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Na página 6, Resumo, onde se lê:
“Este trabalho apresenta uma análise da gestão do conhecimento nas
organizações, sob uma possibilidade de seu uso no incentivo ao desenvolvimento local,
tendo como exemplo um projeto para a Universidade Corporativa Caixa, que é um
instrumento de educação corporativa utilizada pela Caixa Econômica Federal, que é
uma empresa pública voltada para o fomento social. O projeto coloca-se como uma
possibilidade de incremento motivacional ao público interno com relação à
aprendizagem, bem como uma postura organizacional diferenciada da instituição no
mercado”.
Leia-se:
“No Brasil, desde meados de 2000, impulsionadas pelos avanços tecnológicos,
inúmeras organizações passaram a se utilizar de programas de educação à distância para
treinar seus empregados, visando diminuir despesas e agilizar a propagação de novos
conhecimentos. As universidades corporativas que pareciam ser um modismo tornaramse uma nova maneira de transmitir conhecimento, porém, questões como a qualidade
dos conteúdos, quanto à motivação dos empregados para absorvê-los, à satisfação por
participar deste novo modelo de gestão do conhecimento nas organizações, à eficácia do
aprendizado no resultado final das organizações ainda não foi mensurado. Assim, a
partir de um estudo teórico sobre o tema, fiz uma pesquisa de campo com 120
funcionários da Caixa Econômica Federal, com o objetivo de identificar fatores de
satisfação, relacionados aos sentimentos quanto às iniciativas educacionais da empresa,
e de motivação, relacionados ao interesse pessoal e à iniciativa pela busca do
conhecimento, que propiciou a elaboração de uma proposta de realinhamento da gestão
do conhecimento na organização, focada em envolver os funcionários na disseminação e
construção de novos conhecimentos, bem como, na abertura dos conhecimentos
acumulados e sistematizados através da Universidade Corporativa às comunidades
carentes. Esta proposta, que chamei de “projeto”, por esperar que algum dia se torne
realidade, visa valorizar o conhecimento e experiência de cada funcionário,
desenvolvido alongo do tempo, incentivando-o a compartilhar e multiplicá-lo interna e
externamente, além dos muros da organização, gerando desenvolvimento local através
de uma ação de efetiva responsabilidade social empresarial (RSE) . Desta forma, o

conhecimento prático acumulado dentro da organização pode ser mais socializado e
passar a ser gerador de novos conhecimentos que necessariamente produzirão benefícios
de retorno tanto para si, quanto para a Caixa e para toda a sociedade.”
Na página 7, onde se lê:
“This work presents an analysis of organizations knowledge management, about
the possibilities of its use on local development, for instance it is presented a project for
the Caixa Corporative University, that is tool of corporate education used by Caixa
Economica Federal Bank, a public organization with main competences are social
development. The project is to increase the motivation among the employees concerning
to learning and to promote a different image of the organization on the financial
market.”
Leia-se:
“At the beginning of this century and in particular as a result of fast advances in
Information and Communication Technologies, many organizations in Brazil started to use
long-distance educational programs to train their employees, decreasing costs and promoting
knowledge propagation. Corporate universities, which seemed to be a fad, have now become a
new way to share knowledge. However, issues like content quality, learning motivation of
employees, general satisfaction with this new model of learning and learning efficiency ( cost
x benefit )on final results of the organizations were not yet measured. Our work deals with an
opinion survey regarding these kind of issues that took place at the Corporate University of the
Caixa Economica Federal. As a result of which, an based on developments of learning
organizations, we are suggesting a plan to expand these learning process to the surrounding
environment as way to contribute to local sustainable development, involving in particular the
people at the organization with more knowledge and experience in socializing the process
improving hence forth bank services. This suggestion we believe represents a win-win strategy
since customers and bank will all benefit from it.”

Na página 6, linha 10, onde se lê:
“Key-words: Corporate Education. Knowledge Manegment. Estrategies. Social
Development.”
Leia-se:
“Key-words: Corporate Education, Knowledge Management, Strategies, Social
Development.”
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Resumo

Este trabalho apresenta uma análise da gestão do conhecimento nas organizações,
sob uma possibilidade de seu uso no incentivo ao desenvolvimento local, tendo como
exemplo um projeto para a Universidade Corporativa Caixa, que é um instrumento de
educação corporativa utilizada pela Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública
voltada para o fomento social. O projeto coloca-se como uma possibilidade de incremento
motivacional ao público interno com relação à aprendizagem, bem como uma postura
organizacional diferenciada da instituição no mercado.
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Abstract

This work presents an analisys of organizations knowlegde managment, about the
possibilities of its use on local development, for instance it is presented a project for the
Caixa Corporative Univercity, that is tool of corporate education used by Caixa Economica
Federal Bank, a public organizations which main competences are social development. The
project objective is to increase the motivation among the employees concerning to learning
and to promote a different image of the organization on the financial market.
Key-words: Corporate Education. Knowledge Manegment. Estrategies. Social
Development.
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INTRODUÇÃO

1.1.

Contextualização do problema

Este trabalho apresenta um projeto de inovação em um modelo de educação
corporativa utilizado pela empresa Caixa Econômica Federal, com o objetivo, por um lado,
de alinhar a educação corporativa às estratégias da empresa, gerando maior motivação e
interesse dos envolvidos, promovendo a sinergia e o desenvolvimento das equipes e das
pessoas, por outro, promovendo o desenvolvimento local através da abertura de uma série
de cursos às comunidades locais, pessoas físicas e jurídicas.
Em meus vinte anos de trabalho na empresa, tive a oportunidade de ver a
implantação entusiasmada de vários projetos e o seu abandono silencioso. Foram
marginalizados em prol de novas diretrizes, foco em metas numéricas, incontáveis e
infindáveis. A gestão do conhecimento é um tema que tem sido recorrente e prioritário na
organização cujos investimentos vêm aumentando gradualmente.
A idéia de educação corporativa começou em meados de 1996 e se concretizou em
2001, com a implantação de uma ferramenta imprescindível no processo: a Universidade
Corporativa Caixa, um sistema que pode ser acessado à distância, onde são disponibilizados
vários cursos técnicos ou de gestão. Em 2003, criou-se uma gerência nacional de educação
corporativa com o objetivo de gerenciar a gestão do conhecimento na organização, alinhada
aos objetivos estratégicos da empresa. Em 2007, foram criadas as trilhas do conhecimento,
que vincula as carreiras a um rol de cursos pré-definidos. Desde a implantação das trilhas
do conhecimento, os processos seletivos vêm considerando suas pontuações como parte do
critério de seleção, bem como, passou-se a exigir determinados cursos superiores e de pósgraduação para algumas carreiras específicas.
Embora haja uma pré-disposição estratégica à gestão do conhecimento, o dia-a-dia
da organização, a cultura, a estrutura e o clima organizacionais não são propícios ao
desenvolvimento do aprendizado, ou seja, as pessoas da ponta não encontram nem meios,
nem motivação para se auto-desenvolver. As gerências são cobradas por efetividade
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numérica de resultados de vendas, de negócios rentáveis imediatos. O tempo é consumido
pela demandas diárias. O nível de stress é elevado.
A idéia deste projeto prevê a mobilização das forças já existentes na organização em
torno de novos desafios, vinculados ao desenvolvimento social sustentável, com a
participação efetiva dos empregados, que, em sua maioria, detém anos de experiência no
tratar com a população brasileira e se sentem valorizados por trabalhar em uma empresa
pública que tem como prerrogativa promover o desenvolvimento do país.
A elaboração deste projeto começa por uma análise teórica sobre a gestão do
conhecimento nas organizações: como e porquê gerir o conhecimento, como se dá o
aprendizado, sua utilização nas organizações, principais ferramentas utilizadas, o papel dos
gestores neste processo, a gestão das competências.
A visão dos empregados foi captada através de uma pesquisa de campo,
quantitativa, feita em agências bancárias do centro de São Paulo com 125 empregados, dos
quais foram obtidas 82 respostas, com objetivo de identificar a opinião de cada um com
relação à gestão da educação corporativa praticada pela empresa, especialmente com
relação à utilização da ferramenta Universidade Corporativa.
A partir dos dados levantados, é apresentado um projeto de gestão do conhecimento
que vai ao encontro das expectativas dos empregados, sem perder de vista os objetivos
estratégicos da organização.
Este projeto propõe a abertura da Universidade Corporativa Caixa a comunidades
locais, como uma alternativa de geração de novos negócios e promoção do
desenvolvimento social, sob a coordenação dos funcionários, que deverão, então, colocar a
serviço da comunidade o conhecimento acumulado na organização, passível de ser
multiplicado. Entende-se que o sucesso do empreendimento depende do grau de
envolvimento das equipes com os objetivos traçados.

1.2 Fundamentação teórica
O século XXI será o do conhecimento e do acesso, assim como o XX foi o das
máquinas e das tecnologias, esta é a mensagem subliminar de vários autores que direta ou
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indiretamente tratam sobre o assunto: Rifkin (2000), Senge (1990), Maester (1999), Éboli
(2004), Guevara e Dib (2007), Druker (1996), Gorz (2005), Dowbor (2007), dentre outros.
As organizações perceberam o papel do conhecimento na gestão dos negócios e a
necessidade de desenvolver as pessoas para dominarem os novos processos gerando
resultados positivos para seus negócios. Assim, muitas passaram a custear cursos
incentivando seus empregados a voltar aos bancos escolares, trazendo novos
conhecimentos para o dia-a-dia do trabalho.
A concepção de trabalho mudou. As pessoas não são cobradas por tarefas simples,
mas espera-se que tenham domínio e conhecimento do todo, de modo que possam
contribuir para a melhoria dos processos. Para que tal aconteça, é necessário que cada um
tenha conhecimentos que vão além dos dados técnicos, de sua rotina diária. É necessário
que o profissional entenda o papel de sua organização no contexto social, os procedimentos
internos e externos, o papel de seu trabalho no contexto (Chesnais, 1996; Antunes, 1999;
Reich, 1994).
A implantação das Universidades Corporativas (UCs) surgiu da possibilidade de
utilização das tecnologias disponíveis para sanar uma necessidade de gestão do
conhecimento e geração de um processo de aprendizagem dentro das organizações, tendo
sido impulsionada por cinco forças, conforme Éboli (2004):
- organizações flexíveis: menos hierarquizadas, capazes de respostas rápidas às
mudanças no contexto externo;
- era do conhecimento: o conhecimento passou a ser elemento gerador de riqueza no
contexto econômico e social;
- rápida obsolescência do conhecimento: a velocidade das inovações faz com que o
conhecimento passe a ter validade cada vez mais curta em relação ao seu tempo de uso;
- empregabilidade: a pessoa é dona de sua carreira, que adquire uma portabilidade; o
profissional é o empreendedor, é o talento que a empresa quer reter;
- educação para estratégia global: desenvolvimento de pessoas capazes de uma visão
sistêmica dos processos; surgimento de negócios em âmbito global.
O conhecimento passou a ser tratado como fator de produção. Para Dowbor (2001),
“O conhecimento, matéria prima da educação, está se tornando o recurso estratégico do
desenvolvimento moderno.” As grandes organizações utilizam o conhecimento de seus
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empregados buscando transformá-los em lucros, enquanto que as instituições do terceiro
setor aproveitam-no para criar novas alternativas à melhoria da sociedade. “O direito de
acesso ao conhecimento torna-se assim um eixo central da democratização econômica das
nossas sociedades.” (Dowbor, 2007, p. 55) De certa forma, no século XXI, quem detém o
conhecimento, detém o poder.
A gestão do conhecimento nas organizações é, na verdade, a gestão de mais um
recurso que se presta à realização de lucros. Porém, o conhecimento é um bem diferente,
que não se perde ao se doar. Ao contrário, o conhecimento compartilhado, se multiplica,
criando novas possibilidades.
As organizações, conhecendo este aspecto do conhecimento, utilizam-se de
ferramentas de gestão através das quais conseguem coordenar os conhecimentos
necessários ao alcance de seus objetivos estratégicos.
A gestão por competências é uma ferramenta utilizada no contexto da gestão do
conhecimento, como delimitador de parâmetros a serem perseguidos pela organização na
busca de seus resultados. A gestão por competência baseia-se nas capacidades do indivíduo,
seus conhecimentos, habilidades e atitudes, em sua capacidade de “entrega” de resultados
(Dutra,2001), em suas iniciativas para gerir, gerar, sugerir, promover mudanças. Pode ser
utilizada para desenvolver pessoas, porém, muitas vezes as competências são traçadas à
moda taylorista, ou seja, desenha-se o perfil do profissional desejado para a função, com
tudo o que dele se espera, e, a partir daí, busca-se o profissional que se encaixe no papel, ao
invés de promover o desenvolvimento (Fleury, 2002).
A gestão do conhecimento em uma organização será bem sucedida quando maior
for a sinergia entre seus pares e desenvolvida a cultura do aprender a aprender,
transformando o aprendizado em um processo contínuo e criador de valor para os que dele
participam (Mariotti, 1999). Para tanto, a organização deve deixar claros a sua missão,
visão, seus valores, coordenar sua estrutura organizacional para evitar pontos de
estrangulamento nos processos, gerenciar seu clima organizacional favoravelmente à
criatividade das pessoas, ao bem-estar das equipes.
É necessário que se observe o empregado neste contexto. Os estudos sobre educação
corporativa e gestão do conhecimento costumam focar na maneira como o sistema foi
implementado, seus objetivos, os tipos de cursos que são disponibilizados, porém a visão
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de quem vai operar com o sistema poucas vezes é considerada. Frente a tantas mudanças,
na tecnologia, nas comunicações, na gestão, nas relações de trabalho, será que as pessoas
estão preparadas para ter mais autonomia? Estão conseguindo gerir e gerar o conhecimento
esperado nas organizações? Acompanham as mudanças, liderando-as ou sendo levadas em
seu bojo? São questões que farão diferença no cômputo dos resultados, afinal, a
aprendizagem e a geração de novos conhecimentos depende da pré-disposição das pessoas
(Guevara e Dib, 2007). Neste trabalho, o foco da pesquisa de campo foi identificar no
empregado suas angústias e frustrações, ou seu grau de satisfação e motivação, com relação
à gestão do conhecimento na organização em que trabalha. Observar como se comporta
aquele que é o elemento principal da estratégia apoiada na gestão do conhecimento.
Tal análise justifica-se na hipótese de que o volume de recursos investidos pelas
organizações em programas de desenvolvimento talvez não esteja sendo aproveitado a
contento no nível operacional, ou seja, por aqueles empregados foco do programa. Logo, há
que se estabelecer meios para que o aprendizado se reverta em um máximo de resultados
positivos, não apenas para a organização, mas também para o empregado. Os estudos levam
a crer que o aprendizado somente será colocado em prática, transformando-se em
resultados visíveis, se os aprendizes sentirem-se pessoalmente tocados e transformados por
ele. Além disso, conclui-se que a gestão do conhecimento produzirá os resultados esperados
por todos os atores, à medida que estiver à frente de seu tempo, abrindo caminhos para que
a estratégia aconteça.
Segundo Senge (1990), desenvolver a visão sistêmica depende do princípio de
alavancagem, segundo o qual, pequenas mudanças na forma como estão organizados os
recursos, ou as metodologias, pequenos ajustes nos processos, podem promover resultados
significativos e duradouros. O projeto apresentado neste trabalho tem como premissa o
princípio da alavancagem. Para Dowbor (2006), o conjunto dos conhecimentos gerados por
inúmeras organizações, estocados em sistemas corporativos, poderiam ser canalizados em
um único sistema, com o objetivo de gerar desenvolvimento às comunidades. Trata-se de
um raciocínio que vai ao encontro dos objetivos traçados pelo Pacto Global, de
compartilhamento de conhecimento e aprendizagem entre os atores.
O século XXI é o das comunidades virtuais, do compartilhamento de idéias e a
gestão do conhecimento nas organizações será mais motivadora quanto mais envolver as
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pessoas num processo que as faça úteis, determinantes para o desenvolvimento. Na Caixa,
as pessoas se sentem valorizadas por contribuir para o desenvolvimento do país, segundo
pesquisa de clima elaborado pela empresa em 2007, assim, promover a abertura dos
conhecimentos abrangidos pelas ações educacionais da Universidade Corporativa Caixa à
comunidade local, sob a coordenação e com o envolvimento de seus gestores e
empregados, na forma de multiplicadores, pode significar um elemento motivador e
gerador de novos conhecimentos e de resultados significativos para a organização e para as
comunidades locais.
Neste projeto, pretende-se promover a criação do conhecimento organizacional
através da socialização, com o público interno e externo, gerando uma espiral de
conhecimento que se retroalimenta, ou seja, o conhecimento individual (tácito) será
externalizado, tornado explícito (Nonaka e Takeuchi, 1997), e se multiplicará através da
socialização, o que gerará novos conhecimentos tácitos, que desencadearão novos
processos de aprendizagem, reiniciando o ciclo, trazendo benefícios para a organização e
para a comunidade local, gerando desenvolvimento e sustentabilidade.
A Caixa, através de sua Universidade Corporativa, passa a contribuir para o
desenvolvimento local, numa parceria com outras instituições como SENAI, SENAC,
SEBRAE, possibilitando geração de conhecimento principalmente onde estas entidades não
chegam, aproveitando-se da capilaridade de sua rede e de sua capacidade instalada, tanto no
que tange a pessoas quanto a sistemas.

1.3 Estruturação do Trabalho
O trabalho está estruturado em três capítulos. No primeiro, há uma análise teórica
sobre os temas abordados. Começa por uma abordagem sobre o que é o conhecimento e a
aprendizagem enquanto um processo de geração de conhecimento. Em seguida, é abordada
a questão do conhecimento como fator de produção e a sua apropriação pelas organizações
como fator gerador de lucro. A formação da educação corporativa, a gestão do
conhecimento nas organizações e seu reflexo sobre as pessoas: o líder e os aprendizes.
Analisa-se a possibilidade de utilização da gestão do conhecimento em ações de
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responsabilidade social, além dos muros da organização e as ferramentas do futuro
vinculadas à educação, melhorias da capacidade cognitivas das pessoas e dos sistemas
tecnológicos de gestão do conhecimento.
No segundo capítulo, apresenta-se um painel sobre a empresa Caixa Econômica
Federal. Analisa-se como que a estrutura organizacional, sua cultura, clima impactam na
gestão do conhecimento da organização. Apresenta-se a estrutura do processo de gestão do
conhecimento na empresa, a Universidade Corporativa Caixa (UCC) e uma pesquisa de
campo com a visão dos empregados sobre as ações educacionais da UCC.
No terceiro capítulo, é apresentado um projeto para a UCC visando criar valor e
motivação para os empregados a partir da abertura de seus programas para as comunidades
locais. A idéia principal é de que com a capacidade instalada da empresa em gestão do
conhecimento, com a qualidade da mão-de-obra que ela possui, com sua missão social de
fomentar o desenvolvimento social é possível promover uma ação que vá desencadear
ações de desenvolvimento local e que irão impactar favoravelmente na imagem da
organização, em seus resultados estratégicos e na motivação dos empregados.
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CAPÍTULO I – A GESTÃO DO CONHECIMENTO

1.1 O Conhecimento

Dentre as definições encontradas no dicionário Aurélio para a palavra
conhecimento, vale identificar as que seguem:
“Filos. No sentido mais amplo, atributo geral que têm os seres vivos de reagir
ativamente ao mundo circundante, na medida da sua organização biológica e no sentido da
sua sobrevivência; experiência”; e “Fil. A apropriação do objeto pelo pensamento, como
quer que se conceba essa apropriação: como definição, como percepção clara, apreensão
completa, análise, etc.”
O conhecimento é um processo pelo qual os seres passam que os auxilia na
preservação da espécie. Dá-se por meio do aprendizado, molda-se conforme suas
necessidades. As pessoas aprendem coisas a todo momento. Desde o seu nascimento, vão
formando uma gama de conhecimentos que ficarão armazenados para utilização futura.
Primeiro, o processo acontece no meio familiar, depois em círculos religiosos, com os
amigos, na escola e no trabalho. Para Maturana e Varela (2001, p.12) o processo do
conhecimento acontece através da interação, assim, as pessoas “aprendem vivendo e vivem
aprendendo”.

Trata-se de um processo contínuo onde meio e indivíduo interagem

construindo um saber.
A partir da vida em sociedade a transmissão e geração do conhecimento tornaram-se
imprescindíveis para a sobrevivência, na organização dos grupos familiares, na manutenção
das casas, na busca dos alimentos, na cooperação para a fabricação de utensílios, na
manutenção da segurança.
A cultura local interfere decisivamente na maneira como o conhecimento é
apreendido e disseminado, nos valores que nortearão a vida das pessoas.
Na cultura ocidental, o conhecimento “está voltado ao mundo material e , portanto,
aos apelos do ego” (Guevara e Dib, 2007, p.80), o conhecer conjuga-se com o ter, a razão
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está acima da emoção, a busca pelo conhecimento equivale a uma busca por uma melhor
qualificação, de novas oportunidades na sociedade.
O conhecimento toma a forma de um produto, que pode ser comercializado,
estocado para uso futuro, apresentado nos processos seletivos. Os saberes foram separados
em matérias individualizadas. A especialização passou a ter valor na sociedade.
“Com a revolução científica iniciada por Galileu, Newton, Descartes, Bacon e
outros, o mundo, e portanto nossa realidade imediata, foi dessacralizada e se tornou uma
grande máquina” (Ibid., p.81).

O que vale na sociedade ocidental é o que é captado pelos cinco sentidos, o que
pode ser medido e verificado. Os sentimentos, as emoções e as religiões perderam seu lugar
na interpretação do mundo e, portanto, na geração do conhecimento.
O século XX pode ser considerado como o século das máquinas. A descoberta da
energia a vapor desencadeou uma série de novos inventos que mudaram as formas de
relacionamento da sociedade, no trabalho, nas relações de consumo, na relação das pessoas
com o espaço e o tempo. O trabalho, por exemplo, que nos séculos XVII, XVIII e parte do
XIX era feito em casa, sob a coordenação dos artesões, passou a ser feito em fábricas, ao
redor de grandes máquinas, durante 10, 12 horas, por famílias inteiras (Diderot, apud
Sennet, 2007), dividido em pequenas tarefas. Surge a figura do especialista, pessoas que
fazem apenas parte do todo, aumentando a produtividade.
Os avanços tecnológicos, automação na indústria, mecanização da agricultura, a
introdução da informática na administração, nas comunicações, na transmissão das
informações, mudaram o perfil profissional necessário às organizações. O novo profissional
precisa dominar os processos, se adaptar às mudanças, tomar decisões rapidamente, ter
iniciativa.
O século XXI traz mudanças que vão impactando no comportamento da sociedade,
seja em suas relações pessoais, sociais ou comerciais (Sennet, 2007). O avanço de novas
tecnologias redimensionou o tempo e o espaço:
- na área de informática: os computadores, cada vez mais avançados, tomam postos
de trabalho nas indústrias e na agricultura, proporcionam a troca de dados entre pessoas
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instantaneamente, mesmo que estejam distantes, a diminuição do tamanho dos aparelhos e
seu barateamento possibilitou seu acesso a um maior número de pessoas.
- nas comunicações: as transmissões via satélite possibilitaram a comunicação em
tempo real. A Internet acessada por pessoas de todo o planeta ao mesmo tempo diminui
distâncias culturais, integra movimentos sociais em busca de promover melhorias, preservar
o ecossistema, mas também promove a expansão de empresas transnacionais, que não vêem
fronteiras para seus negócios;
- as pesquisas em busca de novas fontes de energia sustentáveis, por um lado
preocupa devido à escassez para as gerações futuras, por outro, traz avanços que novamente
modificam paradigmas sociais, haja vista a reciclagem de materiais, hoje meio de sustento
de inúmeras famílias;
- as descobertas da biologia, a nanotecnologia, as descobertas em torno do DNA, da
clonagem, das plantas modificadas para evitar pragas;
- os novos materiais, ecologicamente corretos, utilizados na construção civil, por
exemplo.
Associados às novidades e como resultados de uma década de pensamento liberal,
onde são valorizados a competitividade, o empreendedorismo a qualquer preço, o fazer
mais com menos, o acumular riquezas, a produção em larga escala, estão os desafios do
século XXI:
- descobrir novas fontes de energia;
- garantir água potável para as próximas gerações;
- promover ações que promovam a sustentabilidade do planeta;
- diminuição do aquecimento global;
- garantir alimentos para todos;
O profissional deste século é o que consegue se reinventar, o que toma as rédeas de
seu desenvolvimento, que busca ampliar seus conhecimentos, é o empreendedor, o que
oferece seus serviços à organização (Gorz, 2005). A organização quer deste trabalhador sua
experiência de vida, sua capacidade de inovação, seu conhecimento eclético, complexo,
capaz de resolver problemas com criatividade, dedicação integral.
O conhecimento, neste contexto, assume um papel de meio através do qual os
objetivos traçados poderão ser alcançados. O especialista perde lugar para um profissional
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que seja capaz de interpretar e relacionar fatos, dados, informações e gerar novos
conhecimentos. Assim, faz-se necessário possibilitar o acesso à educação de qualidade para
as pessoas como um direito fundamental, direito à sobrevivência e à manutenção da espécie
no planeta, conforme trecho citado abaixo:
“O conhecimento é um direito humano fundamental, mas não pode pertencer à humanidade
sem a intermediação da sociedade (...) Direitos humanos, que são inseparáveis dos direitos dos
Outros(em termos de idéias, cultura, crenças, sexo e integração ou em outras palavras da sociedade),
somente se tornarão evidentes em uma sociedade em que o direito ao conhecimento esteja
garantido.”(Portella, 2002, apud Guevara e Dib, 2007)

A falta de conhecimento está se tornando rapidamente um fator de exclusão social,
impossibilitando a obtenção de uma colocação social, seja através do emprego, seja através
da participação em atividades sócio-culturais. Até para colocações mais simples, exige-se
uma formação mínima. Para Dowbor (2001), “O conhecimento, matéria prima da educação,
está se tornando o recurso estratégico do desenvolvimento moderno.” As grandes
organizações utilizam o conhecimento de seus empregados buscando transformá-los em
lucros, enquanto que as instituições do terceiro setor aproveitam-no para criar novas
alternativas à melhoria da sociedade. “O direito de acesso ao conhecimento torna-se assim
um eixo central da democratização econômica das nossas sociedades.” (Dowbor, 2007, p.
55)
O índice de desenvolvimento de uma nação está intimamente ligado ao grau de
conhecimento de seus cidadãos, portanto é necessário e urgente promover seu acesso,
através da educação, a um maior número de pessoas.
O papel do Estado neste processo é imprescindível, porém insuficiente. A rapidez
com que os processos vêm se desenvolvendo requer agilidade na tomada de decisões,
principalmente na preparação adequada das novas gerações para a gestão das mudanças.
As organizações, identificando uma necessidade de desenvolvimento das pessoas para
que possam acompanhar as mudanças, considerando a defasagem educacional do brasileiro,
que tem em média 7 anos de estudo, e, principalmente, a sua necessidade de sobrevivência
no mercado, que depende de seu corpo funcional, aproveitaram-se dos avanços
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tecnológicos para

assumirem a gestão do conhecimento como uma oportunidade de

desenvolvimento das pessoas, com o uso de ferramentas de aprendizagem, tais como elearning, universidade corporativa, fóruns, dentre outros. Segundo Éboli (2004), “a
universidade corporativa surge no final do século XX como o setor de maior crescimento
no ensino superior”.
Existem estudos que consideram a possibilidade das universidades corporativas
substituírem as universidades tradicionais ao longo dos anos. A questão é que o
conhecimento não pode se restringir às necessidades do trabalho e se resumir a conquistar
somas de dinheiro na forma de lucro. É preciso desenvolver um conhecimento que propicie
o desenvolvimento do homem como um todo, aguce sua mentalidade crítica.
Neste trabalho, pretende-se analisar a gestão do conhecimento em uma organização,
com uma proposta de expansão deste trabalho para além de seus limites, ou seja, as
organizações precisam assumir um papel na capacitação e geração do conhecimento tanto
de seu público interno, quanto do externo, acredita-se que um programa de expansão
externa bem estruturado, que promova o desenvolvimento local, seja motivador ao
desenvolvimento dos empregados e gerador de novos conhecimentos.

1.1.2 Processos de Aprendizagem

Segundo Peter Senge (1990, p. 12), “o aprendizado faz parte de nossa natureza e,
além disso, todo o ser humano gosta de aprender”. Trata-se de um processo que é montado
ao longo dos anos. A necessidade de sobrevivência fez com que os humanos passassem a
viver em grupos, aprendendo regras de convivência, assimilando novas formas de caça, de
pesca, de manutenção da prole, dentre outros.
O aprendizado se dá pela captação de algo através dos sentidos. Por exemplo,
quando uma criança encosta os dedos inadvertidamente em um ferro quente e os queima,
seu corpo grava aquela sensação de ardor no cérebro, gerando um aprendizado. Este se
transformará em um conhecimento futuro que a fará lembrar em outras ocasiões do
ocorrido, evitando que novos acidentes desta natureza aconteçam.
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A visão mecanicista, que norteou todo o processo científico do século XX, gerou
uma perspectiva fragmentada do mundo, pregando que o todo poderia ser melhor
apreendido, através do conhecimento de suas partes. Porém, a evolução tecnológica, bem
como o avanço da sociedade da informação, vem mostrando que o aprendizado se dá a
partir da compreensão do todo. Para que o aprendizado aconteça é preciso que se
desenvolva a “visão sistêmica” (Senge, 1990).
A teoria geral dos sistemas, iniciada pelo biólogo L. Von Bertalanffy na década de
50, preocupava-se em “analisar os níveis mais elevados de organização da matéria viva”,
sua capacidade de auto-regulação e desenvolvimento (Betalanffy, 1975). Os sistemas
podem ser simples – quando funcionam como máquinas, onde um problema pode ser
resolvido com a troca de uma única peça, abertos – quando são auto-reguláveis ou
complexos – quando seu funcionamento depende de uma combinação de fatores
transdisciplinares, muitas vezes de ordem dialógica, é o caso dos seres vivos (Mariotti,
1999).
As organizações vistas como sistemas complexos, funcionam como um organismo
vivo, repleto de subsistemas que se auto-relacionam e regulam. Estes são compostos por
subsistemas menores, as pessoas. O todo está nas partes e as partes, no todo (Morgan,
2002).
O macro ambiente, onde está inserida a organização, promove a interação entre os
diversos sistemas e subsistemas. A sobrevivência de cada um depende de sua capacidade de
adaptação às demandas do meio. A cibernética, ciência desenvolvida por Norbert Wiener,
que estuda os sistemas de controle, trouxe para a dinâmica dos sistemas o conceito de
feedback (retroalimentação ou realimentação), segundo o qual cada um dos interlocutores
dá ou recebe informações sobre seus comportamentos com relação ao outro ou ao meio
(Mariotti, 1999).
As organizações que trabalham com altos graus de complexidade e atentas às
configurações do ambiente externo, conseguindo readaptar-se com agilidade às novas
demandas, são as que investiram no desenvolvimento do conhecimento. A educação
continuada é o fator que desequilibra quando o foco é adaptar-se às mudanças para
sobreviver no mercado. Habilitar as pessoas para aprender a aprender é o que as levará a
uma visão do todo ou sistêmica.
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Desenvolver a visão sistêmica em uma equipe depende de trabalhar em cinco
etapas: domínio pessoal, modelos mentais, objetivo comum, aprendizagem em grupo e
visão sistêmica (Senge, 1990).
- Domínio Pessoal: o indivíduo deve ser incentivado ao auto-conhecimento.
Somente identificando suas angústias e aspirações é que poderá libertar-se para o
aprendizado. A organização deve trabalhar seu clima organizacional para possibilitar o
desenvolvimento das pessoas. Identificar quais são os principais fatores motivadores para
os seus empregados. Desenvolver ferramentas que auxiliem na motivação e na busca da
auto-realização. O psicólogo Abraham Maslow publicou, em 1943, o livro “Hierarquia das
Necessidades”, segundo o qual
“o homem é um animal que deseja e que raramente alcança um estado de completa
satisfação, exceto durante um curto espaço de tempo. À medida que satisfaz um desejo,
sobrevém outro que quer ocupar seu lugar. Quando este é satisfeito, surge outro ao fundo. É
característica do ser humano, em toda sua vida, desejar sempre algo” (Maslow, 1954, apud
Casado, 2002, p.251).

Nesse livro, as necessidades humanas se apresentam escalonadas em cinco
patamares e o autor apresenta uma teoria segundo a qual o homem vai buscar satisfazer
suas necessidades conforme o grau de importância que têm em um determinado momento:
- necessidades fisiológicas;
- necessidades de segurança;
- necessidades sociais e de amor;
- necessidades de auto-estima;
- necessidades de auto-realização.
As necessidades fisiológicas são relacionadas àquelas vinculadas à sobrevivência,
como fome, sede, etc.. O ser humano com fome não consegue se dedicar a satisfazer outras
necessidades antes que esta seja satisfeita.
As necessidades de segurança relacionam-se a ter uma casa, um emprego, um
salário, etc.. Uma vez satisfeitas, liberam o homem para buscar a convivência com outros,
para participar de atividades grupais, fraternais e de constituir uma família, necessidades
sociais e de amor.
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As necessidades de auto-estima representam a forma como as pessoas querem ser
vistas pelos outros, querem ser aceitas e reconhecidas pelo grupo. “A satisfação dessas
necessidades leva a sentimentos de autoconfiança, valor, força e percepção de ser útil ao
mundo, enquanto sua frustração gera sentimentos de inferioridade e impotência” (Ibid., p.
252).
As necessidades de auto-realização se referem à busca interior de cada um, que,
depois de satisfazer todas as necessidades anteriores, quer realizar seus anseios mais
íntimos.
A partir do momento em que o indivíduo identifica no ambiente de trabalho a
possibilidade de saciar suas necessidades, pode se sentir motivado ao auto
desenvolvimento, à busca de novos conhecimentos.
A organização, atenta às aspirações pessoais de seus empregados, cria e desenvolve
meios que levarão à melhoria do desenvolvimento de todos pela gestão de conhecimentos.
As pessoas só se sentirão à vontade para participar de um planejamento assim, se a
estrutura organizacional for propícia a esta exposição.
- Modelos Mentais: as pessoas vêem o mundo através de vários filtros, que foram
construídos durante os anos de sua existência, conforme as suas experiências pessoais, seus
hábitos, valores, preconceitos, a cultura da região onde vivem, seus sentimentos com
relação aos outros em geral. Cada um interpreta a realidade segundo seus modelos mentais.
A cultura organizacional forma-se a partir do conjunto das diversas percepções das pessoas
da organização. A idéia é criar um caminho favorável ao desenvolvimento da organização e
de todos os que a compõe a partir dos diferentes pontos de vista. A dificuldade está em
fazer com que as pessoas se sintam encorajadas a expor suas opiniões, quando divergem da
média.
O sistema educacional há anos trabalha fazendo com que as pessoas pensem de
forma mediana, a criatividade, a liberdade de escolha, são deixados de lado em prol de uma
facilitação do ensino. As pessoas estão acostumadas a aceitar as coisas como são ao invés
de questionar, o que está fora da média é deixado de lado. Com as inovações ocorridas no
mercado de trabalho, o profissional do futuro será alguém que tenha criatividade, facilidade
para mudanças.
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“A educação que recebemos nos levou a isso: à acomodação, ao conformismo, ao
medo de inovar, à tendência a confundir bondade com fraqueza e à vergonha de pedir (e
oferecer) ajuda. Trata-se de uma educação para a injustiça e para a infelicidade. Não é de se
admirar que vivamos da forma que vivemos: um mundo em que pedir ajuda é confundido
com implorar caridade e oferecer auxílio se interpreta como arrogância” (Mariotti, 1999,
p.34).

É preciso que as pessoas identifiquem seus modelos mentais que acabam
bloqueando a construção do aprendizado. Os pré-conceitos inibem que novas maneiras de
pensar o mundo ocorram, dificultando o desenvolvimento pessoal.
- Objetivo Comum: gerar objetivos comuns faz parte do processo de
aprendizagem. Nas organizações, os sistemas de valores, missão e visão buscam estabelecer
um direcionamento de comportamento comum. A divulgação dos objetivos estratégicos, a
formulação pelas equipes dos números a serem atingidos em determinado período e o
acompanhamento de seu desempenho, geram o comprometimento com os resultados.
O objetivo comum nasce depois de muitas conversas, da percepção de que os
objetivos individuais convergem entre si e que o sucesso de uns pode representar sucesso
para outros. Os objetivos se entrelaçam e acabam gerando uma linha mestra que é
motivadora para todos.
- Aprendizado em Grupo: trata-se de um processo que só será possível se houver
sinergia entre os componentes do grupo. É fundamental que as informações sejam
disseminadas por toda a equipe, gerando novos conhecimentos, novos conceitos, novas
idéias. O papel do líder é fundamental neste processo, pois poderá identificar entraves e
promover ações que levem à interação e ao comprometimento de cada um.
Buscar aprendizado em grupo significa canalizar as energias em uma mesma
direção, gerando sinergia na equipe. Para que isso ocorra, Senge (1990), dia que é preciso
que haja diálogo e discussão. O diálogo representa a troca de informações entre as pessoas
sobre suas diversas opiniões, sobre os caminhos a seguir. A discussão representa o
confronto de idéias, com o objetivo de se buscar soluções mais adequadas. O mediador
representa papel fundamental no processo, trazendo para o foco os objetivos estratégicos.
- Visão Sistêmica: ter idéia do todo, pensar no todo, encontrar caminhos para o
conjunto, eis o grande desafio do processo de aprendizagem. A visão mecanicista de que o
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empregado não era pago para pensar foi ultrapassada pelos avanços tecnológicos, pelas
mudanças no mercado de trabalho e da estrutura das organizações. A introdução do
conceito de competência exige uma visão sistêmica desenvolvida.
Quando se fala em competências, trata-se de analisar os conhecimentos, habilidades
e atitudes dos indivíduos. A maneira como estes três elementos se apresentam no trabalho
diário revelam comportamentos que se traduzem como as competências necessárias ao
desempenho desejável para as funções desempenhadas. São balizadoras dos processos de
seleção, promoção e demissão de mão-de-obra. Porém, segundo Dutra (2001), considerar as
competências através dos parâmetros de conhecimentos, habilidades e atitudes, já não é
suficiente para o que se espera do trabalhador na atualidade, no século XXI. É preciso que
se observem as “entregas”, ou seja, o resultado efetivo do trabalho de cada um.
Possuir as competências necessárias significa:
“um saber agir responsável e reconhecido que implica mobilizar, integrar, transferir
conhecimentos, recursos, habilidades, que agregue valor econômico à organização e valor
social ao indivíduo” (Fleury, 2002, p.55).

O que se espera do trabalhador de hoje está relacionado à sua capacidade de entrega,
de ser ele mesmo uma empresa, com metas, com resultados, com iniciativa para se autodesenvolver, para se reinventar diariamente.
Os gestores desempenham um papel decisivo no processo de aprendizagem. Sua
participação ativa, incentivando, aprendendo, compartilhando, direcionando as pessoas ao
auto desenvolvimento, produzirá o efeito necessário na organização como um todo.
O desafio é conciliar as metas diárias numéricas, diretamente relacionadas ao lucro,
com a gestão do conhecimento, cujo resultado não é imediato, mas duradouro. Ficar fora da
era do conhecimento significa ficar fora do mercado. O desenvolvimento das pessoas a uma
nova visão, a uma postura mais participativa, é fruto de um trabalho lento, pois que a
cultura organizacional, que foi construída durante anos, possui seus vícios, seus ranços,
arquétipos, que precisarão ser reconstruídos e assimilados.
Segundo Nonaka e Takeuchi, 1997, a criação do conhecimento acontece a partir do
momento em que o conhecimento tácito (aquele que cada indivíduo possui) torna-se
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explícito (do conhecimento de toda a organização, muitas vezes compilado em manuais e
normativos). Para que este processo ocorra são apresentados quatro modos de conversão do
conhecimento, que formam a espiral do conhecimento.
A socialização corresponde ao conhecimento adquirido no dia-a-dia, através da
prática, do compartilhamento das tarefas. Em uma instituição financeira, a socialização
ocorre no trato com o cliente interno e externo, no modo como são tratadas as demandas
diárias, está diretamente relacionada com o clima organizacional e com a maneira como as
pessoas lidam com seus modelos mentais, compartilhando ou não seus conhecimentos.
A externalização é uma forma de tornar os conhecimentos tácitos em explícitos,
através da elaboração de conceitos, normativos, enfim, acessíveis a outros, que necessitem
daqueles conhecimentos.
A combinação implica na disseminação do conhecimento através da organização.
Os gerentes de nível médio desempenham um papel principal neste processo, pois
conseguem multiplicar os conhecimentos, gerando novas situações, novas combinações e,
portanto, outros conhecimentos.
A internalização corresponde ao “aprender fazendo”, equivale à experiência
adquirida ao longo dos anos, o que é considerado o principal ativo das empresas do século
XXI. Na Caixa, objeto de estudo deste trabalho, 48% das pessoas pesquisadas têm mais de
16 anos na empresa.
Para que a espiral do conhecimento tenha efetividade, são necessárias cinco
condições: intenção, autonomia, flutuação e caos criativo, redundância e variedade de
requisitos.
A intenção se relaciona à estratégia estabelecida pela organização, que criará a
necessidade de desenvolvimento de determinadas áreas do conhecimento. Coloca-se como
fator gerador do desenvolvimento.
A autonomia diz respeito à liberdade de atuação de cada indivíduo dentro da
empresa, a partir da qual a criatividade torna-se possível. Novas idéias são muitas vezes o
diferencial que mantém a empresa competitiva no mercado.
Flutuação e caos são momentos de instabilidade, que podem ser causados
propositadamente ou não, que provocam uma reordenação de idéias, de tarefas,
remodelagem de produtos, enfim, mudanças. Se bem geridas, as flutuações podem trazer o
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caos criativo, benéfico à organização, se não, pode levar a um colapso geral, ao caos
destrutivo.
A redundância refere-se à transparência nas informações e ao desenvolvimento de
uma visão sistêmica, segundo a qual quando as pessoas compreendem o processo como um
todo, têm condições de agregar idéias e valores positivos à organização. A informação
deve ficar acessível e disponível a todos, assim como os canais de comunicação devem
ficar abertos, tanto descendo, quando subindo na hierarquia. Ações como “fale com o
presidente” são iniciativas que deram certo em várias organizações e propiciam melhorias
contínuas em seus processos. Na Caixa, por exemplo, vários manuais normativos foram
alterados a partir da contribuição de pessoas que trabalham nas agências, bem como alguns
produtos foram criados a partir da contribuição dos empregados da rede.
A variedade de requisitos é a última das condições necessárias ao processamento da
espiral do conhecimento e diz respeito ao grau de complexidade existente nas atividades,
que exigem um profissional mais eclético, capaz de se adaptar às flutuações com facilidade
e criatividade. A organização deve promover a diversidade, disponibilizando a todos as
informações que se referem ao seu negócio, ao mercado, atualizando sua estrutura,
promovendo rodízio de pessoal.
No século XXI, onde a necessidade de aprendizagem é constante, as organizações
devem atentar para facilitadores à gestão do conhecimento. As orientações sobre como e o
que aprender são imprescindíveis para que as pessoas não percam tempo com o que não é
importante. Assim, os quatro pilares para a educação no século XXI, propostos pela
UNESCO, apresentam-se como um caminho para um aprendizado sustentável:
- aprender a conhecer: “envolve a capacidade de estabelecer elos entre os diferentes
saberes de nossa época, entre tais saberes e sua significação para nossa vida cotidiana”
(Guevara e Dib, 2007, p. 182). Não basta ler tudo o que se cai às mãos, mas deve-se
selecionar, observar, relacionar os conteúdos, criar significados a partir informações de
qualidade. O “aprender a conhecer” é um prérequisito para uma geração de conhecimento
com qualidade, que propicie ao indivíduo a segurança e a flexibilidade nas mudanças
futuras.
- aprender a fazer: diz respeito à necessidade de sobrevivência do ser humano, que,
organizado em sociedade, precisa aprender uma profissão para que provenha seu sustento.
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Porém, as atividades futuras estão mais relacionadas à criatividade. Independentemente da
área do conhecimento onde se atue, a capacidade de criar é um diferencial que pode
proporcionar sucesso ao profissional. Portanto, este pilar relaciona-se à busca de uma
atividade que proporcione realização pessoal e profissional ao indivíduo, onde ele possa
desenvolver seu potencial criativo.
- aprender a conviver: condição fundamental para que o aprendizado ocorra, para
que haja sustentabilidade. O respeito ao próximo, ao ser humano e à natureza, a diminuição
das diferenças, faz parte das premissas imprescindíveis à agenda do século XXI. As
organizações são fundamentais nesse processo, porque arregimentam um contingente
enorme de pessoas e são responsáveis por manter a qualidade de vida de todos. As pessoas
nas organizações precisam se conscientizar de que aprender a conviver é o primeiro passo
para a manutenção da saúde interna e externa, do indivíduo, do planeta.
- aprender a ser: refere-se à auto realização, à busca do auto conhecimento, ao
equilíbrio pessoal. O indivíduo conseguirá aprender mais e melhor quanto mais estiver
inteiro no processo, quanto maior for o seu entendimento sobre suas limitações, sobre seus
pontos fortes e fracos. A organização pode favorecer este processo gerando oportunidades,
promovendo troca de informações entre as pessoas, mantendo um ambiente saudável.

1.2

O Conhecimento como Fator de Produção

A administração nas organizações vem passando por um processo de mudanças
provocadas pelos avanços tecnológicos. A automação crescente fez com que o número de
trabalhadores necessários para executar uma determinada tarefa diminuísse a cada dia,
sendo em muitos casos substituída por robôs. Muitos setores foram terceirizados. A mãode-obra na agricultura e na indústria caiu radicalmente. Cerca de 70% dos trabalhadores
migraram para os setores de serviços, onde a mão-de-obra é intensiva. Uma das principais
características dos serviços é que a entrega acontece simultaneamente a sua produção (Kon,
2004), logo há necessidade de muito treinamento. O empregado deve estar apto a tomar
decisões imediatas, conviver com a adversidade.
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As novidades nas tecnologias da informação e comunicação colaboraram ainda mais
para que o capital humano passasse a ser considerado como principal fator de produção
para as empresas.
As organizações tiveram a necessidade de dar mais poder e autonomia aos seus
empregados. Inúmeros organogramas foram achatados, diminuindo stafs intermediários.
Fisicamente, o layout das diversas organizações passou a contar com ambientes despojados,
onde o líder, ao invés de ficar isolado de sua equipe em uma sala própria, passou a fazer
parte dela, trabalhando em salas com baias baixas, onde todos compartilham espaços e
idéias.
A inovação passou a ser o grande diferencial, uma vez que a concorrência aumenta
substancialmente. Inovar é sinônimo de criar e para criar é necessário conhecimento.
O conhecimento que se espera da força de trabalho não é apenas aquele que se
refere às suas tarefas diárias, mas sim todas as contribuições que possa trazer ao negócio.
As organizações esperam de seus empregados que se comportem como verdadeiros
empreendedores, que se sintam motivados a buscar o auto-desenvolvimento, “no lugar da
exploração entram a auto-exploração e a autocomercialização do “Eu S/A”, que rendem
lucros às grandes empresas, que são os clientes do auto-empresário” (Gorz, 2003, p.10).
O conhecimento por ser intangível e de difícil mensuração, passa a ser
comercializado como valor agregado aos produtos ou simplesmente na sua forma bruta
como serviços a preços muitas vezes inestimáveis, em que os números serão formados em
função da disposição de compra do consumidor final. “Quando pagamos um produto, 25%
do que pagamos é para pagar o produto, e 75% para pagar a pesquisa, o design, as
estratégias de marketing, a publicidade, os advogados, os contadores, as relações públicas,
os chamados ‘intangíveis’” (Dowbor, 2007, p. 85).
No final do século XX e início do XXI, inúmeras organizações que investiram em
tecnologias do conhecimento conseguiram se despontar no mercado: Microsoft, Google,
etc.
As redes de conhecimento que se formam na Internet representam uma realidade. O
conhecimento está disponível na rede, formado por várias mãos de todo o planeta. O
compartilhamento de idéias on line acontece a uma velocidade incontrolável. Ao mesmo
tempo as redes de relacionamento, como Orkut, Twiter, blogs, se multiplicam, gerando uma
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forma diferenciada de relacionamento entre as pessoas. O acesso é mais valorizado do que
a propriedade (Rifkin, 2000). O conhecimento é fruto do acesso.
As organizações começam a receber pessoas em seus quadros que cresceram em
contato com o mundo virtual, para quem a velocidade da informação e a forma de contato
configura-se de maneira diferenciada. Trata-se de um momento de mudanças. As gerações
convivem num mesmo ambiente, com idéias e premissas diferentes. É preciso reinventar
um caminho.

1.2.1 Gestão do Conhecimento nas Organizações

A gestão do conhecimento nas organizações é o foco com o qual os departamentos
de recursos humanos , que tiveram seus nomes alterados para gestão de pessoas ou gestão
de talentos, passaram a trabalhar, buscando identificar e desenvolver as competências das
pessoas através da gestão e desenvolvimento de seus conhecimentos (Oliveira Jr, 2001, in
Fleury & Fleury). Os departamentos de T & D, que tinham uma atitude passiva em relação
às demandas por treinamentos, passaram a ser ativos e estratégicos para as organizações,
sugerindo mudanças, identificando e treinando pessoas para as competências que farão
diferença nos resultados empresariais. “O treinamento tem foco na tarefa, no repetitivo, a
educação privilegia o ser humano” (Fernandes, 2005, p.29)
Os administradores de pessoal vieram para a mesa de discussões de estratégias
empresariais das organizações. Promovem a mudança de paradigma: as pessoas não são
mais os recursos para se atingir os fins desejados, mas são os agentes das mudanças. A
responsabilidade pelo alcance das estratégias deixa de ser somente do líder e passa a ser da
equipe, que será cobrada de acordo com suas competências pelos resultados.
Cada um deve trazer sua experiência pessoal, com toda a gama de conhecimentos
conquistados no decorrer da vida, para dentro da empresa, para suas atividades (Gorz,
2005).
Diferentemente do taylorismo e do fordismo, onde treinavam-se os líderes para o
comando, para o controle, enquanto que os empregados do chão-de-fábrica eram treinados
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pontualmente em cursos técnicos para cumprir atividades programadas para o seu trabalho
diário, na sociedade da gestão do conhecimento todos serão capacitados para entregar um
trabalho com o máximo de qualidade, independentemente do cargo que ocupam (Eboli,
2004). Com técnicas de administração importadas dos japoneses, a gestão do conhecimento
prega que todos os empregados são responsáveis pelo processo por inteiro, qualquer um
pode sugerir mudanças, ter iniciativa para resolver problemas, independentemente da
posição que ocupa na empresa. A hierarquia foi achatada e a gestão participativa tenta
incentivar a participação e a colaboração entre os pares.
A gestão do conhecimento trouxe uma integração social que vai além dos muros da
organização. As pessoas são contratadas por seu conhecimento que deve ser amplo; as
organizações com pessoas plenas de conhecimento, predispostas a aprender continuamente,
devem ter uma consciência do papel que representam na sociedade, da sua responsabilidade
social na comunidade.
Gerir o conhecimento significa integrar os colaboradores de uma organização a uma
visão sistêmica (Senge, 1990), ou seja, conscientizá-los de que, enquanto participantes de
uma equipe, com sua missão, visão, valores e estratégias, que está integrada dentro de uma
sociedade muito mais ampla, onde cada qual ocupa um papel fundamental para o
desenvolvimento do todo,
“deveriam estar gerando e gerenciando um tipo de conhecimento
comprometido como a pauta

da Agenda 21, com os princípios da Carta da

Terra, com os indicadores do capital social elaborados por Putnam (2000) para os
Estados Unidos que incluem indicadores de governança, do nível de formação do
cidadão, da participação nas decisões, do capital social em construção” (Guevara &
Dib, 2008).

Assim, a organização que é o conjunto das pessoas que nela atuam, gerando o
conhecimento que irá além de seus limites, coloca-se na sociedade de maneira pró-ativa,
capaz de promover efetivamente o desenvolvimento das ações de responsabilidade sócioambientais. Sendo, desta forma, inovadora, ganhadora de pedidos, no mercado onde atua.
A gestão do conhecimento na organização dependerá de fatores como missão, visão
e valores praticados pela organização, bem como seu clima organizacional e a estrutura
organizacional instalada.
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A missão, a visão e os valores deverão nortear as ações das pessoas, para isso é
importante que não sejam objetivos inatingíveis ou fora do contexto das possibilidades da
empresa.
O clima organizacional é criado a partir da união das pessoas, com diferentes
formações, com conhecimentos diversos, para cumprir os objetivos estipulados pela
organização. As expectativas de cada indivíduo somadas ao grau de motivação das equipes
e aos objetivos da organização vão gerar uma pré-disposição à geração do conhecimento.
Nas organizações, há um conhecimento que se encontra catalogado em manuais
normativos, em circulares internas, em legislações inerentes ao negócio, outro que se refere
aos clientes, ao mercado, às vendas, que somados ao conhecimento dos empregados, à sua
iniciativa e motivação, à sua criatividade no uso diário dos conhecimentos disponíveis,
poderão se transformar em novos conhecimentos, geradores de novos negócios e
oportunidades.
Gerir o conhecimento significa administrar o conjunto dos aspectos que poderão
influenciar negativa ou positivamente na geração do conhecimento na empresa, criar na
cultura o lema do “aprender a prender” e a consciência da sinergia, dar atenção tanto ao
trabalho, quanto a quem trabalha (Mariotti, 1999).
As organizações são compostas por pessoas de gerações diferentes, algumas foram
criadas na era da informática, acessando a rede, participando de comunidades virtuais,
outras cresceram fazendo trabalhos em máquinas de escrever, consultando livros em
bibliotecas, ouvindo músicas em discos de vinil. Para os primeiros, a percepção de que o
aprendizado formal é insuficiente para as demandas diárias e que há a necessidade de
atualização constante é latente, muito embora esta não seja condição suficiente para
motivá-los a se auto-desenvolver, reciclando seu aprendizado. Para os mais velhos, a idéia
de que fazer um curso superior bastaria e representaria o fim dos estudos para a dedicação
total ao trabalho até a aposentadoria, ainda é uma noção difícil de transpor. Falar em
reciclar conhecimentos, em educação continuada para estas pessoas, é algo que está em
segundo plano, em primeiro está o trabalho e suas tarefas rotineiras. O conhecimento não é
visto como algo que possa mudar a rotina, melhorar processos, incrementar resultados. A
influência do grupo dos mais velhos sobre os mais novos na cultura da organização pesa
negativamente na gestão do conhecimento, principalmente quando aqueles desempenham
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cargos de chefia ou são líderes, formadores de opinião no grupo. A gestão do conhecimento
será bem sucedida se conseguir mudar paradigmas, gerar a educação continuada, criar nas
pessoas o hábito de “aprender a aprender”. “A educação por toda a vida não é simplesmente
uma educação inicial e continuada posteriormente, mas pressupõe, o desenvolvimento de
Sociedades de Aprendizagem que estão muito longe dos estágios tradicionais da existência
humana, que se resume em aprender, trabalhar e descansar” (Guevara e Dib, 2007, p. 178).
A noção de sociedade de aprendizagem deve ser trazida para dentro da organização,
porque o conhecimento não será algo individual, mas fruto da interação, da sinergia entre as
pessoas. A aprendizagem e a gestão do conhecimento extrapolam os limites da organização,
à medida que influencia e desenvolve todos os que com ela se relacionam, clientes,
fornecedores, colaboradores. O resultado será maior, quanto maior for a disposição a gerar
conhecimentos dentro e fora da empresa.
A gestão do conhecimento nas organizações tem se balizado pela noção de
competências. O conceito de competências aqui não se refere simplesmente a
conhecimentos, habilidades e atitudes de cada um, mas envolve desempenho, quanto que
cada um “entrega” de seu trabalho como resultado para a organização (Dutra, 2001), assim
como envolve comprometimento, interesse e motivação, corresponde a “um saber agir
responsável e reconhecido que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos,
recursos, habilidades, que agregue valor econômico à organização e valor social ao
indivíduo” (Fleury, 2002, p. 55).
As competências individuais baseadas na definição acima, inspiradas na obra de Le
Boterf (1995, apud Fleury, 2002, p.56), desmembram-se em vários outros saberes,
conforme quadro a seguir:
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Saber agir
Saber mobilizar recursos
Saber comunicar
Saber aprender
Saber se engajar e se
comprometer
Saber assumir responsabilidades
Ter visão estratégica

Saber o que e por que faz.
Saber julgar, escolher e decidir
Criar sinergia e mobilizar recursos e competências.
Compreender, trabalhar, transmitir informações,
conhecimentos.
Trabalhar o conhecimento e a experiência, rever modelos
mentais, saber se desenvolver.
Saber empreender, assumir riscos.
Comprometer-se
Ser responsável, assumindo os riscos e as consequências
de suas ações, sendo por isso reconhecido.
Conhecer e entender o negócio da organização,
seu ambiente, identificando oportunidades e alternativas.

Quadro 1: Competências para o profissional
Fonte: Fleury, 2002, p.56)

A partir das competências individuais, alguns autores passaram a analisar as
organizações como um conjunto de competências voltado a atingir maiores resultados.
Prahalad e Hamel (1990) tratam as competências essências (core competences) como
aquelas que representam o negócio principal da empresa, aquelas que representam seu
diferencial competitivo. Para eles, as competências essenciais compreendem a
“aprendizagem coletiva na organização, especialmente relacionada a como coordenar
diversas habilidades de produção e integrar múltiplos streams de tecnologias” (Prahalad e
Humel, 1994, p. 82).
A visão de desenvolvimento de pessoas vinculada ao desenvolvimento dos
negócios, com resultados satisfatórios para todos, é um dos desafios a serem transpostos
pela gestão do conhecimento nas organizações. As ferramentas de mensuração ainda são as
herdadas da era mecanicista, quanto mais, melhor. A cobrança pela quantidade ainda é
maior do que a cobrança pela qualidade: quanto vendeu, quanto lucrou, quanto cresceu. A
urgência por resultados numéricos acaba deixando as estratégias de desenvolvimento de
pessoas e gestão do conhecimento em segundo plano, o que é uma decisão arriscada na
conjuntura que se apresenta para o século XXI, em que hábitos e costumes vão mudando
rapidamente em função de novas tecnologias, restando às organizações realinhar no mesmo
ritmo suas tarefas, suas operações, seus produtos. “De certa maneira, temos aqui uma
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grande tensão, de uma sociedade que evolui para o conhecimento, mas regendo-se por leis
da era industrial” (Dowbor, 2007, p. 85).
Uma vez que as organizações são compostas por pessoas, é preciso que estas se
conscientizem das mudanças em curso e do papel central que assume o conhecimento na
evolução das sociedades, das comunidades locais, das municipais, no posicionamento dos
países na conformação econômica mundial. Segundo Stiglitz (2006, p. 20, apud Dowbor,
2007, p. 92): “os países em desenvolvimento são mais pobres não só porque têm menos
recursos, mas porque há um hiato em conhecimento. Por isso o acesso ao conhecimento é
tão importante”.

1.2.2 Educação Corporativa

Delimitando os temas que serão tratados, a educação corporativa será considerada
como todo um conjunto de ferramentas que serão utilizadas para promover a gestão do
conhecimento, desde os normativos internos, que estipulam quando, onde e porquê os
empregados serão treinados até os programas de software, os sistemas de verbas
disponíveis para que o sistema funcione, os incentivos, as parcerias com outras empresas
ou instituições de ensino, pessoal envolvido nas atividades, etc.
Para que a educação corporativa seja um projeto bem sucedido é fundamental que a
“mentalidade de aprendizagem contínua ocorra de forma alinhada em três níveis: empresa,
lideranças e pessoas” (Eboli, 2004). As lideranças atuarão como exemplos estimuladores ao
autodesenvolvimento, promovendo um ambiente favorável, em que as pessoas possam
resgatar sua curiosidade e vontade de aprender, transformando seus conhecimentos,
habilidades e atitudes em competências que trarão resultados visíveis.
A educação corporativa poderá se instalar por meio de atividades presenciais, em
salas de aula, ou virtuais, seja através de áudio conferências, fóruns, e-learning, cursos
disseminados nas mais diversas mídias. Inúmeras organizações fazem parcerias com
instituições de ensino superior para promover o aprimoramento de seu pessoal através de
cursos feitos sob medida para suas demandas empresariais estratégicas. As atividades, em
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sua maioria, são desenvolvidas utilizando-se uma metodologia mista, entre virtual e
presencial.
As pessoas envolvidas no processo devem criar instrumentos de mensuração de
resultados a partir das atividades de disseminação do conhecimento propostas, que deverão
ser contínuos. Tais sistemáticas de acompanhamento não necessariamente serão numéricas,
poderão constar de análises comportamentais, que irão ao encontro das necessidades
elencadas na relação das competências imprescindíveis ao desempenho das funções
analisadas.
Nas pesquisas realizadas pela Revista Época entre 2007 e 2008, quanto à
identificação das 100 melhores empresas para se trabalhar segundo a visão dos
empregados, destaca-se a predisposição das eleitas em investir em educação corporativa.
Algumas desenvolveram um sistema próprio, universidade corporativa, que funciona como
facilitador da aprendizagem, outras custeiam total ou parcialmente os cursos freqüentados
por seus empregados. Os programas envolvem desde a complementação do ensino
fundamental e do médio, até cursos de graduação e pós-graduação. Ao mesmo tempo em
que eleva a qualidade dos serviços prestados, motiva o empregado que se sente valorizado
em suas funções.

1.2.3 As Universidades Corporativas (UCs)

A Universidade Corporativa nasceu de uma iniciativa da General Eletric, em 1955,
com a Crottonville Management Development Institute, porém ganhou força e
desenvolvimento na década de 80, nos Estados Unidos, onde o número de UCs passou de
400, em 1988, para 2000, em 1998 (Éboli, 2004).
Seu objetivo é desenvolver as competências específicas necessárias ao alcance dos
objetivos estratégicos da organização, identificados por suas competências essenciais. Criar
um ambiente de educação continuada, onde possa se desenvolve um pensamento crítico,
criativo.
Segundo Éboli (2004), o conceito de UC engloba os seguintes pressupostos:
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“- objetivo principal: desenvolvimento de competências críticas do negócio em
vez de habilidades individuais;
- foco do aprendizado: privilegiar o aprendizado organizacional fortalecendo a
cultura corporativa e o conhecimento coletivo, e não apenas o conhecimento
individual;
- escopo: concentrar-se nas necessidades dos negócios, tornando-se o escopo
estratégico, e não focado exclusivamente nas necessidades individuais;
- ênfase dos programas: conceber e desenhar ações dos programas educacionais a
partir das estratégias de negócios, ou seja, da identificação das competências
críticas empresariais;
- públicos-alvos: adotar o conceito de educação inclusiva, desenvolvendo
competências críticas no público interno e externo (familiares, clientes,
fornecedores, distribuidores, parceiros comerciais e comunidade), e não somente
nos funcionários;
- local: contemplar a possibilidade de ser um projeto virtual e não
necessariamente um local físico;
- resultado: aumentar a competitividade empresarial, não apenas as habilidades
individuais”.

Em relação aos treinamentos que eram utilizados anteriormente pelas organizações,
a UC traz novidades, pois apresenta o desenvolvimento do grupo, o foco está na gestão do
conhecimento e nas competências, que implica dizer, melhorar a sinergia entre todos para
atingir os objetivos, inclusive com relação aos clientes, fornecedores, etc. O foco principal
não é a tarefa, mas o indivíduo. Melhorar o indivíduo para que ele produza melhor em
grupo. O conhecimento compartilhado gera mais conhecimentos, que impactarão
favoravelmente nos resultados estratégicos.
A imagem da organização está diretamente relacionada à postura de cada um dos
que a compõe. Vai além das atividades desenvolvidas dentro do expediente de trabalho.
Outro aspecto, diz respeito à mobilidade. O conhecimento vai onde o empregado
estiver, preferencialmente. O tempo na era do conhecimento é rápido, as mudanças
acontecem a intervalos cada vez menores e as distâncias deixaram de existir. A sala de aula
pode ser no próprio ambiente de trabalho, no computador onde se trabalha. Os colegas de
sala, com quem se compartilham dúvidas e soluções, são os do trabalho diário.
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Os resultados não são individuais, mas dizem respeito à imagem da organização,
como ela é vista, como é percebida, como a sua inclinação para gerir o conhecimento
impacta na imagem de seus produtos no mercado, quanto mais seus produtos poderão valer
pelo conhecimento que encerram?
O número de UCs tem crescido no Brasil e no mundo. Existem vários estudos que a
analisam como uma forma de substituir as universidades tradicionais, pois trazem em si
uma possibilidade real de unir a educação e o trabalho.
No Brasil, além da Universidade Corporativa da Caixa, existem várias outras
empresas que investiram nesta idéia: Banco do Brasil, BNDES, Sadia, Accor, Vale do Rio
Doce, Petrobrás, Correios, Natura, Lojas Renner, Real ABN Amro, Elektro, Microsiga,
dentre outras.
No grupo Accor a UC conta, dentre outros, com supletivos de primeiro e segundo
graus, que auxiliam as pessoas a elevar seu grau de escolaridade, além de programas de
reciclagem de lixo, inclusão social.
Dada a necessidade de investimento em educação no Brasil, a UC aplicada com
responsabilidade social, com a consciência de que educar para o trabalho não é restringir,
mas ampliar capacidades e criatividades a favor da sociedade, pode realmente impactar de
maneira favorável no contexto social e econômico do país.
As UCs utilizam prioritariamente as ferramentas para transmissão de educação e
informação à distância em seu campus virtual. Sistemas de e-learning, fórum, chat, blogs,
twiter, A moodle, vídeos-conferências.

1.2.4 Educação Corporativa como Ação de Responsabilidade Social
O conceito de responsabilidade social vem da necessidade de conscientizar as
organizações de que o trabalho que realizam, produzindo bens de consumo, serviços ou
extraindo matéria-prima da natureza, não pode causar danos ao planeta ou à comunidade, as
externalidades, sem que ela se responsabilize por isto (Abbott e Achbar, 2003).
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A responsabilidade social envolve uma postura comprometida por parte das
organizações com relação ao seu papel no desenvolvimento, não apenas com relação aos
produtos e serviços que presta, mas com outros benefícios que possa agregar à comunidade.
Este trabalho analisa a possibilidade de se expandir o conhecimento gerado nas
organizações ao público externo, fomentando o desenvolvimento local. Para Dowbor
(2006), existem muitos conhecimentos dispersos pelas organizações, na forma de educação
corporativa, que poderiam ser canalizados a um uso efetivo no desenvolvimento das
comunidades locais, melhorando o nível de conhecimento das pessoas em geral.
Ações mundiais incentivadas pela Organização das Nações Unidas, como o Pacto
Global assinado em 2000, tem por objetivo o engajamento das organizações em
empreendimentos que se refletirão em sustentabilidade corporativa, econômica, ambiental e
social, gerando desenvolvimento segundo os objetivos traçados para o milênio.
No Brasil, as mais de 200 empresas que aderiram ao Pacto, inclusive a Caixa,
estabeleceram algumas metas, como por exemplo, o incentivo à troca de experiências e
aprendizagens entre os atores do projeto.
A responsabilidade social faz parte da pauta das organizações que pretendem se
manter saudáveis no século XXI, tanto quanto a gestão do conhecimento. A transformação
do conhecimento da organização em insumo para o crescimento da organização, bem como
para o desenvolvimento da localidade onde ela está inserida é um caminho para a
valorização do ser humano, para que se criem oportunidades àqueles que não têm acesso ao
conhecimento.
Porém, o processo não pode ser um modismo ou uma ação de marketing, como foi o
Programa Moto Perpétuo, da FIAT, na década de 90, no Brasil, caracterizava-se pela
doação de kits de materiais paradidáticos para escolas de diferentes regiões do Brasil.
Apresentava-se como “a maior parceria da iniciativa privada com o governo federal dentro
do Acorda Brasil” (Gonçalves, 2008, p.1). O programa atingiu mais de 16 milhões de
alunos e cerca de 17.000 escolas do ensino fundamental durante de 1997 a 2001, quando
esteve em funcionamento. Contribuiu para a conquista de alguns prêmios: Prêmio Top
Social (2002), conferido pela Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil
(ADVB), prêmios relativos à responsabilidade social da ABERJE – regional minas
(Associação Brasileira de Comércio Empresarial) e o Marketing Best (promovido pela
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Editora Referência, Fundação Getúlio Vargas e Mundial Mundo Marketing), em 2002, e o
prêmio, na Itália, do 1° Festival Internazionale della Comunicazione Sociale (Categoria
Direct Marketing).
Pesquisa (Gonçalves, 2004) realizada sobre o programa de iniciativa públicoprivada mostrou que:
a) o material entregue ao MEC para avaliação, em sua primeira versão, segundo os
parâmetros do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), foi considerado
ruim;
b) até o ano de 2000, o programa atingiu 6.398 escolas privadas e 10.918 escolas
públicas, somando-se ensino fundamental e médio. Como a proporção de alunos
entre escola públicas e privadas, segundo MEC/INEP/SEEC de 1999, era de 9
para 1, verifica-se que o maior percentual de atendidos corresponde ao setor
privado;
c) no que tange à distribuição territorial , foi contemplado um maior número de
escolas nos estados que apresentam maior participação no Produto Interno Bruto
(PIB), como: São Paulo (4.981 escolas), Minas Gerais (2.956 escolas) e Paraná
(1.779 escolas), diferentemente do que era divulgado como objetivo, que era
promover um aumento no índice de desenvolvimento humano (IDH), atingindo
prioritariamente as regiões mais carentes;
d) os controles e acompanhamentos foram insuficientes para garantir o sucesso do
programa, o telemarketing ineficiente no atendimento do público alvo e aos
professores e diretores, quanto aos procedimentos que deveriam ser tomados,
segundo suas entrevistas. Foram contratados seis consultores técnicos para atuar
nas grandes capitais, porém eram pessoas que não mantinham dedicação
exclusiva à atividade;
e) sob o aspecto público, a falta de documentação e a alta rotatividade do pessoal
vinculado à gestão do processo,

“fizeram da instância governamental um

terreno de análise pantanoso” quanto à avaliação do programa. “a inconstância e
o improviso caracterizaram as relações público-privadas”.(Gonçalves, 2008,
p.9);
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f) o Programa Moto Perpétuo foi utilizado como uma forma de fixar a marca Fiat
nos vários territórios atendidos, que, “coincidentemente”,equivalem aos
escolhidos pela montadoras a partir de 1990 para estabelecer suas produções.
Além de representar uma economia em gastos midiáticos, pela veiculação de
publicidade indireta proporcionada pelo programa via “responsabilidade social”.
Este programa é importante, pois demonstra que os investimentos precisam ser
aprovados e acompanhados. O Estado tem um papel fundamental de coordenador do
processo. As parcerias poderão funcionar quando cada uma das partes envolvidas puder
contribuir com o que souber fazer de melhor. Ações de responsabilidade social não são para
figurar em balanços sociais, promover as ações de marketing das empresas, mas,
principalmente, para promover o desenvolvimento, diminuir as desigualdades, dar
oportunidades, promover o acesso.
A responsabilidade social diz respeito a “aprender a conviver”, compartilhar para o
benefício de todos. Se a empresa dispõe de uma capacidade instalada capaz de promover
um desenvolvimento que vai além de seus domínios, então deverá ser aproveitada pela
comunidade carente de recursos. Trata-se de investimentos que se revertem positivamente
para a sociedade e para a organização.
A educação corporativa, disseminada através de sistemas de gestão do
conhecimento, é um ativo da organização que pode ser compartilhado, inclusive
aproveitando a capacitação do pessoal para gerir novos conhecimentos, além de gerar uma
valorização do pessoal, movimenta a espiral do conhecimento, cria “flutuações” favoráveis
ao “caos criativo”, revertendo-se positivamente para a organização.
No Brasil, as comunidades locais se organizam para proporcionar melhores
condições de vida, criando cooperativas de trabalho, fazendo parcerias com entidades do
Sistema S, como SENAI, SENAC, SEBRAE, buscando apoio financeiro em instituições
públicas como Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, ou montando suas próprias
cooperativas de crédito. As parcerias são fundamentais para o sucesso desses arranjos
locais, pois os recursos disponíveis são escassos. As organizações que têm conhecimento
adquirido e sistematizado, podem contribuir decisivamente para o desenvolvimento local,
principalmente aquelas que atuam em todo o território nacional, como a Caixa e o Banco do
Brasil. Gerar conhecimento equivale a gerar desenvolvimento a médio e longo prazo.
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1.2.5 O Papel do Líder

O líder aqui é o profissional que exerce cargo gerencial, seja no nível estratégico,
tático ou operacional. É o que pode “vigiar” e “punir” ou “recompensar”. Sua legitimidade
só acontece pela presença de seus liderados, uma vez que o poder é uma relação entre
pessoas (Foucault, 1995).
Ele deverá deixar claro aos seus liderados quais são os objetivos estratégicos a
serem alcançados através dos conhecimentos gerados. Promover argumentos favoráveis
para que o projeto seja visto de forma positiva pela maioria (Maquiavel, in Bignoto, in
Novaes, 1992).
Se necessário, poderá negociar regras para que os objetivos sejam atingidos.
Estabelecer prazos, horários, modos de atuação, que, se homologados pelo grupo, passarão
a ser acompanhados e controlados pontualmente até o final do projeto. É importante
procurar o consenso. (Gramsci, 1992).
Independentemente de sua posição na organização, o líder deverá estar afinado com
os objetivos estratégicos, trazendo sempre a equipe para o foco combinado, com
transparência de ações e princípios (Gramsci, 1992).
É necessário que se gaste algum tempo com os membros da equipe que
eventualmente não estejam focados nos objetivos traçados, visto que podem se transformar
em entraves ao bom andamento do projeto, gerando o “contra-poder” (Foucault, 1995).
A gestão do conhecimento deverá ser uma oportunidade para que o líder prepare
substitutos (Gramsci, 1992), promova a capacitação de sua equipe, incentivando a
aprendizagem e a geração do conhecimento.

1.2.6 Formação Profissional e as Demandas do Mercado de Trabalho

Enquanto as organizações investem em geração de conhecimento, os empregados
buscam incrementar sua formação para melhorar sua condição de emprego, visto que a
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concorrência por postos melhores aumenta à medida que as condições de trabalho se
deterioram (Chesnais, 1996).
Os avanços tecnológicos, especialmente as novidades na área de comunicação e
disseminação da informação têm impactado nas relações de trabalho, tornando-as mais
flexíveis, em muitos casos com salários reduzidos, diminuição de benefícios, aumento do
número de horas trabalhadas, inclusive fora dos limites da organização (Chesnais, 1996;
Antunes, 1999).
Logo, a necessidade de ampliação do conhecimento num cenário de incertezas
torna-se um ponto de convergência de interesses tanto da organização, que precisa de
flexibilidade para atender às demandas do mercado, quanto do empregado, que pode galgar
novas oportunidades de trabalho.
Segundo uma pesquisa recente do Programa Profuturo da FIA/USP, publicada pela
Revista Época (Cid,2009), existe uma tendência para o aparecimento de novas profissões
até o ano de 2020, todas provocadas pelas mudanças em curso no início do século XXI. São
elas:
- gerente de ecorrelações: responsável por desenvolver programas ecológicos e pelo
relacionamento com clientes e fornecedores, grupos ambientais e agências governamentais;
- gerente de educação: responsável pela educação corporativa;
- técnico em simplicidade: responsável por diminuir a burocracia interna e agilizar
processos;
- coordenador de saúde: responsável por criar parcerias para a prevenção de doenças
dos empregados;
- conselheiro de aposentadoria: responsável por preparar a saída dos profissionais da
empresa para a aposentadoria;
- gerente de diversidade: responsável por gerir um clima organizacional isento de
preconceitos;
- historiador corporativo: responsável por resguardar as linhas estratégicas
vinculadas ao histórico da empresa;
- diretor de inovação: responsável por descobrir inovações para o negócio;
- infobiólogos: responsáveis pelo desenvolvimento de novos medicamentos,
informações genéticas;
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- gerente de e-commerce: responsável por desenvolver técnicas inovadoras de
vendas por internet e novos canais que surgirem.
Todas estas profissões do futuro implicam em um aprendizado constante e em uma
sintonia com o mundo dentro e fora da organização. O trabalho é responsável por suas
ações interna e externamente. Os pré-requisitos para o trabalho envolvem uma visão
sistêmica.
“A necessidade de uma formação permanente e de uma reciclagem
profissional alcança quase todos os âmbitos profissionais como nunca aconteceu
em outros tempos, como consequencia em boa parte de um mercado de trabalho
mais cambiante, mais flexível e inclusive imprevisível, junto a um acelerado ritmo
de mudança tecnológica, que nos obriga a estar aprendendo sempre coisas novas,
ao que, em geral, somos muito reticentes.” (Pozo, 2002, p. 31).

A questão colocada por Pozo (2002), na citação acima, traduz um descompasso
entre o ritmo das mudanças e a capacidade de assimilação das pessoas. O volume de dados
que vão se acumulando, formando informações novas acaba sendo tamanho, que torna
inviável às pessoas apreendê-los e reprocessá-los, formando novos conhecimentos. Por isto,
o processo de gestão do conhecimento envolve as pessoas, elas são a força propulsora dos
novos conhecimentos, portanto, devem ser ouvidas, participar ativamente do processo, sob
pena de o aprendizado tornar-se algo vago, inócuo, porque não absorvido adequadamente.
“A base da gestão do conhecimento são as pessoas, ...elas devem ser ouvidas porque
elas, sim, sabem onde está o problema, têm o conhecimento sobre o que é necessário
melhorar”(Guevara & Dib, 2008).
Gerar conhecimento, então, sem a participação das pessoas, impondo-lhes cursos
que foram demandados exclusivamente como resposta às necessidades da organização,
parece não ser de todo eficaz, uma vez que a absorção do aprendizado e o seu implemento
prático podem não acontecer a despeito dos valores investidos em sua aplicação. É
imprescindível que haja uma predisposição das pessoas ao aprendizado e à transmissão do
conhecimento.
Fazer um levantamento das expectativas dos empregados durante a criação da
demanda poderá gerar um ambiente favorável ao aprendizado, que trará benefícios para a
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empresa, a partir do retorno do investimento feito, e também ao empregado que se sentirá
parte atuante do processo, desde a sua confecção, e tenderá a aproveitar para si muito mais
dos conhecimentos apreendidos.

1.3 Educação à Distância no Brasil

Falar em gestão do conhecimento nas organizações equivale a dizer que existe um
movimento de incremento na utilização da educação à distância, seja porque funciona como
um facilitador do aprendizado, pela sua praticidade, porque a educação à distância se
adapta às possibilidades de tempo e espaço do aprendiz. Com a exigência pelo Ministério
da Educação de que os professores tivessem o curso de pedagogia como pré-requisito para
lecionar, houve uma corrida para os cursos desta natureza disponibilizados através de
educação à distância. Na Caixa, algumas funções como a de avaliador de penhor passaram
a exigir do profissional uma formação de nível superior, que fez com que muitos
recorressem aos cursos à distância. A educação à distância (EAD) é um assunto que merece
destaque, pois pode significar uma ferramenta de inclusão social se analisada a gestão do
conhecimento e desenvolvimento de pessoas sob o ângulo que está se desenhando neste
trabalho.
Segundo Fredric Michael Litto, presidente da Associação Brasileira de educação à
Distância (ABED), a falta de recursos para a construção de novas salas de aula e a falta de
tempo adequado para formar novos docentes para atender à demanda reprimida leva a crer
que, “sem o emprego da educação à distância, será difícil cumprir o dever social de
fornecer acesso à aprendizagem a grupos até agora socialmente excluídos”(Anuário ABED,
2005, p.9).
A EAD apresenta-se como uma alternativa interessante:
- quanto a distâncias: as pessoas podem ser instruídas, independentemente da sua
localização física, dependendo somente dos recursos tecnológicos a que têm acesso.
Ressalvando-se que a legislação brasileira exige que cursos de EAD tenham a autorização
dos órgãos responsáveis dos respectivos estados onde irão atuar, para que sejam veiculados;
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- quanto a tempo disponível para estudo: cada pessoa se organiza, conforme o
tempo disponível que possui, não ficando restrita aos horários fixos, como quando as aulas
são presenciais;
- ensino acessível a todos os que tiverem interesse, independentemente de classe
social, raça, cor, credo, etc.;
- desenvolvimento da autonomia nas pessoas, capacidade para aprender.
Quanto a aspectos que podem impactar negativamente na implantação e
continuidade dos cursos, pode-se destacar:
- falta de interesse das pessoas; incapacidade de se auto-organizar;
- falta de regulação específica e de gestão pública sobre as atividades de EAD, como
um instrumento multiplicador de conhecimento no país;
- falta de alguns pré-requisitos nos alunos: a EAD é um processo de auto-construção
do conhecimento, logo três fatores são indispensáveis, boa leitura, disciplina e organização;
- carência de recursos financeiros e tecnológicos;
- quebra de paradigma: é necessário enxergar a EAD como um caminho irreversível,
trazido pelas alterações tecnológicas, para que as alterações necessárias sejam efetivadas,
tanto na legislação, quanto na qualidade e na fiscalização.

Cursos
Ano

(quantidade)

Vagas

Inscritos Matrículas Concluintes

2000

10

6.430

8.002

1.682

460

2003

52

24.025

21.873

49.911

4.005

2007

408

1.541.070

537.959

369.766

29.812

Quadro 2: EAD - Graduação
Fonte: Censo Educacional MEC/INEP

Segundo pesquisas do Ministério da Educação e Cultura (MEC), sobre os cursos de
graduação à distância, houve uma evolução de 4.080% no número de cursos de graduação e
de 23.967% no número de vagas oferecidas pelas instituições de ensino superior (IES)
autorizadas a operar neste nicho no período de 2000 a 2007. Cresceu a oferta e também a
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demanda: o número de inscritos subiu 6.723% e o de matrículas 21.984%. De um lado, as
IES estão aprendendo a lidar com as novas ferramentas tecnológicas que possibilitam
formar pessoas à distância. Os professores têm passado por reciclagens. Os conteúdos são
revistos e os métodos didáticos reformulados. O desafio é desenvolver nos alunos o
interesse e a motivação para que não desistam. De outro, as pessoas estão reaprendendo a
aprender. O público alvo para cursos de graduação à distância, em sua maioria, é composto
por pessoas cuja faixa etária está fora do que seria a equivalência normal idade-série,
trabalham e que têm dificuldades para se deslocar para assistir aulas diariamente em locais
e horário fixos. Segundo pesquisa da ABED, de 2005, 15% do público que procura EAD
são do mercado corporativo, 13% funcionários públicos e o restante indefinidos ou outros.
O número de desistentes é um outro fator que precisa ser considerado. Em pesquisa
qualitativa feita por Ivana Almeida, com alunos de um curso do SEBRAE, cujos resultados
foram citados em artigo da revista da ABED, Revista Voltada para a Aprendizagem Aberta
e à Distância, vol. 7, de 2008, os três eixos principais das desistências são: problemas com a
tutoria, problemas pessoais e com o curso, muitas vezes relacionados à falta de
familiaridade com os recursos tecnológicos tanto dos alunos quanto dos professores,
dificuldades de acesso, falha nos equipamentos, qualidade do material didático divergente
das expectativas do aluno, etc..
A EAD tem sido utilizada não somente nos cursos de graduação, mas também em
cursos de educação fundamental, no ensino médio, na alfabetização de adultos e no ensino
técnico, conforme quadro abaixo:
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n° de
Fonte

Projetos e cursos

alunos

Instituições de ensino
credenciadas

EJA*, técnicos, fundamental, médio,

oficialmente (ABRAEAD/2005

graduação e pós-graduação,

Sebrae

Análise e planejamento financeiro,

309.957
176.514

iniciando um pequeno grande negócio,
aprender a aprender, como viver mais
e melhor
Fundação Roberto Marinho**

Telecurso 2000

393.442

Senai

Cursos profissionalizantes

10.305

Senac

Administração, comunicação e artes,

37.973

imagem pessoal, turismo e hospitalidade, saúde,informática e atividades
correlatas.
Governo do Estado de S Paulo*** Ensino médio em rede. As coisas boas

132.223

da nossa terra. Imagem fotográfica em
sala de aula, educar na sociedade da
informação, etc.
Telemar educação, comunidades
Fundação Telemar

virtuais

77.494

de aprendizagem
Total
* EJA: Ensino de jovens e adultos
** Média anual das fases do Telecurso 2000 até fevereiro de 2005
*** Número referente a programas não cumulativos com o número do ítem
"Ensino Crecenciado oficialmente.
Quadro 3: Número de brasileiros matriculados em cursos de EAD, em 2004
Fonte: ABRAEAD/2005

1.137.908
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Dentre os principais objetivos dos cursos de EAD relacionados acima estão a
inclusão, o reforço escolar e a popularização do uso das novas tecnologias conforme
descrito no Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e à Distância, da ABRAED,
2005.
Inúmeras empresas têm se utilizado dos recursos tecnológicos, com a implantação
de sistemas de educação à distância e e-learning, como as Universidades Corporativas, por
exemplo, para treinar seus empregados, tanto nos cursos motivacionais, quanto nos de
desenvolvimento técnico-operacional, bem como nos de graduação e pós-graduação, dando
oportunidade a muitos empregados de melhorar seu currículo.
São feitas parcerias com as IES e cursos técnicos que vão promover e acompanhar o
desenvolvimento das turmas até a conclusão dos cursos, que são feitos parcialmente à
distância e presenciais.
Dentre as principais vantagens está o empregado não precisar se deslocar para
treinamento, perdendo dias de trabalho. O empregador não gasta com movimentação de
pessoal, despesas com hotel, deslocamentos em geral e economiza por manter mão-de-obra
qualificada, capaz de atender rapidamente às demandas do mercado. Para o empregado
treinado para novas conquistas no mercado de trabalho, poderá sofrer impactos salariais
positivos, como promoções, bônus e incentivos em geral.
Segundo Marisa Éboli (2004), o número de universidades corporativas (UCs)
passou de 400 em 1998 para mais de 2000 em 2004 nos Estados Unidos. Este crescimento
leva a crer que as UCs serão um dos principais veículos de educação de estudantes no póssecundário. No Brasil, a autora cita a existência de “aproximadamente cem organizações
brasileiras ou multinacionais, tanto no campo público quanto no privado, que já
implementaram sistemas educacionais pautados pelos princípios e práticas de UC” (Éboli,
2004, p.63).
As organizações que implantaram as UCs, trazendo para o escopo de seu negócio o
desenvolvimento humano, mesmo as que optaram somente por treinamentos de motivação,
liderança, enfim, aspectos comportamentais voltados para atingir metas, plantaram nos
“colaboradores” internos e externos, a semente para o desenvolvimento pessoal na busca de
qualificação e desenvolvimento de competências, que os deixassem aptos às necessidades
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do mercado de trabalho em que atuam. O número de matriculados nos cursos de pósgraduação aumentou consideravelmente nos últimos 10 anos.
A aprendizagem é um caminho individual. Cada pessoa monta a sua grade de
conhecimentos, conforme as necessidades e em função dos meios que dispõe. O mundo
corporativo enquanto requer competências novas, todos os dias, ávido às mudanças e às
exigências do mercado, fixado à lucratividade crescente, acaba impulsionando o ser
humano a se auto-desenvolver. Nesta busca, muitos acabam encontrando novos caminhos,
outras perspectivas, tanto dentro quanto fora do emprego formal.
As organizações que implantam sistemas de desenvolvimento de pessoas, ditas,
educação corporativa, que incentivam os empregados aos cursos de graduação e
seqüenciais, muitas vezes pagando parte das mensalidades, precisam apoiar o programa em
algum outro sistema paralelo de plano de carreiras, de incentivos diversos, para que os
benefícios dos saberes conquistados retornem para a instituição. Reter talentos passa a ser o
desafio que se segue à gestão do conhecimento.
O conhecimento conquistado pelo indivíduo precisa ser compartilhado na
organização com a equipe, para que se transforme em novos conhecimentos que possam ser
reaplicados, num processo enriquecedor e crescente.
As organizações que investem em conhecimentos abrem novas perspectivas no
mercado à medida que podem conduzir processos de formação de pessoas dentro e fora de
seus limites, gerando colaboradores na forma de fornecedores ou de clientes conscientes,
integrados.

1.4 O Futuro da Educação

1.4.1Educação para Todos

Por iniciativa da UNESCO, da UNICEF, da PNUMA, FNUAP e do Banco Mundial,
vários países do mundo se reuniram em 1990 en Jomtien, na Tailândia, para aprovar um
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projeto para a educação básica. Em 2000, em Dakar, no Senegal, os mesmos países
voltaram a se reunir, visando os mesmo objetivos, porém, avançando em suas negociações,
conseguiram estabelecer seis metas, sendo que três primeiras teriam que ser cumpridas até
2015:
a) fazer com que todas as crianças completem o ensino fundamental de qualidade;
b) aumentar para 50% o número de adultos alfabetizados;
c) acabar com as diferenças de ensino com relação ao gênero: feminino, masculino;
d) possibilitar a todos ensino fundamental gratuito e obrigatório;
e) fomentar o acesso de jovens e adultos à aprendizagem de qualidade e a
programas preparatórios para a vida ativa;
f) melhorar a qualidade da educação.
O projeto coloca a educação como prioritária para que todas as nações atinjam um
grau de desenvolvimento sustentável, que permita diminuir a pobreza, a diferença entre as
classes, aumentar a qualidade de vida como um todo. Para que isto ocorra é imprescindível
a participação de todos os atores sociais em ações colaborativas: governos e suas
organizações, corporações, entidades com e sem fins lucrativos, sociedade civil,
comunidades em geral.
No Brasil, há um movimento para melhoria do ensino, tanto no âmbito público, com
as mudanças promovidas pelo MEC, incentivo à formação dos professores, aumento no
número de anos do ensino fundamental, aumento no número de universidades e cursos
técnicos; quanto no privado, por partes da IES, aumento no número de cursos ofertados,
aumento da oferta de cursos à distância, e por partes das grandes empresas, com a exigência
de formação mínima por parte dos empregados, incentivos aos estudos através de cursos in
company, universidades corporativas, etc. A convergência de interesses entre instituições
públicas, privadas e grandes organizações poderá levar ao alcance dos objetivos mais
rapidamente e de forma mais consistente.
As mudanças tecnológicas, especialmente com relação às comunicações, trouxeram
a acessibilidade às pessoas, facilitando o desenvolvimento pessoal de cada indivíduo,
através do aprendizado, do conhecimento. Aos agentes sociais, cabe promover os meios
necessários para que tal aconteça.
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Um projeto macro como o “Educação para Todos” desencadeia uma série de ações
que repercutirão positivamente nas diversas nações envolvidas. Explicita a mensagem
subliminar de que o conhecimento será o fator integrador do século XXI.
Nações que investiram em educação como a Coréia, por exemplo, são um exemplo
positivo de como o conhecimento é um elemento propulsor de desenvolvimento de uma
nação.

1.4.2 Perspectivas para a Educação até 2030

A gestão do conhecimento nas organizações acompanha o que há de mais moderno
em termos de tecnologias para o desenvolvimento do conhecimento humano,
principalmente no que possa facilitar e agilizar a assimilação e a utilização dos conteúdos
pelos aprendizes. Trata-se de elevar a organização a patamares mais competitivos no
mercado em relação à concorrência, no que se refere às inovações, aos atrativos de
mercado.
Em 2007, o Projeto Millenium, que é uma iniciativa do American Council da
Universidade das Nações, nos Estados Unidos, fez uma pesquisa Delphi com a participação
de 213 especialistas em educação de todo o mundo com o objetivo de verificar quais são as
perspectivas para a educação até 2030. Estima-se que, com estes dados, poder-se-á tomar
decisões mais consistentes com relação ao futuro, articulando-se os meios necessários para
as metas traçadas.
Para as organizações, toda informação que se refira a inovações quanto à geração de
novos conhecimentos, à forma de armazená-los e gerenciá-los, às possibilidades de
ampliação das capacidades humanas nos processos de aprendizagem devem ser analisada
quanto a sua possibilidade de uso, pois pode representar uma diferenciação em relação à
concorrência.
O resultado da pesquisa foi uma série de 19 itens, conforme abaixo, que puderam
ser dispostos em uma série decrescente em relação à probabilidade de se efetivar:
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PERSPECTIVAS

PROBABILIDADES
(%)

Web 17.0

78,39

Sistemas integrados para educação continuada

76,57

Processos químicos para fortalecer o cérebro

73,78

Conhecimento e aprendizagem on line, simultaneamente

71,15

Utilização de rede pública de comunicação para reforçar o

70,98

desenvolvimento do conhecimento
Uso de simulações

70,08

E-teaching

69,82

Meios para manter as céclulas cerebrais saudáveis por mais
tempo

68,51

Educação individualizada

64,30

Melhoria na alimentação das pessoas

62,98

Simulações globais on line

61,73

Programas nacionais para melhorar a inteligência coletiva

61,68

Dispositivos portáteis de inteligência artificial

61,18

Computadores mais espertos do que os humanos

52,36

Programas desenvolvidos para eliminar o preconceito e o ódio

44,73

Desenvolvimento de processos de evolução contínua feitos para

43,05

prevenir doenças mentais
Completo mapeamento do cérebro para descobrir como ocorre o

42,83

aprendizado
Inteligência geneticamente melhorada

39,43

Micróbios artificiais para reforçar a inteligência

30,37

Quadro 4: Perspectivas para a Educação e Aprendizagem para 2030
Fonte: State of Millenium, 2007.
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De maneira geral, a pesquisa aponta para soluções para o corpo humano e para
desenvolvimentos tecnológicos de sistemas e redes de aprendizagem.
As soluções voltadas para o corpo implicam em melhorias dos sistemas cognitivos,
dos processos mentais para melhorar a assimilação e o entendimento das informações, uma
vez que “a necessidade de um aprendizado contínuo tende a saturar nossas capacidades de
aprendizagem” (Pozo, 2002):
- processos químicos para fortalecer o cérebro: o uso de drogas para melhorar o
desempenho do cérebro não é novidade, mas seu uso generalizado pode se tornar uma
realidade das futuras gerações, conforme houver necessidade de multiplicar conhecimentos
a velocidades cada vez maiores.
- meios para manter as células cerebrais saudáveis por mais tempo: os tratamentos
voltados para pacientes com possibilidades de desenvolver Alzheimer ou doenças
degenerativas do cérebro em geral são os que deram início às pesquisas neste sentido. Os
médicos que trabalham na área neurológica dizem que muitas das doenças cerebrais
desenvolvidas com o passar dos anos devem-se aos estresses vividos na carreira
profissional ou por ocasião de alguma perda familiar, momentos que geraram algum
impacto emocional muito forte no indivíduo. A gestão do conhecimento nas organizações
pode contar favoravelmente para o desenvolvimento do indivíduo, que munido de dados e
informações, conquistados através de um processo maduro de aprendizagem, se sentirá
mais tranqüilo na tomada de decisões nos momentos de tensão;
- melhoria na alimentação das pessoas: o Projeto Milênio, no ítem sobre Educação
para Todos, prevê melhoria das condições de alimentação. A alimentação é a única que
poderá gerar nutrientes, naturalmente, para o desenvolvimento saudável do cérebro. No
Brasil, o governo federal fez parcerias com pequenos agricultores e criadores para
fornecimento de legumes, verduras, derivados de leite e ovos para as escolas. Na França,
desde setembro de 2005, as escolas foram proibidas de vender frituras, lanches e
refrigerantes nas cantinas das escolas (Passos, 2006). São ações voltadas à preservar a
qualidade da alimentação e um crescimento mais saudável.
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- programas desenvolvidos para eliminar o preconceito e o ódio: o preconceito e o
ódio são fatores que impactam negativamente nos processos de aprendizagem. A gestão do
conhecimento implica em desenvolver uma visão sistêmica, que depende, dentre outros de
se desvencilhar dos modelos mentais e estar aberto para compartilhar os objetivos pessoais
com os demais, buscando objetivos comuns;
- desenvolvimento de processos de evolução contínua feitos para prevenir doenças
mentais: as doenças mentais são frutos de vidas passadas sob o signo do stress e de
situações de tensões emocionais, para preveni-las é necessário que se desenvolvam
condições de melhoria na qualidade de vida das pessoas, dentro e fora do ambiente de
trabalho. Conforme foi visto, anteriormente, as pessoas têm necessidades diferenciadas
entre si, o desenvolvimento dos processos de evolução contínua para prevenir as doenças
mentais passa pela identificação das necessidades humanas e pela busca de saciá-las;
- completo mapeamento do cérebro para descobrir como ocorre o aprendizado: “o
projeto de melhorar a espécie humana já é antigo” (Gorz, 2005, p. 97). Alguns autores
como Kurzweil, citado por Gorz (2005), acreditam que as máquinas conseguirão apreender
dos humanos seu raciocínio com vantagens, com agilidade muito maior do que a dos
humanos, chegando inclusive a dominá-los;
- inteligência geneticamente melhorada: dentro da mesma linha, as ciências tentam
encontrar meios de suplantar a inteligência humana, que a seu ver está aquém das
necessidades do século XXI;
- micróbios artificiais para melhorar a inteligência: a ciência desenvolve micróbios
artificiais que poderão interagir com os neurônios aumentando exponencialmente suas
potencialidades.
Os aspectos voltados às melhorias nos sistemas de gestão e compartilhamento do
conhecimento são:
- WEB 17.0: possibilidade que tornará a ferramenta ainda mais interativa e
simultânea, com possibilidade de acesso dos lugares mais inusitados;
- sistemas integrados de educação continuada: a educação continuada não está mais
na escola, mas em todos os lugares: no trabalho, nas horas de lazer, em casa, no restaurante,
enfim, não há limites. O espaço e o tempo são abstrações neste processo e o papel de
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educar cabe às organizações, às redes de relacionamento, à sociedade do conhecimento,
que, ao mesmo tempo de permite o aprendizado, cobra seus resultados;
- conhecimento e aprendizagem simultaneamente on line: quanto maiores as
possibilidades de relacionamento on line maiores as possibilidades de aprendizagem, pois o
aprender quando compartilhado evolui mais rapidamente, criando novos conhecimentos;
- utilização de rede pública de comunicação para reforçar o desenvolvimento do
conhecimento: novamente a questão do envolvimento do setor público no processo pode
trazer desenvolvimento para todos. O exemplo da cidade de Piraí, no Rio de Janeiro, mostra
como é possível gerar o desenvolvimento local a partir da disponibilização da rede pública
à gestão do conhecimento (Dowbor, 2006);
- programas nacionais para melhorar a inteligência coletiva: a ação do governo no
processo de melhorar a educação é decisiva, pois pode mobilizar forças, trabalhar de forma
sistêmica. No Brasil, o Ministério da Educação vai mudando progressivamente seus
sistemas, seus processos, no sentido de melhorar a educação de todos, mas existe uma
desigualdade social muito significativa de uma região para outra. A mobilização de outras
forças, como a iniciativa privada e as organizações não governamentais, poderão agilizar os
processos;
- uso de simulações: as simulações são utilizadas há vários anos no treinamento de
pilotos de aeronaves, com sucesso. Com os avanços tecnológicos, outros setores como o de
segurança, também passou a adotá-lo. Trata-se de uma tendência nos treinamentos, pois
surtem os mesmos efeitos dos presenciais, porém com custos mais reduzidos, pois
permitem compatibilizar espaço e tempo, além de diminuir o número de pessoas que seriam
necessárias nos treinamentos presenciais;
- e-teaching: outra realidade com que inúmeras pessoas que cursam EAD convivem
são as aulas transmitidas virtualmente. Algumas são transmissões simultâneas
possibilitadas através de vídeos-conferências, que permitem aos alunos e professores o
esclarecimento de dúvidas, outras são aulas gravadas que ficam disponíveis para acesso em
lugar e momento mais adequado ao aprendiz. Trata-se de uma ferramenta muito utilizada
pelas organizações em seus programas de educação corporativa;
- educação individualizada: a educação individualizada é uma forma de buscar a
diferenciação, sair da média. É uma tendência gerada: pela falta de tempo que as pessoas
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têm para se dedicar aos estudos, pelo receio de se expor a situações onde não há segurança
adequada e pela busca de conhecimentos mais aprofundados, diferentes dos que se
oferecem em grades de cursos abertos ao público;
- simulações globais on line: aqui outra possibilidade de utilização de simulações,
porém com alcance liberado a um maior número de pessoas, pode repercutir
favoravelmente no desenvolvimento de todos;
- dispositivos portáteis de inteligência artificial: o conhecimento pode ser estocado e
carregado em compartimentos portáteis e pode ser acessado quando necessário. A
mobilidade e o acesso são fatores que contribuirão favoravelmente na gestão do
conhecimento;
- computadores mais espertos do que os humanos: outra tendência estudada pelos
cientistas, a partir do mapeamento do cérebro, gerar computadores mais inteligentes do que
seu criador, o homem.
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CAPÍTULO II – A UNIVERSIDADE CORPORATIVA CAIXA

Para se entender como acontece a gestão do conhecimento em uma determinada
organização é necessário que se trace um panorama da empresa, seu histórico, sua missão,
visão, valores, estrutura e clima organizacional. O processo será mais eficaz quanto mais
afinado estiver com estes fatores. Assim, iniciarei este capítulo traçando o perfil da empresa
analisada, antes de apresentar seus dados quanto à educação corporativa e à pesquisa de
campo, com a visão dos empregados.

2.1 Histórico da empresa

A Caixa Econômica Federal é uma empresa pública, criada em 12 de janeiro de
1861 por um decreto assinado por D. Pedro II, com o objetivo de incentivar a poupança e
conceder empréstimos sob penhor.
Em 1931, começou a operar com a carteira hipotecária, financiando imóveis,
atividade que passou ao status de prioritária para a empresa em 1986, quando incorporou o
Banco Nacional de Habitação (BNH).
Ainda em 1986, a empresa passou a financiar o desenvolvimento urbano,
saneamento básico e se transformou em agente operador do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS).
Em 1999, a empresa começou a operar com linhas de financiamento para micro e
pequenas empresas, principalmente com recursos subsidiados, do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT) e Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES).
A empresa entrou no século XXI como o “principal agente das políticas públicas do
governo federal”, sendo responsável pelos programas de crédito educativo, bolsa família,
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PIS, Seguro Desemprego, programa de crédito imobiliário “Minha Casa, Minha Vida”,
dentre outros.
Além de seu veio público, a empresa vem se destacando como um banco comercial
de grande porte, trabalhando com produtos comerciais que competem no mercado muitas
vezes em condições favoráveis para os clientes com relação a taxas e tarifas praticadas,
bem como com relação à qualidade dos serviços prestados.

2.1.1 O Quadro Funcional

Os empregados da Caixa são funcionários públicos, contratos por concurso, pelo
regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Embora o concurso de entrada não exija nível superior, cerca de 70% do quadro
possui curso superior em diversas áreas do saber.
A taxa de rotatividade (turn over), base de julho de 2005, é de 0,89%, sendo a taxa
de admissão igual a 1,60% e a de demissão de 0,19%.
O número de funcionários segundo dados do balanço social de 2007 é de
aproximadamente 75.000. Sendo que estão distribuídos, segundo suas funções, conforme
segue, segundo informações da área de gestão de pessoas da empresa:
- nível gerencial: 21%
- nível técnico: 32%
- sem cargo comissionado: 47%.
Quanto às unidades de lotação:
- Matriz (Brasília): 9%
- Filiais (áreas de suporte): 25%
- Negocial (agências): 66%.
O perfil dos empregados, conforme o Relatório Social da Caixa, referente ao
exercício de 2004:
- Mulheres: 47,25%
- Mulheres negras (pretas e pardas): 5,79%
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- Pessoas com deficiência: 0,54%
- Pessoas acima de 45 anos: 34,83%.
São pessoas de diversas localidades do Brasil, com ascendências diversas, hábitos e
costumes variados, distribuídos por todo o território nacional, refletem a conformação
étnica brasileira.

2.1.2 Estrutura Organizacional

A Caixa é uma instituição financeira sob a forma de empresa pública vinculada ao
Ministério da Fazenda. Integra o Sistema Financeiro Nacional e é auxiliar na execução das
políticas de crédito do Governo Federal, sujeitando-se aos normativos dos órgãos
competentes e à fiscalização do Banco Central do Brasil.
Seu organograma se configura por um conselho diretor, representado pelo
presidente da organização e mais nove vice-presidentes, responsáveis pela gestão e
representação da Caixa e por dois outros vice-presidentes responsáveis pela administração
de ativos de terceiros e pela gestão de loterias e fundos instituídos pelo Governo Federal,
como o do FGTS, por exemplo. As vice-presidências se distribuem em gestão de pessoas,
gestão de risco, gestão de tecnologia, dentre outros. Sob o comando de cada vicepresidência se organizam as gerências nacionais, que são seguidas pelas gerências regionais
e estas por áreas operacionais, como as agências bancárias, que são as que se encarregam
das operações da empresa junto à população.
Sob a ótica dos tipos de organização identificados por Mintzberg (1995), pode-se
classificá-la como uma Burocracia Mecanizada, por tratar-se de uma organização madura,
cujos procedimentos são altamente padronizados e controlados, tanto por órgãos externos,
quanto internos, através de sistemas de controle, relatórios diários e manuais normativos.
Há uma formalização bem definida nos procedimentos e uma hierarquia de autoridade
explícita.
Em sua estrutura, além dos aspectos acima mencionados, verifica-se que o poder é
relativamente centralizado para a tomada de decisão, administração elaborada com uma
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nítida distinção entre linha e assessoria, o que pode ser identificado não apenas em seu
organograma, como também em sua estrutura de cargos e salários, que apresenta-se
dividida em três carreiras distintas: negocial, técnico e assessoramento.
A divisão do trabalho e a diferenciação entre as unidades acontecem de todas as
formas: vertical, horizontal, linha e assessoria, funcional, hierarquia e posição.
Alguns dos problemas citados por Mintzberg (1995), com relação às Burocracias
Mecanizadas, no que tange às pessoas, também podem ser verificados na empresa, como
dificuldade em se desvencilhar do trabalho, mesmo em períodos de férias; excesso de horas
trabalhadas; atividades feitas por obrigação; acomodação no emprego pelo salário, pela
segurança e pela possibilidade de aposentadoria.
As agências bancárias são as responsáveis por executar todas as demandas que vêm
hierarquia abaixo das onze vice-presidências. Além disso, também se responsabilizam pelo
atendimento ao público tanto em suas demandas comerciais quanto sociais.
Entre o conselho diretor, onde as estratégias são traçadas, e a base da empresa, onde
está a maioria dos funcionários, estão dispostas várias gerências, que acabam filtrando e
implementando os planejamentos segundo suas visões.

2.1.3 Cultura e Clima Organizacionais

A Caixa é uma organização que tem uma cultura fortemente arraigada em seus
funcionários, em todas as unidades do território nacional e nas duas unidades externas (do
Japão e dos Estados Unidos), marcada pela marca forte que a empresa representa no
desenvolvimento do país, que se consolida pelo papel que desempenha de banco público,
pela maneira como divulga internamente seus valores, sua missão, sua visão de futuro, suas
conquistas através da Intranet, pela maneira como comemora algumas datas como a de 25 e
de 30 anos de serviços prestados pelos empregados, dentre outras.
As pesquisas de clima, que foram realizadas em 2005 e 2007, em unidades
escolhidas aleatoriamente por todo o país, demonstraram que os funcionários se identificam
com o papel social da Caixa, se sentem “orgulhosos” por trabalhar na empresa e
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consideram o grau de relacionamento entre os pares favorável ao desenvolvimento das
tarefas. Por outro lado, apontaram que há falta de empregados e que a quantidade de
treinamento recebido para a execução das tarefas é inadequada, o que gera um nível de
stress elevado.
Visando melhorar o clima organizacional são feitas pesquisas a cada dois anos,
cujos resultados geram ações para as diversas unidades. Por exemplo, em 2008, foi criada
uma verba por empregado que é enviada às unidades para promoção de eventos de
integração das equipes, sob a coordenação do gestor da unidade.

2.2 A Gestão do Conhecimento na Caixa

Por tratar-se de uma empresa pública e do ramo financeiro, a Caixa é controlada,
externamente, pelos governos federais, estaduais e municipais, com quem mantém
parcerias, pelos órgãos fiscalizadores específicos de cada um dos programas que
administra, pelo Banco Central, pela população, e, internamente, pelos órgãos de controle
interno, como a auditoria, por exemplo, pelos relatórios diários de monitoração de
responsabilidade de cada unidade, pelos sistemas de mensuração de resultados, devendo se
adaptar com agilidade às mudanças propostas pelo governo, como seus novos programas de
Aceleração do Crescimento ou de desenvolvimento habitacional, por exemplo, aos fatores
relacionados ao mercado financeiro, ou aos relacionados às políticas fiscais, enfim, na
maioria das vezes as mudanças não se referem simplesmente a uma mudança de
normativos. Vinculados aos normativos encontram-se vários procedimentos, vários
negócios em andamento, várias posturas profissionais, que vão se refletir, na prática, no
relacionamento com os clientes, nas expectativas de famílias inteiras, ou de empresários
que sustentam inúmeras famílias através dos vínculos empregatícios e que aguardam
recursos para investimentos, capital de giro ou outros.
A capacidade de gerar conhecimento, de se reciclar, de estabelecer em seus
empregados a cultura do “aprender a aprender” é um dos pré-requisitos imprescindíveis
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para a sobrevivência da empresa no século XXI. Especialmente para uma organização da
dimensão e da importância social da Caixa no contexto brasileiro.
Em 1996, a empresa implantou o programa “Crescer com a Caixa”, que
“propunha a inclusão de novos elementos na cultura educacional, como a atuação
dos gestores como líderes educadores, a co-responsabilidade do aprendiz pelo seu
desenvolvimento e o foco em resultados sustentáveis” (Almeida, 2000, in Fernandes, 2005,
p. 60).

Neste programa, havia um foco voltado ao desenvolvimento das pessoas, não
somente com relação ao conhecimento, como também com relação à iniciativa, a uma
tentativa de sinergia nas equipes, à “compra” da idéia da necessidade de gestão do
conhecimento pelos gestores, que, no programa, eram chamados de “líderes educadores”.
“Assim, a partir da necessidade de se elaborar um trabalho focado no
desenvolvimento integral das pessoas foi criado o Programa “Crescer com a Caixa”, que
propunha a inclusão de novos elementos na cultura educacional, como a atuação dos
gestores como líderes educadores, a co-responsabilidade do aprendiz pelo seu
desenvolvimento e o foco em resultados sustentáveis”, que culminou, em 2001, com a
implantação da Universidade Corporativa Caixa (Fernandes, 2005).

A Universidade Corporativa Caixa foi lançada em 22 de janeiro de 2001, como a
primeira desta natureza no setor público no Brasil, com 35 cursos diferentes em quatro
áreas: desenvolvimento urbano, transferência de benefícios, serviços financeiros e gestão
empresarial. Os cursos estavam separados em três níveis à época:
- técnicos e atualização - sobre temas relacionados à rotina da Caixa, tai como
avaliação de imóveis, abertura de contas ou utilização dos sistemas de informação da
Caixa;
- superior Caixa: relacionados a assuntos tais como gestão empresarial,
administração bancária ou transferência de benefícios e desenvolvimento Social, com
certificações compatíveis aos de nível superior sequencial;
- especialização Caixa - cursos de especialização como Desenvolvimento Urbano.
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A partir de 2003/2004, com a criação de uma Gerência Nacional de Educação
Corporativa (GENEC) houve um realinhamento na política de educação corporativa da
empresa, com vistas a buscar os objetivos estratégicos traçados até 2015. Foram
desenvolvidos projetos de educação continuada, como: incentivo à graduação, participação
em eventos e seminários externos, cursos de línguas estrangeiras e cursos à distância e
presenciais.
A GENEC elabora anualmente um Plano de Educação Corporativa, com base nas
diretrizes estratégicas da Caixa, a partir de uma análise dos cenários interno e externo, que
objetiva desenvolver as competências essenciais da organização e as específicas dos
empregados. As ações educacionais do plano são desenvolvidas pela Universidade
Corporativa Caixa (UCC).
A UCC é o principal instrumento do programa de educação corporativa da empresa,
cuja missão é promover o aprendizado e o desenvolvimento contínuo dos empregados,
elevando suas competências a um nível compatível ao grau de complexidade exigido no
desempenho do trabalho diário, bem como na busca do alcance dos objetivos estratégicos
traçados em cada exercício.
A UCC, mais do que um programa de educação à distância, representa um projeto
de educação continuada, que visa desenvolver mentes críticas, criativas, que sejam capazes
de estabelecer vínculos entre o conhecimento e a prática, revertendo-o em resultados
positivos para os negócios.
A UCC conta com campus presencial e virtual. Os cursos podem ser ministrados
segundo as metodologias abaixo:
- presencial: quando as ações educacionais se desenvolvem em sala de aula;
- à distância: quando as ações educacionais se desenvolvem sem a necessidade da
presença física;
- mista: quando as ações educacionais se desenvolvem parcialmente na forma mista
e/ou presencial;
- em serviço: quando a ação educacional se desenvolve no local de trabalho do
aprendiz;
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Quadro 5: Metodologia do Funcionamento das Ações Educacionais da UCC.
Fonte: Caixa Econômica Federal – Projeto Revitalização UniCaixa – São Paulo: Nov/2004.
(In Fernandes, 2005)

A metodologia das ações educacionais segue o fluxo descrito no quadro
acima. A GENEC recebe as demandas educacionais das diversas áreas. Analisa sua
coerência e relevância em relação aos objetivos estratégicos da organização. Se
aprovado, elabora um projeto onde estabelece os objetivos, custos envolvidos,
prazos, recursos utilizados, pessoas competentes ao desenvolvimento do projeto.
Depois de pronto, é feito um piloto como teste, que será acompanhado e avaliado.
Se aprovado, o projeto é implantado na rede.
A UCC conta com uma equipe de desenvolvimento, que fica sediada no
prédio da matriz da empresa, em Brasília. Os cursos são desenvolvidos, conforme o
grau de complexidade, por instrutores, conteudistas, ou por fornecedores externos.
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As ações educacionais seguem um modelo didático pedagógico que busca promover
o desenvolvimento das competências, dentro de um contexto histórico-cultural, com foco
em aprendizagens significativas do ponto de vista do aprendiz, ou seja, que tenham
relevância para a sua atividade prática, que seja passível de compartilhamento com seus
pares, que o incite à criatividade e à autoconfiança.
As ações educacionais devem considerar os seguintes fatores:
- tratar de conhecimentos que necessitem de reciclagem contínua;
- destinar-se a públicos diversos e de localidades distintas;
- estar diretamente relacionadas aos objetivos estratégicos da empresa;
- viabilizar um posicionamento estratégico da empresa no mercado.
A UCC apresenta os cursos organizados segundos alguns assuntos, que são
chamados de escolas ou programas:
⋅

Advocacia Caixa
o Curso de Gestão de Bens e Serviços

⋅

Cidadania/Fundamentos em Gestão
o Ambientação Profissional e Orientação de Carreira
o Comunicação
o Atendimento
o Conhecimentos Bancários Básicos
o Saúde e Qualidade de Vida

⋅

Fundamentos em Gestão
o Modelos de Gestão e Visão de Mercado
o Liderança e Gestão de Equipes
o Decisão, Estratégia, Planejamento e Execução
o Clima, Cultura e Comunicação
o Marketing e Negociação
o Relacionamento Institucional

⋅

Gestão para Apoio ao Negócio e Parceiros

⋅

Gestão para Negócios

⋅

Gestão para Negócios Governo e Habitação

⋅

Tecnologia da Informação
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⋅

Programa Desafios em Gestão e Liderança.

Cada uma dessas “escolas” compõe-se de cerca de 20 pequenos cursos, que são
estruturados com carga horária média de 16 horas. Até 2004, as pessoas acessavam a UCC
e escolhiam os cursos segundo a relação acima, algumas vezes seguindo orientação do
gestor imediato, outras buscando suprir suas necessidades de desenvolvimento para as
atividades do dia-a-dia por iniciativa própria.
A partir de 2005, a empresa implantou um sistema de desenvolvimento orientado,
chamado de Trilhas de Desenvolvimento. Foram desenhadas a trilha fundamental,
destinada a todos os empregados, e as trilhas específicas, que representam o mínimo
necessário a cada uma das carreiras, como um caminho a ser percorrido. Por esta nova
metodologia a empresa conseguiu estabelecer um sistema de metas de desempenho,
vinculadas ao percentual de cursos concluídos dentro de cada trilha específica, que contará
pontos tanto nos processos seletivos internos para os empregados, quanto para as unidades
onde o gestor é responsável por acompanhar e promover a evolução de seus subordinados
nas trilhas do conhecimento.
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Figura 1: Página inicial da UCC na Intranet
Fonte: Universidade Corporativa Caixa na Intranet.

A página inicial da UCC disponibilizada na Intranet, conforme acima, apresenta o
ícone ações educacionais, onde podem ser escolhidos os cursos a serem cursados e o
desenvolvimento orientado, onde são apresentadas as trilhas do conhecimento, que podem
ser seguidas conforme os objetivos de ascensão profissional de cada empregado. Depois de
inscrever-se nos cursos de sua preferência, o empregado pode acompanhar seu
desenvolvimento através da “Minha Página”.
A UCC costuma trazer artigos atualizados sobre temas pertinentes aos trabalhos da
organização, bem como trabalhos desenvolvidos por outras equipes na forma de times de
aprendizagem, que ficam disponíveis para consulta.
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Figura 2: Página da UCC na Intranet: Minha Página
Fonte: Universidade Corporativa Caixa na Intranet.

Através do ícone “minha página”, o empregado pode acompanhar as ações
educacionais em que está inscrito, pode verificar os cursos finalizados, o percentual da
trilha cursado e seu currículo.
Através da educação corporativa, a empresa busca desenvolver as competências
essenciais para a atuação do profissional na empresa e as competências críticas, para a
gestão de pessoas e a geração de resultados sustentáveis.
Em 2008, a empresa passou a considerar como item de meta para as agências o
percentual de cursos concluídos por empregado, com peso similar ao dos negócios
financeiros da empresa, o que resultou em uma evolução de 194% no número de cursos
concluídos até outubro, em relação a 2007. Com a exigência da empresa, os gestores
passaram a cobrar e acompanhar a conclusão dos cursos por seus subordinados.
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Cursos Concluídos
Ano

Quantidade

2005

361.234

2006

232.670

2007

365.301

2008 (até out.) 709.549
Quadro 6: Cursos concluídos
Fonte: Gerência Nacional de Educação Corporativa Caixa

Por um lado, o aumento do acesso implica em um maior número de pessoas tendo
contato com o material disponível; por outro, uma evolução quantitativa nessa área não
implica necessariamente em um aumento de qualidade, as pessoas pressionadas pelo tempo
e pela cobrança por resultados em quantidade de cursos feitos, acabam passando pelas telas,
muitas vezes sem ter o completo domínio de seus conteúdos, outras vezes respondem os
questionários em dupla, ou repassam os gabaritos finais.
Como toda mudança, ainda será necessário um período de adaptação, por parte das
equipes, dos gestores, dos gestores dos programas, das ferramentas, dos modelos físicos e
mentais.
A UCC pode ser acessada pelo público externo, na Internet. Estão disponibilizados
seis cursos on line:
- matemática financeira;
- módulo de comunicação e linguagem;
- direitos do consumidor bancário;
- dicas para viver melhor;
- conhecendo a responsabilidade social-empresarial;
- indicadores de ações de responsabilidade social empresarial.
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Figura 3: Página da UCC na Internet
Fonte: Universidade Corporativa Caixa

A UCC pode também estabelecer parcerias com órgãos públicos, através da
assinatura de convênios específicos, para disponibilizar treinamentos para os gestores
públicos, especialmente para auxiliar na gestão da consecução das obras do Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC). São treinamentos montados para esta finalidade. São
liberados a partir do cadastramento do aprendizes no sistema e do cadastramento das
respectivas senhas de acesso.

2.2.1 O Papel do Líder Educador

A UCC considera o gestor das unidades como o líder educador no processo de
treinamento e desenvolvimento de suas equipes. A ele compete: a gestão, a orientação e a
mensuração do desenvolvimento de suas equipes, cabendo-lhe a aplicação, o
acompanhamento das ações educacionais disponíveis na UCC e as iniciativas de
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fortalecimento dos vínculos entre sua equipe e a UCC, no sentido de desenvolver a cultura
do aprendizado na organização.

Quadro 7: O papel do gestor no processo do conhecimento
Fonte: Caixa Econômica Federal – Projeto Revitalização UniCaixa – São Paulo: Nov/2004
(In Fernandes, 2005)

O gestor da unidade é responsável pela unidade como um todo, mensurada em sete
dimensões através de um programa de Balanced Score Card (BSC): gestão de pessoas, de
relacionamento, de crédito, de rentabilidade, de conformidade, de mercado e de captação. É
responsável pelas questões de ordem administrativa, pelo gerenciamento das campanhas de
vendas de produtos, preside os comitês de crédito de sua unidade, participa de comitês e
reuniões em outras unidades, efetua visitas a clientes de grande porte, cujas negociações
ficam sob sua coordenação.
Na prática, muitos gestores delegam a função de “líder educador” para algum outro
gerente da equipe, cujo papel se restringe a acompanhar e cobrar o número de cursos feitos
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por empregado, através de intermináveis listas com horas-aulas cursadas por mês, por
trimestre, cursos concluídos, etc.
A preocupação com os números em uma instituição financeira é algo que faz parte
da rotina das pessoas, o acompanhamento dos resultados numéricos está na grade de
praticamente todas as tarefas. O desafio é tornar o aprendizado um espaço de troca de
informações e de crescimento das equipes, saber utilizar o material disponível na UCC a
favor da interação, promover reuniões de preparação das pessoas para que façam
determinados cursos, esclarecendo alguns aspectos que poderiam ser de difícil assimilação
ou entendimento.
O gestor deve transformar a trilha que é individual em um passeio ciclístico, em
uma caminhada comunitária, em prol do bem comum, em que os avanços sejam feitos e
comemorados por todos, onde os conteúdos fiquem claros, sejam trabalhados a exaustão,
possam ser levados para além dos muros da organização, afinal, este é o objetivo do
aprendizado, da gestão do conhecimento feita com qualidade.
O gestor deve conhecer profundamente cada uma das escolas disponíveis na UCC,
os tipos de treinamento que comportam, seus objetivos, para, então, coordenar os trabalhos.
Poderá aproveitar a experiência de cada um dos empregados da equipe, valorizando-os
perante o grupo, naquilo que mais se destacam, para que promovam a disseminação de suas
práticas, conforme coordenam alguns cursos específicos.
Os objetivos traçados com a equipe não deverão se pautar por quantidades de horas
de estudo ou de cursos, mas pela qualidade, pela busca da satisfação das pessoas em
interagir, pela motivação, pela responsabilidade em conduzir o processo com a evolução de
todos. Os resultados serão consequência indireta da ação.
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Quadro 8: As tecnologias educacionais disponíveis.
Fonte: Caixa Econômica Federal – Projeto Revitalização UniCaixa – São Paulo: Nov/2004
(in Fernandes, 2005)

O gestor, segundo as premissas da UCC, deve agir como um coach, um líder que
consegue identificar as defasagens educacionais e propor ações de melhoria, utilizando-se
das tecnologias disponíveis pelo sistema.

2.2.2 UCC – Pesquisa de Campo

Dentro do cenário que vem sendo descrito neste trabalho, considerando a dimensão
social da empresa Caixa Econômica Federal no Brasil, é necessário que se verifique
imediatamente como as ações de gestão do conhecimento têm sido entendidas e recebidas
nas pontas, pelos empregados, que são de fato o cartão de visitas da organização para a
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sociedade. Sobretudo, porque a sociedade do conhecimento é uma dimensão para a qual
todos irão caminhar no decorrer do século XXI e a velocidade com que se dará essa
conscientização será fator determinante para as conquistas futuras da nação como um todo.
O Brasil é um país onde o número médio de anos de estudo por pessoa é de sete,
onde a defasagem em número de anos de estudo de um garoto de 15 anos em relação a
outro de mesma idade europeu gira em torno de 4 anos, onde as pessoas ainda deixam os
estudos pelo trabalho. Aqui, uma empresa pública do porte da Caixa, que tem uma política
de gestão do conhecimento muito bem definida, pode e deve contribuir para a formação das
pessoas no país. Porém, para que isto seja possível, é preciso que o público interno viva a
realidade do conhecimento, da aprendizagem, do auto-desenvolvimento. Esta tem que ser
uma premissa de trabalho.
Com o objetivo de traçar um projeto que reverta a visão e a motivação de todos em
prol do desenvolvimento da organização e das pessoas, foi feito um levantamento
diagnóstico da posição dos empregados quanto à gestão do conhecimento na organização.
A pesquisa a seguir foi elaborada a partir da coleta de dados através de um
questionário, composto por perguntas fechadas, cujas respostas foram escalonadas pela
escala Likert, entregues a funcionários de duas das maiores agências bancárias do centro
de São Paulo, da Caixa Economia Federal, Agência Sé e Agência Porto Geral, com cerca de
85 e 35 empregados, respectivamente, dos quais foram obtidas 82 respostas.
A pesquisa foi feita presencialmente, no primeiro trimestre de 2009, justamente
quando houve um incremento no número de cursos finalizados na UCC, gerando uma
expectativa por parte da empresa por parte dessa ação e dos empregados com relação ao seu
empenho, pelo menos teoricamente.

2.2.2.1 Analisando os Dados

A primeira surpresa da pesquisa foi verificar a faixa etária das pessoas que
trabalham na empresa: 36% têm acima de 46 anos, 57%, acima de 41. Considerando-se que
pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, que rege os contratos de trabalho dos
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empregados estudados, as mulheres poderão se aposentar com 48 anos de idade e 30 de
serviço e os homens com 53 anos de idade e 35 de tempo de serviço, a empresa está
investindo em pessoas que se aposentarão nos próximos cinco a oito anos. Em se tratando
de gestão do conhecimento, cujos frutos não são colhidos imediatamente, tal cenário deve
ser tratado de maneira diferenciada: deveriam ser pensadas maneiras de se gerar
conhecimento com o mínimo de custo nestas situações, ou seja, as pessoas precisarão ser
treinadas, porém seguindo estratégias que se revertam em benefícios imediatos para ambos.
Além disso, pessoas com idade acima de 40 anos não conviveram desde o início de suas
carreiras profissionais com computadores, muitas tem dificuldades em manusear até os
recursos mais básicos, neste caso a falta de familiaridade com a ferramenta impacta
negativamente no grau de interesse pelo aprendizado. Outro fator, é que a maioria destas
pessoas se formou há mais de 15 anos e, em sua maioria, não deram continuidade aos
estudos, parte delas ainda não concluiu o ensino superior. Na época em que estudavam a
mentalidade era a de que os estudos deveriam ser concluídos para que, então, as pessoas
pudessem se dedicar ao trabalho. É comum colegas entre 40 e 55 anos criticarem os que
vão atrás de cursos de especialização, mestrado, etc., especialmente se estes demandarem
algum tipo de dispensa de horas de trabalho para estudos, mesmo que haja compensação
posterior. Na linguagem comum, o que vale é o resultado numérico.

Faixa etária
20-25
6%

11%
15%

30%

21%

17%

26-30
31-40
41-45
46-50
ACIMA DE 50

Elaborado pelo autor.
Gráfico 1: Faixa etária
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Segundo a amostra colhida, as mulheres representam 56% do total de empregados,
enquanto que os homens 44%, sendo que a maior concentração está na faixa acima de 41
anos (57%) e na carreira gerencial.

SEXO

36; 44%
46; 56%

Gráfico 2: Sexo
Fonte: elaborado pelo autor.

O percentual de pessoas com mais de 16 anos de efetivo exercício na empresa
corresponde a 48%, sendo que um por cento corresponde a pessoas de 11 a 15 anos de
empresa, 5% de 7 a 10 anos, 20% de 3 a 6 anos e 26% até dois anos. Ou seja, como as
contratações são feitas mediante concurso público, o índice de renovação, de novas
pessoas, com novas idéias depende dos concursos públicos ou do nível de investimento em
conhecimento. Mais uma vez, avalia-se que o investimento em conhecimento é
imprescindível à sustentabilidade da organização frente às constantes mudanças a que está
submetida no mercado em que atua.
Com os avanços das tecnologias, as mudanças normativas, as contingências
econômicas, a gestão do conhecimento precisa funcionar para que todos trabalhem dentro
das mesmas premissas. Os mais antigos precisam de atualizações, os mais novos de
integração.
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TEMPO DE EMPRESA

26%
48%

0-2ANOS
3-6ANOS
7-10ANOS

20%

1%
5%

11-15ANOS
ACIMA DE 16

Gráfico 3: Tempo de efetivo exercício na empresa
Fonte: elaborado pelo autor.

Na análise do grau de instrução, verificou-se que 50% possui curso superior
completo, 15% pós-graduação, 11% segundo grau completo e 24% superior incompleto.
Numa instituição financeira do porte da Caixa, o número de 35% de empregados sem curso
superior pode se configurar como um limite a ser transposto pela gestão de pessoas, uma
vez que a falta de alguns anos de estudo impacta na maneira como a pessoa reage e se
organiza nas mudanças, na sua iniciativa em relação a novos desafios, na sua motivação,
enfim, no seu rendimento como um todo. Cada vez mais a empresa vem exigindo cursos de
graduação específicos e de pós-graduação para a habilitação dos empregados em processos
seletivos internos. O Plano de Ação de Educação Corporativa contempla o incentivo à
graduação, que possibilitou a 7.971 pessoas o acesso a estes cursos de 2003 a 2008 e o
incentivo a cursos de pós-graduação, que atendeu a 3.410 empregados no mesmo período.
Através destes incentivos, a empresa subsidia o ensino superior para os empregados,
pagando parcialmente a mensalidade, em áreas que lhe são estrategicamente interessantes,
podendo, então, passar a exigir determinado nível de formação para algumas de suas
funções: gerentes de determinadas áreas, analistas, especialistas, avaliadores de penhor,
dentre outros. Na amostra, 38% dos que têm cursos superiores completos e pós-graduação
têm idade acima de 41 anos.
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GRAU DE INSTRUÇÃO

15%

11%

2º GRAU
24%
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50%

PÓS GRAD.

Gráfico 4: Grau de instrução
Elaborado pelo autor.

Quanto à posição na empresa, percebe-se que 40% fazem parte do quadro básico,
45% do técnico e 15% do gerencial. O quadro básico é composto por pessoas que entraram
na empresa por concurso e que não assumiram nenhuma função de confiança, ou por falta
de oportunidade, ou por falta de iniciativa ou de interesse, ou por aquelas que, depois de
anos na empresa, não querem mais assumir as responsabilidades inerentes aos cargos de
confiança, nem ficar disponíveis por mais de seis horas para a empresa. A existência de
grupos diferentes, com diferentes interesses, convivendo em um mesmo ambiente, requer
uma gestão cuidadosa do conhecimento. O papel do líder nesse contexto é determinante,
pois a ele compete o papel de entender o que é motivador para cada um, quais são seus
objetivos pessoais, como pode contribuir para o trabalho de todos. A partir deste
diagnóstico, ele poderá incentivar as pessoas ao auto-desenvolvimento, alinhando-as aos
objetivos estratégicos da empresa (core business)(Prahalad, 2002), acompanhando e
orientando sua formação. O gestor deve conhecer, ainda, as competências críticas a serem
desenvolvidas pelos empregados para que o desempenho de suas atribuições aconteça com
o máximo de qualidade e com resultados coerentes com os objetivos traçados pela
organização, para que indique a sequencia de cursos mais conveniente às necessidades de
seus coordenados, que lhes traga resultados práticos, satisfação profissional e
desenvolvimento pessoal, criando inclusive a motivação para que se interesse por outros
assuntos, num encadeamento de idéias.
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É importante criar nas equipes o hábito de se compartilhar o nível de
desenvolvimento de cada um, promovendo a troca de experiências, de entendimentos sobre
os diversos assuntos, a tão esperada sinergia, que implica dizer que um mais um não são
dois, mas quatro, “é assim que os átomos interagem no mundo natural”, conforme explica
Mariotti (1999, p.71), citando os experimentos de Fuller (1982), que demonstram que “dois
triângulos, depois de modificados em sua estrutura, se combinam para formar um tetraedro,
ou seja, uma figura geométrica composta de quatro triângulos”(Mariotti, 1999, p.72).
A possibilidade de se compartilhar opiniões de pessoas diferentes, que trabalham
em áreas diferentes, com funções e atribuições diferentes entre si pode tornar o aprendizado
enriquecedor para todos.

POSIÇÃO NA EMPRESA
15%
40%

45%

QUADRO
BÁSICO
TÉCNICO
GERENCIAL

Gráfico 5: Posição na Empresa
Fonte: elaborado pelo autor.

Sobre o grau de satisfação das pessoas ao serem convocadas para um curso, a
pesquisa demonstrou que a maioria delas se sente satisfeita com as convocações. Aqui,
identifica-se um fator de motivação. Quando a empresa direciona o curso que deverá ser
feito, o tempo para conclusão e, principalmente, a lista com os empregados que o farão,
estes se sentem valorizados, acabam aproveitando melhor o aprendizado. O principal fator
apontado como positivo nesta situação é a possibilidade que se cria de trocar experiências
com pessoas de outras unidades, o que não é comum na rotina diária, em função do excesso
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de tarefas e do pouco tempo para sua execução, além de, na maioria dos casos, não haver
uma gestão neste sentido.
As pessoas se sentem valorizadas quando são chamadas a fazer alguma coisa na
empresa, as experiência de Elton Mayo, em Hawthorne, bem demonstraram este aspecto do
comportamento humano (Motta, 2002). Uma alternativa que se tem a fazer é preparar uma
recepção para o treinando que se ausentou do ambiente de trabalho, como um café-damanhã, por exemplo, e propor-lhe que multiplique os novos conhecimentos para toda a
equipe, com o aval e a coordenação do gestor da unidade.
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Gráfico 6: Satisfação em Relação à Convocação Para Treinamentos
Fonte: elaborado pelo autor.

Na empresa analisada, os cursos podem ser feitos de forma presencial, à distância,
mista ou em serviço. A Universidade Corporativa (UC) é um sistema on line, onde os
cursos ficam disponibilizados para que o empregado construa sua “trilha” conforme sua
disponibilidade. Existem cursos voltados para o atendimento ao cliente, para a gestão, para
a cidadania, cursos específicos para determinadas áreas técnica, como o caixa e o penhor,
cursos específicos sobre mercado financeiro, sobre os produtos de crédito, de captação,
produtos imobiliários, serviços sociais, como FGTS, dentre outros. Exceto para alguns
cursos pontualmente indicados pela empresa, ou no caso da Trilha Fundamental, cujo
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índice de conclusão de curso passou a pontuar no sistema de balanced scorecard utilizado
para acompanhar o resultado das agências, não existe um acompanhamento e uma cobrança
efetiva sobre suas conclusões. Conforme o grau de complexidade das competências
necessárias para determinadas funções, poderão ser exigidos alguns cursos específicos nos
processos seletivos internos. Em virtude desta situação, foi perguntado qual a frequência do
acesso ao sistema Universidade Corporativa e 40% dos entrevistados responderam que só
acessam quando a empresa exige, logo identifica-se a necessidade de aprimoramento nos
processos para que as pessoas se conscientizem da necessidade de aprimoramento
profissional.
Esta resposta vai ao encontro do que foi levantado na pesquisa de clima, no que
tange à sobrecarga de trabalho e ao nível de stress, e de que o treinamento recebido pelos
empregados não é adequado à realização de suas tarefas. Os comentários de alguns
pesquisados demonstram que os principais fatores relacionados a este resultado são: falta de
tempo e o sistema lento.
Aumentar a freqüência do acesso não é garantia de qualidade. Em primeiro lugar, é
necessário analisar os temas que podem impactar positivamente nas rotinas, para, então,
promover um acesso mais frequente e consciente.
FREQUÊNCIA DE ACESSO AO SISTEMA DE
EDUCAÇÃO CORPORATIVA
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Gráfico 7: Frequência de acesso ao sistema de educação corporativa
Fonte: elaborado pelo autor.
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Outra questão diz respeito à influência que os cursos têm sobre o trabalho diário:
25% dos entrevistados consideram que há muita ou total influência, enquanto que os 75%
restantes classificam tal como nenhuma pouca ou alguma. Dentre os motivos citados para
estas respostas destacam-se: falta de atualização dos cursos, falta de vinculação entre a
teoria e a prática.
O sentimento de que os cursos estão desatualizados acontece porque alguns deles
foram implantados junto com a UCC e nunca sofreram atualizações, os de gestão, que
tratam de temas como ferramentas para gerenciar o tempo, para conduzir uma reunião, para
resolver conflitos, são alguns exemplos desta natureza.
Outro aspecto é que para os 48% de pessoas que estão na empresa há mais de 16
anos, muitos dos assuntos abordados estão nas rotinas diárias há muitos anos. São pessoas
que já leram e releram os normativos várias vezes para cumprir as demandas do mercado,
para quem muitos dos assuntos precisam ser abordados de uma maneira diferenciada, para,
para que gerem interesse, despertem a motivação.
Para os 40% do quadro básico, os assuntos referente à gestão podem não fazer
sentido. É preciso criar valor para que as pessoas se interessem.
Como mais de 50% acessam a UCC uma vez por mês, em média, e não costumam
trocar as informações com seus pares a respeito dos assuntos estudados, não se cria um
clima favorável à interação entre as tarefas diárias e os cursos.

INFLUÊNCIA DOS CURSOS NAS TAREFAS
DIÁRIAS
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Gráfico 8: Influência dos cursos nas tarefas diárias
Fonte: elaborado pelo autor.
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Sobre o horário utilizado para os cursos, a maioria preferiria que fosse determinado
um horário específico para os acessos, que deveriam acontecer no decorrer do horário
bancário, o que segue as premissas normativas da UCC para os cursos disponibilizados à
distância. Destaca-se a necessidade do engajamento dos gestores para o planejamento das
ações educativas das equipes.
A maioria das pessoas prefere chegar um pouco mais cedo e fazer os cursos antes do
início da jornada de trabalho, pois no final do expediente as rotinas se acumulam e
inviabilizam a concentração e o aprendizado.
Cerca de 12% da amostra gostariam de acessar os cursos de casa, num horário que
lhes fosse mais conveniente, porém esta alternativa está em dissonância com as premissas
estabelecidas pela UCC, que prevê que os cursos sejam acessados do ambiente de trabalho.

HORÁRIO UTILIZADO PARA CURSOS ON LINE
27

25
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7

1) fora do horário do expediente no trabalho
2) fora do horário do expediente em casa
3) durante o horário do expediente
4) antes de começar as tarefas rotineiras
5) depois de começar as tarefas rotineiras
Gráfico 9: Horário utilizado para cursos on line
Elaborado pelo autor.

Quanto à motivação para cursos que não são obrigatórios, 37% dos entrevistados
sentem-se motivados para fazê-los, enquanto que os 63% restantes não sentem nenhum ou
sentem pouco incentivo para tais. Em análise feita dos Processos Seletivos Internos (PSIs)
dos últimos doze meses, a nível nacional, para as diversas áreas, detectou-se que as Trilhas
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de Desenvolvimento quando são consideradas para a escolha dos candidatos, não chegam a
representar 30% da sua pontuação final, na maioria das vezes não impactam
consideravelmente no resultado.
Estas respostas demonstram que não há uma cultura de aprendizagem instalada na
empresa. Embora a UCC exista há aproximadamente oito anos, embora os gestores das
unidades sejam considerados pelo programa como um “líder educador”, as pessoas não se
sentem motivadas a buscar conhecimento através da ferramenta de aprendizagem
disponibilizada. De fato, o número de acessos ao sistema de 2001 a 2004, segundo
informações da GENEC, era muito pequeno, insignificante para as dimensões da empresa.
Os acessos foram aumentando à medida que foram criados instrumentos de
acompanhamento de cursos concluídos, bem como vinculação entre as trilhas percorridas
no sistema e a ascensão profissional através de processos seletivos internos. Esta última, é
uma medida que vem sem implantada aos poucos nos processos seletivos.

MOTIVAÇÃO PARA CURSOS NÃO
OBRIGATÓRIOS
4%

7%

33%
56%

NENHUM POUCO
POUCO MOTIVADO
MOTIVADO
MUITO MOTIVADO

Gráfico 10: Motivação para cursos não obrigatórios
Elaborado pelo autor.

A Caixa Econômica Federal implantou o sistema de trilhas vinculadas a cada uma
das carreiras em 2005. Fez uma campanha interna no ano de 2008 para que os empregados
cumprissem pelo menos 51% da trilha fundamental, que é básica para todos, vinculando
sua efetivação aos resultados das agências. Este procedimento gerou um aumento no
número de cursos concluídos. Na amostra, 52% dos empregados fizeram entre 76 e 100%
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da Trilha Fundamental. Este resultado é fruto de um acompanhamento sistemático feito
pelos gestores das unidades pesquisadas, buscando aumentar o número de cursos
concluídos por empregado.
O fato de as pessoas cumprirem 100% de suas trilhas significa dizer que a cultura da
aprendizagem começou a existir na empresa ou trata-se de mais uma tarefa cumprida? A
forma como uma ação é executada, quando o assunto é gestão do conhecimento, pode
impactar contrariamente ao que se espera de um programa desta natureza: educação
continuada. As pessoas cumprem a ação da força tarefa proposta: chegar a 100% da trilha, e
acabam achando que não mais o que aprender.

PERCENTUAL DA TRILHA FUNDAMENTAL
CONCLUÍDO
0-10%

4% 6%
19%

11-30%
31-50%

52%
19%

51-75%
76-100%

Gráfico 11: Percentual da trilha fundamental concluído
Fonte: elaborado pelo autor.

Quanto à metodologia de ensino, 38% preferem que os cursos continuem on line, à
distância. É um dado interessante, que reflete a cultura organizacional da empresa, as
pessoas preferem fazer os cursos no ambiente onde trabalham, on line.
Outro dado que vai ao encontro do que foi levantado na pesquisa de clima é que
20% gostariam que a aprendizagem fosse um processo compartilhado em grupos no
ambiente de trabalho. Naquela pesquisa, a maioria das pessoas considerou o
relacionamento com os pares muito positivo, inclusive identificando que o relacionamento
entre os colegas amenizam as dificuldades encontradas no trabalho.
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TIPO DE SISTEMA DE APRENDIZADO
PREFERIDO
14%

38%

28%

20%

1) presencial em salas de treinamento da empresa
2) em grupos de colegas no ambiente da empresa
3) continuasse via computador
4) presencial em salas de aula de instituições de ensino
Gráfico 12: Tipo de sistema de aprendizado preferido
Fonte: elaborado pelo autor.

A pesquisa buscou identificar se as pessoas se sentiriam mais motivadas se os
cursos fossem homologados pelo MEC ou pudessem ser utilizados como currículo fora da
empresa: 84% dos entrevistados se sentiriam motivados (31%) ou muito motivados (53%)
com esta possibilidade.
Esta questão, pelo número de pessoas que votaram favoravelmente à sua
proposição, incita à análise de diversos outros aspectos:
a) O que leva a esta postura é uma questão cultural que valoriza o diploma ou o
certificado em detrimento do conteúdo ou do aprendizado?
b) Cursos homologados pelo MEC teriam mais qualidade segundo a visão dos que
responderam favoravelmente?
c) O fator motivador é ter um curso que valorize o currículo, não só interna, como
externamente?
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CURSOS HOMOLOGADOS PELO MEC
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Gráfico 13: Cursos homologados pelo MEC
Fonte: elaborado pelo autor.

Quanto à utilização das trilhas como pré-requisito para os processos seletivos
internos, 61% concordam com esta alternativa e pedem maior efetividade no cumprimento
desse quesito. Este percentual reflete um aspecto também verificado na pesquisa de clima,
que é a necessidade de se definirem parâmetros mais transparentes para a escolha das
pessoas nos processos seletivos internos. Por outro lado, como utilizar uma ferramenta que
ainda não é acessada com frequência pela maioria das pessoas, que não é vista como uma
ferramenta de impacto nas atividades diárias, que não é vista como uma ferramenta com
dados atualizados?

TRILHAS DO CONHECIMENTO COMO PRÉREQUISITO PARA PSI'S
22%

4%
35%

39%

NÃO CONCORDA
CONCORDA PARCIALMENTE
CONCORDA
CONCORDA TOTALMENTE
Gráfico 14: Trilhas do conhecimento como pré-requisito para PSI’s
Fonte: elaborado pelo autor.
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As propostas apresentadas para a melhoria da Universidade Corporativa foram
escritas pelos pesquisados sem que houvesse um direcionamento. O questionário trazia no
final um espaço para sugestões, que foi preenchido por mais de 90% das pessoas. Abaixo,
foram relacionadas todas as idéias sugeridas, porém sem repetí-las, pois houve muitas
opiniões semelhantes:
a) que as atividades mesclassem cursos presenciais com os à distância;
b) que se determinasse um horário específico, homologado pelas chefias, para que
cada um pudesse se dedicar a fazer os cursos;
c) melhoria nas condições de acesso, inclusive com liberação para acesso de casa;
d) que houvesse mais cursos focados nas atividades diárias;
e) que os conteúdos fossem atualizados;
f) definir melhor os critérios para vinculação das trilhas aos processos seletivos
internos;
g) emitir certificados dos cursos que servisse como currículo dentro e fora da
empresa;
h) instrutores e plantão tira dúvidas on line;
i) homologação de alguns cursos pelo MEC;
j) divulgações mais freqüentes dos cursos através do Caixa mail;
k) criação de cursos de informática e inglês on line;
l) aumento dos incentivos financeiros para quem esteja buscando ampliar seus
conhecimentos;
m) liberação dos cursos para acesso via Internet.

2.2.2.2 Cruzando os Dados

A pesquisa procurou identificar o grau de satisfação do empregado quando chamado
para treinamentos em função de vários fatores, como sexo, grau de instrução, cargo que
ocupa na empresa, etc.
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No gráfico abaixo, vê-se que os homens ficam muito mais satisfeitos em participar
em atividades de treinamento do que as mulheres.

Gráfico 15: Satisfação x sexo
Fonte: elaborado pelo autor.

Com relação ao grau de instrução, quanto maior o grau de instrução, mais satisfeitas
as pessoas se sentem ao serem chamadas aos treinamentos. Este dado mostra a importância
de se investir na formação dos indivíduos, que se sentirão ainda mais comprometidos com
os objetivos da empresa. Todas as pessoas que possuem pós graduação e a maioria das que
têm o curso superior se sentem satisfeitas ao serem convocadas para cursos, enquanto que
as pessoas que têm ensino médio não compartilham dos mesmos sentimentos.
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Gráfico 16: satisfação x grau de instrução
Elaborado pelo autor.

Os gerentes e as pessoas que ocupam cargos técnicos se sentem satisfeitos, enquanto
que no quadro básico cerca de 40% não se sentem satisfeitas em participar de cursos. Aqui
vale ressaltar o grande número de pessoas que ocupam o quadro básico porque não têm
aspirações de ascensão profissional, ou porque preferem trabalhar seis horas, ou porque já
estiveram em funções gerenciais ou técnicas anteriormente.

Gráfico 17: satisfação x cargo que ocupa na empresa
Elaborado pelo autor.
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Com relação aos cursos oferecidos, 80% das pessoas responderam que se sentiriam
mais satisfeitas se os cursos fossem homologados pelo MEC ou fossem considerados nos
currículos para uso externo.

Gráfico 18: satisfação x cursos homologados pelo MEC
Elaborado pelo autor.

Com relação ao impacto do conteúdo programático dos cursos da UCC no dia-a-dia
da organização, nas tarefas diárias, as pessoas que acreditam que há um impacto sobre as
tarefas são aquelas que acessam o sistema com maior frequência. Cerca de 70 % dos
entrevistados, acreditam que há um impacto sobre o dia-a-dia, ou seja, os assuntos
abordados auxiliam no desempenho diário.
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Gráfico 19: satisfação x impacto no dia-a-dia
Elaborado pelo autor.

Com relação ao grau de motivação das pessoas quanto a acessar o sistema e
cursarem os cursos espontaneamente, foam analisados dados em função de idade, sexo,
grau de instrução, dentre outros.

Gráfico 20: Motivação x sexo
Elaborado pelo autor.
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Quanto ao grau de instrução, praticamente 50% dos entrevistados, que possem
cursos superiores, se sentem desmotivados a acessarem os cursos espontaneamente.

Gráfico 21: motivação x grau de escolaridade
Elaborado pelo autor.

As pessoas que ocupam cargos gerenciais sentem-se motivadas a acessar os cursos
espontaneamente, ao contrário das pessoas do quadro básico, que, em sua maioria não se
sentem motivadas ao acesso espontâneo

Gráfico 22: motivação x cargo que ocupa na empresa
Elaborado pelo autor.
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As pessoas que se dizem mais motivadas com o acesso espontâneo, são aquelas que
acessam quando demandadas pela organização, são também as que têm um maior número
de cursos finalizados, em percentuais. Enquanto que os mais desmotivados acessam uma
vez por semana ou uma vez por mês. O principal problema citado são os computadores que
apresentam problemas de acesso, a não liberação do programa para uso em casa, fora do
horário do expediente bancário.

Gráfico 23: Motivação x frequência de acesso
Elaborado pelo autor.

O fato de as pessoas não acessarem o sistema espontaneamente não se relaciona
com a qualidade dos cursos, ou com a possibilidade de serem homologados pelo MEC, mas
sim com o excesso de atividades e a escassez de tempo.
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Gráfico 24: motivação x homologação do MEC
Elaborado pelo autor.

Cerca de 40% dos entrevistados acreditam que o conteúdo dos cursos não contribui
para a melhoria das atividades diárias, se sentindo desmotivados a fazê-los. Inclusive uma
das demandas citadas por cerca de 12% das pessoas é que os cursos deveriam ser
atualizados e manter vínculos com a realidade da empresa, no que tange aos seus processos
diários.

Gráfico 25: motivação x impacto no dia-a-dia
Elaborado pelo autor.
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As pessoas que têm ensino superior completo acessam com mais frequência a UCC,
enquanto que as que possuem ensino médio, em sua maioria, acessam raramente.

Gráfico 26: frequência x grau de instrução
Elaborado pelo autor.

Os gerentes e as pessoas que possuem cargos técnicos acessam com menos
frequência a UCC. Este dado denota problemas com relação a excesso de trabalho e
escassez do tempo dado o volume de tarefas diárias.

Gráfico 27: frequência de acesso x cargo que ocupa
Elaborado pelo autor.
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As pessoas que têm um maior número de cursos feitos (acima de 50% da trilha
fundamental), se sentem menos motivadas a acesar o programa e fazer novos cursos
espontaneamente. Na verdade, ocorre um sentimento de dever cumprido, e que, portanto,
não é saudável para a organização, uma vez que o processo de aprendizagem deve ser
constante.

Gráfico 28: percentual de cursos realizados x motivação
Elaborado pelo autor.

2.2.2.3 Conclusões da Pesquisa
Volume de Investimentos em Educação
Corporativa (R$)
Ano

Valor (R$)

2003

16.746.360,09

2004

41.236.622,00

2005

38.291.684,26

2006

49.065.006,92

2007

58.672.896,00

2008 (até out)

56.156.209,09

Total

260.168.778,36

Quadro 9: Volume de investimentos em educação corporativa (R$)
Fonte: Gerência Nacional de Educação Corporativa CAIXA
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A empresa analisada vem aumentando anualmente seu volume de investimento em
educação corporativa, bem como criando meios que levam as pessoas à busca do autodesenvolvimento e conclusão de cursos, o que denota uma consciência com relação ao
papel fundamental que desempenha na sociedade como banco público, cuja
responsabilidade social coloca-se como papel fundamental para a sua existência, papel que
se revela em seu foco em promover a habitação, saneamento básico, inclusão social, dentre
outras. A gestão do conhecimento, neste contexto, destaca-se como instrumento
indispensável à manutenção do foco estratégico, sob pena de inviabilizar o
acompanhamento dos processos de mudança provocados pelos avanços tecnológicos e da
informação.
Nota-se, porém, numa análise empírica, que há um descompasso entre o aspecto
estratégico e o operacional, como se o foco de um e outro não operassem em uníssono, de
tal forma que a exigência da realização de cursos, através da medição de suas conclusões
pelo Balanced Scorecard (BSC), não necessariamente se refletirão em resultados
financeiros palpáveis e em desenvolvimento de pessoal.
Neste sentido, a identificação de alguns pontos pode auxiliar um redirecionamento
estratégico que se reverta em qualidade para todos os envolvidos.
Em primeiro lugar, a identificação de públicos alvos poderia melhorar
consideravelmente os resultados. Poderia-se trabalhar por nichos, começando pelos
gerentes, os multiplicadores do processo. Seriam disponibilizadas etapas a serem
cumpridas, com inserção de materiais sobre os assuntos estudados: artigos, textos, estudos
de caso, etc. Conforme as trilhas fossem cumpridas, os gerentes ficariam aptos a transmitir
seus conhecimentos. Então, estes seriam os mentores do próximo nicho selecionado e assim
por diante.
Outra medida que urge, é a vinculação clara e objetiva das trilhas aos processos
seletivos internos. Há que se definir pesos e medidas para que todos saibam quanto cada
etapa vai contribuir efetivamente em uma oportunidade de promoção. Se por um lado a
empresa quer saber quanto terá de retorno com o investimento, as pesquisas mostram que a
recíproca é verdadeira com relação aos colaboradores, e este aspecto vai impactar
diretamente no grau de interesse pelo assunto durante os treinamentos.
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Quanto à atualidade dos conteúdos programáticos, sugere-se que a educação
corporativa esteja atrelada às novas demandas que irão para a rede, antecipando-se a elas,
não só com relação à gestão, mas também com relação a novos produtos, atualidades,
reciclagem com relação a conhecimentos como os de informática, por exemplo.
A comunicação é outro aspecto relevante que deve ser melhorado. Chamadas para
cursos, sobre times de aprendizagem, sobre compartilhamento de informações que estejam
sendo disponibilizadas na UC, devem ser enviadas periodicamente para todos, a fins de
despertar o interesse pelo assunto, via Caixa mail, que é a Intranet utilizada na empresa.
O acesso ao sistema UC, segundo dados da pesquisa dificulta o bom andamento do
aprendizado, gerando impaciência e desinteresse, principalmente quando somado à falta de
tempo disponível para este fim. Sugere-se um maior engajamento dos líderes para que haja
uma organização do tempo e do espaço onde as atividades de aprendizagem serão feitas, se
possível em horários variados para que não seja sobrecarregado o sistema.
A necessidade de adequação dos temas tratados ao cotidiano das atividades
desempenhadas também é fator preponderante para aumentar o grau de interesse dos
envolvidos.
Conclui-se, então, que, embora haja um investimento crescente por parte da
empresa em educação corporativa, embora a maioria dos empregados se sintam valorizados
quando convocados para cursos, o índice de aproveitamento ainda é pequeno
principalmente se considerarmos o grau de influência do aprendizado nas tarefas diárias,
segundo a ótica dos entrevistados. Assim, alguns ajustes devem ser feitos, conforme
sugeridos neste trabalho, para que a educação corporativa seja interessante tanto para a
empresa, gerando lucros, quanto para os empregados, gerando crescimento e satisfação
pessoal.
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CAPÍTULO III – UM PROJETO PARA A UCC

“O fundamental no raciocínio sistêmico é a alavancagem – descobrir onde
as ações e mudanças na estrutura podem trazer resultados significativos e
duradouros. Na maioria das vezes, ela segue o princípio da economia dos meios,
onde os melhores resultados não vêm de medidas em grande escala, mas de
pequenas ações bem focalizadas”(Senge, 1990, p. 117)

3.1 Dos objetivos

A Caixa é uma empresa pública, cuja história sempre foi pautada por uma vocação a
atender a população em suas necessidades de crédito, de habitação, saneamento básico e
desenvolvimento em geral, o que se explicita em sua missão:

“promover a melhoria continua da qualidade de vida da sociedade,
intermediando recursos e negócios financeiros de qualquer natureza, atuando,
prioritariamente, no fomento ao desenvolvimento urbano e nos segmentos de
habitação, saneamento e infra-estrutura, e na administração de fundos, programas e
serviços de caráter social”(disponível no site da empresa)

O papel que representa na sociedade brasileira é determinante para o
desenvolvimento da população, especialmente da parcela que conta com recursos públicos
e programas do governo federal para a sua sobrevivência e daqueles que estão nos rincões
mais afastados, onde os bancos privados não costumam investir.
“A Caixa Econômica Federal sente-se honrada em contribuir no avanço das
práticas da responsabilidade social corporativa, na busca de uma economia global
mais sustentável e inclusiva, o que a faz ratificar a sua condição de signatária do
Pacto Global” (Maria Fernanda, Presidenta, 2007).
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A Caixa é signatária do Pacto Global, busca avançar em práticas de
responsabilidade social corporativa e de uma economia global mais sustentável e inclusiva.
A gestão do conhecimento neste contexto faz o elo fundamental para que os avanços
aconteçam dentro e fora da organização.
No Brasil, a melhoria na educação é condição imprescindível para um crescimento
sustentável e inclusivo. A Caixa que está em praticamente todas as cidades, falando a
mesma língua de norte a sul, de leste a oeste, tem capacidade instalada para gerar e
transmitir vários conhecimentos pelo país.
Muitos de seus empregados se sentem motivados e valorizados por poder contribuir
com o desenvolvimento do país, fato que se verifica na pesquisa de clima e na cultura da
organização. Assim, objetivo aqui é transformar a UCC em um instrumento de formação de
pessoas dentro e fora da organização. Um instrumento que seja pró-ativo, vivo, interativo,
que não fique disponível para acesso, mas vá ao encontro das necessidades das pessoas para
auxiliá-las em suas comunidades locais.
“A informação, a cultura, a educação, a mídia, as diversas formas de acesso ao
conhecimento, constituem um eixo essencial de recuperação da democracia. Não se pode
esperar participação efetiva por parte de uma população à qual se vedou o acesso aos
instrumentos – educação, informação – correspondentes. Em outros termos, o conjunto das
áreas que formam os novos espaços do conhecimento devem assumir, numa gestão
moderna, uma papel essencial, traduzindo-se em programas ativos e dinâmicos, com os
meios correspondentes”(Dowbor, 2001, p.35).

A abertura da UCC para a comunidade externa se justifica pelos sete princípios de
sucesso da educação corporativa e suas práticas, elaborados por Éboli (2004):
“1) Competitividade:
- obter o comprometimento e envolvimento da alta cúpula com o sistema de
educação;
- alinhar as estratégias, diretrizes e práticas de gestão de pessoas às estratégias do
negócio;
- implantar um modelo de gestão de pessoas por competências;
- conceber ações e programas educacionais alinhados às estratégias do negócio.
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2) Perpetuidade:
- ser veículo de perpetuação da cultura empresarial;
- responsabilizar líderes e gestores pelo processo de aprendizagem.
3) Conectividade:
- adotar e implementar a educação “inclusiva”, contemplando o público interno e
externo;
- implantar modelo de gestão do conhecimento que estimule o compartilhamento de
conhecimentos organizacionais e a troca de experiências;
- integrar sistema de educação com o modelo de gestão do conhecimento;
- criar mecanismos de gestão que favoreçam a construção social do conheicmento.
4) Disponibilidade:
- utilizar de forma intensiva tecnologia aplicada à educação;
- implantar projetos virtuais de educação (aprendizagem mediada por tecnologia);
- implantar múltiplas formas e processos de aprendizagem que favoreçam a
‘aprendizagem a qualquer hora e em qualquer lugar’;
5) Cidadania:
- obter sinergia entre programas educacionais e projetos sociais;
- comprometer-se com a cidadania empresarial, estimulando:
- a formação de atores sociais dentro e fora da empresa;
- a construção social do conhecimento organizacional.
6) Parceria:
- parcerias internas: responsabilizar líderes e gestores pelo processo de aprendizagem
de suas equipes, estimulando a participação nos programas educacionais e criando
um ambiente de trabalho propício à aprendizagem;
- parcerias externas: estabelecer parcerias estratégicas com instituições de ensino
superior.
7) Sustentabilidade:
- tornar-se um centro de agregação de resultados para o negócio;
- implantar sistema métrico para avaliar os resultados obtidos, considerando-se os
objetivos do negócio;
- criar mecanismos que favoreçam a auto-sustentabilidade financeira do sistema”.
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Os itens competência, perpetuidade, disponibilidade, parceria, traduzem aspectos
que vem sendo sistematicamente trabalhados pela organização. Este projeto prevê a
inclusão dos itens conectividade, cidadania e sustentabilidade como premissas do
programa, que provoquem um movimento uma mobilização saudável, em prol da geração
de um conhecimento consciente, conectado, atualizado, íntegro, útil para o público interno
e para o público externo. Não se trata de disponibilizar novos cursos, novos temas, mas de
trabalhar conscientemente com o que se tem, com a riqueza de conteúdos que existe, com a
capacidade instalada disponível. Trata-se de um processo de conscientização do público
interno quanto ao material de qualidade e utilidade que possui, que lhe servirá, inclusive,
como material de apoio para novos negócios, para trazer rentabilidade para a organização,
mas também para gerar desenvolvimento externo, para a condução de uma política de
desenvolvimento consciente da população menos favorecida, que vai ao encontro dos
compromisso assumidos pela Caixa, como signatária do Pacto Global, quanto à sua
responsabilidade social.
Este projeto inspira-se na vocação social da organização, sem perder de vista a
sustentabilidade, a viabilidade dos processos, o retorno dos investimentos, a necessidade de
acompanhamento dos resultados.
O conhecimento não se desgasta pelo uso, ao contrário, quanto mais utilizado for,
mais se enriquece.
“A lógica econômica do conhecimento, no entanto, é diferente da que rege a
produção física. O produto físico entregue por uma pessoa deixa de lhe pertencer, enquanto
um conhecimento passado a outra pessoa continua com ela e pode estimular na outra pessoa
visões que irão gerar mais conhecimentos e inovações” (Dowbor, 2007, p.85)

Este projeto prevê a multiplicação do conhecimento pela ação social. Quanto mais
vezes for repassado maior será o seu resultado, numa progressão geométrica. A sinergia
acontecerá pela ação, pelo envolvimento das equipes.
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Neste projeto, a trilha do conhecimento não será um caminho solitário, que habilita
alguém individualmente, mas será uma caminhada coletiva, onde um incentive o outro a
prosseguir, a conquistar, a querer mais.
O gestor da unidade será o líder educador responsável por montar os projetos e
implementá-los, coordenando as pessoas, promovendo encontros, avaliando resultados.
Os cursos contarão no currículo, conforme forem utilizados nos projetos. Os
projetos pontuarão nos currículos, como iniciativas ao desenvolvimento das pessoas.

3.1.1 Objetivos internos

Os objetivos internos serão:
a)

promover a motivação dos empregados com relação à UCC e a gestão do
conhecimento;

b)

conscientizar as equipes quanto à necessidade de se manter a educação em
um processo contínuo;

c)

mobilizar as equipes para que dominem os assuntos disponibilizados na
UCC.

3.1.2 Objetivos externos:

a)

atrair novos clientes para abertura de contas e crédito;

b)

fidelizar os clientes já existentes, melhorando a sua capacitação quanto à
gestão de suas finanças;

110
c)

auxiliar no desenvolvimento da rede social local, promovendo encontros de
disseminação do conhecimento.

3.2 Público alvo

A estratégia do projeto é envolver o público interno através de uma ação de abertura
da UCC ao público externo.

3.2.1 Público Interno

O público interno são os empregados da Caixa, cujo perfil foi estudado
anteriormente. Cerca de 65% possuem nível superior, mais de 50% estão há mais de 16
anos na empresa, a quantidade de mulheres e homens é praticamente proporcional, a faixa
etária média está em torno dos 37 anos. Estão distribuídos por todo o país, pertencem às
mais diversas culturas regionais. Existem pessoas com ascendências indígenas, negras,
japonesas, alemãs, eslavas, enfim, sua composição racial espelha o país.
A UCC fala uma linguagem única em toda a organização. O desafio é levar as
pessoas a interagir entre si através dos conteúdos disponíveis.

3.2.2 Público Externo

O cliente da Caixa é a população brasileira. Sua missão social a leva aos rincões
mais afastados do país. A parcela mais pobre é a que frequenta diariamente suas agências e
salas de auto-atendimento.
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Este projeto prevê um trabalho de conscientização das pessoas com relação ao uso
dos recursos financeiros, pessoas físicas e jurídicas.
As pessoas físicas atendidas serão as que já têm conta na Caixa ou as que abrirão.
Serão quatro linhas de trabalho:
a) bancarização: conscientização do uso das contas bancárias, uso do cartão de
crédito, noções de poupança;
b) crédito pessoal: o que é, para que serve, comparação com rentabilidades de
poupança, fundos, previdência;
c) crédito imobiliário: o que é, para que serve, procedimentos básicos, noções
sobre manutenção do imóvel e da renda;
d) gestão pessoal: tempo, espaço, relação com os outros.
As pessoas jurídicas serão as que têm conta na Caixa ou vierem a abrir. O modelo
prevê 4 linhas de atuação:
a) atendimento aos funcionários nos moldes das linhas de atuação para pessoa
física;
b) gestão: de pessoas, financeira, de conflitos, de tempo, dentre outros;
c) segurança e gestão social;
d) utilização de recursos financeiros nas micro e pequenas empresas: qualidade da
documentação, objetivos do crédito, riscos inerentes às operações, custo do
capital.
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3.3 O Líder Educador

O gestor da unidade será o líder educador juntamente com sua equipe gerencial. A
idéia de líder pressupõe liderados. Os liderados serão os aprendizes. Os aprendizes serão
empregados ou clientes externos.
O projeto será traçado pelo líder conforme o diagnóstico feito do ambiente interno e
externo, onde serão identificadas demandas, pessoas, temas a serem tratados e modelo de
ação.

3.3.1 No Ambiente Interno

A primeira questão é identificar nos membros da equipe seus pontos fortes e fracos
com relação ao conhecimento. Através de um levantamento de temas, deve-se procurar na
equipe pessoas que conhecem determinados assuntos e podem transmiti-los, as que
conhecem superficialmente, as que não conhecem nada e os temas que cada um gostaria de
aprender.
Nome:
Temas

Conheço e posso
ensinar

Conheço
parcialmente

Quadro 10: Ficha de Levantamento dos Temas de Conhecimento da Equipe
Fonte: elaborado pelo autor.

Não
conheço

Gostaria de
aprender
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Os empregados que tiverem domínio sobre alguns temas, serão os multiplicadores
iniciais. Em unidades onde não houver multiplicador, a geração do conhecimento será
coordenador pelo gestor ou por alguém que ele nomear, que tenha liderança junto à equipe.
A partir do levantamento acima, o gestor deverá articular com os multiplicadores os cursos
da UCC que serão trabalhados por eles. Deverão ser aqueles que estão relacionados aos
conhecimentos que dominam. Cada um deverá identificar, com o auxílio do líder educador,
pelo menos 5 cursos da UCC que poderão colaborar com a multiplicação dos
conhecimentos que se propôs a multiplicar.
O multiplicador não é um professor, mas sim um facilitador. Alguém que organiza o
ambiente e vai direcionando os conteúdos a serem tratados a cada vez, para que a equipe
caminhe conjuntamente para a evolução de todos.
Os cursos serão dispostos em uma ordem que facilite o aprendizado.
Nome do multiplicador:
Assunto:
Cursos:

Objetivos

Prazos

Pessoas

Novas demandas

Quadro 11: Projeto de Gestão do Conhecimento da Unidade X
Fonte: elaborado pelo autor.

O multiplicador coordenará o trabalho do grupo de pessoas que se interessou pelo
tema, promovendo reuniões para tirar dúvidas, para apresentar casos ilustrativos, ou
simplesmente para que as pessoas compartilhem seus conhecimentos, seu aprendizado e as
novas demandas. Na Caixa, é comum encontrar pessoas com anos de experiência na
organização, que podem contribuir com o desenvolvimento dos demais. Estas pessoas se
sentem desmotivadas muitas vezes com os cursos da UCC, pois alguns temas fazem parte
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de sua rotina diária e foram lidos à exaustão. Convidá-las a repassar seus conhecimentos, a
coordenar alguns projetos é uma forma de valorizá-las.
Ao final de cada projeto, os participantes deverão preencher um quadro de
satisfação e melhorias, que compartilharão com a equipe, no moldes abaixo:

Nome:
Projeto
Cursos:

Pontos Fortes:

Aspectos para Melhoria:

Quadro 12: Quadro de Satisfação e Melhoria
Fonte: elaborado pelo autor.

Cada um dos projetos conquistados pontuará nos currículos de todos os
participantes. Os papéis de líder educador e multiplicador serão pontuados de forma
diferenciada, pois envolvem liderança, criatividade, habilidade para lidar com o grupo.
Os projetos deverão se relacionar com os objetivos estratégicos traçados pela
organização. O gestor deve aproveitar os negócios em andamento na unidade, ou os temas
que estão em pauta na mídia ou no mercado, ou os produtos ou normativos novos, que
podem reverter em valores para o negócio da empresa, na elaboração dos projetos de
conhecimento. Os assuntos deverão ser dinâmicos, para que os cursos da UCC e seus temas
sejam estudados e aprofundados.
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3.3.2 No ambiente externo

O gestor da unidade deverá, em conjunto com os demais gestores de sua unidade,
identificar nichos de desenvolvimento na comunidade local, onde os conteúdos
programáticos da UCC possam ser bem vindos, onde possam ser gerados novos negócios,
onde possam se transformar em novos conhecimentos para o desenvolvimento local.
O objetivo é somar à imagem da Caixa uma postura ética de orientação sobre
utilização consciente dos recursos, destinada a pessoas físicas e jurídicas, micro e pequenas
empresas, com a participação ativa dos empregados atuando em campo, conhecendo o
cliente, em seu ambiente, atendendo às suas necessidades.
A participação ativa dos empregados é de responsabilidade do gestor da unidade,
que deverá acompanhar a montagem do projeto, a escolha dos assuntos abordados, do
modo de apresentação, dos cursos da UCC, da coerência com os objetivos estratégicos, da
sua relevância na comunidade, dos negócios da unidade, da qualidade e coerência que
servirão de linha mestra do início ao fim do trabalho.
A título de exemplo, poderão ser selecionados os empregados de determinada
empresa que tenha a folha de pagamento na Caixa para determinados treinamentos, ou uma
comunidade cooperativa de artesãos, ou micro empresários que necessitem de orientação ao
seu negócio, ou adolescentes de comunidades carentes que necessitem conhecimentos
básicos de informática ou de matemática financeira para buscar uma colocação, enfim, o
Brasil é rico em pessoas que precisam de orientação. Os gerentes gerais e os empresariais
da Caixa estão habituados a visitar clientes e saberão identificar as oportunidades foco
deste projeto.
Dentre os objetivos do projeto destacam-se: gerar novos negócios, atrair novos
clientes, evitar a inadimplência, promover a sustentabilidade não só da Caixa, como
também dos clientes.
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3.4 Formato

A UCC possui seis cursos na Internet disponíveis ao público em geral, porém estes
cursos não são utilizados no dia-a-dia da organização como argumento de venda, ou de
atração de público externo para novos negócios, ou como instrumento para ações
diferenciadas de atendimento ao público externo.
Este projeto prevê que outros cursos da UCC sejam utilizados para fomentar a
economia, auxiliar no desenvolvimento local, uma vez que a organização possui a
capacidade instalada e os profissionais capacitados para o projeto.
As equipes das unidades, lideradas pelo gestor, vão buscar na comunidade local
situações que necessitam de apoio financeiro e complementação na forma de conhecimento.
Os empresários ou pessoas físicas que se interessarem em participar do projeto
poderão se dirigir a uma agência da Caixa e solicitar sua inscrição. A inscrição será através
do preenchimento de uma ficha de interesse, serão priorizados os clientes Caixa. A partir da
inscrição e definição dos assuntos de interesse, as unidades da Caixa através de seus
gestores, poderão traçar as ações educacionais, selecionando os cursos de interesse,
agendando a abertura dos projetos, forma e local das apresentações.
Os interessados poderão ser cadastrados na UCC pelo gestor responsável, recebendo
senha específica, para os cursos de interesse, podendo cursar dois por vez.
Os gestores poderão acompanhar o desenvolvimento das ações educacionais,
recolhendo feedbacks dos participantes que poderão se reverter em melhorias no projeto.

3.5 Cursos disponíveis para o Projeto

Alguns dos cursos já disponíveis na UCC poderiam ser utilizados imediatamente,
sem necessidade de adaptação, tais como:
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- Conduzindo reunião – Harvard
- Delegando – Harvard
- Elaborando orçamentos – Harvard
- Estabelecendo metas – Harvard
- Gerenciando crises – Harvard
- Gerenciando seu superior hierárquico – Harvard
- Gerenciando seu tempo – Harvard
- Implementando estratégias – Harvard
- Liderando e motivando – Harvard
- Mantendo equipes no alvo – Harvard
- Negociando – Harvard
- Persuadindo pessoas – Harvard
- Solucionando problemas – Harvard
- Dando e recebendo feedback – Harvard
- Tirando proveito das mudanças – Harvard
- Comunicação e linguagem
- Comunicação escrita – Harvard
- Linguagem empresarial
- Direitos do consumidor
- Libras virtual
- Conhecendo a responsabilidade social empresarial
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- Indicadores de responsabilidade social empresarial
- Pessoas com deficiência
- Dicas para viver melhor
- Gerenciando seu tempo – Harvard
- Gerenciando stress no ambiente de trabalho – Harvard
- Avaliando o desempenho – Harvard
- Delegando – Harvard
- Estabelecendo metas – Harvard
- Gerenciando com foco na criatividade e inovação – Harvard
- Gerenciando conflitos – Harvard
- Gerenciando crises – Harvard
- Liderando e motivando – Harvard
- Liderando equipes – Harvard
- Liderança educadora – um caminho necessário
-Mantendo equipes no alvo – Harvard
- Retendo funcionários valiosos – Harvard
- Tomando decisões – Harvard
- Tornando-se um gerente – Harvard
- Trabalhando com equipes virtuais – Harvard
- Fazendo apresentações – Harvard
- Matemática financeira – uso da HP-12C
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- Princípios de marketing – Harvard.
Outros cursos que poderiam ser criados:
- Utilização consciente dos recursos bancários – para empresas;
- Gestão do orçamento familiar;
- Estudo comparativo das taxas de juros das diversas linhas de crédito – uso
consciente para pessoa física;
- linhas de investimento para uma aposentadoria financeiramente saudável;
- gestão de projetos.

3.6 Marketing

Um projeto desta natureza merece uma ação de marketing ousada. Colocar-se na
mídia com um projeto desta envergadura significa assumir um papel socialmente
responsável que vai ao encontro de todo o histórico da Caixa. Trata-se de um projeto que
encontra respaldo na população que precisa de apoio e nos empregados que se sentem
motivados por poder participar ativamente do desenvolvimento do país.
Este é um projeto de valorização do ser humano, de desenvolvimento de
comunidades e geração do conhecimento. O conhecimento deve romper barreiras e se
multiplicar, desenvolvendo as pessoas por inteiro.
Uma ação de marketing focada no institucional desenvolve também o lado negocial,
porque abre novas possibilidades. Criam-se novas moedas de troca. O valor do
desenvolvimento cria riquezas que se perpetuam por longos anos.
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3.7 Pós-venda

O projeto deverá ser acompanhado periodicamente pelos gestores da UCC, quanto à
sua aplicabilidade, quanto ao sucesso de sua ação e retorno para a organização. Deverá ser
criada uma via de acesso que permita a troca de sugestões e opiniões entre os participantes
e os gestores do produto.
Os resultados de cada uma das ações educacionais desenvolvidas, coletados através
de preenchimento de fichas de satisfação pelos aprendizes, comporão uma grade de
desempenho que constará do currículo dos empregados.
Os empregados que se destacarem como organizadores, gestores ou multiplicadores
receberão pontuações diferenciadas em seu currículo, que contarão positivamente em suas
possibilidades de ascensão profissional.

3.8 A Implantação do Projeto

Como todo projeto, é necessário que seja feita uma implantação piloto,
preferencialmente em alguma cidade onde haja uma comunidade que necessite de apoio
financeiro e de gestão de conhecimentos para o seu desenvolvimento.
Os gestores deverão fazer um levantamento das carências e a elaboração das ações
educativas que melhor irão atender às necessidades, bem como verificação dos produtos da
Caixa que melhor atendem à comunidade.
Uma vez efetivadas as negociações, assinados os contratos e as fichas de inscrições,
são liberadas a senhas de acesso e os gestores acompanham o desenvolvimento do
aprendizado.
Depois de concluído o processo, serão coletadas as opiniões através do
preenchimento de fichas específicas e verificados os resultados, quanto às necessidades de
readequação.

121
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho não apresenta conclusões, mas indagações, como um reflexo do
momento que se quer captar: o início do século XXI. Para onde caminha? Para o fim dos
recursos naturais? Para as catástrofes ambientais? Para a escassez de alimentos? A
concentração da riqueza? A soberania da inteligência artificial sobre o humano? A
programação genética? O relacionamento virtual?
O que parece concreto é o vago: o conhecimento se apresenta como o ingrediente
principal dos próximos anos. O que vai gerar riqueza e poder. Porém, paradoxalmente, é
escorregadio, não se deixa prender, morre se preso. Conforme visto, o conhecimento só se
multiplica quando compartilhado (Guevara e Dib, 2007) ou quando canalizado para
determinada finalidade (Dowbor, 2006).
A sociedade se reorganiza em torno do conhecimento. As organizações buscam
formas para gerí-lo e digerí-lo em troca de lucro. As relações de trabalho vão em busca do
“imaterial”(Gorz, 2005): tem mais valor aquele que tem mais conhecimento e consegue
aplicá-lo.
A gestão por competências é uma forma de dar nome ao conhecimento acumulado,
uma tentativa de torná-lo tangível, mensurável, afinal, estamos falando de iniciativa,
criatividade, capacidade de resolver problemas, de assumir riscos (Fleury, 2002).
As pessoas, mais do que querer, precisam se adaptar às demandas, buscar novos
conhecimentos, se adaptar a reaprender constantemente. A tônica está na mudança. Os
processos mudam a uma velocidade quase que incompatível com a capacidade humana de
adaptação. A quantidade de informação disponível supera absurdamente a capacidade
cognitiva de qualquer ser humano (Pozo, 2002). Porém, é preciso manter a empregabilidade
(Éboli, 2005). É preciso se reinventar todos os dias.
Senge (1990, p. 117) aponta para um caminho singular quando diz que a solução
está em atitudes simples, como perceber maneiras de se utilizar o que se tem de forma
diferente, de modo que os resultados sejam “significativos e duradouros”.
A emergência de termos como “responsabilidade social” no mundo dos negócios
aponta para uma conscientização das pessoas com relação à atitude das organizações, que
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começam a cobrar ações que impliquem em desenvolvimento, além dos produtos e serviços
gerados normalmente.
As redes de relacionamento na Internet trouxeram uma consciência crítica. A
possibilidade de trocar informações e formar opiniões gera novos conhecimentos e,
portanto, interfere na formação das pessoas, que começam a cobrar atitudes para um mundo
melhor.
Segundo Dowbor (2006), muitas iniciativas de desenvolvimento das comunidades
locais poderiam se formar a partir do compartilhamento de redes de conhecimento de
diversos atores sociais: universidades corporativas, sistemas de aprendizados do Sistema S,
dentre outros. A ação levaria o acesso aos diversos saberes às pessoas que normalmente não
o teriam.
As pesquisas mostram que uma organização do porte da Caixa Econômica Federal
possui pessoas capacitadas, com experiência e competência para transmitir conhecimentos
pertinentes ao seu trabalho, que se sentem motivadas e valorizadas por contribuir com o
desenvolvimento do país através de suas atividades.
Os dados mostram que existe uma capacidade instalada pronta para uso, em forma
de Universidade Corporativa, que poderia ser utilizada para promover o desenvolvimento
social, como mais um dos benefícios oferecidos pela organização aos seus clientes, gerando
sustentabilidade

social,

econômica,

empresarial

e

motivação

nos

empregados,

fortalecimento da marca e gestão responsável dos recursos públicos.
Já existe no Brasil um movimento de organização das comunidades locais, que
perceberam que não podem ficar esperando uma ajuda do Estado ou de outrem, mas que
devem se unir para promover as melhorias, gerar empregos, educação, enfim, condições de
vida melhores.
As organizações precisam atentar para estes movimentos e participar ativamente do
processo, fazendo parcerias, compartilhando suas experiências, gerando oportunidades.
Este trabalho é uma iniciativa de multiplicação dos recursos para gerar
desenvolvimento social, satisfação funcional e sustentabilidade empresarial. Trata-se de
uma construção da sinergia, sem a qual a gestão do conhecimento não é possível.
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Missão, Visão e Valores
Missão: “promover a melhoria continua da qualidade de vida da sociedade,
intermediando recursos e negócios financeiros de qualquer natureza, atuando,
prioritariamente, no fomento ao desenvolvimento urbano e nos segmentos de habitação,
saneamento e infra-estrutura, e na administração de fundos, programas e serviços de caráter
social”.
Visão: “A Caixa será referência mundial como banco público integrado, rentável,
socialmente responsável, eficiente, ágil e com permanente capacidade de renovação.
- manterá a liderança na implementação de políticas públicas e será parceria
estratégica dos governos estaduais e municipais;
- consolidará sua posição como o banco da maioria da população brasileira, com
relevante presença no segmento de pessoa jurídica e excelente relacionamento com seus
clientes;
- será detentora de alta tecnologia da informação em todos os canais de atendimento
e se destacará na gestão de pessoas reconhecidas em seu mérito, capacitadas e com
desenvolvido espírito público;
- manterá relacionamentos sólidos, coesos e inovadores com parceiros competentes
e de forte compromisso social”.
Valores:
“- Direcionamento de ações para o atendimento das expectativas da sociedade e dos
clientes;
- Busca permanente de excelência na qualidade do serviço;
- Equilíbrio financeiro em todos os negócios;
- Conduta ética pautada exclusivamente nos valores da sociedade;
- Respeito e valorização do ser humano”.

Apêndice A
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Questionário utilizado na pesquisa de campo
Prezado colaborador:
Este questionário tem como único objetivo servir como instrumento de estudo
acadêmico, para elaboração de trabalho final de monografia sobre educação corporativa.
Assim sendo, é importante que as questões sejam respondidas da forma mais sincera
possível, para que não sejam tiradas conclusões equivocadas do trabalho.
1
2
3

Qual a sua faixa etária:
( )20-25
( )26-30

( )41-45

Há quantos anos está na empresa onde trabalha atualmente:
( ) 0-2
( )3-6
( ) 7-10
( ) 11-15
Sexo:
( )Fem.

( )46-50
( ) acima de 16

( ) Masc.

4
Grau de instrução:
( ) 2º grau ( ) sup. completo
5

( )31-40

Exerce cargo:
( ) quadro básico

( ) sup. incompleto
( )quadro técnico

( )pós-graduação
( ) quadro gerencial

6

Qual a sua reação quando a empresa o convoca para um treinamento?
( ) muito insatisfeito
( ) insatisfeito
( ) pouco satisfeito
( ) satisfeito
( ) muito satisfeito

7

A sua empresa utiliza a ferramenta “Universidade Corporativa”
outro sistema de e-learning?
( ) sim
( ) não

8

Com que freqüência você acessa o programa de educação corporativa?
( ) diariamente
( ) uma vez por semana
( ) uma vez por mês
( ) só quando a empresa exige

9

Qual a influência dos cursos que você fez on line em seu trabalho diário?
( ) nenhuma influência
( ) poupa influência
( ) alguma influência

ou algum

128

10

11

( ) muita influência
( ) influência total
Quando você precisa fazer algum curso da Universidade Corporativa, qual o
horário que você utiliza para esta finalidade ?
( ) fora do horário do expediente no trabalho
( ) fora do horário do expediente em casa
( ) durante o horário de expediente
( ) antes de começar as tarefas rotineiras
( ) depois de começar as tarefas rotineiras
Você se sente motivado a fazer os cursos quando a empresa os deixa
disponíveis, mas não os exige? Comente.
( ) nenhum pouco
( ) pouco
( ) motivado
( ) muito motivado

Comentários:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
12

A sua empresa tem sistema de acompanhamento de desempenho na
Universidade Corporativa, como as trilhas de desenvolvimento?
( ) sim
( ) não

13

Qual o seu percentual de conclusão de cursos dentro da trilha fundamental?
( ) até 10%
( ) de 11 a 30%
( ) de 31 a 50%
( ) de 51 a 75%
( ) de 76 a 100%

14

Você preferiria que a aprendizagem fosse:
( ) presencial em salas de treinamento da empresa
( ) em grupos de colegas no ambiente de trabalho
( ) continuasse via computador
( ) presencial em salas de aula de instituições de ensino

15

Você se sentiria mais incentivado se os cursos fossem homologados pelo MEC e
tivessem um peso diferenciado em seu currículo fora da empresa?
( ) indiferente
( ) pouco motivado
( ) motivado
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16

17

( ) muito motivado
Qual a sua opinião sobre a criação das trilhas do conhecimento como um prérequisito para assumir determinadas funções na empresa?
( ) não concorda
( ) concorda parcialmente
( ) concorda
( ) concorda totalmente

Quais as suas sugestões para melhorar a Universidade Corporativa e o grau de
motivação das pessoas?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

