
esenvolvimento profissional. Está aí um assunto que é do interesse de 

qualquer colaborador de qualquer empresa e que, raramente, passa 

desapercebido. Até porque, qual profissional dispensaria, por exemplo, 

uma promoção? E qual promoção dispensaria um bom preparo técnico, o que 

inclui muita informação, horas-aula, experiência e demais vivências? Vale lem-

brar, já no início desta matéria que, a informação e o nível de conhecimento do 

colaborador podem ser grandes diferenciais competitivos. Por isso mesmo, algu-

mas empresas procuram investir na formação de seus trabalhadores e isso acon-

tece em todas as áreas possíveis. Quer ver? 

A universidade corporativa Intervet/Schering-Plough (empresa que trabalho 

no desenvolvimento de medicamentos para animais) é uma ferramenta de gestão 

do conhecimento que tem por finalidade tratar a educação corporativa praticada 

na empresa de forma estruturada. O que chama a atenção é que o programa inova 

ao abranger toda a comunidade Intervet/Schering-Plough e não apenas seus 

colaboradores, ou seja, existem cursos e programas voltados para os parceiros 

comerciais como distribuidores e cooperativas para pecuaristas, trabalhadores 

rurais, veterinários e estudantes universitários. O curso de Gestão e Marketing é 

uma ideia nova no âmbito da medicina veterinária, já que leva a empresa para den-

tro das salas de aula, e conhecimento técnico para os alunos, mostrando-se o gran-

de diferencial desta universidade corporativa. Esta experiência inverteu o fluxo 

tradicional do conhecimento, que costuma partir da instituição de ensino para o 

mercado. Neste caso, a empresa mostrou que tem mais a oferecer além de produ-

tos ou verbas de patrocínio; tem conhecimento para levar à academia, que pode 

fazer toda a diferença na formação profissional. 

Isso mostra que a empresa está preocupada com a formação dos futuros médi-

cos veterinários do país. Além disso, os ministrantes das aulas são profissionais 

especializados no tema e que estão integrados no mercado de trabalho e podem 

dar uma visão real aos alunos sobre o assunto. 

A Universidade é um programa que foi desenvolvido pela gerência técnica de 

pecuária da companhia juntamente com a gerência de treinamentos da empresa, e 
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Além de todo o cuidado com a formação profissional, a 

Intervet/Schering-Plough também tem um trabalho voltado a 

atividades socioambientais. Isso inclui desde o voluntariado, 

programas de reciclagem, até a chamada "pet terapia" (ter-

apia com animais). 

Confira o que cada unidade da empresa elabora nesse 

âmbito: 

Na Unidade de Cotia (SP), dois dos projetos de maior 

abrangência são a Hippoterapia e a Pet Terapia, realizados 

na sede da entidade "Pequeno Cotolengo". Hoje, a equipe 

conta com profissionais fisioterapeutas, psicólogos, médicos 

veterinários e adestradores. 

Na Unidade de Cotia é forte também a atuação do Projeto 

ECOnsciência, de política ambiental, que estabelece uma 

série de procedimentos de destinação de resíduos e coleta de 

lixo na empresa, que inclui ainda "cartilha do meio ambiente", 

palestras e outras atividades pontuais durante o ano. 

A Intervet/Schering-Plough Animal Health ainda apóia e 

patrocina outras iniciativas sociais, em suas unidades de 

Cruzeiro (SP) e Fortaleza (CE). Algumas das principais são: 

- Unidade de Cruzeiro: projetos de Inclusão Sócio-

Desportiva - colabora mensalmente com associações da 

cidade, que fazem um trabalho de inclusão sócio-desportiva 

com as comunidades carentes. Semana do Meio Ambiente -

as atividades que almejam a conscientização ambiental. São 

direcionadas aos alunos da rede pública, colaboradores e 

comunidade, por meio de atividades temáticas. Disque-

Ecologia - canal de comunicação com a comunidade vizinha, 

é um termômetro da atuação e imagem no bairro onde a 

Unidade está inserida. Campanha Oleo Limpeza - recolhe o 

óleo de cozinha usado pelos colaboradores e encaminha ao 

Asilo São Vicente de Paula. 

- Unidade de Fortaleza: parceria com SESI - desenvolve 

dois programas para os seus colaboradores: Programa da 

Biblioteca itinerante - um intercâmbio cultural; Programa 

Educacional SESIEduca - ensino fundamental e médio para 

trabalhadores adultos; Semana do Meio Ambiente - ações 

que vão desde o plantio de árvores, manutenção de praças, 

entre outras; Programa Vidro Vira Vida - o vidro coletado pela 

empresa e comunidade é encaminhado para a Companhia 

Industrial do Vidro - CIV. 

não pelo RH. Quem nos explica um pouco mais do processo 

é Sebastião Faria, gerente técnico de Pecuária da Inter-

vet/Schering-Plough Animal Health. "A universidade corpo-

rativa é uma ferramenta de gestão do conhecimento que tem 

por finalidade tratar a educação corporativa praticada na 

empresa de forma estruturada. Entre as atividades da institu-

ição de ensino estão incluídos cursos e workshops presenci-

ais, dias de campo e ensino a distância. Este último ganha 

força com o lançamento do Campus Virtual, que permitirá, 

além da realização dos cursos, a documentação de todos os 

materiais técnicos produzidos. Os colaboradores terão uma 

grade básica a cumprir, à semelhança da educação formal. 

Ela inova ao abranger toda a comunidade Intervet/Schering-

Plough e não apenas seus colaboradores. Existem, assim, 

programas voltados para todos os stakeholders (agentes 

influenciadores do negócio). Toda a nossa cadeia produtiva 

está contemplada e fazemos questão de deixar aberta a par-

ticipação de todos. Dentre os cursos desenvolvidos na uni-

versidade estão o 'Propec' (Procedimentos Técnicos em 

Pecuária), o 'Wikipropec', plataforma colaborativa em que a 

equipe de campo insere os materiais que desenvolve para o 

'Propec', e permite a discussão e alinhamento dos conteú-

dos, e o curso 'Intervet de Gestão e Marketing', realizado nos 

últimos dois anos em universidades de todo o pais. Os ge-

rentes da empresa são os professores que levam noções de 

gestão e marketing a estudantes e profissionais", explica. 

Sobre a importância de desenvolver um programa como 

esse e as principais dificuldades dentro dessa iniciativa, Faria 

explica que "pode-se facilitar a detecção e disseminação das 

melhores práticas, padronizar o desenvolvimento da equipe 

e evitar a perda de conhecimento produzido". Ele ainda diz: 

"Uma plataforma colaborativa como o 'Wikiprofec' pode 

enfrentar, num primeiro momento, resistências acerca do 

compartilhamento de conhecimento. Conseguimos superar 

isso com exemplos de liderança que logo deixam claro que o 

conhecimento individual terá mais valor para a organização 

e para o colaborador se sair do confinamento e circular entre 

todos. Em resumo, serei mais reconhecido pela organização 

pelo meu conhecimento se for capaz de passá-lo adiante do 

que se o mantiver retido", retrata. 

E quais foram os resultados observados? Faria explana: 

"Os resultados são de difícil mensuração; os ganhos devem 

ser percebidos como adição de valor na imagem da empresa 

e na capacitação da equipe. O curso de 'Gestão e Marketing' 

mostrou de maneira muito evidente o grande diferencial 

desta universidade corporativa. Esta experiência inverteu o 



fluxo tradicional do conhecimento, que costuma partir da ins-

tituição de ensino para o mercado. Neste caso, a empresa 

mostrou que tem mais a oferecer além de produtos ou verbas 

de patrocínio; tem conhecimento para levar à academia, que 

pode fazer toda a diferença na formação profissional. Este 

curso expande as fronteiras da universidade corporativa e 

projeta uma imagem da empresa ligada à liderança e ino-

vação na sociedade do conhecimento. Já para nosso público 

interno, a percepção de que sua educação continuada é uma 

prioridade trouxe motivação para o aprendizado e incremen-

to na autoestima dos colaboradores, o que gera muitos frutos. 

Um programa como o 'Propec' consolida nossa presença no 

campo por meio de produtos e serviços", garante ele. 

Quando questionado sobre os próximos planos da 

empresa, Faria comenta que o projeto tende a expandir para 

outras áreas de gerenciamento: "A empresa tem uma série de 

planos, mas o que podemos adiantar é que em 2011, plane-

jamos oferecer um curso Intervet de 'Gestão Pecuária', volta-

da para produções e gerentes de fazendas, o Campus Virtual 

também deverá ganhar novos cursos". Ou seja, mais preparo 

para o mercado. 

E que mensagem você daria para os RH's que desejam 

implementar programas como esse em suas corporações? 

"Gostaria de reafirmar que as empresas que desejam imple-

mentar programas de universidade corporativa tanto para 

colaboradores, quanto para terceiros, só terão a ganhar ao 

criar uma comunidade voltada ao conhecimento, o maior 

valor de uma empresa e o único ativo que não se perde ao se 

distribuir", arremata Faria. 
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