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Por que as
empresas
precisam de
universidades
corporativas

ENTO

izer que todo mun-

do usa não parece

ser um motivo para

implementar uma

universidade cor-

porativa (UC) na

empresa. É preciso mais, co-

mo, por exemplo, entender o

porquê, as motivações e as

necessidades, além de estudar

e pesquisar os prós e os con-

tras, as vantagens e os desafios

que uma UC pode engendrar.

Depois de ler as sete sugestões

que preparamos nas próximas

páginas, converse com seus

pares, busque informações

com colegas de empresas que

adotam algum modelo de

educação corporativa e, acima

de tudo, caso decida-se por

implementar algum sistema

de aprendizagem, defina pra-

zos e meios de monitorar o in-

vestimento, sempre conside-

rando os resultados que pre-

tende alcançar.



I
Considere o seguinte: a) aprender é a principal

matéria-prima do conhecimento; b) o mercado

se movimento, de forma relevante, com base

em conhecimento; c) só existe inovação

quando se usa o conhecimento de forma

especulativa, buscando-se resultados que irão

diferenciar, notavelmente, seu produto ou

serviço da concorrência —atendendo o interesse ou a

necessidade do cliente, de forma cabal. Esses aspectos

ocorrem em diferentes momentos dentro de uma empresa.

E o que eles têm em comum? A palavra conhecimento.

Ora, se sua empresa pretende entrar, de verdade, no

mercado, ela precisa, se não dominar, usar o conhecimento

como vantagem competitiva. O que só poderá ocorrer se

esse insumo intelectual estiver minimamente estruturado

dentro do negócio. E a melhor forma de estruturar esse

conhecimento, com vistas à sua propagação, estímulo e

transformação da realidade, é processá-lo numa

universidade corporativa.

Tão ou mais importante do que ter

uma universidade corporativa é

pensá-la como um "espírito", como

uma "vontade política". Isso se

aplica especialmente a empresas que

não adotam, ainda, nenhum tipo de

estrutura educacional. Mas o que

significa esse "espírito" ou vontade política? Vejamos.

Chamamos de universidade corporativa, numa definição

bem sintética, um conjunto de práticas de aprendizagem

que podem ocorrer, sob diferentes formas, dentro de um

complexo físico ou virtual, na empresa, em que as pessoas

se dispõem de tal forma que são capazes de absorver

conhecimento. Muitas organizações, avançando nesse

conceito, arranjam-se estrategicamente no sentido de

estruturarem um ambiente que permite tal ocorrência. Mas

nem todas são capazes de fazê-lo, seja por razões

econômicas ou mesmo pela falta

de uma visão global mais acurada

sobre o que vem a ser

conhecimento. Em tais casos —

certamente a maioria— faz

diferença o pensamento e a visão

dos gestores. Nem sempre a

empresa tem a percepção dessa

necessidade, mas essa percepção é

quase uma obrigação para o gestor

profissional. Imbuído do

"espírito" de uma universidade

corporativa, o gestor precisa

encontrar meios de, se não for

capaz de instituir formalmente um

centro de aprendizagem, ao menos

disseminar a necessidade de

aquisição de conhecimento, mol-

dando essa carência em "espaços

criativos para a aprendizagem",

que podem ocorrer em pequenos

grupos de estudos, em reuniões no

fim do expediente (ou no começo),

tudo de forma independente de um

"sistema organizacional de

educação estruturado". A idéia,

claro, não é abrir mão nem do

sistema nem da estrutura. Mas, na

medida em que eles não estão

disponíveis, que a ação do gestor

funcione como um vírus altamente

contagioso a ponto de, com o

tempo, convencer a empresa, e

todo o seu board, não só da im-

portância mas, também, da neces-

sidade de criar mecanismos estru-

turados para a disseminação do

conhecimento.



MOT implementa PDL
na Galvão Engenharia

Com o Programa de Desenvolvimento de Líderes (PDL), a MOT Mudanças

Organizacionais mostra a força de suas crenças e conceitos, com resultados

expressivos na construtora

á 12 anos no mercado, a MOT - Mudanças
Organizacionais vem se consolidando como uma das
empresas mais atuantes e inovadoras na área de
consultoria, treinamento e gestão de pessoas. Mais que
pelo tempo de existência, a empresa se destaca pelo
formato das soluções que propõem à sua extensa, e
prestigiosa, lista de clientes —entre eles Bradesco,
Avon, AES, Gillette, Unisys, Itaú, SBT e Galvão
Engenharia. Os trabalhos, em geral, se dividem em
programas estruturados (com vistas a atender de modo
ágil e econômico as demandas); em soluções
customizadas (em que se busca respostas adaptadas
para necessidades específicas); e palestras
motivacionais (concebidas para se realizarem como
eventos dinâmicos e práticos, mas conduzidos de forma
interativa e com muita criatividade). Um dos pontos de
destaque na atuação da MOT é o forte apelo conceituai
de seus programas, os quais se baseiam em estudos e
pesquisas de renomadas instituições internacionais,
como a ASTD Workplace Learning Performance, da
qual a MOT é associada.

O tema Liderança, tão discutido hoje no mundo
corporativo, é uma das frentes em que a MOT vem
realizando notáveis trabalhos. Recentemente a empresa
foi contratada pela Galvão Engenharia para conduzir
seu Programa de Desenvolvimento de Líderes (PDL),
cujo conteúdo versava sobre:
• Liderança Motivacional;
• Trabalho em Equipe;
• Assertividade;
• Administração de Conflitos;
• Prática do Feedback; e
• Autoconhecimento, com a fundamentação teórica
da Análise Transacional.

Como metodologia, os consultores da MOT usaram
estudos de caso e dinâmicas de grupo. O público-
alvo foram sócios-diretores, gerentes e engenheiros.
O PDL foi aplicado em São Paulo (SP) e em duas
turmas no Nordeste (Fortaleza, CE e Recife, PE). Vale
a pena conhecer os antecedentes ambientais da
empresa para aplicação do programa.

Contexto
A Galvão Engenharia atua no ramo de construção

pesada (rodovias, barragens, hidroelétricas) e,
recentemente, entrou também no ramo de petróleo e
gás, atendendo obras da Petrobras e, em São Paulo, da
Com gás. Embora o número de trabalhadores possa
variar, dependendo dos projetos conduzidos, hoje a
empresa tem, em média, 2 500 funcionários
contratados, fora empreiteiros e outros agentes
terceirizados para serviços específicos. Os donos,
diretores e acionistas da Galvão Engenharia são
visionários. Sabem onde querem chegar e querem estar
entre as maiores empresas do ramo de construção e
serviços de infra-estrutura do país. Para tanto, investem
pesado em tecnologia e recursos. Mas sabem que isto
não é suficiente.

Apesar de uma estrutura sólida, bem organizada e
com as áreas contábil e financeira bem consolidadas, a
empresa não tinha, no passado, bem delineado, por
exemplo, sua área de recursos humanos. Ou seja, ainda
não existia, formalmente, uma área preocupada com o
investimento em capacitação e desenvolvimento
profissional. "Na verdade, tínhamos o recurso, mas
faltava lapidá-lo. Por exemplo, faltava uma identificação
com as competências básicas e essenciais da empresa,
o alinhamento de conceitos entre os engenheiros e as
equipes. Essa era uma percepção geral. Sabíamos que
faltava alguma coisa", lembra a responsável pela área
de Recursos Humanos, Gisela Pestana. Para identificar
exatamente essa lacuna, Gisela conta que visitou os
canteiros de obra nas regionais, participou de alguns
treinamentos técnicos com os engenheiros e outros
grupos de profissionais, conhecendo assim melhor a
empresa e sua população. Apesar dos cerca de 2 500
funcionários, o corpo de engenheiros (cerca de 150) da
Galvão Engenharia é chave no processo de disseminação
do conhecimento —técnico, comportamental, de
liderança, etc. Isso porque a interface de relacionamento
desses profissionais é o ser humano (que está na equipe,
na comunidade, no governo, na fiscalização, etc.), com
quem lidam no dia-a-dia, o tempo todo. Portanto, a
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habilidade em lidar com pessoas era uma competência
a ser fortemente desenvolvida, o que começou a
acontecer com os treinamentos voltados para
negociação e liderança. "Mas faltava ainda trabalhar a
parte de gestão de pessoas, o como lidar com a equipe.
Isso porque eles até tinham conhecimentos e
habilidades nesse campo, mas era preciso estruturar
esse conhecimento, no sentido de como formar equipes,
escolher pessoas e lidar com elas", explica Gisela. Além
disso, um outro fator fundamental nesse processo foi
que a empresa cresceu muito rápido. "Quando estamos
numa empresa pequena, é mais fácil manter a mesma
linha de pensamento, disseminar valores e a cultura.
Numa empresa grande, com o detalhe do rápido
crescimento, o desafio é como manter o padrão, na
medida que mais e mais pessoas vêm entrando na
companhia", observa.

Esse foi o cenário em que foi aplicado o Programa
de Desenvolvimento de Líderes, da MOT, o qual se
propunha a dar conta desse desafio. Participaram do
PDL todos os engenheiros, gerentes da área
administrativa, inclusive a diretoria executiva e o
presidente da empresa. Com o programa em
andamento, a idéia agora é atingir outras camadas da
empresa, incluindo supervisores de área e outros
gerentes.

De acordo com Gisela, esse processo foi
importante, "porque começamos a ter um alinhamento
na empresa, a partir da diretoria, passando pelos
engenheiros. E agora isso começa a ser disseminado
para toda a empresa, ou seja, haverá continuidade."

Resultados
A partir da implementação do Programa, as

mudanças hoje são visíveis na Galvão Engenharia,
confirmadas pelos próprios funcionários. Por exemplo,
as equipes valorizam mais o feedback, os gestores
ouvem mais e, algo que antes era uma dificuldade, há
uma preocupação maior em relação ao gerenciamento
de pessoas. "Ou seja, o programa facilitou esse
processo, possibilitando, aliás, um maior
autoconhecimento por parte dos gestores, que
começaram a pensar em sua própria postura enquanto
líderes, comparando-a, inclusive, com outros líderes da
empresa", diz Gisela.

Para a Galvão Engenharia, mais importante que a
obtenção de resultados é a consistência e a
sustentabilidade desses resultados no tempo, algo que
começa a ser pensado (e praticado) a partir do
desenvolvimento de lideranças. E um conceito que se
alinha com o pensamento da empresa, que desenhou
um plano de crescimento para 10 anos, e cujos
principais mobiles são o investimento em pessoas e o

desenvolvimento de líderes.
Segundo a responsável pelo RH, o interesse pelo

PDL por parte dos funcionários tem sido muito grande,
apesar da natureza do trabalho, bastante corrido, com
prazos determinados. "Muitos", diz ela, "replicaram as
ferramentas com suas equipes e nos perguntam quando
irá acontecer o próximo módulo, enfim, o treinamento
foi uma importante quebra de paradigmas nesse
processo. E isso foi muito bem aceito."

Marina Gonzalez, consultora da MOT, lembra que o
fato de os treinamentos terem sido programados para
sextas-feiras e sábados contribuiu, em parte, para o
sucesso do programa. "Na medida que a empresa
liberava os funcionários na sexta, no sábado eles
investiam com sua participação, co-responsabilizando-
se reciprocamente nesse aprendizado." E acrescenta:
"Também contribuiu a sensibilidade do RH com o dia-
a-dia da empresa, disponibilizando oportunidades sem
atropelar os processos de trabalho."

Para Gisela, "trabalhar com a MOT foi muito
positivo. Há flexibilidade, dentro de uma relação de
confiança, competência e interesse da consultoria em
nos atender dentro da nossa necessidade. A facilidade
de adaptação dos programas também é um fator
importante na relação, de forma que a MOT acaba sendo
um grande parceiro, um canal de comunicação, falando,
nos trabalhos, pelo RH da empresa. Um outro ponto foi
que houve uma empatia muito grande com a Galvão.
Tudo que fazemos aqui tem de ter resultado, com muito
objetivo, e nesse aspecto a MOT atendeu nossa
expectativa. Os temas foram precisos e a MOT mexeu
muito com a Galvão. Foi fantástico", conclui Gisela.

O trabalho feito na Galvão Engenharia reflete
algumas das crenças do fundador da MOT, Alfredo
Castro: "seriedade, competência e resultados", um tripé
auto-sustentável que vem sendo praticado, por pessoas,
com fortes impactos em todas as atividades da MOT.



CAPA

Sua empresa vende, entrega e tem
lucro. Satisfeito? Por que não? É o

que basta para uma empresa
sobreviver, certo? Quem poderia
dizer que não. Mas, será suficiente

vender e entregar para se obter lucro

ao longo do tempo? Bem, nos dias de hoje, não. Não?
Sim, porque para vender e entregar, com vistas a alcançar

lucros, é preciso vender e entregar bem. E mais: é preciso
pensar o que se vende e a forma como se entrega, sem
contar que também é preciso pensar o processo de

produção, a influência (veja só) do humor dos

trabalhadores na confecção do produto (eles estão
felizes?), enfim, é preciso pensar, pensar, pensar —para
vender e entregar bem. Então, lembram os arautos: "De
pensar morreu um burro". Pode ser. Mas, hoje, sem

pensar ninguém sobrevive. Claro, não defendemos que
as empresas se transformem em academias de filosofia
(embora isso não fosse de todo ruim). Mas é preciso

pensar, filosoficamente inclusive, dentro da empresa.

Exemplos de empresas que pensam não faltam: Apple,
Sony, Toyota, Natura..., enfim, a lista é extensa. Você,
eventualmente, pode até não concordar com o resultado

do "pensamento" encontrado nos produtos dessas
empresas. Mas elas pensam, não só em si, mas, também,

em você, que nem sempre concorda com elas. Aliás, você
que, eventualmente, não concorda, é um dos principais

propulsores do "pensamento" dessas empresas, porque
elas buscam obsessivamente encantar pessoas como você.
E, no entanto, e apesar de você, elas estão no topo do

ranking das mais valiosas, mais criativas e, para seus
acionistas, mais rentáveis. Se concentrassem seu sucesso

apenas naquilo que vendem e entregam, já não seriam
lucrativas. Talvez nem existissem mais. Ou seja, pensar
faz parte do futuro, algo que só acontece quando reunimos

elementos e conhecimento sobre aquilo que almejamos.

Uma universidade corporativa provavelmente é um bom
lugar para que isso aconteça.

Bom, então as
univers idades
corporativas res-
pondem a todas as

necessidades de

desenvolvimento
e educação, certo? Em termos. Cada

coisa em seu lugar. Primeiro, as

universidades corporativas não
eliminam a necessidade das univer-

sidades tradicionais, fora das em-
presas. Se alguém argumentar que as

escolas formais (faculdades e univer-

sidades) não estão atendendo a de-
manda satisfatoriamente, não se ilu-
da: isto tem a ver, no Brasil, com o

problema da educação em geral. E
as universidades corporativas não

têm o papel, nem a competência (e
muito menos a obrigação) de suprir

deficiências ou equívocos eventual-

mente encontrados nas escolas
tradicionais. É um erro imaginar que

uma universidade corporativa possa

suprir um tipo de educação para o

qual ela não foi criada, e um erro
maior (quase um desastre) criar uma

universidade corporativa com essa
finalidade. Por melhor que seja o

ensino formal, uma universidade
corporativa terá um papel bastante

distinto da academia tradicional, isto
porque seu foco está em produzir

conhecimentos específicos para de-
terminada natureza de uma empresa,
ao contrário do que ocorre na escola

tradicional, cujo conhecimento é

mais abrangente e atende a um leque



bastante diferenciado de interesses —com algumas

exceções. Numa UC, o foco do conhecimento está

necessariamente atrelado a resultados empresariais

e à criação de musculatura intelectual em deter-

minado segmento. Ou seja, o conhecimento é, lite-

ralmente, aplicado. Tanto é verdade que muitas

empresas pensam seus sistemas de educação como

espaços de compartilhamento de saberes oriundos

tanto das universidades tradicionais como prove-

nientes de pesquisas conduzidas dentro da própria

organização. O que se quer, muitas vezes, é concei-

tuar práticas, buscando-se com isto embasá-las de

forma consistente. Portanto, é importante valori-

zar cada um desses conhecimentos tanto quanto

suas origens, e, na medida do possível, intercam-

biá-los, compartilhá-los e mesclá-los.

Uma universidade corpora-

tiva não é uma entidade

extraterrestre. Ao contrário,

tem a ver com o ambiente

em que vivemos. Se a

entendemos como reflexo da

realidade, perceberemos facilmente sua
importância. Como assim? Vivemos num mundo

que se transforma a cada momento, que apresenta

soluções (muitas forjadas, é verdade) para todo o

tipo de necessidade. Produtos e serviços são

criados com a finalidade de "resolver problemas"

do consumidor, "facilitando" sua vida, o que,

naturalmente, implica estudo e pesquisa. Como a

variedade de desejos e interesses é cada vez maior,

em razão da assustadora customização ou

personalização de produtos e serviços, é "natural"

o investimento de poderosos capitais em estudos,

pesquisas e desenvolvimentos. Como dissemos

acima, uma empresa não consegue sobreviver só

Text Box
Anúncio
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com vendas, o tempo todo. É preciso investir (e inventar),

não necessariamente novos, mas diferentes produtos e
serviços. O tempo todo. E isso ocorre não só porque há
diversidade de interesses —isto sempre existiu, na

verdade—; mas porque existem (foram criadas) condições
para se pensar (e atender) essa imensa diversidade de

interesses —o que, em última análise, traz gordurosos
ganhos para todos. Trata-se de um círculo virtuoso, do
qual não faz parte ou, pelo menos, não faz muito sentido
perguntar se precisamos tanto de tudo isso. Basta que as

coisas circulem, de forma a conectar interesses, desejos,
diversidade, pesquisa e conhecimento, tudo bem azeitado

com fortes doses de ansiedade e estresse. Enfim,

independentemente do alto teor de utilitarismo e
descartabilidade desses artifícios emocionais, o fato é que
uma universidade corporativa é vital para alimentar esse
círculo.

Ainda sobre se uma universidade

corporativa daria conta de todas
as demandas de conhecimento

necessárias a uma empresa, vale
lembrar que isso só acontece se a

UC for realmente concebida para

atender às necessidades do negócio, particularmente
naquilo em que o negócio se identifica como necessidade
de aprimoramento de pessoas, produtos/serviços e
processos. Nesse sentido, uma UC é mais que um braço

estratégico; na verdade, será um repositório de

conhecimentos críticos para determinada organização.
Ressalte-se que uma UC nasce de um projeto denominado

"sistema de educação corporativa" (SEC), algo em que
se estabelecem e identificam-se razões, demandas e
conceitos específicos sobre como uma empresa deve
aprender (ou sobre a melhor forma de uma empresa

aprender, em determinado cenário). Requer, obviamente,

o envolvimento de gestores e um bom aporte pedagógico,

e deve atingir, das mais variadas

formas, o máximo de colaboradores
possível. Evidentemente, há outras
formas de propagar conhecimentos,

até porque, alguns saberes resultam
de práticas antes nunca imaginadas,

mas certamente estimuladas, por

alguma forma de SEC ou UC. O que
não pode ser esquecido é que uma
UC só irá cumprir seu papel se, e
somente se, a organização estiver

aberta para ela, permitindo e reco-

nhecendo sua contribuição como vi-
tal para o sucesso não só do negócio
mas, também, das pessoas.

Chega a ser

quase uma he-

resia falar em
UC e não

mencionar

aquilo que

vem sendo um de seus principais
atrativos, o e-learning. Quase todas

as empresas que pensam, hoje, em
projetos de UC não os desvinculam
da utilização de ferramentas de e-
learning. Mais que uma tendência,

essa utilização, como dissemos

acima, encontra respaldo na rea-

lidade —virtual, inclusive. E parte
da premissa de que a aprendizagem
pode acontecer em qualquer tempo
e espaço, o que, por si, esfacela a tese,

às vezes imperiosa, de que uma
escola tem de ser construída ou

"acontecer", sempre, dentro de



"quatro paredes". Nada contra as "quatro paredes", mas

sua existência não elimina a virtualidade da transmissão

do conhecimento, que, aliás, chega a ser superior, em

alguns casos, em termos de qualidade, que a transmissão

presencial —uma vez que os recursos disponíveis são

infinitamente mais dinâmicos e versáteis. De qualquer

forma, a prudência recomenda: cada coisa em seu lugar.

Os encontros presenciais, em alguns momentos, têm

relevância pedagógica que dificilmente poderão ser

atingidos pelas salas ou pela solidão virtuais. E vice-

versa.

Ao falar de educação corporativa,

tudo é possível, relativo e ponde-

rável. Como diriam os antigos, todo

o cuidado é pouco, porque aprender

é perigoso, embora emocionante. E

só não é mais perigoso que parar no

tempo e acreditar que vender e entre-

gar sejam suficientes. Para quem

pensa e acredita poder construir o

futuro, essa alternativa é inviável,

para dizer o mínimo.
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