
onsiderada uma das principais referên

cias entre as universidades corporativas 

ligadas a uma empresa privada, a Valer 

completou 10 anos no mês de junho com um 

modelo de educação profissional consolidado e 

que começa a ser exportado para outros países 

onde a mineradora mantém negócios. Desiê Ri

beiro, gerente de educação e desenvolvimento 

de pessoas da Vale, explica que a universidade 

está subordinada à diretoria de recursos huma

nos e foi criada em 2003 dentro do modelo de 

governança da mineradora com o objetivo de 

atender às necessidades estratégicas de desen

volvimento de pessoas e, além de qualificar a 

mão de obra, tem a meta de promover o desen

volvimento sustentável das comunidades onde 

ela atua, oferecendo oportunidades de acesso à 

educação, emprego e renda. 

Com um orçamento de 74 milhões de reais e 

um catálogo de programas que contempla mais 

de seis mil ações educacionais, a Valer está insta

lada em 34 unidades no Brasil e mantém outras 

seis no Canadá, Moçambique, China, Malásia, 

Omã e Suíça. "A estrutura física de uma uni

versidade corporativa é muito importante no 

contexto educacional porque é preciso ter um 

ambiente que favoreça o processo de ensino e 

aprendizagem", ressalta Desiê. 

A gerente de educação destaca que a Valer de

senvolve metodologias, soluções e verifica o que 

faz sentido para cada região. Por exemplo, em 

Moçambique, praticamente todos os programas 

já estão implantados. Na Austrália, o programa 
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mais importante é os Ritos de Passagem - treina

mento para sensibilizar o líder sobre o seu papel, 

visando o processo de transformação em sua 

primeira experiência de liderança. Já na Malásia 

foi implantado o programa de formação profis

sional para o pessoal técnico-operacional e está 

prevista a vinda para o Brasil, ainda este ano, de 

aproximadamente 60 aprendizes. 

Em Moçambique, a Valer local está desenvol

vendo fornecedores além de que os aprendizes 

possam permanecer no país para os treinamen

tos e para que a empresa possa ampliar o conhe

cimento desses parceiros educacionais para ou

tros países. 

Um aspecto destacado pela gerente de educa

ção da Vale é a aculturação dos programas de

senvolvidos no Brasil aos outros países onde a 

universidade corporativa está presente. "Sempre 

que vamos para uma determinada localidade, 

buscamos entender quais são as características 

daquela cultura que precisam ser trabalhadas 

dentro do grupo", salienta Desiê. 

Ela cita como exemplo o processo de inte

gração entre os profissionais brasileiros e mo

çambicanos. Apesar de o idioma ser o mesmo, 

o entendimento de algumas palavras eram com

pletamente diferentes. "Em uma das dinâmicas 

que aplicamos durante o treinamento, pedimos 

aos moçambicanos dizerem o que eles não en

tendiam e também sobre a forma de trabalho 

dos brasileiros e vice-versa. Temos explorado 

bastante a comunicação em todos os programas 
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e feito adaptações para respeitar e integrar o 

programa dentro daquela cultura, senão perde-

-se o sentido, que fica absolutamente desconexo 

com aquela realidade", conta. 

PROGRAMAS E FERRAMENTAS 
Os modelos educacionais da Valer têm foco 

nas competências que precisam ser desenvol

vidas e as soluções educacionais são definidas 

a partir do mapeamento das competências que 

são necessárias para o funcionário exercer a 

sua atividade. 

Todas as soluções educacionais partem da 

necessidade do negócio. Dessa forma, é feito o 

mapeamento dos macroprocessos, processos, 

atividades e funções para chegar às competên

cias necessárias e definir quais serão as ações 

de treinamento. 

Para tanto, a Vale estabeleceu um modelo 

de trilhas técnicas para o desenvolvimento do 

público técnico-operacional; mapas de desen

volvimento para o público técnico-especialista, 

formado principalmente por engenheiros e geó

logos, que preveem programas de especialização 

em parceria com várias instituições de ensino; e 

modelos de gestão e liderança para o desenvolvi

mento de futuros líderes. 

Por exemplo, para o público de RH, a univer

sidade tem um programa de especialização em 

gestão de pessoas desenvolvido em conjunto 

com a Fundação Dom Cabral. A Valer também 

oferece especializações nas áreas de atuação da 

empresa, como portos, ferrovias, cobre, pelo-

tização, com uma carga horária média de 400 

horas de treinamento. Além desses programas, 

as soluções educacionais preveem ações presen

ciais, on-line, on the job, com todas elas voltadas 

para o desenvolvimento de especialistas. 

Para capacitar os empregados operacionais a 

executarem as atividades críticas e que deman

dam treinamentos específicos como, por exem

plo, minas subterrâneas, postes de energia, con

dução de tratores e caminhões, foi desenvolvido 

um material didático formado por vídeos, jogos, 

infográficos e uma modelagem em 3 D dos equi

pamentos de segurança. "Trata-se de um público 

bastante diversificado e que precisa ter estímu

los para absorver o conhecimento para exercer 

melhor sua atividade crítica e garantir que mi

tiguem os riscos. E também temos simuladores 

para maquinistas de trens de carga que são leva

dos em duas carretas completamente equipadas 

para os cursos", destaca Desiê. 

Para o desenvolvimento dos líderes, além 

dos Ritos de Passagem, é oferecido o Programa 

de Aceleração de Desenvolvimento cujo foco é a 

preparação do colaborador com alto potencial 

para ocupar posições de comando e atingir • 
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as competências mínimas requeridas. O Lide

rando Pessoas é um treinamento que envolve 

práticas de gestão de pessoas em que a empresa 

disponibiliza uma série de ferramentas em ati

vidades como carreira e sucessão, treinamento, 

relações trabalhistas. 

Em educação executiva, a Valer customizou 

uma pós-graduação em gestão de negócios com 

a Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop) para 

os programas da cadeia do negócio da minera

ção e o módulo de gestão é feito com a Fundação 

Dom Cabral. "O objetivo é formar os líderes que 

estão mapeados como possuidores de alto poten

cial de desenvolvimento para assumir uma nova 

posição de liderança, mas era necessário dar a eles 

a visibilidade de toda a cadeia de negócio da Vale, 

pois, em geral, o líder ou especialista tem uma vi

são apenas da área em que atua", detalha Desiê. 

Para dar suporte a todos esses programas, a 

Valer utiliza uma série de ferramentas combina

das, como cursos presenciais, blended learning, 

on-line puro, jogos educacionais, treinamen

to on the job, videoaula, podcasts com temas 

comportamentais como diferenças culturais, 

comunicação eficaz, além de visitas técnicas e 

workshops. "Para a Valer, uma solução educa

cional compreende um conjunto de ações que 

precisa desenvolver lacunas de competências, e 

são oferecidas aos empregados diferentes mo

dalidades. Na verdade, vamos compondo as di

versas metodologias em função da competência, 

do público e do objetivo que a empresa pretende 

alcançar", esclarece Desiê. 

Um exemplo do uso da tecnologia para o 

desenvolvimento de pessoas é a Comunidade 

de Líderes, ferramenta tecnológica lançada no 

ano passado que permite o compartilhamento 

de experiências e conhecimento entre as lide

ranças dentro de um ambiente virtual. Essa fer

ramenta permitiu a adoção de uma metodolo

gia que vem crescendo consideravelmente nos 

programas de aprendizagem entre as empresas 

brasileiras: o storytelling. 

Desiê cita o exemplo de um gerente que 

contou como reverteu um problema com uma 

equipe de manutenção em São Luís (MA) e pu

blicou essa história na Comunidade de Líderes, 

de modo que outros líderes fizeram perguntas, 

complementaram, contaram outras histórias, 

fazendo com que a ferramenta tivesse uma 

grande aderência. • 
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Text Box
Fonte: Melhor: gestão de pessoas, São Paulo, ano 21, n. 308, p. 192-196, 2013, Edição especial do CONARH ABRH 2013.




