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Em 2012, a Universidade Petrobras investiu R$ 239, 3 milhões em educação continuada, 
instrumento básico para retenção de pessoal, de acordo com José Alberto Bucheb 
 
A evasão de funcionários da estatal, aliás, é uma tendência que está se revertendo, garante o 
gerente-geral 
 
 

 
Qualificação. Bucheb: número de acidentes em poços de petróleo cai, enquanto o de pessoas certificadas cresce  

Marcelo Carnaval / Agência O Globo 
 
Formado em geologia, direito e cursando sua terceira graduação, de administração, José 
Alberto Bucheb é gerente-geral da Universidade Petrobras e defende o investimento em 
qualificação como forma de retenção de talentos e de motivação para o funcionário. Bucheb 
fala também sobre a importância da capacitação constante — ele mesmo, além do terceiro 
curso superior que está fazendo, tem mestrado e doutorado. 
 
Desde quando existe a Universidade Petrobras? 
 
A empresa foi fundada em 1953 e, já em 1955, há registros de uma área formal dedicada ao 
desenvolvimento de recursos humanos na companhia. Essa área teve vários nomes ao longo 
do tempo e, em 2000, passou a ser chamada de Universidade Corporativa. Em 2005, após 
uma reestruturação, houve a mudança de nome para Universidade Petrobras, que, em 2007, 
começou a funcionar no prédio atual, na Cidade Nova. 
 
Quanto a empresa investiu na qualificação e educação dos seus funcionários no ano 
passado? 
 
Foram R$ 239,3 milhões em desenvolvimento de recursos humanos, o que dá, em média, R$ 4 
mil por funcionário (cerca de 60 mil). A Petrobras teve 222 mil participações de pessoas em 
programas de educação continuada tanto no Brasil quanto no exterior, sendo que 77 mil foram 
por meio da Universidade Petrobras, que realiza cursos que exigem conhecimentos mais 
transversais. 
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Como a Petrobras lida com o receio de perder profissionais qualificados para outras 
empresas? 
 
Temos uma série de vantagens sobre outras empresas, porque a Petrobras tem um índice de 
turnover muito baixo. Por isso, não há receio de investir em capacitação: sabemos que o 
conhecimento adquirido permanecerá aqui. Outras empresas têm medo de investir em 
capacitação, enviar um profissional para fazer um curso no exterior e depois perdê-lo. Até 
tivemos, num passado recente, episódios de evasão de profissionais muito qualificados para 
outras empresas de petróleo, mas é uma tendência que já está se revertendo. E, mesmo 
assim, entendemos que o saldo é muito positivo. Investir na capacitação e no desenvolvimento 
do empregado é não só um elemento importantíssimo de reconhecimento, como de retenção 
de talentos. 
 
De que maneira? 
 
Quando a Petrobras foi criada, não existia mão de obra especializada no Brasil. Num primeiro 
momento, a companhia precisou trazer profissionais de fora do país e, depois, desenvolveu um 
esforço para formar seus profissionais: os primeiros geólogos brasileiros foram formados pela 
Petrobras, o que acabou se tornando um valor. O que era uma dificuldade passou a ser um 
diferencial competitivo. Quando uma empresa investe na capacitação de seus recursos 
humanos, ela basicamente quer melhorar o desempenho desses empregados, mas a pergunta 
é: como você mede essa melhoria no desempenho? 
 
E como isso pode ser feito? 
 
Costumo dar um exemplo bem trivial: um empregado cuja função fosse grampear papel e ele 
grampeasse 100 folhas por dia e, depois de um curso, ele passasse a grampear 120 por dia: 
houve uma relação direta de causa e consequência. Mas, no nosso caso, não são atividades 
simples: é mais difícil mensurar, por exemplo, de que maneira um curso de uma semana 
melhora o desempenho de um engenheiro ou de um geólogo. É difícil estabelecer uma relação 
de causa e efeito direta, mas temos alguns elementos de mensuração. 
 
E que tipos de resultados têm sido colhidos após essas mensurações? 
 
Temos coletado sistematicamente situações práticas em que vemos que casos de sucesso 
foram resultados de treinamentos. Por exemplo: o número de acidentes em poços de petróleo 
vem caindo, enquanto o número de pessoas treinadas e certificadas vêm crescendo. Claro que 
não é o único fator: a empresa investiu em tecnologia e em equipamentos, mas de nada 
adiantaria isso se não houvesse gente treinada para usá-los. Outro exemplo prático foi a 
redução do tempo de completação de um poço, que caiu de 53 dias para 17 dias. É uma 
operação bastante complexa de preparação do poço para produção e cada dia a menos 
representa uma economia de US$ 1 milhão. 
 
Como funcionam os cursos no exterior para os funcionários? 
 
Os funcionários podem realizar treinamentos fora — desde cursos de curta duração até 
mestrados e doutorados. E também temos cursos nossos ministrados no exterior, para os 
quais deslocamos os instrutores e os alunos. É o caso de um curso sobre rochas do pré-sal, 
que, na Argentina e no Peru, não contêm petróleo, mas estão na superfície. 
 
Os cursos de especialização, mestrado e doutorado são programas internos da 
Universidade Petrobras ou de outras instituições? 
 
Hoje, temos 13 especializações in company, incluindo um mestrado profissional, realizados 
com instituições parceiras como UFRJ, Ibmec, UFBA, ESPM, FGV, PUC, Dom Cabral, entre 
outras. Essas soluções in company são customizadas para as necessidades da companhia e 
seguem o padrão do MEC, tendo no mínimo 360 horas/aula. Mas nada impede que um 
empregado se interesse por fazer outro programa. Nesse caso, ele negocia com a sua 
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gerência, que aprova ou não o projeto. Sendo aprovado, a empresa vai custear toda a 
formação. 
 
Por que, para a Petrobras e para outras empresas de modo geral, é importante ter 
um profissional pós-graduado? 
 
Se fôssemos atuar somente pelo lado pragmático, seriam poucos os cargos em que precisaria 
de profissionais certificados — alguns por exigências da Marinha e de companhias seguradoras, 
por exemplo. Mas a nossa visão vai além disso: entendemos que a qualificação é um estímulo 
para os empregados e um fator de motivação, que passa por um processo muito estimulante e 
enriquecedor ao estudar. Além disso, um empregado que passa por um programa de mestrado 
e doutorado tem um amadurecimento muito rápido. 
 
Há realmente uma maior valorização desses profissionais no mercado hoje em dia? 
 
Hoje, o enfoque do doutorado e do mestrado não é mais puramente acadêmico, há vários 
trabalhos que têm um cunho muito prático. E o mestrado é mais fácil de conciliar com a vida 
profissional, já o doutorado é mais difícil e, geralmente, exige liberação total por cerca de três 
anos, embora haja casos de profissionais que conseguem conciliar. 
 
Existe um melhor momento para um profissional ingressar na pós? 
 
Acredito que seja desejável, antes de qualquer curso de longa duração, ter uma experiência 
prática, até para levar alguns problemas e reflexões para o curso que pretende fazer. Acredito 
que o encadeamento ideal seria: um período no trabalho, depois uma especialização ou um 
mestrado, depois mais um período e, eventualmente, o doutorado. Não significa que todo 
mundo tenha que passar por essa trilha, mas a capacitação contínua deve atingir a todos. Um 
dos segredos do sucesso da Petrobras está no investimento em capacitação. Não acho que 
esse seja o único fator de sucesso de uma empresa, mas certamente passa por aí. E essa 
receita é aplicável a qualquer instituição, seja uma pequena empresa ou uma organização sem 
fins lucrativos. Qualquer instituição que almeje perenidade tem, necessariamente, que investir 
na capacitação dos seus quadros. 
 
Fonte: O Globo. [Portal]. Disponível em: 
<http://oglobo.globo.com/economia/emprego/a-pos-traz-um-amadurecimento-
rapido-afirma-gerente-geral-da-universidade-petrobras-10858987>. Acesso em: 25 
nov. 2013. 
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