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A força da

APRENDIZAGEM
| Por Dayse Gomes, Ana Claudia Freire e Regina Bronstein

Conheça os resultados

obtidos com a educação

corporativa, usada na

CVRD como instrumento

de desenvolvimento

sustentável
Colaboradores da Vi

m 2006, a Companhia Vale do Rio

Doce passou a ocupar a posição de

segunda maior empresa global da

indústria de mineração e metais e

consolidou seu processo deU m
41 internacionalização com foco no

desenvolvimento sustentável. Seu

crescimento e expansão são conquistas baseadas numa

atuação responsável, focada em resultados, com visão de

longo prazo e um forte compromisso com as pessoas. O

desenvolvimento de cada empregado impacta no presente e

no futuro da organização. Nesse sentido, a estratégia de

educação corporativa da Vale se consolida como um vetor

de transformação.

Implementada em 2003, a Valer—

Universidade Corporativa Vale—

desenvolve projetos integrados a partir

da sistematização das competências

organizacionais, gerenciais e técnicas,

utilizando-se de modernos métodos

pedagógicos e recursos didáticos

inovadores. Suas ações educacionais

alcançam os 13 estados brasileiros e

20 países em que a empresa atua,

localizados nos cinco continentes.

A partir do entendimento de que a

educação envolve a gestão e a

mensuração da aprendizagem, a Valer
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investe na formação cidadã,

capacitando as pessoas para

continuarem a se desenvolver nos

âmbitos pessoal, social e

profissional.

As ações educacionais da Valer

são orientadas para os segmentos de

Cidadania Corporativa, Educação

Básica e Formação Profissional,

Especialização Técnica e Gestão e

Liderança. Cada segmento é gerido

por um modelo educativo específico,

que auxilia empregados e gestores a

construírem itinerários de formação

para convergir às necessidades de

desenvolvimento.

A seleção das ações educacionais

é realizada com base no diálogo entre

as áreas de negócio e a área de

Recursos Humanos, resultando no

Plano de Desenvolvimento de

Equipes, que traduz o conjunto de

ações individuais ou de grupo para

cada etapa de formação alinhado aos

objetivos estratégicos da companhia.

Atualmente a arquitetura

organizacional da Valer está baseada

em quatro pilares:

• A difusão e capacitação dos

empregados nos valores, nas políticas

e nos processos que compõem a

identidade corporativa da Vale —
conceito do "DNA CVRD";

• Formação, qualificação e
certificação profissional para o nível

técnico-operacional (modelo

educativo de Trilhas Técnicas);

• A educação continuada na
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formação de técnicos e especialistas, para garantir o processo

de inovação tecnológica e a ampliação da sua expertise

(modelo educativo de Mapas de Desenvolvimento); e

• A formação e o desenvolvimento contínuo dos líderes,

garantindo a sustentabilidade das estratégias e resultados

empresariais (modelo educativo de Trilha de

Desenvolvimento Gerencial).

Realizações

• A grande demanda por profissionais técnicos qualificados

nas regiões onde atua é um grande desafio para a companhia.

Por isso, a Valer investe no desenvolvimento de jovens das

comunidades, por meio do Programa de Formação

Profissional. Além de atrair e formar mão-de-obra para a

Vale, essa iniciativa promove a inclusão social e amplia o

nível de empregabilidade dos jovens nas localidades onde a

empresa possui operações.

• A promoção carreira técnica é uma das prioridades da

Valer. Unindo a aprendizagem teórica e prática à realidade

profissional e social, novos currículos de formação foram

elaborados com base em competências, dando aos empregados

a possibilidade de direcionar de forma estruturada o seu

desenvolvimento. As áreas de Operação Ferroviária e de

Operação e Manutenção de Mina foram as primeiras a terem

seus currículos organizados dentro desse modelo, denominado

Trilha Técnica. Para implementá-lo foram qualificados

educadores internos e realizados diversos convênios com

instituições de ensino. Em parceria com o CEFET - ES e MA,

foi criado o primeiro curso Técnico em Ferrovia do país.

• Outra ação relevante é a oferta de Ensino Fundamental e

Médio para empregados diretos e de empresas prestadoras de

serviços, iniciativa que, em 2006, teve a adesão de mais de

500 profissionais. Para ministrar as aulas, são contratados

profissionais de educação e capacitados na metodologia do

Telecurso 2000 —parceria com a Fundação Roberto Marinho,

Sesi e Fundação Bradesco.

• Para compor um corpo técnico altamente qualificado, a
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Valer desenvolve cursos customizados in company, programas

pioneiros de pós-graduação e convênios de bolsas de estudo

com renomadas instituições de Ensino Superior no Brasil e

Balanço Valer 2006

Educação Básica
• 520 empregados e contratados cursando o ensino

fundamental e médio;
• 84 formados no Ensino Fundamental; e
• 17 formados no Ensino Médio.

Formação, Capacitação e Especialização Técnica
• 1.4 milhões de horas de treinamento técnico
representando 59 horas em média por empregado.

Certificação Profissional
• ,450 empregados capacitados e 100 certificados
pela Abraman.

Formação Profissional
• 1 700 jovens capacitados e 871 contratados.
Pós-graduação
• 359 empregados.
Liderança Transformadora
• 40 horas de treinamento gerencial por gestor.
• 1 600 líderes realizaram Ritos de Passagem e
Curvas de Aprendizagem.

Atitude Preventiva
• 197 mil horas de treinamento em saúde e

segurança.

Gestão Ambiental
• 300 empregados treinados.

Redes de Aprendizagem
• 150 educadores internos capacitados; e
• 8 comunidades de prática ativas.
E-learning e tutoria
• Oferta de 43 conteúdos on-line;
• 120 turmas conduzidas por tutores;

• 22 mil participações em cursos de auto-estudo; e
• Média de 14 mil horas de capacitação virtual para

todos os públicos da cadeia de valor da CVRD.

no exterior. Destacam-se:

Especialização em Sistema Minero-

Metalúrgicos (Universidade Federal

de Ouro Preto); Especialização em

Tecnologia Mineral (Universidade

Federal do Pará); Especialização em

Engenharia Ferroviária (Puc-Minas)

e convênios com a École dês Mines,

de Paris, & Centro Tecnológico

Mineral do Chile.

• A difusão dos valores, processos

e políticas que formam a identidade

da Vale também é foco da Valer. A

promoção da cidadania corporativa

inclui ações de capacitação para a

implementação de grandes projetos,

como, por exemplo, o Sistema de

Saúde e Segurança, Sistema de

Gestão Integrada (ERP), entre

outros. Em 2006, um destaque foi o

curso Cidade e Território, em

parceria com a Fundação Vale do Rio

Doce e a Universidade Federal do

Rio de Janeiro.

• Para formar líderes

transformadores, a Valer promove

ações específicas nas ferramentas e

competências de gestão. Nos últimos

dois anos, os gestores participaram

dos Ritos de Passagem e Curvas de

Aprendizagem, ações da Trilha de

Desenvolvimento de Gestão e

Liderança. O Rito tem por

característica ampliar a visão do

negócio e fazer com que os líderes

compreendam seus papel e suas

responsabilidades, assim como

destacar a importância do diálogo e
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Cada segmento é gerido

por um modelo educativo

específico, que auxilia

empregados e gestores a

construírem itinerários de

formação para convergir às

necessidades de

desenvolvimento

da sua atuação em rede. Já as Curvas provocam a reflexão
sobre estilos, valores e atitudes que impactam no
posicionamento e resultados da Companhia. As turmas são
compostas por gestores de todas as unidades da empresa no
mundo. Esse modelo é realizado em parceria com diversas
Instituições, com destaque para o MIT (Massachussets
Institute of Technology) / Sloan School of Management, nos
Estados Unidos e o IMD (International Institute for
Management Development), na Suíça.

Os indicadores de eficácia do modelo educacional Valer
demonstram os seguintes avanços na cultura
organizacional: internalização e aplicação do conceito de
educação continuada; a atitude de prontidão dos

empregados em relação ao
autodesenvolvimento; a ampliação
da expertise e da competência
técnica com foco na excelência
operacional; e a consolidação do
processo de carreira & sucessão
gerencial.

A fim de ampliar o acesso às
ações educativas, a Valer possui 21
câmpus de treinamento, dois
Centros de Educação Profissional
no Pará (Paraupebas e Canaã dos
Carajás) e duas carretas que
funcionam como unidades móveis.
Toda a infra-estrutura é concebida
de forma a propiciar um ambiente
adequado ao ensino teórico-prático.

Em sintonia com o crescimento
da Vale, o modelo educacional Valer
evolui. Amplia o seu alcance, com
a implementação de unidades no
exterior, e passa a atender novos
públicos, promovendo o
desenvolvimento de toda a cadeia
produtiva da Vale. A educação
passa a protagonizar o processo de
desenvolvimento integrado -
social, ambiental e econômico—,
contribuindo para a construção de
um futuro sustentável para a
companhia, para o Brasil e para o
mundo.

ecarvalho
Text Box
Fonte: T & D: inteligência corporativa, ano 15, n. 149, p. 20-24, 2007.




