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Redes de

CONHECIMENTO
Por Ana Cláudia Freire

Como um projeto de formação de instrutores internos pode

deflagrar a estruturação de redes de aprendizagem,

especificamente através das comunidades de prática (COPs)

reocupada em dar suporte a todo o seu contexto

; organizacional, em desenvolver talentos e criar
J

' um banco de profissionais prontos para dar
sustentação ao processo de crescimento,

diversificação e internacionalização da empresa, a
Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) definiu como um de

seus objetivos estratégicos o desenvolvimento
organizacional e humano. O Departamento de

Desenvolvimento Organizacional é responsável pelas políticas e
programas de desenvolvimento organizacional e humano que

contribuam para a atração de ^^BHMHHMHHH&~ - m
talentos e, principalmente,
para sua retenção e
desenvolvimento, incluindo
mecanismos de diferenciação,
remuneração e reconhe-
cimento, além do desenvol-
vimento de uma liderança
transformadora que imple-
mente com eficácia os
necessários processos de |
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mudança. Ê no Departamento de RH

e Desenvolvimento Organizacional

que se situa a Valer - Universidade

Corporativa Vale.

Valer - Universidade

Corporativa Vale

Aprendizagem e desenvol-

vimento contínuo são palavras de

ordem quando se trata de preparar

pessoas para as atividades diárias de

cada uma das áreas que compõe

novos desafios. Com esse propósito,

foi criada, em 1° de junho de 2003, a

Valer-Universidade Corporativa da

Vale, com um processo de

aprendizagem capaz de oferecer

ações de desenvolvimento associadas

às competências definidas como

estratégicas para a empresa. É o

vínculo entre a estratégia de educação

e a estratégia de negócio da empresa.

O modelo de competências da
Valer está subdividido em dois grupos

de competências: as organizacionais

e as técnicas. Toda a estrutura de

competências que fazem parte da

Valer tem como norteador os quatro

pilares estratégicos da Companhia

Vale do Rio Doce. Os pilares

estratégicos representam as

competências empresariais que

sustentam a imagem da companhia

frente a seus clientes e acionistas, e

constituem-se no diferencial

competitivo da empresa no mercado:

A autora é pedagoga, especialista em Educação a Distância e em Tecnologia

Educacional, com MBA em Gestão do Conhecimento e Inteligência

Empresarial, e mestranda de Engenharia de Produção da COPPE/URFRJ

atuação global, excelência em gestão, empreendedorismo,

responsabilidade social e ambiental.

O desafio

Atualmente, há uma carência de formação para o trabalho

nos segmentos de negócio onde a CVRD atua. As instituições

de ensino existentes, principalmente técnicas, não dão conta

das necessidades de formação em mineração, logística e

energia. Como conseqüência, a CVRD tem dificuldade em

identificar profissionais preparados para atuar em tais

segmentos. A CVRD, então, assume essa função formativa

através da Valer e utiliza os especialistas internos (técnicos

que atuam na 'linha de frente'), que dominam os processos de

negócio, nas ações de capacitação e instrutoria.

É fato que, por essa carência de instituições educacionais

preparadas para formar profissionais nos ramos de negócio, a

Vale acabou por construir, ao longo dos anos, uma expertise

inigualável, possuindo dentro da empresa mestres e doutores.

Do mesmo modo, o corpo técnico da empresa, que representa

o maior contingente de empregados, também desenvolveu

conhecimentos sobre os diferentes segmentos em que estão

inseridos e que são chave para a operação e sustentabilidade

da companhia. Como desdobramento desse cenário, os novos

empregados da área técnica dependem da "transferência"

desses conhecimentos pelos técnicos, que acontece durante

os cursos presenciais.

Como conseqüência, a Vale demanda o compartilhamento

desses conhecimentos críticos, disponibilizando recursos para

a aquisição de ferramentas de colaboração, em especial

comunidades de prática. É, portanto, imperativo para a

empresa que seja estruturado um plano de ação para dar conta

do compartilhamento e da perenização dos conhecimentos

críticos dos negócios.

A partir do problema apresentado, identificou-se que a

opção mais coerente seria realizar um diagnóstico junto ao

corpo de funcionários que já tem como prática o
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compartilhamento de conhecimentos: os técnicos que atuam

como instrutores em cursos presenciais.

A hipótese da qual se partiu é a de que como esses
profissionais já possuem a prática de compartilhar
conhecimentos através de cursos presenciais, seria mais

producente e eficaz começar exatamente por estes, com
vistas a atender essa demanda da CVRD. Além disso, como

o domínio técnico das operações está localizado nesse

público, compondo, portanto, a base de sustentação da
empresa, uma ação direcionada a estes torna os resultados

mais visíveis para a empresa, com maior valor agregado ao

negócio.
A área selecionada para realizai o diagnóstico com esses

instrutores internos foi a Operação Ferroviária, já que foi

nessa área que, pela primeira vez, foi implementada pela

Valer a metodologia do Programa de "Trilhas de

Desenvolvimento de Cargos Técnicos", na qual uma das
suas vertentes se relaciona diretamente com a atividade de

instrutoria interna.
Como fruto do diagnóstico realizado, o que se defende é

que uma rede é ativada durante os momentos formais de

instrutoria interna, que ocorrem nos cursos presenciais, e
que essa rede precisa ser mantida e potencializada

continuamente. No entanto, sem um plano estruturado de
utilização das ferramentas de colaboração que a Vale está

investindo, em especial as que suportam as comunidades de
prática, passa-se a depender apenas de iniciativas isoladas,

da informalidade, onde o volume excessivo de tarefas diárias
suportado pelos instrutores e pelos participantes dos cursos

presenciais faria com que tal rede não sobrevivesse.
O que se acredita é que para a manutenção dessa rede,

através de comunidades de prática, é necessário haver uma
ação formal e institucional para a preparação dos

profissionais que detêm os conhecimentos de negócio
(especialistas). Dessa forma, estes profissionais estarão

capacitados para atuar como 'nó disparador' de uma rede
de compartilhamento de conhecimentos, na qual assumam

a sua dinamização de forma análoga à como realizam na

instrutoria presencial.
O diferencial desse projeto está

exatamente em propor um programa

para formar os instrutores internos já

existentes na CVRD, que são
especialistas nos processos de negócio
da empresa, em "moderadores de redes

de compartilhamento" e assim

sustentar o compartilhamento dos

conhecimentos após a instrutoria
interna, já que é aí que reside o desafio:
manter a rede de aprendizagem

iniciada nos cursos presenciais.
É importante deixar claro que,

atualmente, existe na CVRD uma

formação para a instrutoria, mas que
não é padronizada e nem dá foco aos

princípios e benefícios da gestão do
conhecimento (GC). Além disso, ela

não está atrelada a um programa de
formação institucional através da Área

de Educação Corporativa (Valer -
Universidade Corporativa Vale).

Com esse projeto, a CVRD passa a
ter um programa corporativo de

formação de técnicos como
moderadores de conhecimento. O que

se pretende é que, dentro do processo

de GC, o projeto possa focar a
disseminação dos conhecimentos. E,

como desdobramento, no registro e
preservação, colaborando, assim, para
o desenvolvimento de uma atitude de

compartilhamento, deperenizacão dos

conhecimentos tácitos, na prática de
consulta dos conhecimentos críticos do
negócio e, por conseguinte, na cultura

de inovação. Esse programa,
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denominado "Educadores pra

Valer", é liderado pela Valer,

especificamente pelo Núcleo de

Inovação & Pesquisa em Educação

Corporativa.

Detalhamento do Projeto

Dentre os diversos programas

que a Valer conduz, um específico

adquiriu destaque em 2005. Trata-

se do programa liderado pelo eixo

técnico-operacional do Centro de

Formação e Especialização Técnica,

e que é denominado "Trilhas de

Desenvolvimento de Cargos

Técnicos", em que é proposto um

modelo de formação para todos os

cargos técnicos da CVRD.

Ressalte-se que já existiam na

Vale treinamentos para cargos

técnicos. Porém, esses treinamentos

não estavam estruturados num

modelo de Trilha, o que dificultava,

para o empregado, a visibilidade do

percurso formativo requerido para

o seu cargo e, principalmente, como

esses treinamentos viriam ao

encontro do desenvolvimento das

competências específicas necessárias

às funções que exerciam.

Por outro lado, os instrutores que

ministravam tais treinamentos

também tinham pouca visibilidade

de como estes atendiam ao

desenvolvimento das competências

técnicas e, por conseguinte, onde se
situavam na gradação dos

"Educadores Pra Valer":
conhec imen to

conhecimentos requeridos para a formação dos técnicos-

alunos que participavam das capacitações.

O diferencial do modelo de Trilhas Técnicas está,

justamente, em utilizar as competências mapeadas nos

processos de negócio, identificar todas as ações de

desenvolvimento (treinamentos) que já existem e os que não

existem, para atender a tais competências e sistematizá-los

num formato de itinerário seqüencial para a formação dos

cargos técnicos. Como conseqüência, são identificados os

técnicos que serão responsáveis por conduzir (ministrar) cada

conteúdo da Trilha, atuando como instrutores.

Esse projeto tem como foco iniciar o Programa

"Educadores pra Valer" (veja gráfico da página 23) com
uma iniciativa piloto na Operação Ferroviária, já que as

Trilhas Técnicas dessa área já estão estruturadas, bem como

já estão identificados os técnicos que atuarão como instrutores,

ministrando os cursos de cada ação da Trilha.

Sugere-se, nesse projeto, que esses instrutores sejam os

participantes iniciais do 'piloto' que os capacitará a atuar como

moderadores de redes de compartilhamento do

conhecimento, através da ferramenta de comunidades de

prática utilizada pela CVRD.

Dentro do modelo do Processo de Gestão de

Conhecimento da CVRD apresentado no gráfico acima,



destaca-se como foco principal desse projeto a transferência

do conhecimento e o compartilhamento de experiências

(representados pelas etapas 3 e 4), que, analogamente às

práticas de gestão do conhecimento, são representadas pela

etapa de disseminação. Nesse projeto, a proposta é que, através

de ambientes virtuais de colaboração (comunidades de

prática), esse objetivo seja alcançado. Acredita-se que, como

conseqüência, inevitavelmente será estimulado o registro dos

conhecimentos, que já é uma das etapas representadas nas

práticas de gestão do conhecimento.

Por outro lado, pode-se dizer que a Valer, através do

Projeto "Trilhas de Desenvolvimento de Cargos Técnicos",

já realizou a etapa l, de identificação, na medida em que

possui toda uma metodologia apoiada em competências.

Já com relação às etapas 5 e 6, que representam a

aplicação e criação no modelo de práticas de gestão do

conhecimento, acredita-se que serão o desdobramento do

que se propõe nesse projeto.

O que esse projeto pretende é propor uma formação que

aproxime os técnico-especialistas dos conceitos de gestão do

conhecimento, instrumentalizando-os para dinamizar

comunidades de prática temáticas relacionadas às ações de

desenvolvimento das Trilhas Técnicas da Operação

Ferroviária.

Além disso, o projeto propõe que

a equipe hoje existente, que dá

suporte às comunidades de prática

da Valer, atue como um coaching

desses dinamizadores, mesmo após

estes receberem capacitação para tal.

O objetivo é proporcionar segurança

e desenvoltura na utilização das

técnicas de dinamização aprendidas

durante a capacitação.

Nessas comunidades, há

funcionalidades de comunicação

síncrona, como chats, e assíncrona,

como e-mail e fóruns. Dessa forma,

será possível a postagem de dúvidas

e a realização de contatos por

quaisquer técnicos que participem

da comunidade.

Há também disponível na

ferramenta uma funcionalidade

(agenda) para informar sobre os

eventos/ações da comunidade, com
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espaços para registros de

conhecimentos (biblioteca). A

proposta é que esses registros possam

ser feitos por meio de anotações

escritas até narrativas ("story-

telling"), vídeos e imagens. A

ferramenta permite que notificações

automáticas sejam enviadas aos seus

membros sempre que novos registros

forem adicionados à comunidade.

Como os técnicos ainda não

desenvolveram a cultura de registro,

a Valer disponibilizará uma equipe

especializada em "levantamento de

conteúdo tácito" para realizar tal

tarefa, e será permitido que os conhecimentos registrados

possam ser disponibilizados em diferentes mídias nas

comunidades de prática, tanto de forma completa quanto em

'objetos de aprendizagem', o que facilitará o acesso do técnico

ao item ou tema que mais lhe interessar, sem que seja preciso

a consulta a todo o registro.

Após participar do curso presencial, o técnico poderá se

utilizar da comunidade para manter contato com o

especialista, de modo a tirar dúvidas, explicitar melhor

determinados procedimentos e quaisquer outros contatos que

julgue necessário para a melhor realização de suas tarefas.

Como a atuação desse técnico pode ser itinerante (ao longo

da ferrovia, nos pátios de manobra de locomotivas, etc.), esse

projeto propõe utilizar o call center da Valer, onde o contato

se dá via telefone, um recurso de fácil acesso aos técnicos. O
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que se propõe, também, é que haja um

nível de atendimento específico para as

comunidades com o objetivo de prestar

um serviço mais ágil aos técnicos.

Esse projeto também propõe que

os principais temas postados no fórum

sirvam como fonte da dinamizacão do

técnico-especialista nas interações

propostas na comunidade de prática.

Acredita-se que esse projeto

provocará na Vale do Rio Doce o

deflagramento de uma cultura de

compartilhamento —a partir das áreas

de negócio que são a sustentação da

empresa—, que contagiará toda a

organização, num movimento de

aprendizado para a inovação entre

áreas e intra-áreas. Para avaliar o

desempenho alcançado pelas

Comunidades de Prática, o presente

projeto irá utilizar indicadores

quantitativos e qualitativos.

Expectativas

Dentre as expectativas para esse

projeto, a maior delas pretende que os

vários processos de conversão do

conhecimento tácito e explícito

ocorram num ciclo ascendente —do

indivíduo até pontos de contato da

organização com o ambiente. Nesse

processo, o indivíduo assumiria o papel

de criador do conhecimento, sugerindo

e propondo, a partir da utilização do

conhecimento ora compartilhado na

comunidade, e a organização assumiria

o papel de amplificadora do

conhecimento reconhecendo as contribuições e inovações

oriundas das comunidades de prática.

Sabe-se que o programa, em si, representa apenas uma

das ações para responder a essa expectativa, já que há condições

de gestão estruturais que também precisam ser contempladas.

Por outro lado, é claro o empenho da Diretoria de RH e

Desenvolvimento Organizacional nessa direção, o que dá

maiores indicações de que tal expectativa possa vir a ser

atendida a médio prazo.

Uma iniciativa que está em curso na Vale é o processo de

revisão das competências técnicas. Um dos objetivos desse

trabalho é estruturar um "Mapa de Desenvolvimento" para

o público técnico-gerencial, isto é, analistas, engenheiros,

geólogos e demais cargos da empresa que já possuam

formação específica. A idéia é de se ter um programa similar

à Trilha. No entanto, a diferença fundamental é que, no caso

da Trilha, há um itinerário de formação a percorrer. No

caso do Mapa, como se destina a um público que já possui

uma formação específica, o que se propõe nesse programa é

dar visibilidade ao empregado quanto às possibilidades de

desenvolvimento na área de conhecimento e no processo

em que atua, sem a necessidade de percorrer uma seqüência

pré-estabelecida. Para tanto, estão sendo revisitadas todas

as áreas de conhecimento existentes na Valer, bem como os

seus processos de negócio e as competências associadas a

cada um desses processos. Para esse trabalho, está sendo

estruturado um comitê, composto pelos especialistas nos

processos de cada área de conhecimento. Esses especialistas

representam as "pessoas-fonte" do conhecimento de cada

processo de negócio dentro da empresa.

O que esse projeto de final de curso prevê é que o mesmo

modelo de redes de compartilhamento do conhecimento seja

replicado para esse publico técnico-gerencial. Nesse caso, cada

comunidade de prática assumiria o nome de uma área de

conhecimento e as sub-comunidades nela contidas assumiriam

osnomes dos processos associados à área de conhecimento. Sendo

assim, o mesmo processo poderia ser replicado, ativando mais

uma camada dessa rede de compartilhamento.

Text Box
Fonte: T&D: inteligência corporativa, ano 15, n. 149, p. 18-24, 2007.




