
Cálculos difíceis,
mas não impossíveis
Escolas e empresas ainda têm dificuldade em definir
indicadores consistentes para medir o retorno sobre
o investimento em cursos de pós-graduação

mensuração do retorno sobre
o investimento - mais conhe-
cido pela sigla em inglês RÓI

(Return On Investment) - em programas de
educação corporativa vem se tornando um
grande desafio para gestores de pessoas.
E não só para eles: muitas instituições
de ensino também se deparam com essa
dificuldade. Um exemplo desse fenômeno
é citado por Lúlia Queiroz Silva, coorde-
nadora do núcleo pedagógico da Fundação
Dom Cabral (FDC), de Minas Gerais.

Ela conta que, recentemente, um dos
diretores da instituição participou de um
congresso que reuniu as principais esco-
las de negócios do mundo e relatou que a
maioria dessas instituições ainda não tem
uma metodologia definida para mensuração
do ROÍ para seus clientes. Trata-se, sem
dúvida, de uma tarefa difícil, uma vez que
aborda de um ativo intangível. Imagine
calcular quanto um curso de MBA de um
executivo pode trazer de retorno para a em-
presa. Esse é um exemplo, segundo Lúlia,
que reforça a complexidade dessa equação.
"Ela só é possível se houver uma previsão
de rentabilidade do projeto que envolva o
curso", aponta.

Mas existem alternativas para isso,
conforme conta Goret Paulo, coordenadora

executiva da FGV Cursos Corporativos. Ela
diz que, ao término do curso, é possível
desenvolver projetos de melhoria a serem
implementados na empresa e que possam
trazer aumento de receitas ou redução de
despesas. Esse é, de acordo com a professo-
ra, um caminho para avaliar se o que foi in-
vestido pode trazer bons resultados práticos.

A Cosan - maior produtora e proces-
sadora de cana-de-açúcar do mundo com
18 unidades produtoras no Estado de São
Paulo, três em construção em Goiás, duas
refinarias e dois terminais portuários - de-
senvolveu, há pouco mais de um ano, o
primeiro MBA de Gestão e Tecnologia do
Setor Sucroalcooleiro, realizado em parce-
ria com a Escola Superior de Agricultura
Luiz de Queiroz (Esalq-USP). "Os alunos
são de diversas unidades da companhia e
foram selecionados por meio da avaliação
de competência", explica Luis Carlos
Veguin, diretor administrativo. "A maior
parte tem formação em engenharia e todos
possuem potencial de liderança", ressalta
o executivo.

O programa intercalou módulos técnicos
e comportamentais, ministrados por profes-
sores da Esalq e de outras unidades da USP,
além de consultores e profissionais que alia-
ram experiências acadêmicas e de mercado.
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Segundo Veguin, apesar de a empresa
não ter indicadores de ROÍ em educação
executiva, os funcionários formados no
curso já apresentaram sete projetos que
estão em fase de implementação e deverão
trazer redução sensível nos custos para
a companhia. "Hoje, nossa empresa está
mais preocupada com o investimento,
especialmente em tecnologia e ativos e,
conseqüentemente, é necessário investir
também nas pessoas", justifica.

Mas, quem imagina que não existem
indicadores que avaliem o retorno desse in-
vestimento, Veguin adianta-se a explicar que
os indicadores de RH acompanham os das
demais áreas, por exemplo, quanto o trei-
namento contribuiu para a redução do custo
de manutenção das máquinas agrícolas.

A Ceva, multinacional holandesa da área

de logística, também seguiu o mesmo cami-
nho da Cosan e montou uma turma com 35
funcionários em cargos de liderança para
o MBA Executivo em Gestão Empresarial
da Fundação Instituto de Administração
(FIA). Atualmente, a companhia avalia
alguns projetos desenvolvidos com base
no curso para serem implementados. Entre-
tanto, segundo Mansa Almeida, gerente de
desenvolvimento humano e organizacional,
ainda não é possível avaliar os resultados
pelo fato de que eles ainda estão em fase
de avaliação.

Benedito Milioni, diretor técnico da
Associação Brasileira de Treinamento e
Desenvolvimento (ABTD), apresenta uma
teoria simples, mas que pode ser eficaz
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para medir o retorno sobre
o investimento em T&D. "A
fórmula consagrada e univer-
salizada para essa medida é
resultado líquido [resultado
bruto menos investimento
total], dividido pelo inves-
timento total e multiplicado
por cem, que dá o indicador
em percentual do efetivo re-
torno", conceitua (ver exem-
plo no quadro).

Maior companhia ferro-
viária do Brasil, a ALL -
América Latina Logística co-
meça a chegar muito próximo dessa fórmula.
Rodrigo Paupitz, coordenador de desenvol-
vimento de gente, explica que a empresa
produz relatórios que trazem indicadores de
resultados individuais de quanto é investido
e de melhoria de performance. "Até o final
do ano, deveremos ter um relatório conso-
lidado do retorno sobre o investimento em
educação executiva", estima.

Paupitz ainda informa que a ALL man-
tém um programa de desenvolvimento de
lideranças, baseado no sistema de ava-
liação 360° e que é aplicado para toda a
diretoria e gerências de primeira linha. A
partir da identificação das

lacunas de competências,
são desenvolvidas soluções
customizadas com escolas
de negócios do Brasil e
do exterior, como Harvard
Business School, Stanford
University, Instituto Empre-
sa de Madri, University of
Cambridge, Fundação Dom
Cabral e FGV-SP.

Rugênia Maria Pomi, di-
retor a-execu ti vá da Sextan-
te Brasil, instituto que pu-
blica anualmente a Pesquisa
Brasileira em Gestão do
Capital Humano - Bench-

Marisa, da Ceva:
projetos em fase de
implantação

Rugênia, da Sextante:
avaliar o retorno
de educação e
aprendizagem
executiva é mais do que
uma necessidade óbvia

marking e que desenvolveu a
metodologia LVS (Learning
Value System), afirma que
para a apropriação do ROÍ
duas questões são funda-
mentais: a ligação com a es-
tratégia dos negócios e uma
cultura que correlacione
investimentos em educação
e resultados empresariais.

Ela acrescenta que cada
negócio deve ter métricas di-
ferentes e estas devem estar
correlacionadas à eficácia do
desenvolvimento humano.

Questionada sobre o Balanced Scorecard
(BSC), Rugênia diz considerar uma ferra-
menta interessante para avaliar a materia-
lização da estratégia da empresa; porém,
para a apropriação do ROÍ em T&D, "há
que se cuidar para não ficar incompleta,
analisando-se apenas o quadrante de apren-
dizagem, pois são as pessoas que falem os
resultados em todos os quadrantes".

A pesquisadora aponta, como principal
dificuldade para definir indicadores de
retorno sobre o investimento em desenvol-
vimento humano, a descrença de alguns
profissionais em relação à mensuração.
"Os que acreditam na mensuração, ao se
estabelecerem as correlações na avaliação
do retorno, podem esbarrar na superficia-
lidade de análise e na ausência de sistemas
de informações mais complexos sobre
pessoas", destaca.

Milioni considera a falta de informação
confiável sobre o status da situação que
motivou o treinamento para ser comparado
com o novo cenário na realidade pós-curso
como outra dificuldade para se obter o
ROÍ. "Não seria exagero afirmar que mais
de 90% dos programas realizados não têm
a menor condição de passar por um crivo
de avaliação dos seus resultados que seja
sério e até tolerante em termos de certos
rigores", condena.

Guia de Educação Corporativa • 2DO8



Para Lúlia Queiroz Silva, professora da
Fundação Dom Cabral, é imprescindível
definir e aplicar os indicadores logo no
início do programa e, ao término, avaliá-
los. Ela ainda acrescenta que a definição
dos indicadores depende da natureza de
cada projeto, mas, em geral, contempla as
áreas social, ambiental, tecnológica, eco-
nômico-financeira, bem como medidas de
desempenho individual e organizacional
(ver quadro de indicadores).

Entretanto, ela ressalta que se a empresa
não oferecer mecanismos de suporte de
transferência da tecnologia aprendida no
curso, não é possível medir resultados. "De
que adianta o profissional aprender a usar
BSC, por exemplo, se ele não usa no seu
dia-a-dia?"r questiona.

Não há como negar que para o sucesso
da medição do ROÍ é imprescindível o
patrocínio e a participação
da cúpula da empresa e dos
gestores. ''Avaliar o retorno
de educação e aprendizagem
executiva é mais do que uma
necessidade óbvia, pois o
valor de uma empresa está
diretamente ligado à sua ca-
pacidade de aprender. Além
disso, a sustentação do futuro
das organizações dependerá
da competência de seus exe-
cutivos atuarem como líderes
educadores. Então, como não
avaliar o retorno dos investi-
mentos em educação corpo-
rativa?", adiciona Rugênia.
A pesquisadora declara que
as empresas, na maioria dos casos, gastam
com treinamento em vez de investir.

Milioni, além de concordar com Rugê-
nia, afirma que não há fórmula milagrosa,
nem receita de bolo, fáceis a ponto de exi-
gir esforço mínimo, como sonham muitos
dos que atuam no campo da educação
corporativa. "Eu parto de um princípio des-

de o começo da minha carreira: se houver
uma única dúvida que seja sobre se um
treinamento venha a dar resultado, não se
deve realizá-lo, porque dinheiro não aceita
desaforo", sentencia.

Pauptiz, da ALL:
relatório consolidado
do retorno sobre
o investimento em
educação executiva
até o fim deste ano

Apesar de a aferição do ROÍ pelas esco-
las de negócios ainda ser incipiente em todo
o mundo, como foi apontado por Lúlia, da
FDC, no início da reportagem, elas estão
preocupadas em desenvolver uma metodo-
logia que permita entregar relatórios con-
sistentes de mensuração do retorno sobre
o investimento em educação executiva.

Segundo a coordenadora do Núcleo
Pedagógico, a FDC mantém uma área de
pesquisa que faz as medições dos resultados
dos programas de educação executiva desde
o início de 2008 e os primeiros relatórios de

retorno sobre o investimento
para os clientes devem ser
apresentados no final do pri-
meiro semestre de 2009.

Goret, coordenadora-exe-
cutiva da FGV Cursos Cor-
porativos, afirma que a Fun-
dação Getulio Vargas oferece
uma consultoria acoplada ao
treinamento, indicando quais
competências necessitam ser
melhoradas, mas é a empresa
que tem uma visão global
de seus objetivos e como o
colaborador vai contribuir
para atingi-los. "É uma es-
tratégia de desenvolvimento
compartilhada entre o RH e

a instituição de ensino", pondera.
Rugênia Pomi, diretora-executiva da

Sextante Brasil, aponta para a necessidade
de as instituições de ensino ligarem os
resultados de um processo de treinamento
e desenvolvimento à mudança em quali-
dade, produtividade, vendas ou serviços e
inovação. (Vanderlei Abreu)
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