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Especial | Educação corporativa

Capacitação Companhias como Petrobras, TIM e
Gerdau investem em estruturas próprias para educar

Empresas formam
seus funcionários

D I V U LG A Ç Ã O

Universidade Petrobras: a cada ano, são renovados 70% dos 1.300 cursos oferecidos aos 60 mil funcionários

Mauricio Oliveira
Para o Valor, de São Paulo

Quantas horas por ano uma em-
presa deve reservar à capacitação
de seus funcionários? Essa é uma
questão que está no horizonte das
preocupações da maioria dos ges-
tores de recursos humanos. Há re-
ferências nesse sentido? Sim, há. A
maior parte das grandes corpora-
ções brasileiras tem dedicado pelo
menos 40 horas anuais para que
cada funcionário faça cursos ou se
envolva em outras formas de
aprendizado. Isso significa, no mí-
nimo, uma semana por ano. Ou
uma tarde por mês, no caso de or-
ganizações com estruturas mais
enxutas, que apostam em modelos
de treinamentos de curta duração
para diluir as possíveis dificulda-
des provocadas pelo afastamento
dos trabalhadores de suas tarefas.
Esse é também o patamar mínimo
mencionado pela American Socie-
ty for Training & Development
(ASTD), a referência internacional
em treinamento corporativo.

A Pe t r o b r a s tem como meta em
sua política de educação corpora-
tiva atingir um índice superior ao
praticado no mercado. No ano
passado, a média ficou em 85 ho-
ras por empregado, num universo
de 60 mil trabalhadores, totalizan-
do 2.500 anos de trabalho. Em mé-
dia, cada funcionário acompanha
três dos 1.300 cursos oferecidos
pela Universidade Petrobras .
“Uma das nossas regras é não per-
mitir que o patamar de horas de
capacitação por treinamento di-

minua de um ano para o outro”,
diz o gerente de suporte à gestão
da universidade, Juliano Loureiro.

Um dos principais motivos para
o número tão expressivo de horas
dedicadas ao aprimoramento na
Petrobras é a aposta da empresa na
educação de longa duração. A
maior parte dos novos funcioná-
rios — foram mais de 2,3 mil con-
tratações no ano passado — pas -
sam os três primeiros meses intei-
ramente dedicados à capacitação,
especialmente os que ocupam po-
sições técnicas. Em funções como
engenheiro de petróleo, o período
de treinamento chega a 13 meses.
O profissional é treinado por cerca
de 2,3 mil horas antes de começar
a trabalhar efetivamente.

A Universidade Petrobras, uma
megaestrutura com 400 funcioná-
rios exclusivamente dedicados e
um vasto campus no Rio de Janeiro
(são oito andares, com mais de 100
salas e 20 laboratórios) e outro em
Salvador. O quadro de colabora-
dores inclui um corpo de 150 en-
genheiros, geólogos, geofísicos e
outros técnicos. Além disso, do-
centes de outras instituições de en-
sino que são contratados para mi-
nistrar determinados conteúdos.
A cada ano, a Universidade Petro-
bras mantém apenas 30% dos cur-
sos de educação continuada ofere-
cidos no ano anterior e lança pelo
menos mil novos títulos. .

Ainda assim, um grande núme-
ro de funcionários é enviado para
instituições de ensino externas. No
ano passado, 2,2 mil foram ao ex-
terior para cursos de curta e longa

duração. Do total de R$ 207 mi-
lhões investidos pela empresa em
educação corporativa ao longo de
2011, R$ 185 milhões foram apli-
cados em iniciativas no Brasil e R$
22 milhões no exterior.

Já a TIM alcançou no ano passa-
do a média de 58,8 horas de treina-
mento por funcionário. Foram
636,2 mil horas ao todo, dentro de
um cardápio de 542 cursos dispo-
nibilizados, a maioria deles desen-
volvidos internamente a partir da
identificação de assuntos domina-
dos por funcionários que se dis-
põem a atuar como disseminado-
res. Para recompensá-los, a empre-
sa criou um sistema de “milha -
g e m” — cada iniciativa voltada à
capacitação, desde a simples pro-
dução de uma apresentação em
power point até um curso mais es-
truturado, rende determinada
pontuação. O acúmulo de pontos
dá direito à troca por livros ou à
participação em cursos externos.
“Damos um incentivo, mas. em ge-
ral, as pessoas têm prazer em com-
partilhar o que sabem”, diz a ge-
rente sênior de desenvolvimento,
Fernanda Andrade de Abreu.

A TIM está apostando cada vez
mais no ensino on line. Essa neces-
sidade surgiu em consequência da
expansão para localidades meno-
res, nas quais seria difícil contratar
instrutores especializados e mon-
tar uma estrutura presencial de
educação. “Fomos percebendo
que a substituição é positiva em di-
versas circunstâncias”, diz Fernan-
da. “Sobretudo em um setor como
telecomunicações, que exige mui-

ta agilidade e tem a inovação como
um desafio constante.”

Na Gerdau, o número médio de
horas dedicadas à capacitação —
53,4 por funcionário no ano passa-
do — é um indicador importante,
mas não tem um peso tão grande
na estratégia de educação corpo-
rativa. “Permanecemos mais aten-
tos ao percentual de atendimento
às necessidades estabelecidas nas
matrizes de capacitação de cada
cargo e nos planos de desenvolvi-
mento de cada colaborador. Ou se-
ja, quantos dos gaps identificados
foram efetivamente sanados”, diz a
diretora de desenvolvimento de
pessoas, Denise Casagrande da Ro-
cha. A empresa investiu, no ano
passado, R$ 32,1 milhões em 2,3
milhões de horas de capacitação,
média de R$ 14 por hora.

A responsabilidade pela capaci-
tação de cada um dos 45 mil fun-
cionários da Gerdau é comparti-
lhada com os 4,5 mil gestores. “Eles
são o elo entre as diretrizes e políti-
cas da empresa e os desejos e aspi-
rações de cada colaborador”, defi-
ne Denise. Uma das prioridades da
companhia em 2013 é trabalhar
na disseminação da cultura em-
presarial do grupo em cada um
dos 14 países em que atua. O maior
desafio é a recém-iniciada opera-
ção na Índia, que já conta com 550
funcionários.

A iniciativa mais sofisticada da
Gerdau em capacitação é o Gerdau
Business Program (GBP), um MBA
customizado para a formação de
líderes, com dois anos de duração
e módulos realizados em institui-
ções de ponta, como o Insper, no

Brasil; o Insead, na França; a Duke
University e a Darden School of Bu-
siness, ambas nos Estados Unidos.
Em 2012 iniciou-se a terceira tur-
ma do programa, que abre entre
30 e 35 vagas por ano. Ser escolhi-
do para participar do GBP e ter um
bom desempenho é caminho qua-
se certo para uma boa promoção,
como constatou a engenheira elé-
trica Claudia Piunti, 39 anos, uma
das integrantes da primeira turma,
recém-alçada ao posto de diretora
de energia da Gerdau, onde traba-
lha há nove anos e começou como
consultora. “Tornei-me outra pro-
fissional depois do curso, bem
mais preparada. A troca de expe-
riências e informações entre os
participantes é riquíssima e nos le-
va a conhecer em profundidade os
diversos setores”, diz.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 nov. 1 e 2 dez. 2012, Especial Educação corporativa, p. G7.




