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Universidades corporativas começam a 
compartilhar conhecimento com a 
comunidade. E a tirar proveito dessa relação 
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necessidade de atrair 
mão de obra qualificada 
está levando as 

organizações que mantêm 
universidades corporativas a 
começarem a estender seus 
cursos para o público externo. 
Especialistas e os próprios 
mantenedores acreditam que 
essa é uma tendência 
irreversível. 
André Saito, diretor de 
Educação da Sociedade 
Brasileira de Gestão do 
Conhecimento (SBGC), afirma 
que tem observado um 
crescimento na oferta de cursos 
principalmente para a 
qualificação de parceiros, como 
canais de vendas, fornecedores 
ou prestadores de serviços. "A 
medida que a colaboração e a 
integração aumentam, a 
capacitação dos aliados passa a 
ser mais estratégica", destaca. 
Saito ainda ressalta que também 
é tendência o aumento da oferta 
de cursos para atrair talentos. 
"As empresas estão sempre 
precisando de talentos e, neste 
momento, há falta de pessoal 
qualificado. Existem ações de 

educação corporativa que 
envolvem também a captação 
de talentos. Por exemplo, 
companhias que promovem 
competições com universitários 
em que os alunos devem 
participar de um jogo de 
negócios ou de um projeto, 
como o Battle of Concepts ou o 
Brandstorm, promovido pela 
L'oréal", exemplifica. 
Durante o 1o Seminário de 
Recursos Humanos nos países 
do BRIC, promovido pela 
ABRH-Nacional no mês de 
maio, Luciano Siani, diretor 
global de RH da Vale, comentou 
a iniciativa da mineradora de 
efetuar uma capacitação 
pré-recrutamento da mão de 
obra local para aproveitamento 
próprio ou qualificação para o 
mercado de trabalho. "Quando 
há necessidade massiva de mão 
de obra e inexistência local de 
profissionais qualificados, a 
empresa acaba tendo de cobrir 
essa deficiência educacional", 
concorda André Saito, da SBGC. 
Mas exemplos como o da Vale 
ainda são exceção e os 
programas de capacitação e 
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qualificação oferecidos ao 
público externo pelas 
universidades corporativas 
visam mais estreitar o 
relacionamento com os 
stakeholders da organização. 
A Universidade Banco do 
Brasil (UniBB) oferece dois 
cursos gratuitos para a 
comunidade: formação de 
educadores sociais e 
desenvolvimento regional 
sustentável, com a participação 
de funcionários e 
representantes de associações e 
organizações comunitárias. 
"Essas pessoas interagem com 
nossos colaboradores em 
atividades de integração e para 
nós sempre é um aprendizado 
interessante contar com esses 
participantes, pois eles trazem 
sabedoria, experiência e, 
apesar de alguns não terem o 
mesmo grau de escolaridade 
dos nossos funcionários, eles 
contribuem com a sua 
realidade para nossa 
instituição", relata Martha 
Mangueira Ferreira, gerente 
executiva de Gestão de Pessoas 
do BB. A UniBB também 

oferece outros cursos abertos 
na modalidade on-line, como 
direitos do consumidor, 
navegação web e planejamento 
financeiro pessoal. 
Martha afirma que a abertura 
das universidades corporativas 
para o público externo é uma 
tendência porque a empresa se 
aproxima e ajuda no 
desenvolvimento das 
comunidades, divide seu saber. 
"E essa ação traz benefícios 
importantes para a 
organização, pelo lado social 
de recursos humanos de 
desenvolver pessoas e não 
só os funcionários." 

De olho no negócio 
Martha explica que o Banco 
do Brasil mantém 30 unidades 
de gestão de pessoas em todo 
o país que, além dos cursos 
abertos oferecidos à 
comunidade, também 
disponibiliza vagas nos 
programas internos para 
parceiros estratégicos e 
clientes, por solicitação das 
várias superintendências 
regionais. 
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Um dos cursos 
oferecidos pela UniBB 
para a comunidade 
financeira é o de 
negócios internacionais 
em que são qualificadas 
pessoas que tenham 
interesse em trabalhar 
ou já estejam 
trabalhando em 
importação e 
exportação ou gestão 
de carta de crédito. 
A UniBB também 
mantém um extenso 
programa de educação 
superior, com a oferta 
de curso de graduação em 
administração de empresas em 
convênio com a Universidade 
Aberta do Brasil (UAB) e quatro 
cursos de MBA desenvolvidos em 
parceria com as principais 
escolas de negócios do país: 
negócios financeiros; operações e 
serviços; gestão e negócios do 
desenvolvimento regional 
sustentável; e gestão avançada 
de negócios. 

Conhecimento compartilhado 
Martha explica que algumas 
turmas do MBA podem ser 
formadas por funcionários do 
Banco do Brasil e de parceiros 
convidados ou divididas com 
servidores da Caixa Econômica 
Federal (veja mais na tabela 
Quem participa). "Apesar de ser 
um pouco mais restrito, é 
possível atender às demandas 
das superintendências e, 
dependendo do grau de interesse 
do banco de trazer algum 
colaborador de um cliente, a 
UniBB pode oferecer o programa 
gratuitamente ou cobrando um 
valor menor", esclarece. 
A gerente executiva do BB ainda 
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BRASIL: objetivo é preparar 

o funcionário para o futuro 

destaca que os 
espaços físicos das 
unidades de gestão de 
pessoas podem ser 
oferecidos aos 
parceiros por meio de 
convênio, para que 
eles possam promover 
seus treinamentos. "A 
ideia é tornar a 
universidade 
corporativa útil para 
a sociedade e não só 
para o banco", 
justifica. 
Prática corrente no 
segmento de 

Tecnologia da Informação, o uso 
de certificações profissionais 
também começa a ser utilizado 
em outros setores, como o 
financeiro. A Associação 
Brasileira das Entidades dos 
Mercados Financeiro e de. 
Capitais (Anbima) exige dos 
bancos associados que parte de 
seus funcionários tenham 
Certificação Legal em 
Investimentos exigida pela 
Resolução 3.158 de 17.12.2003 
do Conselho Monetário Nacional. 
Além dessas certificações legais, 
o Banco do Brasil também 
mantém um programa de 
certificação interna de 
conhecimentos. "Acredito que 
essa é uma tendência mundial, 
tanto que existem vários 
certificadores globais e 
investidores que desejam trazer 
seus negócios para o país por 
meio do Banco do Brasil e 
sabem que temos funcionários 
certificados. A certificação, na 
verdade, declara que uma pessoa 
detém determinado 
conhecimento e isso é 
importante para o mercado 
como um todo", atesta Martha 

Ferreira, gerente executiva de 
gestão de pessoas. 0 Banco do 
Brasil incentiva tanto os 
funcionários a obterem 
certificações que existe uma até 
para cursos de idiomas. 
Martha ressalta que dos cerca de 
110 mil funcionários do banco, 
aproximadamente 80% já 
fizeram os testes de certificação. 
"São 11 certificações diferentes e 
temos servidores que já têm até 
mais de cinco delas", comemora. 
Entretanto, a gerente executiva 
ressalta que a quantidade de 
certificações não é garantia de 
progressão na carreira. "0 
objetivo do banco é preparar o 
funcionário para seu 
crescimento. Então, é 
consequência natural para quem 
estuda, e obtém certificações, ter 
mais conhecimento e ficar mais 
apto para concorrer aos cargos 
que o BB oferece. E um 
diferencial porque o banco 
trabalha no sistema de gestão de 
competências e o conhecimento 
está dentro do chamado CHA de 
competências [conhecimento, 
habilidade e atitude]." 
André Saito, da SBGC, também 
concorda que a obtenção de 
certificações não é garantia de 
promoção na empresa. 
"Realmente, o uso de 
certificações pelo mercado tem 
crescido, porque o conhecimento 
está mais complexo, torna-se 
mais difícil avaliar as 
competências pessoais e o 
processo de certificação facilita , 
esse processo", reconhece. "Mas 
em alguns setores como o de 
tecnologia, por exemplo, o 
conhecimento é padronizado e a 
certificação não é diferencial, 
mas requisito. Já na área 
financeira, o profissional que não 



tiver determinada certificação 
pode ser preterido para uma 
mobilidade interna", adverte. 

Perfil de competências 
Por outro lado, o diretor da SBGC 
não acredita no crescimento da 
oferta de certificações feitas 
diretamente pelas empresas. "Para 
funções mais específicas, o que as 
empresas têm feito é definir um 
perfil de competências, porque 
não faz sentido criar uma 
certificação para uma quantidade 
pequena de pessoas. 0 normal é 
utilizar uma oferecida por 
instituições do mercado." 
No mês de maio, o Banco do 

Brasil lançou um extenso 
programa de desenvolvimento de 
lideranças que visa formar 5 mil 
gerentes-gerais de agências. Esse 
programa é dividido em três 
cursos presenciais, sendo um 
deles de 150 horas com teoria e 
prática. Além desses cursos, os 
participantes vão passar por um 
estágio para conhecer práticas de 
serviços que não fazem parte do 
dia a dia do gerente, mas que 
estão diretamente relacionados 
ao seu trabalho. Também 
estão previstas sessões de 
mentoring e coaching. 
Martha, gerente executiva de 
gestão de pessoas do BB, explica 

que os treinamentos presenciais 
serão executados nas 30 
unidades de RH mantidas pelo 
banco em todo o país. "Os 
gerentes das agências localizadas 
no interior do Brasil serão 
deslocados para os centros das 
capitais", detalha. 
Ela conta que, além dos cursos 
presenciais, será ministrada uma 
modalidade a distância também 
de 150 horas, a serem 
desenvolvidas em 25 semanas, e 
os principais temas são: liderança 
e sustentabilidade, gestão de 
pessoas, gestão de negócios, 
gestão de processos e 
relacionamento com clientes. 

Capacitação específica para clientes 
Diante do crescimento dos 
negócios e do uso cada vez maior 
da sua plataforma de marketplace 
por pequenas empresas, o 
MercadoLivre desenvolveu um 
curso específico para seus usuários, 
chamados vendedores: o Circuito 
de Capacitação em e-Commerce. 
Trata-se de um treinamento on
line dividido em três módulos com 
19 disciplinas que envolvem desde 
a operação do sistema do site até 
gestão de pessoas. 
Helisson Lemos, diretor-geral 
de operações, explica que uma 
pesquisa feita pelo site apontou 
que sua base de 52 mil usuários 
deve gerar 9 mil postos de 
trabalho nos próximos seis meses 
nos quatro países em que o 
MercadoLivre opera: Argentina, 
Brasil, México e Venezuela. 
"Com o aumento de vendas, há 
uma pressão natural para que 

o empreendedor se 
profissionalize, seja 
para formalizar uma 
empresa, bem como 
regularizar sua equipe. 
Inclusive no Circuito 
de Capacitação 
tratamos de todos 
os aspectos legais de 
gestão de pessoas, 
como férias, 13° 
salário, enfim, de 
tudo que envolve a 
legislação trabalhista", 
destaca. 
Até dois anos 
atrás, o site 

promovia encontros periódicos 
denominados Universidade 
MercadoLivre com os 
vendedores para avaliar suas 
necessidades e promover a 
troca de conhecimentos sobre a 
plataforma. "Decidimos criar o 
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Circuito de Capacitação 
para podermos atingir 
toda nossa base de 
clientes", afirma Lemos. 
Para participar do 
programa, o interessado 
deve preencher o 
cadastro no site http:// 
www.mercadolivre. 
com.br/circuito e fazer 
sua matrícula no curso 
desejado. A taxa de 
inscrição pode ser paga 
pela plataforma de 
pagamentos on-line 
MercadoPago e varia 
de acordo com o nível 

desejado, iniciando com cursos 
gratuitos e chegando ao valor 
máximo de 69,90 reais para os 
cursos avançados. A partir da 
compra da licença para fazer o 
curso, o usuário tem um prazo de 
30 dias para realizá-lo. 

http://
http://www.mercadolivre
http://com.br/circuito
Text Box
Fonte: Educação, São Paulo, Especial Educação, p. 32-35, 2011.




