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A avaliação dos resultados das ações da 
universidade é feita em três etapas. Na 
primeira, o empregado que fez o cur
so faz um exame para verificar quanto 
aprendeu do conteúdo. Posteriormente 
ele avalia o conteúdo do curso e a didática. 
Por fim, meses depois, colaborador e ge
rente refletem sobre o que o curso trou
xe de importante, no que foi útil e quanto

tempo demoraria para aprender a capa
citação sem o auxílio das aulas.

O investimento em ações de educação 
corporativa alcançou pouco mais de 3,8 
mil reais per capita em 2012, e a Petrobras 
aplicou, no ano passado, cerca de 240 mi
lhões de reais na formação de seu capi
tal humano, um dos maiores orçamen
tos da área na América Latina. “Esse é um

diferencial competitivo”, diz o gerente 
da Universidade Corporativa Petrobras, 
José Alberto Bucheb. O esforço na área 
vem sendo compensado: o tempo de per
furação de um poço no pré-sal já caiu 50% 
desde 2006. A época, a média era de 134 
dias para a perfuração, hoje isso é feito 
em 70 dias. Um dia a menos de explora
ção rende uma economia de 1 milhão deA ut
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dólares por poço. “Temos investido for
temente em tecnologia para sermos mais 
eficazes, mas o treinamento dos nossos 
colaboradores é outro pilar para atingir
mos esses bons resultados.”

Passados 21 anos, as universidades 
corporativas são uma realidade presen
te entre pequenas e grandes empresas. 
Estima-se que hoje seu número esteja en
tre 500 e 600 no Brasil, embora não exis
tam dados oficiais, segundo a professora 
Marisa Eboli, coordenadora de projetos da 
Fundação Instituto de Administração da 
USP e uma das maiores estudiosas sobre
o assunto. “O crescimento tem sido muito 
forte, porque o Brasil não tem cultura de 
educação e não a valoriza, o que abre espa
ço para que as empresas formem sua mão 
de obra”, observa. Apesar da expansão, ela 
destaca que as empresas que adotam ini
ciativas na área ainda precisam aperfei
çoar alguns pontos, como os mecanismos 
de avaliação do programa. A maioria ana
lisa apenas dois níveis: se o inscrito gostou 
do programa; e o índice de entendimen
to do conteúdo transmitido. Mas ainda 
faltam dois outros níveis: se esse conhe
cimento foi transferido para colegas e se 
esse conjunto de habilidades representou 
impacto sobre a organização. Estes dois 
últimos pontos são mais difíceis de ser 
mensurados, porque exigem que o siste
ma de avaliação dos cursos esteja ligado 
ao mapa estratégico da empresa, aos in
dicadores de desempenho dos colabora
dores e da empresa e com o engajamento 
dos líderes, para que isso possa ser de fato 
permeado em toda a companhia, pondera.

Neste ano, o Bradesco criou sua univer
sidade corporativa, cujo foco é desenvol
ver soluções de educação corporativa sob 
medida para os mais de 100 mil funcioná
rios da instituição financeira, que inves
tiu R$ 132 milhões em formação ano pas
sado. Os funcionários não receberão mais 
cursos e treinamentos relacionados com o 
cargo alcançado, como era feito até então, 
e, sim, de acordo com as suas habilidades

e o seu papel na estratégia da empresa. 
Após um ano e meio de desenvolvimento 
do projeto, os cerca de 200 funcionários 
da área de treinamento espalhados pelo 
Brasil foram realocados para concentrar 
esforços em uma das nove escolas que fa
rão parte da Unibrad, criadas para ofere
cer cursos, aulas a distância, publicações 
e eventos que abordem determinada com
petência. Há escolas voltadas, por exem
plo, para o atendimento de clientes, identi
dade organizacional, liderança, cidadania 
e sustentabilidade, negócios e gente. “As 
escolas estão ligadas aos indicadores es
tratégicos do banco, o que nos possibilita 
ter melhores mecanismos de mensurar os 
impactos que a educação corporativa te
rá para cada colaborador”, diz Glaucimar 
Peticov, diretora de recursos humanos do
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Bradesco. Foi criada uma área para ava
liar os resultados e feita uma maior apro
ximação entre quem capacita a mão de 
obra e os departamentos de produtos e 
controladoria. “Assim podemos ver os 
efeitos das ações e analisar com profun
didade o que precisamos melhorar.”

Outra que criou sua universidade cor
porativa neste ano foi a fabricante de ele
trodomésticos Whirlpool, que desenvolve

cursos tanto para os colaboradores de 
chão de fábrica quanto para executivos. 
“Nos últimos sete anos, vínhamos evo
luindo nossos programas de desenvol
vimento profissional e assim evoluímos 
para a criação da universidade, que é um 
grande guarda-chuva das nossas ações”, 
diz Fernanda Leal, gerente de desen
volvimento organizacional. Ela desta
ca que a migração para a nova estrutura, 
que ainda não conta com a formação de

funcionários que atuam na parte comer
cial e no atendimento ao consumidor, de
verá ser concluída até 2015. Com a u niver- 
sidade, a empresa relançou novos módu
los de curso, com destaque aos voltados 
para preparar e capacitar colaboradores 
que vão encarar, pela primeira vez, a ges
tão de operações ou negócios. Assim eles 
podem estar aptos quando forem chama
dos para a tarefa. “A ideia é nos antecipar a 
essa demanda futura”, observa. •A ut
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Caixa de texto
Fonte: Carta Capital Especial: As empresas mais admiradas no Brasil 2013, São Paulo,  n. 16, p. 40-43, nov./ dez. 2013. 




