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Pesquisa realizada pela

ABTD/MOT 2007 mostra

que o Brasil, no

segmento de T&D, vem

cada vez mais

investindo, o que o

destaca entre seus

pares, segundo dados

apurados no cenário

internacional

uando um dos
maiores bancos de
investimento do
mundo passou a
utilizar o termo
BRIC (Brasil, Rús-
sia, índia e China)

para representar as

economias emergentes que mais
influenciarão o futuro econômico e
social do globo, os investidores in-
ternacionais passaram a olhar, com
detalhes, as últimas projeções de-
mográficas e os modelos de acu-
mulação de capital e educação
desses países. De fato, as previsões
mais otimistas indicam que nos pró-
ximos 30 anos esses países pos-
suirão uma atividade econômica
maior do que os sete países mais
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O autorédiretor-sócio da M OT e diretor técnico da

pesquisa ABTD/MOT 2007

ricos do século 20, impondo uma

nova realidade internacional e

abrindo novos desafios na for-

mação e desenvolvimento de suas

populações. Por esta razão, uma

pergunta vem sendo repetida nos

mais importantes congressos de

gestão de pessoas em todo o

mundo: como estas comunidades

estão se preparando para atender

às novas demandas em treinamento

e desenvolvimento e como a edu-

cação básica pode influenciar

decisivamente neste tema?

Quando olhamos para o fenô-

meno gerado pela globalização,

pensamos imediatamente no

comércio internacional de -

produtos, mas isto não é

suficiente. Devemos levar em

consideração, como um grande

desafio da gestão do capital

humano, a influência que a

educação empresarial tem, em

cada país, diante do aumento da

competitividade internacional.

Na última década, graças ao

enorme desenvolvimento

tecnológico e à reengenharia que

ocorreu no sistema de transportes,

a globalização acelerou a

necessidade de criar processos de

aprendizagem que pudessem

valorar esta nova realidade

comercial.

O que se fazia antes com um

determinado cronograma e com modelos didáticos

consagrados, agora se faz com outras demandas, em menos

tempo e com um custo menor. A nova realidade mundial

criou um interessante mecanismo (antagônico) na maneira

de "capacitar" pessoas: ao mesmo tempo em que o mundo

parece pequeno, o "T&D globalizado" nos mostra que nas

aldeias locais ainda necessitamos de pequenos ajustes ou

adaptações que atendam às culturas locais, para que ele

seja realmente efetivo.

As organizações passaram a lidar com desafios maiores

e novas necessidades de desenvolver competências globais,

como a de descobrir talentos, criar novas idéias, levando

em consideração a diversidade e especificidade local, o

que demanda competências como flexibilidade e agilidade

na atuação das empresas.

Um exemplo concreto destas mudanças pode ser

percebido nos resultados da pesquisa que coordenei como

Percentual de funcionários treinados, por tamanho de organização

diretor da Associação Brasileira de Treinamento e

Desenvolvimento (ABTD). Nesta pesquisa, mais de 470

empresas participaram de forma virtual, por meio de

respostas estimuladas, gerando resultados que foram

apresentados no último congresso nacional de T&D,

realizado em Santos (SP), em dezembro de 2006.

Alguns indicadores mostram como o Brasil vem

realizando seu trabalho de casa em relação a essas mudanças
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