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Saiba como a SAP, utilizando sua própria tecnologia, leva

conhecimento a clientes, parceiros e funcionários



Mateus Pestana atua em Business Development

Manager e Joaquim Alberto Pereira em Education

Portfolio Specialist, na SAP

SAP Netweaver. Além, é claro, das estratégias de

marketing, parcerias, comunicação e imprensa que

permeariam qualquer lançamento dessa magnitude, um

outro ponto tirava o sono daquela equipe de trabalho: como

garantir que os 12 000 funcionários da SAP espalhados

pelo mundo, com contato direto com clientes, estivessem

preparados para falar com propriedade sobre a nova solução

e a nova estratégia da empresa, já no momento do seu

lançamento?

A tarefa não era simples, a mudança era grande, o

tempo, curto, e a dispersão geográfica, imensa. A solução?

Lançar uma campanha global de capacitação no SAP

Netweaver via e-learning.

Para garantir a participação dos funcionários, foram

alinhadas estratégias organizacionais com objetivos

pessoais que incidiam diretamente na remuneração variável

dos funcionários e seus respectivos gestores, ou seja, o

programa consistia de um currículo de cursos a distância,

com uma certificação obrigatória, que deveriam ser

realizados obrigatoriamente até uma semana antes do

lançamento do novo produto da SAP.

O exemplo acima é uma pequena amostra do que existe

por traz da filosofia da SAP University, organização

responsável pela capacitação e desenvolvimento dos

funcionários da SAP ao redor do mundo: alinhar programas

de desenvolvimento e capacitação à estratégia

organizacional, mantendo a vantagem competitiva da SAP

através do desenvolvimento das

pessoas.

Implantado desde fevereiro de

2003, o "SAP University Learning

Portal" é o principal meio de

comunicação entre a SAP

University e a comunidade global

de funcionários SAP. Atualmente,

a SAP University está presente em

mais de 40 países, nos quais a SAP

possui operações, atingindo cerca

de 32 000 funcionários ao redor do

mundo. As taxas de adoção do

Portal chegam a 90% da força de

trabalho global.

Através do SAP University

Learning Portal, os funcionários da

SAP têm acesso a ofertas de

aprendizagem virtual, presencial e

mista, histórico de capacitação e

gaps de conhecimento para a

posição atual. Tudo isso é possível

graças à integração entre o portal

de capacitação e o sistema de

recursos humanos da empresa. A

plataforma utilizada pela SAP é o

SAP Enterprise Learning, solução

LCMS da SAP, que é totalmente

integrada com a solução de Human

Capital Management da empresa.

A mesma plataforma utilizada

para gerir e entregar capacitação

para o público interno é utilizada

para executar a operação da área

ezembro de 2003. No frio

inverno de Waldorf, executivos

da gigante alemã de software

SAP preparam a estratégia de

lançamento do que viria a ser o

produto mais inovador da

empresa nos últimos dez anos, o
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A mesma plataforma

utilizada para gerir e

entregar capacitação

para o público interno é

utilizada para executar a

operação da área de

educação da SAP, em

níveis mundiais

de educação da SAP, em níveis mundiais. A flexibilidade e

a robustez da plataforma nos permite operar de maneira

unificada os programas de treinamento para o público

interno e externo. Enquanto para o público interno a

integração com os sistemas de recursos humanos e custos é

o mais importante, para o público externo a integração

com o sistema de atendimento a clientes (CRM) e vendas é

o ponto mais crítico.

Os números não são pequenos. A SAP Educação ocupa

atualmente o posto de maior organização de educação de

Tecnologia da Informação no mundo, mesmo posto que

ocupa no Brasil ("Maiores e Melhores" 2007 - IDG), o

que corresponde a uma média, no Brasil, de 159 cursos

por mês e mais de 3 200 alunos por semana (números de

2008, até o mês de maio). Em 2008, os cursos a distância

representam 40% do total ofertado, enquanto que em 2007

este número foi de 30%.

Para organizações como a SAP,

mobilidade, produtividade,

agilidade e prontidão são demandas

prementes no cenário de um

mercado cada vez mais

competitivo, inovador e voraz. Já

não é novo o fato que vivemos

ciclos de mudanças inevitáveis que

acontecem a uma velocidade que

muitas vezes não podemos

acompanhar. Tais mudanças

impactam fortemente a realidade

das organizações, gerando novas

demandas, e com freqüência é

bastante difícil encontrar

profissionais com as qualificações

necessárias ao pleno atendimento

dessas necessidades, com qualidade

e velocidade. O livro "Workforce

Crises: How to Beat the Corning

Shortage of Skills and Talent"

(Harvard Business School Press,

April 2006), mostra que boa parte

dos novos postos de trabalho

requerem competências que apenas

um quinto dos trabalhadores

possuem.



Pesquisa realizada e publicada

no site da Deloitte, em maio de

2007, com cerca de 530 executivos

de várias partes do mundo, aponta

que quase noventa por cento dos

executivos entrevistados considera

que "assuntos relacionados a

pessoas se tornarão mais

importantes". A mesma pesquisa

aponta ainda que entre as

principais preocupações desses

líderes estão a gestão de talentos e

o treinamento.

Um sistema integrado de gestão

do capital humano é fundamental

para criar, ofertar e gerir

oportunidades de desenvolvi-

mento a todas as esferas da orga-

nização, incluindo definição e

alinhamento de metas e objetivos,

gestão de talentos, desempenho,

aprendizagem, competências e

colaboração.

Em 2004 a SAP realizou um

projeto bastante ambicioso para

criar um catálogo global de perfis

na área de serviços de organização,

o "PACE profile". Além de

padronizar e facilitar a vida dos

funcionários com relação ao

planejamento de carreira, esse

projeto permite que qualquer

gerente de projeto da SAP ao redor

do mundo possa identificar

rapidamente quais funcionários

possuem os conhecimentos

necessários para determinada

atividade ou projeto. A

A filosofia que

sustenta o PACE é ter

as pessoas certas no

lugar certo no menor

tempo possível, em

qualquer lugar do

mundo

implantação do PACE profile diminuiu pela metade o

tempo de busca por consultores, além de melhorar

significativamente o nível de qualidade dos mesmos.

A filosofia que sustenta o PACE é ter as pessoas certas

no lugar certo no menor tempo possível, em qualquer lugar

do mundo. Através de uma busca rápida no portal

corporativo da SAP, um gerente de projetos em Singapura

pode rapidamente encontrar o consultor com o perfil

desejado no Brasil, podendo saber quais são suas principais

competências e experiências em projetos anteriores.

Maximizar o potencial da força de trabalho, com

equilíbrio entre expectativas, qualificação, conformidade

regulatória, remuneração e reconhecimento, é ponto

fundamental para a aquisição das metas da empresa, porém

é uma equação que precisa ser elaborada e resolvida em

um processo integrado de gestão de capital humano.

Caminho que a SAP, juntamente com os seus clientes e

parceiros, tem trilhado, ao mesmo tempo em que tem

ajudado a construir.
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