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mais usadas dinânicas, 
estudos de caso, 
discussões baseadas na 
realidade da empresa", 
diz. De acordo com 
Goret, o primeiro passo 
na criação do 
programa de um curso 
é uma conversa com a 
empresa sobre os 
objetivos do 
treinamento e quais 
competências devem 
ser melhoradas. 
Em muitos casos, o 
trabalho de conclusão 
de curso é um projeto 
totalmente prático que deve ser 
implantado na empresa. "Com 
isso, o curso passa a ser um 
investimento e não uma despesa 
para as companhias." Essa 
tendência está crescendo 
justamente pelo maior retorno do 
investimento, de acordo com a 
diretora, desde o nível gerencial 
até a alta direção das empresas. 

Whirlpool 
Uma das companhias que adotam 
esse modelo é a multinacional 
Whirlpool. Segundo a gerente-
geral de recursos humanos, 
Andrea Clemente, a 
aplicabilidade dos conceitos é 
uma demanda dos próprios 
gestores da empresa que 
participam da Escola de Líderes, 
um dos programas de educação 
corporativa da companhia. "Eles 
querem que o conteúdo dos 
módulos tenha uma aplicação 
real no dia a dia de trabalho." 
Nas aulas, os professores têm a 
preocupação de sempre 
relacionar o conteúdo 
transmitido com os 
processos internos da 
companhia. Por isso, 70% 
do tempo dos cursos da 

ANDREA, DA WHIRLPOOL: 
demanda vinda dos 
próprios gestores 

Escola de Líderes é 
voltado para 
dinâmicas, momento 
em que os 
colaboradores aplicam 
os conceitos na prática. 
Lançada oficialmente 
em 2010, a Escola de 
Lideres é voltada para 
supervisores, 
especialistas, gerentes, 
gerentes-gerais e 
diretores da empresa, 
oferecendo grades 
específicas de 
treinamento de acordo 
com o nível 

hierárquico do profissional. Só 
em 2011, 820 líderes da 
Whirlpool Latin America 
passaram por 18 mil horas de 
treinamento. 
Neste ano, a Escola de Líderes da 
Whirlpôol foi atualizada para 
atender às necessidades 
específicas da companhia. Foram 
criados três blocos de perfil -
geral, manufaturas e LAR 
International - que terão carga 
horária e conteúdo personalizados. 
0 curso passou a ter uma grade 
específica para o supervisor de 
produção, uma vez que a 
realidade desses profissionais é 
completamente diferente. Eles 
ganharam um novo módulo 
pensado sob medida para que o 
conteúdo faça sentido e tenha 
aplicabilidade em seu cotidiano. 
Outro exemplo de curso criado 
para um público específico é o 
programa da FGV oferecido para 
trainees, que começa neste ano 
na Whirlpool. 0 conteúdo foi 

elaborado especialmente 
para as necessidades 
da companhia e para 

o desenvolvimento 

profissional de seus trainees. A 
grade das disciplinas foi pensada 
conjuntamente pelos líderes, pela 
área de RH e pela instituição de 
ensino. A estrutura é composta 
por temas relacionados às 
estratégias da empresa e ao 
modelo de liderança global - os 
jovens terão disciplinas como 
finanças e contabilidade; 
inovação e liderança de produtos; 
satisfação do consumidor e 
fidelidade em serviços; a cadeia 
de suprimentos e a 
competitividade, entre outras. 

Necessidades 
De acordo com Andrea, os líderes 
identificam as necessidades de 
suas equipes e pontos a serem 
trabalhados na construção de 
treinamentos. Porém, em alguns 
casos, há também a realidade 
inversa. Na Escola de Líderes, por 
exemplo, os próprios 
colaboradores ajudam a definir a 
grade. Neste ano, o conteúdo foi 
elaborado com base nos grandes 
desafios da liderança segundo a 
visão de três mil colaboradores. 
A partir de uma pesquisa 
realizada na multinacional no 
fim de 2011, foram identificadas 
as maiores expectativas dos 
funcionários em relação a seus 
gestores. São elas: que os líderes 
não apenas falem e direcionem, 
mas que sejam exemplos vivos; 
que inspirem os outros e 
comuniquem sua visão de futuro 
de forma clara; e que invistam no 
desenvolvimento profissional de 
sua equipe. Diante disso, a área 

de RH da 
companhia 

adaptou a grade 
dos treinamentos da 
Escola de Líderes, 
realizada de abril 
a setembro. A ut
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Text Box
Fonte: Melhor: especial educação, São Paulo, p. 12-14, jul. 2012.




