
O DESAFIO DE ENVOLVER

LÍDERES EMPRESARIAIS

Não só a presença, mas

também o envolvimento do
líder é fundamental para o

sucesso de um sistema de

educação corporativa

É sabido que o projeto completo de um

Sistema de Educação Corporativa (SEC)

compõe-se de três grandes fases:
Concepção/Modelagem, Preparação para

Implementação e Implementação/
Manutenção. Sinteticamente, as principais

atividades relacionadas a cada fase são:

1) Concepção/ Modeiagem
• Definição dos eixos de competências

críticas empresariais;

• Formulação do plano de ação

estratégico do SEC, que, de modo

geral, aborda os seguintes tópicos:
Missão, visão, diretrizes e objetivos;

Filosofia de atuação;
Públicos-alvo;

Principais produtos e serviços;

Principais escolas e soluções de
aprendizagem; e

» Governança e estrutura.

2) Preparação para Implementação
• Elaboração das grades curriculares;

• Definição do perfil dos provedores e

parceiros;

• Identificação e busca dos provedores e

parceiros;
• Desenho final das soluções de

aprendizagem;



• Definição do sistema de avaliação e dos

principais indicadores de resultados dos

programas; e

• Implementação de piloto das soluções

de aprendizagem prioritárias.

3) Implementação/ Manutenção

• Lançamento oficial;
• Execução e acompanhamento dos

programas; e
• Implementação do sistema de

mensuração.

O principal cuidado para que um SEC

tenha sucesso, ligado à fase de concepção,

é realizar o diagnóstico das competências

empresariais alinhadas às competências
humanas, para, a partir daí, desenhar as

soluções de aprendizagem, garantindo

assim que o SEC esteja vinculado às

estratégias de negócio.

O advento desses sistemas

educacionais estratégicos rompe a

gestão de pessoas, para que os líderes

favoreçam o desenvolvimento de pessoas e

suas competências, de forma a contribuir

efetivamente para o sucesso empresarial.

Por isso, o papel dos líderes é vital no

êxito de um SEC, não apenas por serem os

agentes de disseminação e consolidação

das competências e da cultura empresarial,

mas, principalmente, porque será por meio

de sua prática exemplar que serão

percebidos como lideranças educadoras.

Assim sendo, o principal aspecto a ser

considerado na fase de preparação para

implementação é formular estratégias para

envolver adequadamente as líderes.

Tudo em um SEC deve ser

criteriosamente pensado e planejado, para

que ele atinja seus objetivos, mas serão os

líderes empresariais que darão movimento

a esse projeto, tornando-o, efetivamente,

um sucesso. Afinal, educação é prática

também!

O grande divisor de águas entre um

separação entre tempo e espaço de

aprendizagem e de trabalho, exigindo que

se trabalhem simultaneamente as

dimensões da formação e da prática de

SEC bem-sucedido e um projeto que não

sai do papel, e, conseqúentemente, não

ganha vida na organização, é justamente o

envolvimento dos líderes, apropriando-se



desse sistema como uma ferramenta

poderosa para viabilizar a estratégia

empresarial. A mentalidade da Educação

Corporativa deve permear toda a cultura

organizacional e fazer parte do cotidiano

da organização, sendo crucial o papel dos

líderes empresariais. Assim, como se

estabelece uma relação entre o líder

dentro da organização e um SEC? O papel

do líder reforça a formação dos indivíduos

e, ou é reforçado pela formação e

capacitação destes? Como é a participação

todos os tempos peia "Fortune"). Coffin

criou uma meritocracia baseada em

avaliação de performance que foi a pedra

fundamental de uma cultura que fez da GE

uma máquina de fazer talentos, tornando-

se referência mundial no desenvolvimento

de talentos e formação de líderes. Sua

universidade corporativa —Crotonville—,

fundada em 1956 pelo então presidente

Ralph Cordiner, é a primeira que se tem

registro no mundo, de acordo com Bartlett

& McLean, e reveiou-se uma importante

dos líderes no SEC? Facilitam o processo

de conscientização das necessidades de

desenvolvimento de competências por

parte de suas equipes? Orientam suas

equipes no que diz respeito aos seus gaps

e potencialidades? São capazes de

acompanhar e avaliar os resultados

decorrentes de suas equipes participarem

dos programas educacionais? Colocam

seus conhecimentos e competências a

serviço da organização?

Um caso paradigmático nesse sentido é

o da GE, uma empresa de U$ 163 bilhões

de faturamento, em 2006, com mais de 300

mil funcionários espalhados por mais de

cem países e com tradição fenomenal de

CEO's (Charles Coffin, presidente de 1892

a 1922, que sucedeu o fundador Thomas

Edison, foi nomeado o CEO "número 1" de

ferramenta na consolidação dessa cultura,

em que é muito forte compromisso pessoal

do líder com os processos e as práticas

diárias de gestão de pessoas

institucionalizados na empresa.

No livro "Building a Learning

Organization: 7 lessons to involve your

CEO", Jeanne Meister evidencia

basicamente sete papéis a serem

desempenhados pelos executivos para que

eles atuem efetivamente como lideranças

educadoras e construam de fato uma

learning organization. São eles:

• Visionário: aponta a direção da

educação corporativa;

• Patrocinador: promove o encorajamento

nas suas equipes de colaboradores;

• Controlador: participa ativamente no

controle do desenvolvimento de





competências;

• Especialista: idealiza e desenvolve

novos programas educacionais;

• Professor: ensina nos programas

educacionais;

• Aprendiz: mostra também sua vontade

de aprender, frequentando cursos;

• Comunicador: divulga e promove

interna e externamente o SEC

Na prática, isto significa que os líderes

precisam estar preparados para

Uma reflexão que parece muito

apropriada diz respeito a como poderia ser

estimulada a atuação dos líderes

empresariais em cada fase do Sistema de

Educação Corporativa (Concepção,

Preparação para Implementação,

Implementação/Manutenção). Ou seja, que

compromissos eles poderiam assumir

relativos a cada papel? Como fariam isso?

Caso esta reflexão seja realizada de

forma ampla e abrangente nas empresas, a

partir da consolidação dos resultados,

desempenhar plenamente seus papéis de

educador, formador e orientador no

cotidiano do trabalho, criando um ambiente

onde os membros da equipe se sintam

motivados a utilizar toda sua
potencialidade e a buscar sempre padrões

elevados de desempenho.
Impossível implementar com êxito um

SEC colocando a responsabilidade por sua

gestão e operação apenas nas mãos do

gestor da educação corporativa, de seu

staff e de seus parceiros externos

(provedores, instrutores, consultores,

etc.). Dessa forma, sugere-se que as

lideranças apropriem-se dele e utilizem

tudo que ele oferece, pois não se trata

apenas de "oferta de cursos", e sim de um

processo cultural que se estabelece em

toda organização.

seria possível definir uma agenda comum

para os executivos, com estratégias e

bandeiras coletivas para garantir que os

compromissos assumidos como prioritários

em relação à educação corporativa sejam

de fato cumpridos.
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