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Especial | Educação corporativa
Universidades Companhias adotam programa de treinamento digital de forma crescente

Ensino virtual ganha mais espaço

Férias podem
ser chance
de imersão
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Rosangela Capozoli
Para o Valor, de São Paulo
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Métadier, da Accor Académie América Latina: nos próximos anos, 60% dos treinamentos serão via internet

cursos humanos do Santander.
“O banco pretende investir cada
vez mais na contratação de pessoas e acelerar internamente o
desenvolvimento de profissionais para cargos superiores, com
melhoria dos planos de carreira”,
diz. Em ambos os casos, os programas de treinamento são intensos e procuram incentivar os
líderes a ajudar efetivamente outros colaboradores.
Em 2011, para o desenvolvimento de carreira dos funcionários do banco, foram organizados
28 workshops de carreira com as
áreas administrativas e 98 com a
rede de agências, totalizando
2.625 funcionários participantes
(5% do total de funcionários). O
workshop tem o objetivo de gerar
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Com mais de 20 anos de presença em grandes empresas brasileiras, as universidades corporativas são um universo em expansão, e evoluem para o modelo digital. Atualmente, existem
mais de 600 os ambientes educacionais criados por grandes corporações do país, com cursos
presenciais, workshops e seminários, visando aumentar a competência profissional dos funcionários. Várias companhias correm para implementar e operar
tecnologias de transmissão virtual de conteúdo educacional,
redes sociais, sistemas de e-learning e grupos de discussões e estudos compartilhados na web.
“Nossa estratégia tem a ver com
a evolução da própria clientela,
hoje, cada vez mais dependentes
do ambiente web e também com a
preocupação em reduzir custos”,
diz Jacques Métadier, diretor de
desenvolvimento de recursos humanos da Accor Académie América Latina. “A intenção é que nos
próximos anos, pelo menos 60%
dos treinamentos educacionais da
universidade da corporação sejam
via internet, por meio de comunidades virtuais ou sistemas de educação a distância.” Segundo ele, “é
mais barato treinar pessoas, em
grande volume, á distância, do que
deslocar as pessoas ou os consultores de treinamento.”
A Accor não vai abandonar o
treinamento presencial. O grupo
francês investe por ano em torno
de € 45 milhões na capacitação
de seus 460 mil funcionários espalhados pelo mundo. São mais
de 435 mil dias de treinamento
por ano. A empresa também investe no treinamento dos cola-

boradores no Brasil, que representa mais de 80% da receita prevista para a América Latina, que
neste ano deve chegar a cerca de
R$ 1 bilhão. Só para desenvolvimento de conteúdo para a plataforma de ensino à distancia, o
Click Accor, implantada desde
abril, a empresa gastou R$ 150
mil. “O novo sistema vai permitir
que nossos nove mil colaboradores em vários países da América
Latina realizem, em 2012, entre
12 mil a 14 mil treinamentos virtuais. Esse será o nosso diferencial no desenvolvimento de pessoas e aprendizado contínuo.”
A Universidade Ambev, a principal fonte de treinamento e profissionalização dos funcionários
da empresa, realiza a maior parte
do seu treinamento de forma presencial. Em 2011, os programas
de treinamento e qualificação
profissional proporcionaram 79
programas, 1.143 cursos e mais
de 36 mil horas de treinamento.
Foram atendidas mais de 42 mil
pessoas, a maioria por meio de
módulos presenciais. “Nosso
maior desafio para os próximos
anos é enfatizar os programas de
treinamento on-line”, diz Fabíola
Higashi Overrath, especialista de
treinamentos na Ambev. A previsão é investir ao longo dos próximos meses mais de R$ 30 milhões, com objetivo de aprimorar
e aumentar a capacitação a todos
os setores da empresa.
O Santander Universidade, divisão global do grupo espanhol,
ainda não priorizou o treinamento on-line no seus programas de ensino, mas pretende reforçar duas linhas de ação que
têm forte impacto no desenvolvimento dos colaboradores do
banco, diz Claudinéia Aparecida
da Silva, superintendente de re-
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Genilson Cezar
Para o Valor, de São Paulo

reflexão sobre temas como protagonismo, escolhas e autodesenvolvimento. “Realizamos vários
workshops de liderança de equipes, de gestores, programas desenvolvidos em parceria com o
recursos humanos em Madri e
universidades europeias, com a
preocupação de desenvolver líderes de forma mais globalizada,
como é o próprio banco Santander”, diz Renata Beretta, supervisora de recursos humanos.
Embora não tenha dados precisos, a professora Marisa Éboli, da
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA-USP),
considera que a expansão das universidades corporativas é irreversível, mas poucas conseguem men-

surar efetivamente seus resultados. “Não existe um banco de dados, do governo ou de entidades
privadas, que agreguem essas informações.” Marisa coordenou
uma pesquisa nacional, entrevistando cerca de 60 empresas, a
maioria de grande porte. O estudo
comprova, segundo ela, que os investimentos na formação dos colaboradores é considerável, entre 1%
a 5% da folha de pagamentos, mas
muitas empresas tem procurado
fazer o desembolso de forma parcial. “As empresas estruturam os
projetos da forma ideal e vão implementando de acordo com seu
orçamento anual. Ninguém investe tudo de uma vez, mas o dinheiro
não tem sido um limitador do
crescimento desses projetos.”

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 nov. 1 e 2 dez. 2012, Especial Educação corporativa, p. G5.

Para muitos executivos, a falta
de tempo é o maior obstáculo para investir na formação pessoal.
Atentas a essa demanda, muitas
instituições estão ampliando
seus cursos rápidos, aumentando a oferta de módulos prontos
que se enquadram nos meses de
verão, tido, teoricamente, como
um período de férias.
“Nossos cursos proporcionam
aos alunos conviver com profissionais que já atuam na área ou pessoas que pretendem ingressar no
mercado, tornando a troca bastante rica”, afirma Victor Trujillo, coordenador dos programas de férias
da Escola Superior de Propaganda
e Marketing (ESPM), que oferece
mais de 150 cursos. “Os cursos são
planejados para que os alunos coloquem em prática todos os conceitos estudados logo após o término. A maioria dos professores já
trabalha ou trabalhou nas respectivas áreas, permitindo que o professor contribua com sua experiência profissional”, afirma.
A SIS Intercâmbio Cultural
tem cursos de línguas em vários
países. “Estados Unidos, Inglaterra e Canadá são os destinos mais
procurados pelos executivos para fazer cursos rápidos nas férias”, afirma Silvia Goulart Urioste, responsável pelo atendimento ao cliente. Segundo ela, o programa é formatado para cada
perfil de profissional e os testes
de avaliação são feitos no Brasil.
“São programas curtos, com duração de duas semanas e carga
horária pesada. Um dos períodos
é reservado para trabalhar dificuldades específicas de cada aluno. O executivo não faz outra coisa senão estudar inglês.”

