


integral do curso e dos livros para
o funcionário. A empresa também
oferece tempo livre remunerado - até
três horas por semana, dependendo
da carga horária do curso - para os
estudos. E depois de toda essa ajuda
para aumentar o nível de escolarida-
de, a empresa também concede uma
boa recompensa ao final do curso - 5
mil dólares em ações da UTC para

_ os associate's degree [N.R.
quem conclui os dois anos do

júnior college] e dez mil dólares
para os níveis de bacharel ou acima.
Bill Bucknall, vice-presidente sênior
de RH da UTC, diz que o programa é
uma referência no meio empresarial,
e ele provavelmente está certo.

Embora um programa de assis-
tência aos estudos seja um beneficio
padrão para o funcionário - dois ter-
ços das corporações oferecem algum
tipo de auxílio, segundo a pesquisa
de benefícios de 2005 da Society for
Human Resource Management -,
somente de 5% a 10% dos funcioná-
rios participam desses programas, de
acordo com a International Founda-
tion of Employee Benefit Plans.

São vários os motivos para o baixo
índice de utilização. Os custos com
educação aumentaram muito nos
últimos anos, o que torna mais difícil
para o funcionário bancar essas des-
pesas. Os empregados que trabalham
em horário integral dispõem de pou-
co tempo para se dedicar a aulas e aos

estudos. E os funcionários também
podem não ter estímulo para buscar
mais educação se não vêem o retorno
de seus esforços em bônus ou em
oportunidades de promoção.

Para ajudar os funcionários a
superar essas barreiras, empresas
como a UTC estão indo além dos
onipresentes programas de assis-
tência à educação ao estabelecer
parcerias com universidades e bancar
totalmente as despesas, ao criar pro-
gramas de complementação escolar,
ao dispensar os funcionários para
horas de estudo e ao fornecer bônus
para premiar os funcionários que
alcançam suas metas.

O que essas empresas obtêm de
retorno? Funcionários altamente
qualificados e leais.

rogramas
grande alcance

Quando a General Motors (GM) se
separou da Electronic Data Systems
Corp., uma empresa de TI, em 1996,
sabia que precisaria reconstruir seu
departamento de TI do zero. Com a
contratação de Ralph Szygenda como
o primeiro Chief Information Officer
da montadora, o departamento de
sistemas de informação e serviços
embarcou numa jornada de educação
interna e externa que segue até hoje.

O ponto alto é o programa de mes-
trado em ciências da computação e

gestão de TI, oferecido aos funcioná-
rios do setor por meio de um acordo
de ensino a distância com a Carnegie
Mellon University- sem custos para
o colaborador. O programa é quase
idêntico ao programa presencial da
universidade, embora os cursos ele-
tivos sejam baseados em prioridades
estabelecidas pela GM, conta Karyn
Moore, responsável pelos programas
de mid-career da Heinz School of
Public Policy and Management.

"A GM, sobretudo Ralph Szy-
genda, é muito comprometida com
o desenvolvimento de suas pessoas,
especialmente na área de sistemas
de informação", relata Moore. Nos
primeiros cinco anos do programa, 60
funcionários da GM se graduaram e
quase a mesma quantidade de funcio-
nários está matriculada atualmente.

Como resultado direto das melho-
rias de processos que os estudantes
desenvolveram com esse programa
desde 1999, a GM impulsionou as
receitas e cortou ou evitou custos na
faixa de 200 milhões de dólares, conta
Chris Tipton, diretor global de RH dos
sistemas e serviços de informação.

O programa é livre e aberto para
todos os l .950 funcionários do setor,
embora a aceitação varie conforme
as necessidades da companhia e os
orçamentos internos do departamen-
to. Durante o programa, de dois anos
em média, os estudantes participam
semanalmente de discussões on-line
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com colegas e com membros
da universidade. Uma equipe
da GM supervisiona as pro-
vas presenciais. "As pessoas
entendem que [o programa]
não é moleza, mas que benefi-
cia tanto o funcionário quando
a GM", observa Tipton.

O programa enfatiza tanto
habilidades em TI quanto as
gerenciais, reconhecendo que
os funcionários de perfil técnico
por vezes não possuem as qualida-
des de liderança necessárias para
desempenhar funções gerenciais e
galgar degraus na organização, conta
Szygenda. "O programa da Carnegie
Mellon oferece isso e mais."

Diferentemente da especificidade
da GM, o programa educacional da
United Technologies é mais aberto.
Os funcionários podem estudar o
que quiserem, de estudos gerais
à física avançada, seja em busca
de um diploma ou apenas fazendo
aulas ocasionais.

O programa de escolaridade
começou em 1996, conduzido pelo
CEO George David para elevar o
patamar de 6% de uso do tradicio-
nal programa dê .assistência aos
estudos. Desde então, dos 67 mil
funcionários da empresa, mais de
14.983 obtiveram diplomas, e mais
de 13.500 estão matriculados em
cursos, conta Bucknall.

Os funcionários dispensados po-
dem utilizar o programa por um ano
após o desligamento, e trabalhadores
cujos postos forem transferidos pela
UTC para 50 milhas [N.R.: cerca
de 80 quilômetros] distantes dos
escritórios ficam elegíveis por quatro
anos, relata Bucknall. "O programa é
economicamente interessante para a
empresa em termos de recrutamento,
retenção, promoção e assistência aos
funcionários em caso de desligamen-
to", conta. "Se esse não for o benefi-

Se as empresas não podem
oferecer programas grandiosos (e
dispendiosos) como os da UTC e
da GM, existem alternativas me-
nores e mais baratas que atingem
metas semelhantes.

Por exemplo, a Mitretek Syste-
ms, empresa de ciências e engenha-
ria sem fins lucrativos, com cerca
de 700 funcionários, seleciona
quatro pessoas anualmente para
seus programas de escolaridade. A
concessão engloba cursos sem res-
trição e sem custos, escolha da ins-
tituição, 300 dólares por semestre

para livros, duas horas remuneradas
por semana por curso durante o
semestre e gastos com transporte,
conta Audrey Kremer, profissio-
nal responsável pelos programas

corporativos de treinamento.
Para ajudar a assegurar a jus-

tiça entre os candidatos, os
executivos procuram

selecionar funcio-
nários de cada um

dos três centros da em-
presa cujas propostas educacionais
reflitam uma variedade de cursos.

Ainda que apenas poucos sejam
escolhidos por ano, a Mitretek
acredita que a natureza altamente
competitiva do programa ajuda a
atrair e reter os melhores funcioná-
rios. Os critérios para o programa
do nível de graduação incluem as
realizações do profissional na Mitre-
tek, um indício de que o candidato
pode obter sucesso no programa e do
valor que a educação pode agregar
para a empresa.

A disponibilidade permanente
para estimular a educação e uma for-
ça de trabalho altamente qualificada
e competitiva ajudam a eliminar
qualquer potencial comentário nega-
tivo sobre quem é selecionado, diz
Kremer. "De 65% a 75% dos nossos
funcionários já têm pós-graduação",
explica ela.

Além disso, qualquer funcionário
que obtenha um diploma de mestrado
pelo programa de assistência educa-
cional da empresa ganha um bônus
de 2,5 mil dólares, e de 4 mil dóla-
res pelo doutorado. "Manter bons
funcionários satisfeitos não é uma
grande despesa", diz Kremer.

Na UTC, os funcioná-
rios são livres para deixar
a companhia a qualquer
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cio mais valorizado, é certamente o
segundo ou o terceiro."

Durante a última década, a UTC
investiu mais de 500 milhões de
dólares em educação corporativa,
destinando a maior parte da verba em
custos dos cursos e o restante em prê-
mios em ações, que totalizam cerca
de 139 milhões de dólares. "Nós não
olhamos especificamente para o ROÍ
[do programa de escolaridade do
funcionário^, afirma Bucknall, "mas
olhamos para a nossa performance
como uma empresa o tempo todo."
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tempo sem ter de reembolsar os
custos de educação (qualquer que
tenha sido a duração dos cursos).
Mas Bartosz observa que o progra-
ma educacional o vinculou (e indu-
bitavelmente outras pessoas) mais
fortemente a United Technologies.
"Eu nunca estive em um lugar em
que os líderes se importassem de
fato com meu desenvolvimento e
com o alcance de meus objetivos
pessoais", afirma Bartosz. "Por con-
ta disso, eu sinto uma forte ligação
com a empresa. Eu teria de procurar
bastante para encontrar uma outra
oportunidade como esta."

E ele não está sozinho. "Desde que
começamos a acompanhar os dados,
o índice de retenção entre os gradua-
dos pelos programas educacionais
para funcionários nos EUA foi sig-
nificativamente mais alto do que a
força de trabalho geral - em alguns
pontos o índice de retenção foi mais
do que o dobro do que a média geral
da empresa", conta Paul Jackson, um
porta-voz da UTC.

O comprometimento é visível,
do CEO aos níveis de gestão.
"Cada chefe que eu tive esteve
genuinamente entusiasmado", diz
Bartosz, que estima que a empresa
investiu 85 mil dólares com a sua
formação superior.

Bartosz atribui o seu sucesso

educacional e profissional ao pro-
grama. Durante seus oito anos na
empresa, ele fez dois mestrados no
Western New England College, um
em administração e outro em gestão
de engenharia. E depois de começar
como engenheiro, ele subiu quatro
faixas salariais na empresa até o seu
atual cargo de gestão.

Como a General Motors tem
demonstrado - por meio de sua
parceria no mestrado com a Car-
negie Mellon -, ajudar os bons
funcionários pode ter efeitos di-
retos no resultado. A empresa não
oferece incentivos além da bolsa
integral para os participantes, mas
Bala Murthy, que se graduou com
o programa, já viu benefícios tan-
gíveis. "Isso me ajudou a expandir
meu círculo de contatos, adquirir
conhecimento e obter algo seme-
lhante a um feedback em tempo
real", conta Murthy, acrescentando
que a informação obtida no curso
geralmente tem aplicação imediata
em seu trabalho como gestor. "Ain-
da que não tenha havido promoções
até agora, as habilidades recém-
adquiridas me deixam mais forte e
confiante, batalhando para fazer o
meu melhor", afirma.

Conjugar o emprego em tempo
integral, a família e a agenda escolar
não é para qualquer um, mas Murthy
afirma que o esforço foi compensa-
do. "Aprender é estimulante", diz.

"Não apenas para adquirir um
rol de habilidades e usá-lo
para aprimoramento pessoal.
Todo e qualquer graduado

deve estar disponível para
orientar as outras pessoas.
É isso que diferencia um
líder de um chefe." *~
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