
acirrada competição que
enfrentam os diversos mer-
cados faz com que cada vez
mais empresas encontrem

na educação corporativa, termo nas-
cido nos Estados Unidos, especifica-
mente na General Eletric, com o exe-
cutivo Jack Welch, a mola propulsora
que precisavam para otimizar o trei-
namento e desenvolvimento (T&D)
de seu quadro de funcionários. Neste
caminho, surgem as Universidades

Corporativas (UC), que preparam os
colaboradores em suas respectivas
áreas de atuação para melhorarem
sua performance na produção

As UCs podem ser implementadas
de maneira presencial ou com cursos
a distância. Neste último caso, o e-
learning, com cursos on-line a partir
de um Learning Management System
(LMS), pela web ou intranet, tem sido
o modelo adotado em praticamente
todo o mundo.



Entretanto, mais do que "moldar"
os subordinados, uma Universidade
Corporativa tem papel estratégico em
uma organização. É fundamental não
somente por ser uma maneira de ofe-
recer programas de treinamentos con-
textualizados em relação às compe-
tências dos colaboradores, mas tam-
bém por auxiliar a consolidar e estabe-
lecer a cultura empresarial. Dessa for-
ma, bem implementada e organizada,
alinhada ao planejamento estratégico
da mesma, pode desenvolver o capital
humano, além do capital intelectual
da própria companhia. É o que diz o
designer instrucional da QuickMind,
provedora de soluções para desen-
volvimento do capital humano, espe-
cialista em e-learning e redes sociais,
Alexandre Ribeiro Bobeda.

O especialista acredita que a UC te-
nha ganhado força nos últimos tem-
pos porque as empresas brasileiras

sentiram a necessidade de acompa-
nhar as inovações e os conceitos já
praticados e disseminados com suces-
so em outras partes do mundo. Para
ele, em um momento de globalização,
com a chamada "economia do conhe-
cimento", que desafia as empresas a
todo instante, educar e saber geren-
ciar talentos torna-se fundamental.
"Essa é uma maneira confiável e efi-
caz para o desenvolvimento de com-
petências e está de acordo com esses
novos tempos, nos quais todos estão
conectados", observa.

Redução de custos
A Totvs, desenvolvedora de softwa-

re de gestão, o chamado ERP, mante-
ve a Universidade Corporativa criada
há 10 anos pela Datasul, que foi incor-
porada pela companhia no ano passa-
do, porque entendeu seus benefícios,
principalmente em relação à redução

de custos com viagens, hospedagens,
gerenciamento do que é aprendido,
menor número de retrabalhos e, con-
seqüentemente, maior produtividade.
Desde 1999, quando foi criado, o pro-
jeto já contou com investimentos de
R$ 9 milhões.

Atualmente, quase todo o qua-
dro de funcionários tem acesso
ao chamado Sistema de Gestão de
Aprendizagem (SGA). Para os partici-
pantes do programa, que é 99% virtu-
al, todos os cursos são gratuitos e in-
cluem materiais de apoio. Clientes e
outros públicos têm a opção de pagar
uma quantia para participar de al-
guns treinamentos.

Segundo a diretora de relações hu-
manas da TOTVS, Maria de Fátima
Albuquerque, os cursos, em sua maio-
ria, são relacionados aos produtos co-
mercializados pela organização, po-
rém, a Universidade também dispo-
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Wagner da Cruz, da Dedic:
Educação corporativa impacta diretamente

no processo de recrutamento e seleção e dá
chances reais de crescimento na empresa

nibiliza alguns voltados à área de ne-
gócios, como vendas, por exemplo. A
formação corporativa da TOTVS, no
entanto, não tem nenhuma ligação
com o Ministério da Educação. Todo
o processo é elaborado de acordo com
as necessidades da própria empresa. "A
programação é baseada na evolução
dos produtos e identificação de neces-
sidades. Ela varia em função da com-
plexidade de cada assunto. Temos trei-
namentos de 15 minutos e outros com
carga horária de até 80 horas", explica.

Aliás, Maria de Fátima faz questão
de enfatizar que a companhia não
costuma utilizar o termo formação.
"Possuímos um processo de certifica-
ção interna para homologação do co-
nhecimento dos funcionários. Temos,
em média, 90 mil participações em
treinamentos por ano, se conside-
rarmos colaboradores internos, fran-
quias, controladas e clientes", infor-
ma. No ano passado, foram aplicadas
mais de 4,6 mil provas com cerca de
50% de aprovação, um crescimento de
40%, resultado do programa de incen-
tivo à participação e certificação da
companhia, denominado Olimpíadas
do Conhecimento.

Abaixo ao absenteísmo
Outra empresa que incrementa a

passos largos a área de educação de
funcionários é a Dedic, gigante do
contact center. Com um investimen-
to de RS 8 milhões ao ano somen-

te no mercado paulista e parceria da
Fundação para o Desenvolvimento da
Tecnologia, Educação e Comunicação
(Fundetec), o projeto, iniciado no se-
gundo semestre de 2006, e ainda iné-
dito entre as empresas do setor, foi
concebido para diminuir os índices de
absenteísmo e turn over. Entre os co-
laboradores que estão no programa,
os índices diminuíram 70%.

Segundo o diretor de Recursos
Humanos da companhia, Wagner da
Cruz, a iniciativa agrega valor à opera-
ção da empresa, já que programa está
intrinsecamente relacionado às áreas
com melhor empregabilidade no mer-
cado. Atualmente, são oferecidos 15
cursos, todos autorizados pelo MEC,
divididos em cinco áreas: Comércio
(Marketing, Gestão Comercial, Logís-
tica e Comércio Exterior); Gestão
(Financeira, Recursos Humanos, Ges-
tão Pública e Processos Gerenciais);
Saúde (Gestão Hospitalar, Gestão
Ambiental e Gestão da Qualidade);
Turismo, Lazer e Hotelaria (Hotelaria
e Gestão de Turismo); e Informática
(Telecomunicações e Tecnologia da
Informação).

O executivo relata que, para facili-
tar o acompanhamento das discipli-
nas, todos os alunos participam, an-
tes do início das aulas, de um curso
especialmente desenvolvido para ni-
velar o conhecimento em matérias
básicas como português e matemáti-
ca. "Entendemos que nosso universo
é bastante heterogêneo, com alunos
provenientes de instituições públi-
cas e privadas, por isso é fundamen-
tal uma atualização em algumas áreas
para um melhor aproveitamento",
destaca. Como também foi implanta-
do neste projeto o sistema de ensino
a distância (EAD), a empresa tem ca-
pacidade para atender os mais de 16
mil colaboradores. Até agora 2,5 mil já
foram capacitados.

Expansão
A primeira etapa do programa con-

templou a cidade de São Paulo, onde
fica localizada a sede da empresa. O

êxito da iniciativa foi tão grande que o
projeto ganhou novos investimentos e
foi estendido às unidades de Brasília,
Campinas e Londrina, fato que pode
beneficiar mais de 4,7 mil pessoas, que
poderão retomar seus estudos com um
investimento de R$ 105,00 mensais.



Mapa da Mina * Formação continuada

Ao gosto do
freguês
Unir ferramentas de ensino a distân-
cia com conteúdo focado no univer-
so de empreendedorismo, para quem
pretende despontar na carreira. Esta
é a proposta do Sendis - Sistema
de Ensino a Distancia, portal de e-
learning lançado no ano passado
com um investimento em torno de
R$ 500 mil. O forte do projeto é a
utilização de vídeos-aula que são
focados nos mais diversos setores
como direito empresarial, gestão de
pessoas e marketing.

Segundo o idealizador do site,
Almino Freitas, a idéia principal é le-
var a marca ao mercado corporativo
para minimizar custos dos empresá-
rios com treinamentos e gerar novas
oportunidades de relacionamento
entre empresas e clientes. "A fer-
ramenta conta com tutoria, provas,
acompanhamento on-line de desem-
penho e materiais de apoio. Por ser
inteiramente desenvolvida interna-
mente, possui uma enorme versati-
lidade. Nosso lema é: sua empresa
tem um problema e nós temos uma
solução", define.

Nas novas localidades, serão ofe-
recidos quatro cursos com duração
de dois anos: Recursos Humanos,
Marketing, Finanças e Tecnologia da
Informação. As disciplinas serão mi-
nistradas por meio de ensino a dis-
tância - com utilização da Internet e
maior flexibilidade de horários - e de
aulas presenciais, uma vez por sema-
na, nos respectivos campos universi-
tários. Todo o material didático tam-
bém estará disponível on-line.

De acordo com Cruz, com a im-
plantação do programa, foi iniciada
uma importante mudança no pro-

cesso de recrutamento e seleção da
empresa, que realiza visitas às escolas
de ensino médio em busca de talen-
tos, além de oferecer de procurar fun-
cionários que estejam prestes a fina-
lizar o ensino médio. "Trazemos para
a empresa pessoas que estão em bus-
ca de desenvolvimento pessoal e pro-
fissional e, desta forma, com um grau
de comprometimento muito maior, o
que impacta diretamente na qualida-
de do atendimento e nos resultados
da empresa", considera.

Parceria on-line
Além da implantação das Univer-

sidades Corporativas, outra forma que
algumas empresas encontraram pa-
ra desenvolver seu capital humano é
através de parcerias com sites de edu-
cação corporativa. De olho neste ni-
cho, a Positivo Informática, que atua
em duas frentes, hardware e tecnolo-
gia educacional, lançou no ano passa-
do o Portal Educação Corporativa, que
abrange ferramentas de treinamento,
comunicação, gestão do conhecimen-
to e de Recursos Humanos, entre ou-
tros serviços agregados.

O consultor da Área Corporativa da
Tecnologia Educacional da Positivo,
João Carlos Teixeira Roque, conta que
todo o trabalho é direcionado em três
focos: educação a distância, gestão do
conhecimento e comunicação entre
os usuários das empresas. "Unimos
toda a nossa experiência no desenvol-
vimento de sites de educação, onde
atuamos há 18 anos, para realizar este
projeto", afirma.

São várias as seções destinadas
ao universo corporativo, como a
"Educação", onde os usuários encon-
tram ferramentas de ensino a distân-
cia (Learning Management System -
LMS), a versão on-line do dicionário
Aurélio, ferramentas para a gestão de
questionários de auto-avaliação e en-
quetes, tradutor, avaliações e exercí-
cios on-line, debates/fóruns, chats de
texto, entre outras. O conteúdo conta
com a colaboração dos professores da
Universidade Positivo, o que permite a

João Carlos Teixeira Roque, da
Positivo Informática:

Educação a distância, gestão do
conhecimento e comunicação entre os

usuários das empresas é a chave do
sucesso da educação corporativa

certificação dos profissionais das em-
presas conectadas.

Outro destaque fica por conta da se-
ção "Comunicação", onde a empresa
pode criar uma interação maior com
seus funcionários. Para isso, contará
com sala virtual multimídia com ví-
deo e áudio integrados, salas de chat
de texto, comunicadores instantâne-
os, ferramenta de blog, quadro de avi-
sos, clipping de notícias referentes ao
mercado de atuação da empresa, além
de blogs de articulistas especializa-
dos em temas variados. A ferramenta
Wiki, por exemplo, permite com que
os colaboradores alimentem o banco
de conhecimento criado na própria
companhia com dados técnicos e to-
das as demais informações referentes
ao universo daquela companhia.

Até o momento, já são oito mil usuá-
rios e, até o final do ano, a previsão é
de que 30 mil pessoas estejam cadas-
tradas. O custo para as empresas de-
pende do serviço que a empresa dese-
ja utilizar. Ela tem a opção de configu-
rar seu "pacote" de acordo com suas
necessidades. C&N
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