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Há 15 anos a Academia Accor América Latina atua e inova

em processos de aprendizagem



Academia Accor

Latin America

completa em 2007

uma trajetória de

15 anos de

existência. Pode-

se dizer que

transitou por diferentes modelos para

cumprir sua missão de ensinar a

ensinar e aprender a aprender, sempre

buscando se aperfeiçoar. Nesse

percurso, alcançamos 320 000

treinandos até dezembro de 2006.

Apenas o número é incapaz de contar

as histórias de desenvolvimento,

promoção e novos caminhos

profissionais que foram alcançadas

pelo incentivo à educação continuada.

Quando foi instituída, a dimensão

da Accor no Brasil era muito diferente.

Note-se que, de algumas poucas

unidades existentes na época, a Accor

administra hoje mais de 140 hotéis no

Brasil, distribuídos em cinco

segmentos, do super-econômico ao

superluxo: Fórmula l, Ibis, Novotel,

Mercure Apartments, Mercure Hotel

e Sofitel. A rede Ibis, por exemplo,

saltou do seu primeiro empre-

endimento, em 1999, para mais de 30

atualmente.

Na área da Accor Services,

segmento de serviços empresariais, o

esforço de formação foi também no

sentido da qualificação gerencial e,

especialmente, na qualificação técnica:

em poucos anos, a maior parte de seu

parque de serviços baseados em

"vouchers" de papel, os conhecidos produtos da família

"Ticket", passaram para uma plataforma de sistemas

sofisticados para uso de cartões eletrônicos.

Socialização e. profissionalização na manutenção

de um ótimo lugar para trabalhar

A cultura Accor no Brasil é difundida por meio do

Projeto de Empresa que, analogamente, eqüivale a um

Projeto de Vida. É uma proposta de viver a empresa de

uma forma diferente. É um projeto que tem como

objetivo a busca de um futuro brilhante e perene para a

empresa. Valoriza as pessoas, focaliza as necessidades

dos clientes e responde às demandas dos acionistas. Três

dimensões se complementam:

People: "Um ótimo lugar para trabalhar!"

Service: "O jeito Accor de servir!"

Profit: "Ganhando junto com a Accor!"

A Accor® prosperou e se desenvolveu acreditando

na valorização das pessoas e que todo comportamento

humano é resultante de processos de aprendizagem. Este

espírito se mantém até os dias atuais, e para assegurar

sua exeqüibilidade, possuímos um Conselho de

Educação, responsável pela Política de Educação

Corporativa e orientação sobre o funcionamento da

Académie®. Integram o Conselho o presidente, os

diretores corporativos de RH e Finanças e os diretores

das Unidades Estratégicas de Negócios.

Uma das principais responsabilidades da Académie

é promover o alinhamento cultural dos colaboradores,

ou seja, a difusão da cultura Accor em todos os níveis da

empresa. A edificação do "Um ótimo lugar para

trabalhar!" requer necessariamente lideranças que

comunguem valores e possuam atitudes que dão vida

aos postulados difundidos pela mídia interna. Apenas

atitudes são capazes de mobilizar pessoas e cultivar um

ambiente de trabalho que traga felicidade e satisfação
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aos colaboradores. A preparação das lideranças em estilos

alinhados aos valores Accor também faz parte do rol de

atribuições da Académie Accor.

O estímulo à educação continuada

Mas a formação profissional é apenas um dos aspectos

contemplados hoje pela ação da Academia Accor. Ao longo

do tempo, ampliou cada vez mais o seu escopo de atuação,

visando abranger, no conceito de educação corporativa,

diversas perspectivas de atuação:

• Educação Básica

• Educação para o Convívio

• Educação para a Família

• Educação para a Saúde

• Educação para a Sociedade

• Educação para o Trabalho

Ou seja, apoiada e orientada

pelo Conselho de Educação, que

congrega o Comitê de Direção Geral

da Accor América Latina e mais os

dirigentes de Recursos Humanos e

da Academia, ela assume que a

finalidade de sua ação vai muito

além de formar ou capacitar os

colaboradores do grupo para o

trabalho.

Para a Accor, uma empresa que

prima pela qualidade dos serviços,

o investimento em educação é o

mais valioso que a organização pode

dedicar aos seus colaboradores

como contribuição direta a essas

pessoas e como contribuição à

sociedade de forma derivada.

Assim, a Academia Accor

promove hoje ações para os

principais públicos de interesse do

grupo, recorrendo a todas as

alternativas técnicas disponíveis

para condução de processos

educacionais. E naquelas ações em

que a expertise acadêmica é

essencial, estabelece convênios com

instituições reconhecidas para o

desenvolvimento de programas

abertos a seus colaboradores,

familiares, clientes e parceiros, a

exemplo dos programas de

graduação e pós-graduação em

gestão de serviços, desenvolvidos
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em parceria com a Fundação Escola de Comércio Álvares

Penteado.

Fruto desse esforço, o colaborador Accor e seus

familiares têm acesso hoje à educação em todos os

níveis e para todos aqueles focos já mencionados,

seja por oferta direta ou através de parcerias.

A Academia Accor promove

ações para os principais

públicos de interesse do

grupo, recorrendo a todas as

alternativas técnicas

disponíveis para condução de

processos educacionais

Os próximos passos da
Academia Accor, a par da
consolidação e aperfeiçoa-
mento do modelo de atuação, é
escrever um novo capítulo em
sua história de educação
corporativa com todos os países
da América Latina onde o grupo
está presente, numa decisão
tomada no início de 2006.

As pessoas são o centro

da estratégia empresarial

A Accor coloca as pessoas
como o centro de suas atenções
estratégicas. Pessoas que são os
colaboradores, os clientes,
acionistas e as comunidades. E
de forma coerente elegeu a
educação de seus colaboradores
como um dos pi lares que
fundamentam a execução de
seus planos estratégicos para
2010, com destaque para o
planejamento da abertura de
100 novas unidades hoteleiras
e a meta de atender diariamente
cerca de 10 milhões de pessoas
com seus serviços empresariais.

A Academia Accor América
Latina certamente terá um
papel essencial na realização
destas ambições.

Text Box
Fonte: T & D: inteligência corporativa, ano 15, n. 150, p. 32-36, 2007.




