
e é necessário ensinar 
100 pessoas sobre um 
assunto, é possível 

treinar 25 pessoas numa sala de 
aula de cada vez e repetir o curso 
quatro vezes. Mas se você precisa 
treinar 3 mil pessoas a cada 
sessenta dias sobre um novo 
produto, uma nova tecnologia ou 
um novo mercado, não há como a 
sala de aula funcionar." A 
afirmação é de Tom Kelly, vice-
presidente mundial de treinamento 
da Cisco, e resume o descompasso 
entre as necessidades das 
corporações e o treinamento 
tradicional das empresas. Não por 
acaso, a Cisco tornou-se uma 
referência em ensino colaborativo, 
com o desenvolvimento de 
ferramentas de video-conferência, 
treinamentos on-line e a criação da 
Cisco Wikis, uma espécie de 
enciclopédia interna com verbetes 
editados pelos profissionais da 
companhia. 

Segundo Adalton Nakano, mestre 
em e-learning pela Faculdade de 

Economia, Administração e 
Contabilidade da Universidade de 
São Paulo (FEA-USP), desde a 
década de 60, com Paulo Freire, se 
discute que a construção do 
conhecimento é um processo social 
que envolve vários agentes e que 
deve funcionar de modo 
multidirecional. "Apesar disso, 
tradicionalmente, o método clássico 
de ensino nas escolas e empresas é 
do professor em frente aos alunos, 
expondo seus conhecimentos e 
esclarecendo dúvidas", completa. 
0 oposto do método centrado no 
professor é a construção 
colaborativa, que envolve agregar 
conhecimentos de vários 
colaboradores da empresa, 
organizá-los e torná-los disponíveis 
para todos. Porém, embora 
sedutor, esse método teve 
dificuldades em sair do papel nas 
últimas décadas por razões 
tecnológicas e de custo. Afinal, 
reunir o melhor conhecimento de 
cada área exigiria forte o 

investimento e trabalho. "Mas a 

massificação da internet e a 
explosão de serviços como o 
YouTube e Wikipedia deixaram 
claro que basta uma conexão à 
internet e um terminal de acesso 
(um notebook, por exemplo) para, 
enfim, tornar real a idéia de 
colaboração. Isso é especialmente 
valioso para empresas de ponta, 
que atuam em setores onde não há 
conhecimento prévio a ser 
ensinado, mas sim inovações a 
serem compartilhadas", ressalta 
Nakano. 

Esse é o caso da Embraer, maior 
fabricante de jatos comerciais do 
mundo. Ao contrário de uma 
instituição financeira que pode 
matricular seus executivos num 
MBA ou de uma empresa de call 
center, que pode ensinar 
treinamentos prontos a seus 
atendentes, a Embraer não conta 
com especialistas em escolas e 
universidades. Isso ocorre 
simplesmente porque o 
conhecimento que ela deve 
disseminar é inventado o tempo 



todo dentro da companhia, como 
explica a diretora de recursos 
humanos da empresa, Eunice Rios. 
"Temos uma parceria muito forte 
com o Instituto de Tecnologia 
Aeronáutica (ITA), mas boa parte 
da nossa ciência em produzir jatos 
está em inovações criadas dentro 
de nossos laboratórios. Assim, a 
forma de ensinarmos isso a nossos 
engenheiros é fazê-los compartilhar 
as pesquisas, descobertas e análises 
entre si", explica Eunice. Para isso, 
dados colhidos em testes e projetos 
em desenvolvimento são 
compartilhados entre engenheiros 
pela intranet e por material 
principal dos cursos de 
aprimoramento em engenharia 
civil da empresa. Exemplos 
similares podem ser encontrados 
em empresas como IBM, Microsoft, 
Cisco ou Petrobrás. 

Segurança de informação 

De acordo com o professor Nakano, 
o ponto em comum entre as 
ferramentas usadas por essas 
empresas é a internet e o motivo 
principal de seu uso é que o 
conhecimento mais valioso 
disponível é o que já está dentro da 
companhia. "A grande vantagem 
das ferramentas de colaboração é 
permitir que as melhores práticas 
dos profissionais mais produtivos e 
mais antenados com a cultura 
corporativa cheguem a todos os 
colaboradores, sem a necessidade 
de o RH removê-los para uma sala 
de treinamento. Cada um pode ler a 
documentação de que precisa, 
editar um verbete, ver um vídeo de 
treinamento on demand ou fazer 
um curso on-line no momento em 
que quiser, a partir de sua mesa", 
conta Nakano. 

Um dos principais temores para a 
adoção de soluções de colaboração 
na educação corporativa é que 

informações sigilosas ou 
controladas circulem livremente e, 
mais grave, vazem para outras 
companhias. Para evitar que falhas 
desse tipo tornem a solução 
desvantajosa, a recomendação dos 
especialistas é que o RH envolva o 
departamento de TI para 
desenvolver ferramentas seguras e 
controladas. "0 método clássico de 
ter segurança nesse meio é criar 
políticas com diferentes graus de 
permissionamento. Assim, há 
informações públicas, outras 
disponíveis apenas em nível 
gerencial e algumas mais restritas, 
só para diretores", avalia Nakano. 
Autor do livro Enterprise 2.0: New 
Collaborative Tools for Your 
Organization's Toughest Challenges, 
o pesquisador americano Andrew 
McAffe afirma que, na maior parte 
das vezes, o temor com falhas de 
segurança é mais um mito do que 
um perigo real. "Trata-se de um 
mito, porque as pessoas têm 
demonstrado que se comportam 
adequadamente mesmo com a 
transparência e a exposição 
causadas por blogs, wikis e redes 
sociais", diz McAffe. Para ele, as 
oportunidades geradas pela 
disseminação do conhecimento 
corporativo são muito maiores que 
riscos aos quais as empresas se 
expõem. 

Para o pesquisador, o controle 
sobre informações críticas e 
sigilosas deve existir, mas sem 
burocratizar demais o 

comportamento dos profissionais e 
fazer a companhia perder 
oportunidades. 0 argumento de 
McAffe é que há tantos riscos 
envolvidos nas ferramentas digitais 
quantos existem em treinamentos 
presenciais ou quando um 
executivo muda de uma empresa 
para sua concorrente. McAffe 
afirma, ainda, que o maior 
benefício da colaboração para as 
empresas está no fato de ela 
fomentar a troca de ideias entre 
colaboradores. 

Segundo ele, o grande benefício 
das novas tecnologias não é o 
maior acesso à informação, ou seja, 
a grande vantagem dos wikis não é 
a informação que elas fornecem, 
mas sim os contatos que elas 
permitem. "0 mais relevante na 
empresa 2.0 não é uma pessoa 
encontrar informação, mas uma 
pessoa encontrar outra pessoa que 
tem uma expertise útil para os 
negócios. A empresa 2.0 não tem 
como objetivo apenas criar fontes 
de informação, como grandes 
enciclopédias, e sim, colocar em 
contato pessoas com interesses 
comuns", enfatiza. 
Esse tipo de método é aplicado, 
hoje, em grandes companhias 
inovadoras, como os gigantes 
Google, Microsoft e Apple. Na 
companhia fundada por Steve Jobs, 
os treinamentos sobre novos 
produtos e ações de 
desenvolvimento e marketing não 
acontecem baseados em apostilas 



pré-formatadas, mas por meio de 
videoconferências que reúnem 
gurus de cada área da companhia 
espalhados por varios países. É 
nesses debates que engenheiros têm 
insights sobre mudanças em 
produtos e inovações que podem 
surpreender os competidores. Note 
que a adoção da colaboração não 
impede que a Apple seja uma das 
companhias mais fechadas do 
mundo e seus lançamentos sejam 
cheios de mistério em torno de 
como serão os novos produtos, 
numa demonstração de que é 
possível adotar a colaboração sem 
flexibilizar a segurança de 
informações estratégicas. 

Para as pequenas também 

Casos de educação corporativa via 
colaboração, no entanto, não se 
restringem a grandes companhias. 
Uma empresa de call center, por 
exemplo, pode abrir seus 
formulários de treinamento on-line 
para que cada atendente poste 
comentários e dúvidas, resolvendo 
problemas entre si. 0 conteúdo 
gerado pelos colaboradores pode 
ser moderado por supervisores, 
evitando erros, e criar uma 
documentação rica para orientar 
novos atendentes e aperfeiçoar o 
atendimento. 

Outra vantagem do uso da 
colaboração em programas de 
educação corporativa é atrair os 
funcionários mais jovens para 
participar do processo. "Os 
trabalhadores da geração Y estão 
acostumados a buscar o conteúdo 
de que precisam de modo não 
linear, interativo, assíncrono e 
multitarefa, de modo que a adoção 
de ferramentas em que o 
funcionário/aluno pode participar 
da construção do conhecimento 
tende a engajar os jovens", conta 
Nakano. 

Na outra ponta, trabalhadores de 
outras gerações, habituados a 
processos de educação linear, com 
um professor falando para alunos 
ouvirem, podem demonstrar 
resistência aos novos métodos. Para 
Nakano, mesmo para esse público 
vale a pena investir em 
colaboração. "Ao participar de 
cursos colaborativos, o trabalhador 
com mais experiência pode sentir 

algum estranhamento, já que este 
não é o método que ele aprendeu a 
ver como ensino de verdade. Mas 
este desconforto é positivo, pois 
pode fazê-lo perceber que toda a 
sua experiência não pode tornar-se 
um peso, mas sim uma vantagem. 
É uma forma de incentivarmos a 
cultura de mudança e inovação 
dentro das empresas", diz o 
especialista da FEA. 

Text Box
Fonte: Melhor: gestão de pessoas Ed Especial, São Paulo, p. 22-25, 2010.




