou seja, a aquisição e a implan-

tação de competências humanas essenciais para o sucesso das empresas atu-

almente.

4.3.6 Princípios nº 6 – Parceria

“Entender que desenvolver continuamente as competências
dos colaboradores é uma tarefa complexa, exigindo que se es-
tabeleçam parcerias internas (com líderes e gestores) e exter-
nas (instituições de nível superior)”.

MEISTER (2000) acredita que existem várias práticas adotadas em todo o mundo

que têm trazido ótimos resultados na educação corporativa. A primeira é envolver os

principais líderes do alto escalão como aprendizes e acadêmicos. Usas as habilidades

e os conhecimentos dos CEOs e diretores para traçar os programas destinados aos

empregados é uma prática que dá certo. Outra medida é dar ao CLO (chief learning

officer, algo como diretor de educação), ou à pessoa que comanda a universidade

corporativa, o status de um CIO (chief information officer, ou diretor de informa-

ção), a fim de que ele possa encaminhar as informações estratégicas da direção para a

universidade corporativa.

Ao analisarmos as melhores práticas de educação corporativa, fica evidente a impor-

tância de os líderes e gestores assumirem seu papel de educadores. É fundamental

que eles se envolvam e se responsabilizem pela educação e aprendizagem de suas

equipes e se comprometam com todo o sistema.

Portanto, mais uma vez o papel dos líderes e gestores é vital, não só por serem agen-

tes de disseminação, consolidação e transformação da cultura empresarial, mas prin-
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cipalmente porque será pela atuação exemplar que serão percebidos como lideranças

educadoras, cujo modelo de comportamento deve ser seguido e buscado pelos de-

mais colaboradores da empresa.

Na prática, isso significa que os líderes precisam estar preparados para desempenhar

plenamente seu papel de educadores, formadores e orientadores no cotidiano de tra-

balho, criando um ambiente em que os membros da equipe se sintam motivados a

utilizar toda a sua potencialidade e buscar sempre padrões elevados de desempenho.

Sob a óptica da educação corporativa, seria recomendável que os responsáveis pela

concepção e desenho dos programas educacionais desenvolvessem programas e a-

ções especificamente voltados para estimular gerentes e líderes a repensar seu com-

portamento como as equipes no cotidiano de trabalho. Tais programas focalizariam e

instigariam sempre a dualidade desses dois mundos corporativos, do ideal e do real,

do abstrato e do concreto, da ideologia e do pragmatismo, do pensamento e da ação,

da realidade idealizada e da realidade vivida,do futuro desejado no longo prazo e do

presente vivenciado no imediato.

Contrapor e ao mesmo tempo integras e transformar esses dois mundos à luz das

teorias sobre a educação e andragogia propiciaria uma enorme consciência sobre o

conhecimento organizacional e permitiria que construíssem sua própria andragogia,

para depois então convertê-la nas melhores práticas que legitimariam sua liderança

educadora.

O gestor que, a partir dessa postura dialética,criar um ambiente de trabalho em que

sua equipe tenha condições de expressar e questionar opiniões e perceba a preocupa-

ção do gestor com o progresso de seus membros com certeza construirá um excelente

lugar não só para trabalhar, mas também para aprender e educar.

Trabalhar, aprender e, educar estarão cada vez mais associada e integrada à vida cor-

porativa, e prática exemplar da liderança educadora será o alicerce para construção

do ideal organizacional almejado.

Create PDF with PDF4U. If you wish to remove this line, please click here to purchase the full version

http://www.pdfpdf.com


47

4.3.7 Princípio nº 7 – Sustentabilidade

“Ser um centro gerador de resultados para a empresa, bus-
cando sempre agregar valor ao negócio. Pode significar tam-
bém buscar fontes alternativas de recursos que permitam um
orçamento próprio e auto-sustentável.”

4.3.7.1 O desafio de implantar um sistema métrico

A mudança estrutural que vem sendo perseguida pelos responsáveis por desenvolvi-

mento de pessoas nas organizações, mudando o foco para aumento de performance,

não é um assunto novo. O que é realmente novo são dois elementos que estão rece-

bendo acentuada ênfase devido às exigências dos negócios contemporâneos:

• Necessidade de parceria com a gerência: o T&D foi tradicionalmente operado

mais em paralelo com a gerência do que em parceria. No atual mundo dos

negócios, e das UCs, isso não funciona mais.

• Vínculo com as necessidades do negócio: no atual mundo dos negócios, a i-

dentificação das exigências de desempenho humano começa com a determi-

nação dos atuais e dos futuros objetivos do negócio. Uma vez definida a me-

ta, os clientes internos e externos devem responder à seguinte questão: o que

as pessoas precisam fazer mais, melhor e diferentemente para atingir tal obje-

tivo?

No Brasil, algumas empresas evoluíram e cresceram com base em programas de ca-

pacitação bem concebidos e executados. Porém, na maioria, essas mudanças ainda

são superficiais. O que vem mudando, e muito, é o valor investido nos programas

educacionais corporativos. Verdadeiras fortunas têm sido gastas, mas a maioria dos

programas de T&D continua desvinculada das estratégias de negócio, agregando

pouco valor aos resultados obtidos.

Matéria publicada pela revista Exame (“500 Maiores e Melhores”) destacou as vulto-

sas quantias dos investimentos em treinamento. Dentre as principais críticas, pode-

mos destacar :

• As práticas que não acrescentam um centavo ao resultado da empresa.
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• A falta de foco no objetivo do treinamento.

• A maioria dos programas não consegue levar os conceitos à prática

• Presidentes e diretores do primeiro escalão não se envolvem na definição dos

objetivos do treinamento.

• A aceitação do cardápio de pratos prontos oferecidos por consultores e esco-

las de Administração.

A percepção da ineficácia dos programas, o acirramento da competitividade e o au-

mento da crise econômica da crise econômica vivenciada pelas empresas colaboram

com preocupação crescente das empresas em não desperdiçar recursos com progra-

mas que não sejam traduzidos em resultados mensuráveis.

Um dos maiores desafios enfrentados hoje pelas empresas é criar indicadores efica-

zes de mensuração dos resultados obtidos com os investimentos em treinamento. Os

indicadores usados tradicionalmente refletem a realidade interna (números de dias de

treinamento, horas de treinamento por funcionário, média do custo de treinamento,

número de pessoas treinadas, números de cursos oferecidos etc.) e pouco auxiliam na

compreensão de quanto o negócio foi realmente beneficiado com o treinamento.

É imperativo que se estabeleçam indicadores voltados para a realidade externa –

mercado – para avaliar o impacto dos programas ofertados e ações empreendidas. E

esses indicadores devem estar estreitamente vinculados aos resultados do negócio,

tais como:

• Melhoria na qualidade dos produtos e serviços.

• Maior participação no mercado.

• Melhoria na qualidade de atendimento.

• Melhoria na imagem institucional.

• Prêmios recebidos.

• Lançamento de novos produtos.

• Expansão dos negócios.

• Tornar-se referência no setor da atividade ou no mercado como um todo.
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Scott Parry e Donald Kirkpatrick, dois autores de renome internacional quando o

tema é avaliação e transferência de treinamento, estão convencidos de que apenas

10% a 20% do que se aprende em um programa de treinamento é aplicado depois de

um mês de retorno do participante às suas atividades de trabalho.

A idéia dos autores de avaliar os programas de T&D em quatro níveis (reação, a-

prendizado, aplicação e retorno sobre o investimento) não é nova: foi por eles pro-

posta há mias de trinta anos, mas só agora, quando as empresas vivem um momento

de extrema competitividade e restrição, é que se deu valor à questão. Esse assunto

tem preocupado todos os envolvidos com treinamento: estudiosos, consultores, res-

ponsáveis pelas áreas de RH das empresas e, principalmente, dirigentes empresariais.

Um programa de treinamento é mais bem-sucedido quando os participantes corretos

(seleção) recebem conhecimentos, habilidades e atitudes corretos ensinados por mé-

todos, meios e instrutores adequados (processo) no momento e local certos, de tal

forma que atinjam ou superem as expectativas da organização (aprendem objetivos e

desempenho voltado para resultados). Para isso, eles propõem que as avaliações o-

corram antes, durante e depois dos programas de T&D.

4.3.7.2 Avaliação antes do treinamento

O processo de avaliação deve começar com análise das necessidades que precede o

treinamento. O programa dever ser definido como o processo que permite minimizar

a defasagem entre os conhecimentos, habilidades e atitudes que os participantes le-

vam para o curso e os que eles devem adquirir para ter uma atuação efetiva no traba-

lho. O propósito do treinamento é minimizar o gap entre o comportamento de entra-

da e o final. Para isso, alguns pontos devem ser questionados antes de desenhar, de-

senvolver e aplicar programas de treinamento:

• O que os participantes querem aprender?

• O que eles necessitam aprender?

• Quais as competências requeridas dos participantes?

• Quais fatores do ambiente de trabalho irão sustentar o desempenho desejado?

• Quais os resultados esperados? Realísticos? Desejáveis? Mensuráveis?
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• Qual é a natureza e o tamanho do gap ente o comportamento de entrada e o

final?

• Quais os recursos existentes (pessoas, equipamentos, suprimentos) para faci-

litar a aprendizagem?

• Qual é o custo em relação ao benefício estimado?

4.3.7.3 Avaliação durante o treinamento

Também é fundamental realizar uma avaliação durante o treinamento, para que se

tomem medidas corretivas durante o processo. É importante saber:

• As condições de aprendizagem são confortáveis?

• Os participantes estão aprendendo?

• O conteúdo é relevante?

• Os participantes aproveitam a própria experiência?

4.3.7.4 Avaliação depois do treinamento

A crescente ênfase no desempenho no local do trabalho e no retorno sobre o investi-

mento tem levado treinadores a avaliar o impacto do treinamento meses depois do

seu término. Somente dessa maneira é possível medir quão bem os participantes,

com os reforços e adversidades do cotidiano de trabalho, estão aplicando o que a-

prenderam. Só assim se pode avaliar a transferência do treinamento. Algumas refle-

xões talvez ajudem na avaliação de performance:

• Que fatores do cotidiano de trabalho estão apoiando ou dificultando a per-

formance desejada?

• O que poderia ser feito para intensificar os fatores alavancadores e reduzir a

criação de barreias?

• Que aspectos do treinamento se revelaram os mais importantes? E os menos

importantes?
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• Que mudanças podem ser percebidas no comportamento pré-treinamento e

pós-treinamento?

• Qual o valor gerado nos resultados financeiros do negócio em razão dessas

mudanças?

4.3.7.5 Avaliação dos Quatros Níveis

• Nível 1: Reação. A avaliação de reação é feita por meio de um questionário

que mede as impressões dos participantes sobre o programa de T&D com re-

lação a conteúdo, instrutores, matérias e recursos instrucionais, ambiente e

instalações etc.

• Nível 2: aprendizado. Avaliar aprendizado significa determinar a extensão

em que os participantes melhoraram ou aumentaram conhecimentos, habili-

dades e atitudes em decorrência do treinamento. As questões normalmente

feitas para avaliar esse nível são: o que eles sabem fazer agora que não sabi-

am fazer antes do treinamento? O que eles podem fazer agora que antes não

conseguiam?

• Nível 3: aplicação. Avaliar aplicação implica identificar se as pessoas treina-

das estão transferindo os novos conhecimentos e habilidades assimiladas para

o comportamento do trabalho. Na prática, ao avaliar esse nível estamos avali-

ando a própria performance do indivíduo.

• Nível 4: resultados. Avaliar resultados significa determinar se o treinamento

afetou positivamente os resultados dos negócios ou contribuiu para os objeti-

vos da organização. As questões que devem ser feitas são: como a empresa

foi beneficiada com o treinamento? A produtividade aumentou? As reclama-

ções de clientes diminuíram?

Avaliar os resultados obtidos com treinamento, considerando-se esses quatro níveis,

implica planejar e integrar todo processo de avaliação para ter clareza da informação

(o quê?) que se pretende levantar, em qual fonte (onde?), por meio de qual método

(como?) e em que momento (quando?).
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Na tabela abaixo são apresentados resultados de pesquisa realizada pela Corporate

University XChange, apontando que numa amostra de cem empresas com universi-

dade corporativa, 62% incorporaram os quatro níveis de Kirkpatrick em seus mode-

los de mensuração.

O modelo do autor não estabelece explicitamente a natureza hierárquica entre os ní-

veis. No entanto, na prática, tem sido aceita essa hierarquia. Ter reações positivas

(nível 1) é pré-requisito para que o aprendizado ocorra (nível 2); o comportamento

depende do aprendizado; e a mudança no comportamento (nível 3) que gera resulta-

dos (nível 4) para a organização.

As recomendações do modelo de Kirkpatrick continuam representando o “estado da

arte” quando o assunto é avaliação de treinamento. Mas, apesar de toda a atenção que

tem recebido ao longo dos anos, a utilização desse modelo é tímida, tendo em vista a

dificuldade e o custo de avaliar os níveis 3 e 4.

Esse parece ser um dos maiores desafios para as UCs: avaliar os resultados dos in-

vestimentos em educação considerando seu impacto nos objetivos do negócio.

Indicadores utilizados para avaliar o modelo de Educação Corporativa
Dentre os 62% que incorporaram o sistema de mensuração de Kirkpatrick, fo-
ram indicadas as seguintes porcentagens:
Nível 1: Reação 89,4%
Nível 2: Aprendizado 71,1%
Nível 3: Aplicação 60,5%
Nível 4: Resultados 31,6
Fonte: 1998. Conferência “Measuring and Reporting the Value of Your Corporate
University”.

Em pesquisa realizada e publicada, em 2005, pela equipe de estudo da Profª Maria

Elisa Eboli com cento e sessenta e quatro organizações dais quais trinta e nove em-

presas responderam as questões. Constatou-se que apenas 7,7% concordaram que

utilizam os quatro níveis para avaliação nos resultados. Isso nos leva a concluir que,

apesar destas empresas estarem em sua maioria com os seus Sistemas de Educação

Corporativa desde 2000 ainda estão em um nível muito baixo de maturidade em seu

processo de avaliação.
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4.3.7.6 Criando mecanismos que favoreçam a auto-

sustentabilidade financeira

Segundo a filosofia de auto-sustentabilidade, é importante que uma UC tenha orça-

mento próprio e auto-sustentável e uma dependência cada vez menor da alocação de

orçamento da empresa é uma postura saudável e recomendável. Isso diminui as vul-

nerabilidades inerentes a um projeto dessa natureza e faz com que o sistema de edu-

cação seja realmente contínuo, permanente e estratégico.

As práticas mais comuns nesse sentido são:

• Venda de serviços para o público externo, tais como pesquisas, programas

presenciais e cursos à distância para clientes, familiares, fornecedores, distri-

buidores e parceiros.

• Pagamento, por parte das unidades de negócios da empresa, pelos serviços u-

tilizados, não só pelos programas, mas em alguns casos também pela utiliza-

ção de instalações, tecnologia e equipamentos.
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5 PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DE UMA

UNIVERSIDADE CORPORATIVA

5.1 Dez Componentes Fundamentais

Segundo Eboli (1999), as empresas buscam a Universidade Corporativa basicamente

por três motivos: valores, Imagem externa e Imagem Interna.

• Valores: Os executivos acreditam que conhecimento, habilidades e

competências compõem a base competitiva futura de seus negócios

através da criação das Universidades Corporativas que intensificarão

o desenvolvimento de seus colaboradores nessas áreas.

• Imagem externa: Causa uma ótima impressão aos clientes ou sócios,

pois, além de colaboradores da própria empresa serem treinadas na

sua própria “universidade”, estas oportunidades é estendidas aos seus

clientes e fornecedores.

• Imagem interna: O grupo de treinamento responsável pela transição

para a Universidade Corporativa busca obter recursos e reconheci-

mento, pois, na nova situação, eles se reportam diretamente ao presi-

dente da organização. O gerente de treinamento assume então o papel

de “reitor”.

Nos últimos anos, inúmeras empresas e órgãos federais decidiram lançar Universida-

des Corporativas. As razões foram: conseqüência da reengenharia, mudanças cultu-

rais, nova cúpula administrativa, resultado de nova legislação, até mesmo a reestrutu-

ração de toda a indústria, como no caso dos serviços públicos, telecomunicações e

saúde. Em quase todas as situações, a meta básica é a mesma: aumentar a produtivi-

dade da força de trabalho e criar uma vantagem competitiva no mercado. (MEIS-

TER,1999).

Algumas Universidades Corporativas resultaram da reestruturação da função da edu-

cação em toda a organização. Algumas sobreviveram ao pioneirismo de seu CEO,

outras não. As lições que podemos tirar dessas iniciativas são relevantes para qual-
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quer organização que queira saber como criar uma infra-estrutura de aprendizagem

que se transforme em vantagem competitiva.

Conforme MEISTER (1999) “O lançamento de uma Universidade Corporativa é

interativo; passa por várias fases, sendo que cada uma delas gera outra e dura em

média 16 meses. Pular etapas pode criar a ilusão de velocidade, mas não produzirá

um resultado final que permita à organização fortalecer a capacidade de aprendizado

do seu pessoal”.

Na seqüência, a autora apresenta dez componentes fundamentais, necessários para o

sucesso da construção das Universidades Corporativas, conforme figura abaixo:

5.1.1 Formar um sistema de controle

Este componente é muito bem resumido por Jackie Vierling, gerente de programa do

Management Development Institute (Crotonville) da General Eletric, citada por

MEISTER (1999), quando disse: “centenas de empresas vêm todos os anos para Cro-

tonville. E em cada palestra, nós da General Eletric enfatizamos a importância do

apoio visível do CEO. Com isso, queremos dizer que o CEO deve realmente vir a

Crotonville e facilitar a aprendizagem”.
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Conforme MEISTER (1999), não podemos considerar só os apoios fortes e visíveis

da cúpula, que é sem dúvida o fator vital para o sucesso geral da Universidade Cor-

porativa, mas também é necessária uma coalizão entre os gerentes, para dar ao esfor-

ço um mínimo de massa nos estágios inicial. Esse grupo não inclui todos os gerentes

de cúpula, porque algumas pessoas simplesmente não se envolvem nos primeiros

estágios de uma nova iniciativa por considerarem arriscada demais e não acreditarem

que dará resultados. A autora neste caso aconselha “a não se deixar desencorajar pela

resistência, porque ela é uma resposta normal à mudança. O líder da equipe precisa

aprender a trabalhar com aqueles que querem mesmo participar, agradecer aos ou-

tros, mas não permitir que eles diminuam sua energia”.

5.1.2 Criar uma Visão

A Universidade Corporativa de sucesso desenvolve um quadro de futuro relativa-

mente fácil de comunicar e causar uma impressão duradoura em todas as partes inte-

ressadas. Essa visão é a imagem de grupo de sucesso que direciona os caminhos que

a Universidade Corporativa deve seguir. Às vezes, o primeiro esboço vem de um

único indivíduo, o que normalmente é o líder da equipe, responsável pela Universi-

dade Corporativa. Mas, após o conselho controlador trabalhar neste esboço durante

algum tempo, surge algo melhor, através de uma combinação de raciocínio analítico

e poder de imaginação.

Alguns departamentos de treinamento “acreditam cegamente que devem ser total-

mente responsáveis pela criação de visão, pelo instrumento de formação da institui-

ção e tudo o mais” (MEISTER,1999). No entanto, para ter sucesso, o órgão controla-

dor precisa ter um papel importante no processo de visualização. O chefe do centro

de treinamento certamente pode elaborar um instrumento de formação da instituição

para ser levado à reunião do conselho, mas é responsabilidade de todo o órgão con-

trolador decidir sobre a versão final. O ideal é que tudo seja produto de esforço con-

junto.
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5.1.3 Recomendar o alcance e a estratégia de obtenção de

recursos

A Universidade Corporativa no início, precisa definir o que pretende alcançar com

suas operações, qual o público a ser atendido e quais programas devem ser ofereci-

dos. As Universidades da Motorola, Arthur Andersen e Accor Brasil, são as que ofe-

recem a maior variedade de operações. Estas empresas treinam todo o espectro da

cadeia de valor, desde funcionários e equipes internas até clientes e fornecedores em

potencial nos mercados emergentes. A Motorola que tem o Motorola Customer and

Supplier Institute, licencia seus programas de treinamento aos seus fornecedores.

Oferece também inúmeros outros cursos nos quais tenta mesclar funcionários e pú-

blico externo. A idéia por trás dessa abordagem é que a empresa não é uma entidade

independente, onde para ter sucesso, a empresa tem de treinar todos os elementos-

chave da cadeia de valor, ou pelo menos envolver -clientes e fornecedores e comuni-

car-lhes as suas estratégias.
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As empresas também estão treinando sua cadeia de valor por outro motivo: propor-

cionar uma nova fonte de renda à Universidade Corporativa.

Ao mesmo tempo em que as Universidades Corporativas enfrentam a imposição da

independência financeira, elas estão explorando o licenciamento de programas avan-

çado de treinamento e usando esses fundos para suplementar o orçamento da educa-

ção corporativa.
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5.1.4 Criar uma Organização

Quando se fala sobre a Universidade Corporativa surge um questionamento se todo o

treinamento ficará a cargo de uma só supervisão. De acordo com a autora, algumas

funções são centralizadas por motivos de custo e eficiência, e outras continuarão des-

centralizadas. A autora apresenta um exemplo das funções que são bem desempe-

nhadas quando centralizadas e das que funcionam assim quando descentralizadas. “O

critério para decidir o que centralizar e o que descentralizar é determinar onde são

obtidas as maiores eficiências de custo sem que se perca o vínculo entre a aprendiza-

gem do funcionário e as metas da empresa. A resposta quase sempre está em centra-

lizar as funções estratégicas da educação do funcionário: definir a filosofia de apren-

dizagem, o controle geral, o desenvolvimento do projeto, o registro, a administração,

a avaliação e o marketing e deixar a responsabilidade pela apresentação para cada

local e/ou região” (MEISTER,1999).
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5.1.5 Identificar Interessados

Um dos aspectos que diferencia uma Universidade Corporativa do departamento

tradicional de treinamento é a amplitude do público-alvo que ela atende; inclui toda a

cadeia de valor – não apenas funcionários, mas também fornecedores e clientes, pas-

sando por todos seus parceiros.

Com a evolução das Universidades Corporativas, elas reavaliam as partes interessa-

das e quase sempre mudam o público-alvo original. Uma vez determinada à cliente-

la-alvo da sua Universidade Corporativa, a próxima missão é identificar as necessi-

dades do cliente e enfocar aquelas que darão à universidade maior projeção.

5.1.6 Criar Produtos e Serviços

Quando estiverem claros quais são as qualificações, o conhecimento e as competên-

cias que a empresa exigirá no futuro, sua próxima tarefa será desenvolver um modelo

de soluções de aprendizagem.

Não basta oferecer cursos tradicionais de treinamento e acreditar que o aprendizado

ocorre simplesmente porque as pessoas são colocadas juntas numa sala de aula. É

importante determinar o que será aprendido, qual as qualificações específicas neces-

sárias ao sucesso futuro, como a aprendizagem ocorrerá e como melhor aproveitar os

métodos, tecnologias e o ambiente em que a aprendizagem ocorrerá.

5.1.7 Selecionar Parceiras de Aprendizagem

A Universidade Corporativa seleciona os parceiros, que vão desde fornecedores de

treinamento, consultores e instituições de educação superior até empresas de educa-

ção com fins lucrativos.

Para MEISTER (1999) “Devido ao fato de a tarefa de atualizar continuamente a base

de conhecimento dos funcionários ser tão formidável, a Universidade Corporativa

estão juntando forças com as universidades convencionais e com os mais diferentes

parceiros para integrar as metas de cada funcionário, da organização e da instituição

educacional em uma parceira benéfica para todos os três”.
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5.1.8 Esboçar uma Estratégica de Tecnologia

As empresas normalmente após a fase final de análise do projeto institucional, sele-

cionam a tecnologia e os meios de aprendizagem. Entretanto, é importante considerar

as opções de apresentação logo no início da fase de projeto.

Analisando a variedade de tecnologia usada pelas empresas, o tema comum é o com-

promisso com o uso de uma combinação dessas tecnologias para distribuir a aprendi-

zagem por toda a organização. Como exemplo a aprendizagem no computador de

mesa usando a intranet ou um sistema eletrônico de desempenho – o que compreende

a aprendizagem na estação de trabalho; aprendizagem a distância; e até mesmo labo-

ratório centralizados de aprendizagem, onde as pessoas podem estudar no computa-

dor durante o horário de almoço.

5.1.9 Criar um sistema de avaliação

O lançamento de uma Universidade Corporativa tem como objetivo principal, insti-

tucionalizar uma cultura de aprendizagem ativa e contínua, voltada para as mais im-

portantes estratégias empresariais. Esse é o grande desafio para uns gerentes tradi-

cionais de treinamento e desenvolvimento, que costuma medir o sucesso de seus pro-

gramas elaborando um catálogo de cursos, construindo dependências de treinamento,

ou somando o número de horas de treinamento concluídas em determinado ano. To-

davia, hoje, o novo diretor de aprendizagem precisa criar experiências de aprendiza-

gem que envolva o trabalho, que atendam às necessidades da empresa e resultem em

melhor desempenho do funcionário.

Para se avaliar se as metas da Universidade Corporativa estão sendo atingidas não se

pode usar a mesma medida com que medimos a produção de uma máquina ou o fatu-

ramento de um vendedor. A autora cita um exemplo: Jay Zimmerman, gerente de

Pesquisa e Qualidade do Institute of Learning do Banco Montreal, apresenta como o

impacto do treinamento pode ser avaliado: “Instituímos uma avaliação de acompa-

nhamento três meses após os três meses do curso ‘XYZ’?”. Pedimos para ele refletir

sobre o curso e depois perguntamos:’Você acha que nesses três meses já teve oportu-

nidade de aplicar o que aprendeu?’. Talvez ele tenha mudado de emprego; talvez o
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ambiente não tenha permitido aplicar aquele aprendizado ao trabalho. Se ele teve

oportunidade de usar o que aprendeu, até que ponto o novo aprendizado está sendo

aplicado? Que impacto ele está conseguindo sentir em termos de qualidade do traba-

lho, eficiência, manutenção e satisfação dos clientes e cumprimento de prazos?”.

(MEISTER,1999)

Zimmerman acrescenta ainda que além das medidas tradicionais de avaliação, níveis

de 1 a 4 ou de 1 a 5, devem ter uma abordagem em equipe. Para ele, a Universidade

Corporativa está alinhada com as estratégias empresariais e desenvolve programas

determinados, como por exemplo, melhorar o serviço a clientes em alguns pontos

percentuais. No entanto, Zimmerman declara que “a verdadeira ação gira em torno

de medidas de impacto nos negócios, e essas são altamente personalizadas. Não exis-

te receita. O reitor da Universidade Corporativa precisa trabalhar com os membros

do conselho controlador ou conselho consultivo para decidir quais serão essas medi-

das”. (MEISTER, 1999).

Podemos observar que quase sempre, os resultados do treinamento são medidos pelo

número de horas de treinamento e pela porcentagem de receita gasta em treinamento.

Apesar desses indicadores serem importantes, eles medem apenas o investimento em

treinamento e não o que produziu. A avaliação dos resultados, em última análise,

levará à institucionalização de uma Universidade Corporativa, mesmo muito tempo

depois de aposentado ou seu “patrocinador”.

5.1.10 Comunicar...Comunicar...Comunicar

A comunicação dentro das organizações de modo geral já não é fácil e, em se tratan-

do de informações sobre a Universidade Corporativa e o seu papel dentro das organi-

zações, a comunicação deve responder algumas questões básicas sobre o assunto.

Também como apoio, é aconselhável que os membros do conselho sejam o primeiro

alvo da comunicação, pois desenvolverão o papel de multiplicadores.

Considerar a universidade como se fosse um produto, para a comunicação é impres-

cindível. Portanto, devem-se criar veículos marcantes da comunicação. Isso significa

desenvolver na mente de seus clientes um benefício motivador que só ela seria capaz

de proporcionar. Como por exemplo: “Mudando e moldando o modo como a empre-
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sa aprende.” Com o tempo, esse posicionamento se transforma em logomarca, tor-

nando-se todo o material de comunicação. É o marketing contribuindo para o desen-

volvimento da Universidade.

___________________________________________________________________

Dez Perguntas Freqüentes sobre o Lançamento de uma Universidade Corpora-

tiva

• O que é Universidade Corporativa?

• Por que a aprendizagem é importante para a nossa empresa?

• Onde ocorrerá a aprendizagem da Universidade Corporativa?

• Que tipos de programa estarão disponíveis através da Universidade

Corporativa?

• Em que a Universidade Corporativa será diferente do Departamento

de Treinamento da nossa empresa?

• Quem pagará pelos programas apresentados no catálogo da Universi-

dade Corporativa?

• Quando a Universidade estará operacional?

• Quem estará a cargo da Universidade Corporativa?

• Como faço a minha matricula na Universidade Corpativa?

• Os programas da Universidade darão direitos a créditos em cursos u-

niversitários?

Fonte: MEISTER, 1999

____________________________________________________________________

Além de fazer a propaganda, divulgar o sucesso da Universidade Corporativa, tanto

para os clientes internos, quanto para os participantes externos, é fundamental. Os

clientes não são apenas as pessoas que participam do treinamento, mas também os

patrocinadores, supervisores que aprovam sua participação. Por isso, eles precisam

saber o que a instituição está fazendo e como está influenciando o desempenho do

trabalho.
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Complementando esta questão, Junqueira e Vianna (1999) apontam algumas ques-

tões que chamam de “regras de ouro” para a implantação de uma universidade corpo-

rativa:

• Unidade de Negócio: visualizar a universidade corporativa como um

centro de resultados que vai gerar valor agregado ao patrimônio lí-

quido da empresa;

• Mensuração de resultados: todos os serviços desenvolvidos pela u-

niversidade corporativa devem ser mensurados em termos de proces-

sos e resultados;

• Consciência financeira: analisar o porte da empresa e suas necessi-

dades, considerando a necessidade de investimentos físicos. Nem

sempre é preciso criar instalações físicas. Grande parte das universi-

dades corporativa sustenta-se no plano virtual;

• Heterodoxia: desenvolver programas que atendam necessidades indi-

viduais ou níveis de cargos específicos;

• Mútuo comprometimento: o planejamento e monitoramento da evo-

lução de cada funcionário são função dele mesmo e da área de gestão

da universidade corporativa, com uma clara visão de direitos e res-

ponsabilidades;

• Responsabilidade social: desenvolver o potencial de empreendedor

em cada empregado, preparando-o para a vida como um exercício de

melhoria contínua e não somente para o atingimento de objetivos de

curto prazo;

• Tecnologia: maximizar o uso da educação à distância e da telemática,

permitindo melhor utilização do tempo;

• Homogeneização: criar conteúdos de homogeinização de conheci-

mento e inteligência, de forma a preencher as lacunas deixadas pelo

sistema de ensino tradicional;
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• Pluralismo: abrir para todos os “satélites de negócios” da empresa,

tais como clientes, fornecedores, terceirizados, parceiros, etc.

Com tudo isso se pode observar que a implantação de uma universidade corporativa

exige um grande esforço da organização em concatenar as necessidades de aprendi-

zagem do público-alvo com os interesses da empresa, buscando apoio interno, supe-

rando as dificuldades operacionais e financeiras e ainda atendendo as expectativas

geradas pelo seu processo de implantação.

Para Rodriguez (2000) são desafios e fatores críticos de sucesso no projeto de im-

plantação de uma universidade corporativa:

• Mudança de cultura: da empresa, das pessoas que vão compor a

própria universidade e daqueles que vão participar de seus programas;

• Benchmarketing: aprender com aqueles que já implantaram e estão

efetivamente utilizando a universidade corporativa;

• Benefícios: os quanto os programas desenvolvidos na universidade

podem contribuir para o alcance dos objetivos estratégicos da empre-

sa;

• Compromisso gerencial: comprometimento contínuo das gerências

de primeiro nível da empresa;

• Modelo de gestão: institucionalização da universidade como órgão de

consultoria e prestação de serviços de capacitação;

• Parcerias: alianças com instituições para desenvolvimento de pro-

gramas;

• Mensuração de resultados: utilização de indicadores de resultados;

• Ciclo de criação de novos produtos: alinhamento dos programas às

metas da empresa;

• Marketing e comunicação: intensificação da marca da universidade

e da própria empresa;
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• Preparação dos treinadores: capacitação para o novo modelo de

gestão e trabalho;

• Clareza do projeto: entendimento de todos com relação à universi-

dade corporativa, o que é, seus objetivos, o que oferece e como fun-

ciona.

Muitos aspectos presentes no projeto de elaboração da universidade corporativa são

também considerados fatores críticos de sucesso, o que valida ainda mais a impor-

tância de se definir com precisão as necessidades que a empresa tem, decidir as que

pretende sanar e quais estratégias utilizar.

5.2 Líder da Universidade Corporativa – Diretor de A-

prendizagem

A tarefa de lançar uma Universidade Corporativa é caótica, desafiadora e quase sem-

pre bastante recompensadora. Nessa atmosfera, a experiência que o diretor de apren-

dizagem traz para a empresa como um todo é vital para o sucesso final do empreen-

dimento. Na pesquisa “Annual Survey of Corporate University Future Directions” ,

quatro papéis do diretor de aprendizagem foram citados como essenciais para o su-

cesso geral da iniciativa :
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• Parceiros de Negócios – O diretor deve conhecer a direção estratégi-

ca da empresa, seus problemas e desafios, seus produtos, serviços,

clientes, concorrentes, fornecedores, questões sindicais e como a or-

ganização está se posicionando no mercado global, para participar de

reuniões estratégicas, aconselhar gerentes seniores das unidades de

negócios e recomendar soluções de aprendizagem que superem os de-

safios empresariais.

• Pensador do sistema – o Diretor de aprendizagem deve adequar as

operações de aprendizagem e desenvolvimento para que elas formem

um sistema unido e coerente. Com base nos objetivos empresariais da

organização e juntamente com o conselho consultivo, eles cumprem

sua função e produzem valor porque todas as partes (visão, funcioná-

rios, desenvolvimento, organização, uso de tecnologia, estratégia de

financiamento, abordagem de avaliação veículos de comunicação)

funcionam como um todo unificado.

• Diretor de Educação – é o especialista em educação. Como especia-

lista funcional em aprendizagem, o diretor de aprendizagem precisa

moldar a visão de aprendizagem contínua. Deve expandir o treina-
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mento e o desenvolvimento para além dos funcionários internos, in-

cluindo todos os membros da cadeia de valor, eliminando as inefici-

ências das unidades de negócios e melhorando radicalmente a satisfa-

ção dos interessados internos.

• Formador de Alianças – o Diretor de aprendizagem precisa ser um

formador de alianças, criando parcerias não apenas com gerentes in-

ternos, mas também com clientes externos, líderes sindicais e reitores

de instituições de educação superior. Como formador de alianças, o

diretor de aprendizagem precisa operar estrategicamente, formulando

um plano empresarial e recomendando como implementá-lo desen-

volvendo uma rede global de parceiros de aprendizagem.
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6 CASES DE SUCESSO

6.1 Universidade Corporativa Caixa (Caixa Econômica Fe-

deral)

6.1.1 Histórico
Com base em estudos de novas tecnologias e modelos de T&D, conduzidos em 1998,

surgiu a idéia de implantar um centro de estudos que atendesse de maneira mais con-

sistente às necessidades de aprendizado da empresa.

Com a criação da universidade, a CAIXA pretende mover a gestão do conhecimento

e dos talentos visando direcioná-los para a realização das competências da empresa;

planejar e estruturar ações de educação que tenham como finalidade atingir resulta-

dos organizacionais; e oferecer instrumentos que incentivam o autodesenvolvimento

e a busca de soluções empresariais.

Após um diagnóstico, foram definidas as competências criticas da empresa e desen-

volvidos os programas relacionados às competências da CAIXA.

A proposta teve boa receptividade entre os funcionários, que vêem a universidade

como um veículo de inclusão e valorização.

No primeiro momento, os cursos são direcionados ao público interno, mas o objetivo

é expandir cada vez mais a abrangência da universidade.

6.1.2 Programas
A proposta andragógica da universidade está divida em duas linhas de programa:

uma com conteúdos de atualização técnica, com programas operacionais, e outra de

educação permanente, com programas de caráter tático e estratégico.

Os cursos são realizados por instituições de ensino superior, instrutores internos e

parceria com instituições de ensino, com outras universidades corporativas e com

órgãos do poder público.
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Os líderes e gerentes da empresa participam ativamente por intermédio dos conselhos

das escolas da universidade, formados pelos executivos das áreas de negócios cor-

respondentes.

Uma das grandes dificuldades enfrentadas no momento pela organização é a implan-

tação de um sistema de avaliação de resultados, pois ainda não foi possível encontrar

mecanismos eficazes para mensurar os resultados da universidade nos negócios da

empresa.

6.1.3 Estrutura e Tecnologia
A Universidade Caixa é um conceito na estrutura de educação da CAIXA, sem natu-

reza jurídica específica, alinhada ao modelo organizacional da empresa.

Sua estrutura é primordialmente virtual, e os ambientes físicos já existentes na em-

presa são aproveitados para o ensino presencial.

Do total de participantes dos programas desenvolvidos em 2001, 63% fizeram parte

do aprendizado a distância.

As informações são transmitidas principalmente via web, que tem como vantagens a

acessibilidade e a agilidade na execução dos programas.

6.2 Universidade Corporativa Banco do Brasil

6.2.1 Histórico
A idéia de transformar o conjunto de ações que vinha sendo desenvolvido ao longo

de décadas era parte do plano estratégico da gestão de pessoas da empresa em 2001.

No ano seguinte, em 11 de julho, foi lançada oficialmente a Universidade Corporati-

va Banco do Brasil.

Sua principal meta é desenvolver a excelência humana e profissional dos funcioná-

rios por meio da criação de valor em soluções educacionais.

A universidade foi criada para contribuir com a melhoria do desempenho organiza-

cional e para fortalecer a imagem institucional do Banco do Brasil. O planejamento

dos cursos foi embasado nas competências críticas e na estratégia corporativa da em-

presa.
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Fonte: III Oficina de Educação Corporativa

Com a universidade corporativa, o Banco do Brasil busca intensificar o relaciona-

mento do banco com a sociedade e com o mercado de modo geral, contribuindo para

a ampliação dos negócios e o desenvolvimento do capital intelectual da organização.

O objetivo é que a universidade seja vista pelos funcionários como um importante

espaço de desenvolvimento pessoal e profissional e amplamente reconhecida pela

qualidade de seus programas.

Os cursos são destinados aos 78 mil funcionários do banco, aposentados e colabora-

dores de empresas coligadas ao banco, além da cadeia de parceiros, clientes e forne-

cedores.

6.2.2 Programas
A maioria dos programas da Universidade Corporativa Banco do Brasil é desenvol-

vida e ministrada internamente por profissionais do banco pedagogicamente prepara-

dos. São os instrutores internos.
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Parte do corpo de instrutores é formada por executivos da empresa, que atuam se-

mestralmente em sala de aula. Os líderes têm grande relevância no processo de a-

prendizagem com o papel de coaching, reforçado por meio de publicações impressas

e de sessão específica no Portal da Universidade Corporativa.

Há ainda programas desenvolvidos em parceria com instituições de ensino, consulto-

rias, profissionais de educação e universidades tradicionais. Para selecionar seus par-

ceiros, o Banco do Brasil leva em conta critérios como flexibilidade, reputação, ex-

periência, capacidade técnica e excelência do corpo docente, além dos conceitos das

instituições, emitidos por entidades especializadas. Os principais parceiros são USP,

FGV, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), entre outros.

A universidade conta com vários tipos de cursos: presenciais, a distância (em mídia

impressa, vídeo, TV corporativa, treinamento baseado em computador, no local de

trabalho (Fazendo e Aprendendo [Fazap]), via web, especializações, MBAs, ciclos

de palestras, treinamentos contratados no mercado, treinamento no exterior, progra-

ma de formação e aperfeiçoamento em idiomas estrangeiros, programa de formação

e aperfeiçoamento em nível superior (bolsas de graduação, pós-graduação lato sensu,

mestrado e doutorado), Programas Novos Gestores e Programas Excelência Execu-

tiva.
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Fonte: III Seminário de Educação Corporativa

Os escopos dos programas variam de acordo com os cursos. Os programas de desen-

volvimento em idiomas estrangeiros e de formação e aperfeiçoamento em nível supe-

rior têm três enfoques principais: fundamental, instrumental e estratégico. Já as espe-

cializações, MBAs, palestras, treinamentos no exterior e o Programa de Excelência

Executiva têm um direcionamento estratégico.

Para facilitar o compartilhamento de idéias e conhecimentos, há o Projeto Memória

Técnica, que reúne a produção intelectual da empresa, disponibilizando diversos do-

cumentos. Há também o Farol Gerencial, banco de dados que agrupa as melhores

práticas gerenciais e pode ser consultado por todos os funcionários através do portal.

A avaliação dos resultados é feita com um método chamado Sistema Integrado de

Avaliação de Programas de Treinamento e Desenvolvimento (SIAP).

Nesse sistema, os programas são avaliados semestralmente em quatro níveis: reação,

aprendizado, impacto no trabalho e impacto na organização.

Para selecionar os programas a ser avaliado, são consideradas a abrangência massifi-
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cada do público-alvo, a relevância do volume de investimentos (relação custo-

benefício) e a importância estratégica.

Fonte: III Seminário de Educação Corporativa

6.2.3 Estrutura e Tecnologia
A Universidade Corporativa Banco do Brasil não tem uma personalidade jurídica

própria. É um órgão do Banco do Brasil cuja estrutura física é composta por doze

centros regionais localizados nas principais capitais do país. Conta com 94 salas de

aula e onze auditórios, além de uma estrutura virtual centralizada no portal da uni-

versidade.

Seus programas são 70% presenciais e 30% virtuais. Para o ensino a distância, o

Banco do Brasil aposta em variados tipos de tecnologia: impresso, em vídeo, TBC e

web.

O portal da universidade corporativa tem seu acesso aberto a qualquer usuário da

Internet, busco socializar conteúdos relacionados à educação corporativa e deixar
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acessível a estudiosos e profissionais de administração e metodologia utilizada na

implementação da experiência da educação corporativa do Banco do Brasil.

6.2.4 Universidade Corporativa Banco do Brasil em núme-
ros

Biblioteca - Gestão do Conhecimento
Período Número de Obras Emprestadas

2000 6.434
2001 12.587
2002 23.569
2003 24.902
2004 35.145
2005 47.765
Total 150.402

Fonte: Site Universidade Banco do Brasil
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BOLSAS DE ESTUDO PARA CURSOS DE GRADU-
AÇÃO

Período Número de Bolsas Concedidas
1997 3.000
1998 1.000
1999 1.000
2000 1.000
2001 1.000
2002 1.812
2003 1.752
2004 3.311
2005 3.306

TOTAL 17.181
Fonte: Site Universidade Banco do Brasil

BOLSAS DE ESTUDO PARA CURSOS DE PÓS-
GRADUAÇÃO LATO SENSU (ESPECIALIZAÇÃO)

Período Número de Bolsas Concedidas
1997 300
1998 325
1999 350
2000 221
2001 375
2002 431
2003 486
2004 565
2005 200

TOTAL 3.253
Fonte: Site Universidade Banco do Brasil
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BOLSAS DE ESTUDO PARA CURSOS DE PÓS-
GRADUAÇÃO STRICTO SENSU (MESTRADO E

DOUTORADO)
Período Número de Bolsas Concedidas

1997 17
1998 17
1999 09
2000 08
2001 08
2002 14
2003 09
2004 12
2005 15

TOTAL 109
Fonte: Site Universidade Banco do Brasil

BOLSAS DE ESTUDO PARA CURSOS DE IDIOMAS
ESTRANGEIROS

Período Número de Bolsas Concedidas
1997 314
1998 540
1999 345
2000 341
2001 365
2002 321
2003 706
2004 466
2005 481

TOTAL 3.879
Fonte: Site Universidade Banco do Brasil

PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APRIMORA-
MENTO DOS FUNCIONÁRIOS

Ano Funcionários atendidos
2003 47.943
2004 47.642
2005 50.154

Fonte: Site Universidade Banco do Brasil
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PROGRAMA BB MBA - DESENVOLVIMENTO DA
EXCELÊNCIA TÉCNICO-GERENCIAL

(CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO REALIZADOS "IN
COMPANY")

Período Número de
Turmas

Número de Fun-
cionários Partici-

pantes

Número de Par-
ticipantes Exter-

nos
1993 03 90 00
1994 17 455 79
1995 14 417 66
1996 17 490 50
1997 42 1.170 220
1998 38 927 277
1999 35 853 341
2000 43 1.064 363
2001 37 1.010 355
2002 41 1.201 321
2003 11 251 129
2004 70 2.377 121
2005 91 3.777 209

TOTAL 459 14.082 2.531
Fonte: Site Universidade Banco do Brasil

NÚMERO DE TOTAL DE HORAS DE TREINAMEN-
TO E MÉDIA DE HORAS/ AULA POR FUNCIONÁ-

RIO

Ano Total de Horas de
Treinamento

Média de Horas/Aula por
Funcionário

2000 7.167.619 91,66
2001 6.095.720 79,52
2002 6.212.760 80,42
2003 6.886.405 85,40
2004 8.212.417 100,28
2005 11.130.108 132,26
Fonte: Site Universidade Banco do Brasil
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Número de Treinandos e de Horas de Treinamento em 2005

Modalidade de Treinamento Número de Trei-
nandos

Horas de Trei-
namento

Cursos e Seminários Internos - Presenciais 80.477 1.698.641
Cursos Internos - Auto-Instrucionais e em Ser-
viço 212.816 3.559.313

Eventos de Atualização e Cursos Contratados
no Mercado 6.877 150.410

Seminários e Cursos Realizados no Exterior 29 815
Cursos do Programa BB MBA (presencial) 564 103.716
Cursos do Programa BB MBA (a distância) 5.585 1.083.280
Cursos de Aperfeiçoamento em Idiomas Es-
trangeiros 481 62.220

Cursos de Graduação (bolsas em andamento) 7.972 4.138.050
Cursos de Especialização (bolsas em andamen-
to) 481 229.830

Cursos de Mestrado e Doutorado (bolsas em
andamento) 28 45.360

Programa Extraordinário de Aprimoramento
Profissional e Pessoal 50.154 58.473

Totais 365.464 11.130.108
Fonte: Site Universidade Banco do Brasil

6.3 Universidade Corporativa Vale (Valer) - Companhia

Vale do Rio Doce (CVRD)

6.3.1 Histórico
Para uma empresa global que é uma das maiores nos mercados em que atua, a trans-

formação do capital humano em valor é uma das formas de alavancar negócios e

concretizar seus objetivos estratégicos. Para isso ela investe em ações de atração,

desenvolvimento, retenção e planejamento de carreira para as atividades diárias de

cada área que compõe o negócio e, é claro, para os novos desafios, foi criada em 1º

de junho de 2003 a Universidade Corporativa Vale (Valer).

Seu princípio é atender à educação empresarial, com foco na formação e atualização

profissional, bem como gerar conectividade entre as diversas iniciativas, consolidan-

do uma cultura única de desenvolvimento em toda a organização.
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Em seu primeiro ano de vida, as ações da Valer foram orientadas para os 16.500 em-

pregados das organizações do grupo CVRD (empresas controladas e coligadas), atin-

gindo um número aproximado de 29.500 empregados.

Para a realização do projeto, a CVRD reuniu uma equipe formada por aproximada-

mente cem gestores e profissionais das áreas corporativas e das áreas de negócio, tais

como Operação de Minas, Manutenção, Logística, Pesquisa Mineral, entre outras.

Essa equipe também foi responsável pela definição e validação das competências

técnicas de cada perfil por atividade e por processo.

6.3.2 Premissas do projeto

• Vínculo da estratégia de desenvolvimento de pessoas com a estratégia de ne-

gócio.

• Foco no conhecimento estratégico para a organização.

• Preparação para o presente e para o futuro – elegibilidade para oportunidade

de carreira.

• Formação e desenvolvimento de lideranças.

• Incentivo ao autodesenvolvimento.

• Excelência nas ofertas de desenvolvimento.

• Uso de diferentes metodologias e mídia.

• Ofertas de desenvolvimento sintonizadas com a dinâmica empresarial.

• Envolvimento de líderes com as missões educadoras, introduzindo a prática

de coaching e montoring.

• Uso de modelos de tutoria e instrutoria internas, envolvendo empregados e

gestores.
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6.3.3 Estrutura e Modelo

A Valer tem como objetivo a criação de um processo de aprendizagem contínua,

capaz de oferecer ações de desenvolvimento associadas às competências definidas

como estratégicas para a empresa. Para premissa, as competências em compõem os

diferentes perfis da Valer são desdobramentos de seus pilares estratégicos.

Os pilares estratégicos da Valer representam as competências empresariais que sus-

tentam a imagem da CVRD perante seus clientes e acionistas e constituem o diferen-

cial competitivo da empresa no mercado. São eles:

• Excelência em gestão.

• Atuação global.

• Capacidade empreendedora.

• Responsabilidade social e ambiental.

Para a execução da Valer forma realizados os seguintes investimentos:

• Sistema de gestão de competências

Para apoiar os empregados e os gestores na identificação e no dimensiona-

mento das competências que agregam valor às atividades de seu perfil profis-

sional, foi concebido e implantado um moderno sistema de avaliação de

competências e planejamento do desenvolvimento do empregado.

• Ambiente de Aprendizagem

Com o objetivo de gerenciar as ações de desenvolvimento, criou-se um sis-

tema de gestão – Learning Management System – que, além das funcionali-

dades administrativas, oferece ao empregado um catálogo com diversas op-

ções de ações de desenvolvimento. Também permite a realização de cursos

on-line, interação e compartilhamento de conhecimento por meio de comuni-

dades virtuais, fórum e chats.

• Centros de desenvolvimento
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Todos os centros de treinamento da empresa forma revitalizados com o pro-

pósito de modernizar e oferecer ambientes adequados ao processo de ensino-

aprendizagem. Além das salas tradicionais, foram criadas salas ergonomica-

mente projetadas, com equipamentos de última geração, que viabilizam aces-

so aos sistemas da Valer e a realização de cursos on-line.

6.3.4 A valer e a gestão por competências
Por princípio, as competências que compões os diferentes perfis da Valer são desdo-

bramentos de seus pilares estratégicos.

Para a Valer, o conceito de competências representa um conjunto de conhecimentos,

habilidades e atitudes requeridas para cada segmento ou área de atuação da empresa.

Na CVRD foram definidas 48 áreas de conhecimento, com a seguinte estrutura de

competências:

• Sete competências essenciais.

• Seis competências gerenciais.

• Cinco competências de supervisão.

• Aproximadamente seiscentas competências técnicas.

Essas competências são distribuídas em dois grandes grupos:

• As competências organizacionais compreendem as:

o Competências essenciais: precisam ser adquiridas e desenvolvidas

por todos os empregados individualmente. Garantem que a CVRD te-

nha sucesso em seus objetivos estratégicos.

o Competências de supervisão: requeridas para o exercício da lideran-

ça no âmbito operacional. Proporcionam o alinhamento entre a opera-

ção e o foco estratégico da organização.

• As competências técnicas compreendem as:
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o Competências técnicas gerenciais: relacionadas a uma visão estraté-

gica da atividade.

o Competências técnicas comuns à área: inerentes aos vários proces-

sos de uma determinada atividade ou área de especialização.

o Competências técnicas aos processos: diretamente relacionadas a

cada processo de trabalho.

Dayse Gomes, Gerente de Desenvolvimento de Pessoas da CVRD, declara que “To-

do esse mapeamento de competências permitiu o imediato entendimento das necessi-

dades de cada um dos processos e atividades da empresa”.

Para realizar o diagnóstico das competências, faz-se anualmente o ciclo de avaliação

de competências e planejamento do desenvolvimento do empregado. Esse ciclo se

traduz em um verdadeiro mapeamento dos gaps da organização e de cada emprega-

do. Compreende a auto-avaliação do funcionário, a avaliação do superior imediato e

a sessão de diálogo, que visa ajustas as percepções a respeito do perfil e definir as

prioridades do plano de desenvolvimento do empregado (PDE).

O PDE é elaborado pelo empregado e aprovado pelo superior imediato. Para agilizar

e orientar a seleção das ações mais adequadas ao se desenvolvimento, o empregado

conta com um catálogo de oferta de ações, entre as quais:

• Cursos presenciais;

• Cursos a distância;

• Leitura de livros;

• Indicação de vídeos;

• Participação em eventos;

• Seminários;

• Atividades on the job;

• Estágios;

• Intercâmbios internacionais.
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A partir daí, o ambiente de aprendizagem gerencia a realização do PDE com as se-

guintes atividades:

• Informa quando uma turma presencial ou a distância é aberta.

• Solicita inscrição e aprovação.

• Registra o que já foi concluído e o que está pendente e disponibiliza um his-

tórico completo das ações realizadas pelo empregado.

• Cria comunidade de aprendizagem.

• Disponibiliza salas de bate-papo virtuais e listas de discussão integradas com

o apoio de tutores.

As ações de desenvolvimento oferecidas pela Valer são organizadas de forma a aten-

der aos diferentes públicos e demandas. As soluções educacionais são classificadas

por focos de aprendizagem, considerando não apenas as prioridades de cada funcio-

nário.

O resultado de 97% dos PDEs realizados no ciclo de 200/2004 indica quanto a orga-

nização em todos os níveis, está comprometida com a iniciativa e apóia o modelo de

gestão de competências desenvolvido.

As avaliações obtidas e os feedbacks recebidos das ações educacionais realizadas

também asseguram um aumento na qualidade dos programas e maior sinergia entre

as diversas unidades da empresa, o que resulta em ganhos de produtividade e na cria-

ção de um ambiente de trabalho orientado para a aprendizagem contínua.

6.3.5 Áreas de atuação da Valer
A Valer está presente no dia-a-dia dos empregados de diversas formas, desde a indi-

cação de um livro ou de uma atividade on the job até ações formais – essenciais ou

on-line.

O escopo de atuação da Valer e suas principais ações educacionais são:

• Vale Saber: cultura e estratégia empresarial

o Programa de Ambientação para Novos Empregados (Viajando pela

Vale)

Create PDF with PDF4U. If you wish to remove this line, please click here to purchase the full version

http://www.pdfpdf.com


85

o Programa de Mineração, Logística, Energia, Alumínio etc

o Segurança

o Meio Ambiente

o Projeto ELO (Implantação da ERP).

• Atuação profissional

o Cursos técnicos

o Cursos Comportamentais

• Especialização Profissional

o MBAs abertos

o MBAs in-company (Gestão, Mineração, Logística etc)

o Mestrado (compatível com os interesses da CVRD)

• Desenvolvimento de supervisores

o Cursos técnicos

o Programas de Formação Básica CVRD

• Desenvolvimento gerencial

o Programa de Formação Básica CVRD

o Programas de Gestão no Brasil e no Exterior

• Desenvolvimento de executivos

o Programas Executivos no Brasil e no Exterior

• Formação Profissional

o Estagiários

o Trainees

o Aprendizes Operacionais

o Engenheiros Ferroviários

• Formação educacional
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o Ensino fundamental

o Ensino Médio.

6.4 Gestão do Capital Intelectual na DATASUL: Um início

para a Gestão do Conhecimento

6.4.1 Histórico
A Datasul foi fundada em 1978 e é uma empresa especializada em soluções de ges-

tão empresarial. Passou a operar em 1999 com um modelo de negócios inovador na

indústria de software, transformando todas suas áreas internas de desenvolvimento de

produto em Franquias de Desenvolvimento. As antigas filiais e parceiras de venda e

implementação de diversas cidades e estados do Brasil passaram a ser Franquias de

Distribuição.

As atividades de franqueadora ficaram com a Datasul Corporação. A Corporação é

quem gerencia o desenvolvimento e a evolução dos produtos, define as políticas co-

merciais e acompanha os resultados de negócios das Franquias.

A Datasul conta com uma rede de 2 mil profissionais de serviços, mais de 80 mil

usuários ativos, com uma base de 2 mil clientes.

A Universidade Corporativa Datasul é um dos alicerces desse modelo, gerenciando a

aprendizagem de todo o Network (chamados de Network o conjunto de Franquias de

Desenvolvimento, Franquias de Distribuição), Corporação e dos 2 mil clientes.

6.4.2 O início da Universidade
A Universidade Corporativa Datasul foi o resultado de uma evolução natual da área

de T&D de uma empresa de tecnologia.

Até 1998, o que funcionava era uma área de Treinamento Interno na qual existia um

calendário definido, processo de inscrições e controles, tendo um foco totalmente

reativo. Instrutores faziam parte da equipe da área.

Em 1999, os instrutores internos forma realocados nas diversas áreas de desenvolvi-

mento (local de origem do conhecimento deles) e a equipe de analistas de RH que
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atuava em treinamento passaram a buscar novas metodologias que permitissem o

atendimento just-in-time das necessidades internas, procurando diferenciação nas

soluções para cada demanda apresentada, levando em conta suas características.

Ainda em 1999, a direção da empresa resolveu que a área de Treinamento a Clientes

e de treinamento interno deveriam ficar com uma única gerência. Isso fez com que a

área começasse a se posicionar de forma diferente, buscando novas alternativas, fer-

ramentas etc. pois, passava a ser considerado um Centro de Resultados.

Na mesma época a Datasul passou pelo processo de criação das franquias. O escopo

de atuação ampliou consideravelmente, pois o público-alvo, que era em torno de 700

profissionais, passou a ser de mil profissionais, mais todos os 2 mil clientes com

seus usuários.

A área precisava de outro nome para ser reconhecida internamente. Então, utilizando

como base o prêmio recebido pela ADVB no ano de 1999 com o case “World Class

Performance Solutions” e tendo contato com empresas que estavam começando a

utilizar o termo Universidade Corporativa e por sermos considerados na época por

alguns autores como tendo iniciativas desse porte, decidiu-se pelo nome Universida-

de Corporativa Datasul. Mas o grande desafio era: como fazer para que o conheci-

mento fosse uniformizado? Como fazer com que todos os profissionais das franquias

tivessem acesso ao conhecimento para implantar os produtos Datasul? Como garantir

que o usuário do produto também estava recebendo o conhecimento?

A partir do tipo de negócio da Datasul, procurou-se identificar o conhecimento pro-

prietário.

Mapeando-se os principais processos de negócios da empresa, identificou-se que o

conhecimento no produto Datasul era comum a todos os processos de negócio:

• Desenvolvimento

• Comercial

• Consultoria de implementação

• Suporte a usuários
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Foram criados, então, os roadmaps de treinamento, que fornecem a trilha de desen-

volvimento e certificação para cada área de atuação, e revistos todos processos.

Em primeiro momento, foi desenvolvida uma metodologia para formatar os cursos

sobre o produto Datasul baseada nos conceitos da andragogia.

Essa metodologia permitiu que os cursos fossem disponibilizados na forma de kits de

aprendizagem para todo Network Datasul e clientes.

Essa iniciativa conseguiu atender várias necessidades da empresa, como:

• Centralização das informações a respeito do produto Datasul.

• Criação de processos sistemáticos para manutenção e atualização desse co-

nhecimento.

• Padronização da linguagem e das informações dos treinamentos.

• Controle de acesso aos materiais.

• Implementação de um modelo de comercialização do conhecimento, através

da venda de kits para clientes.

6.4.3 Barreiras para Implantação

Essas implementações, no entanto, não eliminaram restrições que ainda impediam a

maioria do público-alvo de ter acesso ao desejado conhecimento:

• Com os kits não foram construídos para auto-estudo, ainda era necessária a

alocação de um multiplicador, sala, equipamentos etc.

Dificuldade de montar turmas, pois o público-alvo está disperso geograficamente, de

norte a sul do país:

• Tempo dos profissionais cada vez mais escasso para aprendizagem.

• Duração média de dois dias dos treinamentos impedia muitos profissionais de

participar.

Ficava cada vez mais evidente a necessidade de se implementar práticas de colabora-

ção e compartilhamento de conhecimento à distância.
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A primeira iniciativa nesse sentido foi transformar alguns cursos presenciais em trei-

namentos baseados em CD_ROM que permitissem a base de clientes e profissionais

Datasul acessar o conhecimento de qualquer lugar a qualquer hora.

Paralelamente, iniciaram projetos de treinamento on-line nos quais foram converti-

dos cursos presenciais para o formato e-learning assíncrono, utilizando-se platafor-

mas de gestão de aprendizagem (Learning Management System).

No entanto, após alguns estudos feitos sobre projetos-piloto realizados, constatou-se

que essa estratégia seria inviável pelas seguintes razões:

• Impossibilidade de controlar o acesso ao conteúdo (no caso do CD-ROM),

impossibilitando a gestão de aprendizagem.

• Dificuldade de atualização do conteúdo em virtude de ciclo de vida dos pro-

dutos Datasul.

• Toda a interatividade desse tipo de curso – que é um elemento fundamental

na aprendizagem a distância – está baseada no conteúdo, o que torna o de-

senvolvimento dos cursos caro e demorado.

• Muitos alunos desistiam e simplesmente não terminavam os cursos.

Em meados de 2002, a Universidade Datasul realizou um teste com uma ferramenta

de e-learning síncrono que simula uma sala de aula virtual, permitindo que alunos e

multiplicadores colaborem através da Internet em tempo real, com áudio e vídeo.

O resultado foi excelente, sendo que os participantes desses cursos a distância elege-

ram como ponto forte a interatividade. A possibilidade de trocar conhecimentos ape-

sar da distância, interagindo em tempo real com as pessoas, foi destacada como um

grande benefício.

Além da interatividade, a sala virtual permite que todas as interações (som, imagem e

conteúdo) fiquem gravadas em um servidor, permitindo o acesso posterior às aulas

via Internet, com controle total sobre o conteúdo.

Essa nova abordagem eliminou boa parte das restrições:

• Com baixo custo, pode-se elevar o número de cursos ofertados.
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• Participantes dispersos geograficamente podem participar das sessões ao vivo

e, mesmo se não tiverem agenda, podem assistir às gravações a qualquer

momento.

Uma nova restrição, no entanto, foi criada: o tamanho dos treinamentos.

Após alguns estudos e novas tentativas, constatou-se que uma interação on-line por

mais de quatro horas seguidas reduzia drasticamente a atenção dos alunos dentro da

sala virtual.

Baseando-se em padrões internacionais de desenvolvimento de conteúdo para e-

learning, tal como o Scorm, todo o conhecimento do produto Datasul foi dividido em

pequenos blocos lógicos, chamados de Objetos de Aprendizagem. Os cursos, que

possuíam em média 16 horas de duração, foram divididos em Objetos de Aprendiza-

gem cuja duração pode variar entre 30 minutos a 4 horas cada, no máximo.

Algumas características dos Objetos de Aprendizagem:

• Todos os objetos possuem pré e pós-teste (diagnóstico de gap de conheci-

mento) para validar a aprendizagem dos participantes.

• O acesso aos objetos de aprendizagem por clientes e network é controlado pe-

la Universidade Datasul.

• Os multiplicadores de conhecimento que desenvolvem os objetos de aprendi-

zagem são previamente certificados na respectiva área de conhecimento e ha-

bilitados a ministrar uma sessão on-line pela Universidade Datasul.

• Manutenção do conteúdo facilitada pelo tamanho do curso.

Os Objetos de Aprendizagem fazem parte e estão estruturados nas trilhas de Conhe-

cimento para cada área de atuação.

Através da aplicação do diagnóstico de gap tem-se a informação do que os profissio-

nais realmente sabem. O cruzamento destas informações com o que deveriam saber

para ter melhores resultados em sua atividade gera a trilha de Conhecimento adapta-

tiva.
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Se for um profissional recém-ingressado no Network Datatusl e sem conhecimento

sobre seus produtos, ele terá acesso a uma orientação denominada Trilha do Conhe-

cimento Adaptativa.

A ferramenta hoje utilizada ainda permite que esse profissional possa fazer o geren-

ciamento do que já obteve de treinamento e o que ainda falta realizar e monitorar seu

progresso.

Após ter realizado os treinamentos necessários e ter certeza do conhecimento obtido,

irá obter, então a Certificação Datasul.

Com a obtenção da Certificação, esse profissional terá reconhecimento diferenciado

junto aos clientes Datasul. Será um profissional especialista no produto.

A Universidade Corporativa Datasul realiza todo o monitoramento dos acessos ao

conhecimento disponibilizado, bem como deixa permanentemente uma avaliação do

conteúdo disponível para que os profissionais possam solicitar melhorias.

A Metodologia de Análise de Gap de conhecimento também está sendo aplicada aos

clientes Datasul e os resultados têm sido fantásticos.

A aplicação da avaliação e análise dos dados permite o desenvolvimento de um trei-

namento personalizado às necessidades do cliente.

O índice de fechamento do gap de conhecimento gerado sobre o produto e normal-

mente atingido em 100% da expectativa.

Antes, tal qual nossos consultores, os clientes tinham que passar 16 horas em sala de

aula para reciclar ou ter acesso ao conhecimento. Muitas vezes o que precisavam

realmente saber era determinado processo e que podia ser aprendido em duas ou qua-

tro horas.
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6.4.4 Resultados
Alguns resultados foram atingidos:

• Grande aceitação do público-alvo quanto à forma de entrega do conhecimen-

to.

• Redução de custo, considerando apenas despesas de viagem para realização

dos treinamentos, em apenas sete meses de uso da nova metodologia, na or-

dem de R$ 1.500.000,00.

• Acréscimo no número de treinandos em 50% com relação ao ano anterior.

• Possibilidade de gerar conhecimento e deixá-lo disponível para acesso.

• 600 horas de gravação de conteúdo disponível para acesso.

• Aulas virtuais possibilitam troca entre profissionais de norte a sul do país.

• Aculturamento dos profissionais com relação a sua responsabilidade em de-

senvolver-se continuamente.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

7.1 Trabalhos futuros

Finalizando este trabalho, para pesquisas futuras:

• Aprofundamento nos níveis de avaliação e maturidade na implantação das

práticas de Educação Corporativa.

• Demonstração mais eficaz nas práticas de apresentação do Retorno do Inves-

timento para a implantação das Universidades Corporativas.
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