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Em setores da economia que es-
tão renascendo, como a indús-
tria naval, a demanda vai além da
mão de obra. A exigência do go-
verno federal de cumprimento
de metas de conteúdo local es-
tende à cadeia de fornecedores a
necessidade de qualificação.

Pensando nisso, a OSX, empre-
sa do setor de construção naval
do Grupo EBX, de Eike Batista,
criou o seu Instituto Tecnológi-

co Naval (ITN), que vai não ape-
nas formar mão de obra, como
também desenvolver tecnolo-
gias com selo verde-amarelo em
parceria com instituições acadê-
micas.

Na sua primeira fase de atua-
ção, o instituto vai capacitar pes-
soal. As primeiras 21 turmas co-
meçaram em junho passado. Até
2013, serão formadas 3.100 pes-
soas, segundo o diretor de Cons-
trução Naval da OSX, Danilo Bap-
tista.

Os cursos, gratuitos, são reali-
zados com o Senai, em Campos,
no Rio de Janeiro, e englobam
assuntos como metalmecânica,
automação, construção civil e
gestão.

Intensivo. Na segunda fase, o
ITN dará suporte técnico e su-
pervisionará a operação do esta-
leiro do grupo, que está sendo
construído no Porto do Açu, em
São João da Barra (norte flumi-
nense). Por cinco anos, 40 espe-
cialistas da sul-coreana Hyun-
dai, sócia da OSX no estaleiro,
permanecerão no Brasil trocan-
do experiências com funcioná-
rios da empresa de Eike. Oito de-
les já chegaram. Está previsto
ainda o envio de 80 colaborado-
res brasileiros a um estaleiro da
Hyundai na Coreia do Sul. O esta-
leiro em Açu deve entrar em ope-
ração em 2014.

O ITN também vai mapear for-
necedores com potencial de de-

senvolvimento de novos mate-
riais e equipamentos, além de fa-
zer parcerias com instituições
de pesquisa brasileiras e interna-
cionais, a fim de desenvolver no-
vas tecnologias. Estes são dois
pontos-chave do ITN, pois vi-

sam a tornar o setor naval mais
competitiva.

“Focamos em produtividade.
Mas nosso esforço vai além. Va-
mos desenvolver fornecedores,
para, num primeiro momento,
cumprir as metas de conteúdo

local e, num segundo momento,
nos tornar competitivos no mer-
cado internacional, sem necessi-
dade de proteção à indústria bra-
sileira. Vamos desenvolver nos-
sas tecnologias”, diz Baptista.
/D.N.

Instituto da OSX capacita mão
de obra e desenvolve tecnologias
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Empresas criam
as próprias
universidades
Companhias investem em cursos de formação para atender à
demanda do mercado por mão de obra cada vez mais qualificada

Danielle Nogueira
O GLOBO

Com a crescente competitivida-
de do mundo corporativo, mui-
tas empresas não podem se dar
ao luxo de esperar que o sistema
educacional ofereça os melho-
res profissionais recém-saídos
dos bancos escolares. Para su-
prir a demanda do mercado de
trabalho e reter talentos, gran-
des corporações vêm investindo
em estruturas de treinamento e
formação de pessoal, as chama-
das universidades corporativas.

Algumas dessas academias
são voltadas exclusivamente pa-
ra os funcionários; outras, aber-
tas ao público. Mas o fato é que
elas ocupam cada vez mais espa-
ço nas empresas brasileiras e
atravessam fronteiras, chegan-
do a filiais no exterior.

Na Valer – braço da Vale para
educação –, o leque de cursos é
amplo. São 6.700 opções, dividi-
das em dois grupos: o de educa-
ção continuada, voltado para os
empregados; e os programas de
fomento, direcionados ao públi-
co em geral. Nesta última modali-
dade estão o Programa Forma-
ção Profissional e o Programa de
Especialização, destinados a as-
pirantes ao primeiro emprego
na mineradora. Em média, o índi-
ce de aproveitamento é de 70%.

Só em 2011, a empresa treinou
57 mil pessoas no País, conside-
rando todas as modalidades de
treinamento, e investiu um total
de R$ 68 milhões em educação.
“A Valer nasceu da necessidade
de mão de obra especializada,
tanto em nível técnico, como mo-
toristas para caminhões fora de
estrada (usados nas minas), e
em nível superior, caso das enge-
nharias de minas e ferroviária.
Estes são exemplos de cursos
que tivemos de criar, pois sim-
plesmente não existem no mer-
cado”, diz Desiê Ribeiro, gerente-
geral de Educação e Desenvolvi-
mento de Pessoas da Vale.

Tal carência de capacitação
fez a Valer abrir as portas para
quem não é funcionário. Nesse
caso, as aulas são em período in-
tegral e os estudantes têm bolsa
mensal de R$ 600 a R$ 4.300, de-
pendendo no nível de formação.
Esse modelo também é aplicado
no exterior. Criada em 2003, a
Valer tem 34 unidades no País,
em Canadá, Suíça, Moçambique,
Omã, Malásia e China.

Conhecimento. Votorantim e
Petrobrás seguem um modelo
distinto. Na primeira, o foco é a
preparação de líderes, até mes-
mo fora do Brasil. Além das três
bases em São Paulo, Peru, Co-
lômbia, Argentina e Canadá con-

tam com filiais da Academia de
Excelência Votorantim. Elas são
voltadas aos funcionários e à ca-
pacitação de fornecedores. Os
cursos criam uma identidade glo-
bal para a companhia e visam a
alinhar processos e práticas cor-
porativas, facilitando o diálogo e
dando coesão às equipes. Desde
seu lançamento, em 2006, a uni-
versidade da Votorantim já teve
quase 25 mil participações. Em
2011, ela recebeu investimentos
de R$ 5,7 milhões .

Na Universidade Petrobrás,
as aulas são exclusivamente para

funcionários, e todos os empre-
gados concursados passam pelo
menos uma vez pela instituição,
para um curso de ambientação,
que dura de 3 a 13 meses, depen-
dendo da função que desempe-
nharão na companhia.

Fora esse contato inicial com
a universidade, parte deles é
orientada a voltar para a sala de
aula para aprimorar os conheci-
mentos. Os mais de mil cursos
abrangem assuntos que vão des-
de tecnologias de exploração em
alto-mar a estratégias de gestão
de negócios. Eles são ministra-
dos em duas unidades: em Salva-
dor e no Rio, onde a universida-
de ocupa um prédio de oito anda-
res, no centro.

Em um deles, a Estação SMS,
os empregados aprendem nor-
mas de segurança e meio ambien-
te usando simuladores de tercei-
ra dimensão. “Temos pessoas
com diferentes formações que
desempenham a mesma função.
Um dos objetivos da universida-
de é trazê-las para o mesmo ní-
vel”, diz Juliano Loureiro, geren-
te de suporte à gestão da Univer-
sidade Petrobrás. “Além disso,
ao criarmos uma estrutura pró-
pria, mantemos a cultura organi-
zacional da empresa e preserva-
mos o conhecimento.”

Formação direcionada. Com
dois mil docentes, entre profes-
sores fixos e funcionários desig-

nados como instrutores, a Uni-
versidade Petrobrás ganhou des-
taque na companhia no início
dos anos 2000, quando a empre-
sa voltou a admitir pessoal após
longos anos sem concursos.

Este ano, seu orçamento é de
cerca de R$ 200 milhões, acima
dos R$ 185 milhões de 2011, quan-
do a empresa registrou 82 mil
participações – algumas pessoas
participam em mais de um curso
– em seus treinamentos.

Para o gestor de Parcerias e So-
luções Corporativas do Ibmec,
Antonio Carlos Kronemberger,
as universidades corporativas
vêm se fortalecendo porque as
empresas perceberam que elas
proporcionam uma melhor ges-
tão do conhecimento e a preser-
vação desse conhecimento nas
corporações.

“As empresas pagavam MBAs
e cursos de especialização para
seus funcionários e, assim, reti-
nham esses empregados enquan-
to eles faziam os cursos. Mas, ao
mesmo tempo, estavam prepa-
rando os funcionários para o
mercado. Era mais um plano de
carreira pessoal do que um bene-
fício para a organização. Nas uni-
versidades corporativas, o co-
nhecimento é direcionado aos
objetivos estratégicos das em-

presas”, diz Kronemberger.
A universidade corporativa da

Ambev completa 17 anos em
2012, herança da Brahma. Os pro-
gramas de treinamento são divi-
didos em três eixos, entre eles
liderança e cultura, que visa a res-
saltar o comprometimento com
a missão e a cultura da compa-
nhia, uma espécie de propaga-
ção do “jeito de ser Ambev”.

Segundo a empresa, 95% das
pessoas que ocupam cargos de
gerência passaram pelos cursos.
Em 2011, foram treinados mais
de 42 mil funcionários e investi-
dos R$ 27 milhões no programa.
“Embora tenhamos cursos de ní-
vel técnico, damos especial aten-
ção ao fomento da cultura da em-
presa”, diz Fabiana Overrath, es-
pecialista em treinamento da
Universidade Ambev.

Vale. Funcionário é treinado para dirigir caminhão nas minas

Petrobrás. Atividades lúdicas oferecidas exclusivamente para funcionários na Cidade Nova

Para cumprir metas do
governo de conteúdo
local, empresas veem
necessidade de capacitar
cadeia de fornecedores

Aposta.
Programa
para
qualificação
profissional
em
construção
naval do
ITN em
parceira
com Senai

● Diferenças
Na Academia de Excelência Voto-
rantim, o foco é a preparação de
líderes, até mesmo fora do Bra-
sil. Na Universidade Petrobrás,
as aulas são exclusivamente pa-
ra funcionários.

MERCADO DE TRABALHO E EDUCAÇÃO

● Dimensão

57 mil
pessoas foram treinadas
em 2011 pela Valer,
braço de educação
da Vale

R$ 200 mi
é o orçamento da Petrobrás
para este ano para seus
programas de educação

95%
das pessoas que ocupam
cargos de gerência na Ambev
passaram pelos cursos
de educação continuada
da empresa
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 out. 2012, Desafios Brasileiros, p. H8.




