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Resumo
Neste  novo  século,  caracterizado  pela  era  do  conhecimento,  exige  um saber  contínuo  e
atualizado nas organizações. O presente artigo apresenta a contribuição das universidades
corporativas  em  face  às  mudanças  impostas  pelo  capitalismo  contemporâneo.  Para  tal,
reporta-se  a  um estudo de  caso  sobre  o  surgimento  e  a  reestruturação da Universidade
Petrobras  como forma de  alinhar  os  objetivos  às  estratégias  organizacionais,  bem como
expor as competências exigidas para a capacitação de seus funcionários. 
Palavras chave: Era do conhecimento; Universidade Corporativa; Universidade Petrobras.

1. Introdução
O mundo está passando por inúmeras e grandes transformações, em decorrência do advento da
era do conhecimento, com profundos reflexos sobre a educação, sobre a inovação tecnológica
e sobre as organizações em geral. 
Diante  disto,  as  organizações  precisam  reestruturar  seus  processos  organizacionais  para
responder às demandas do mercado. Muitas delas substituíram os velhos modelos de centro de
treinamento  e  desenvolvimento  centrados  na  formação  de  pessoal  para  atendimento  às
demandas do mercado por  novos modelos voltados para o  fornecimento da  capacitação e
aprendizagem contínua da força de trabalho.     
Portanto, a era do conhecimento, é a peça chave para o conhecimento ativo e contínuo nas
organizações. Logo que, com o advento desta era, temos todo um aparato de técnicas, métodos
e teorias como subsídios para o surgimento das universidades corporativas. 
Logo que, as ditas universidades corporativas personificam a filosofia de aprendizagem da
organização, pois visam oferecer, a todos os funcionários, o conhecimento e as competências
necessárias para que os objetivos estratégicos sejam alcançados. 

2. Era do Conhecimento
As profundas transformações capitalistas nas últimas décadas são decorrentes da criação de
novos mecanismos e desenvolvimentos tecnológicos cada vez mais sofisticados e destinados a
aumentar a produtividade, tais como, as novas tecnologias, novas tecnologias mecânicas e de
informação, a automação, a micro-eletrônica.
A partir  da  crise  ocorrida  no  final  dos  anos  70,  surgem às  bases  para  o  paradigma  das
tecnologias da informação. 
Com isso, surge a era da informação que impulsiona o advento da era do conhecimento ou
economia do conhecimento. Esta nova era caracteriza-se pela busca a informação, construção
de novas competências e qualificações, onde a informação é o produto e o conhecimento é o
novo processo de produção. 
Pode-se explicar essa mudança após a crise fordista dos anos 70, em função de dois fatores. O
primeiro  concerne  à  importância  do estudo das  competências  humanas como processo de
desenvolvimento da sociedade. Nesse sentido, o aprendizado e o conhecimento constituem-se
um elemento analítico importante. O outro fator é decorrente do primeiro. Pois, a organização
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da produção depende do uso do conhecimento, sendo assim faz-se necessário, o surgimento de
uma nova era, chamada era do conhecimento.
Desta  forma,  o  conhecimento  é  colocado  como  principal  insumo  e  o  aprendizado  como
principal processo no contexto atual de reestruturação pós-fordista.
A autora Meister (1999) salienta que a economia do conhecimento pode ser entendida como
um  conceito  abstrato,  mas  é  essencialmente  o  modo  de  administrar  as  informações  no
trabalho.  A economia do conhecimento exige saber contínuo para desenvolver habilidades
complexas. 
Os autores Fleury & Fleury (2004) apontam três fatores geradores de mudança no contexto
atual  capitalista. São eles:  A passagem de um regime de mercado vendedor para mercado
comprador, a globalização dos mercados e da produção e o advento da economia baseada em
conhecimento.
Ao mencionar esses três fatores cabe-nos aqui ressaltar as diferenças entre ambos. Quanto ao
regime de mercado vendedor para mercado comprador, pode-se perceber que até a década de
70,  as  regras  eram  estabelecidas  somente  pelo  mercado  produtor  ou  vendedor.  Pois,  a
demanda era maior que a oferta, toda a produção era consumida.  Em meados da década de 70
prevaleceu  o  inverso.  A oferta  tornou-se  maior  que  a  demanda,  o  que  contribuiu  para  o
excesso da capacidade produtiva. Desta forma, o mercado tornou-se comprador e os clientes e
compradores passaram a ditar as regras. Neste contexto, as organizações aderem ao principio
de  qualidade  nos  produtos  e  serviços  e  passam  a  preocupar-se  com  o  cliente.  A
competitividade aumenta e as empresas procuram uma nova maneira de estabelecer-se. Inicia-
se um intenso processo de reestruturação.
Quanto  à  globalização  dos  mercados  e  da  produção,  diz  respeito  à  homogeneização  dos
mercados. Assim, como os mercados são globais, o padrão de consumo torna-se global, ou
seja, semelhantes aos diferentes países.  
Quanto o advento da economia baseada em conhecimento, destaca-se que o conhecimento é o
principal  fator  de  produção  nos  dias  atuais.  Pois,  a  capacidade  de  interpretar  e  agir
rapidamente as informações complexas obtidas passa a ser fonte de criação de valor.
Portanto, conclui-se que o sistema econômico não se baseia mais nos recursos tradicionais,
tais como: terra, capital e mão-de-obra e sim no conhecimento. 
Um novo  mercado  de  trabalho  está  surgindo,  relacionado  à  emergência  da  sociedade  do
conhecimento, que exige competências, qualificação, flexibilidade, audácia e disponibilidade
para o trabalho contínuo.
Em face disto, insere um novo modelo de organização no atual sistema capitalista, voltado
para a valorização do indivíduo e na sua capacidade de aprendizado. 

3. A criação da Universidade Corporativa
A luta pela sobrevivência nas organizações nos mostra uma série de mudanças no ambiente
organizacional.  Dentre  as  principais  mudanças,  destaca-se  a  educação  contínua  dos
funcionários como um fator relevante para a manutenção da vantagem competitiva.
Percebe-se que a era do conhecimento impõe um imperativo vital para as organizações, onde
o conhecimento sem a prática contínua pela busca do saber se torna obsoleto. 
Além  disso,  muitas  organizações  perceberam que  somente  as  formações  realizadas  pelas
universidades tradicionais não atendiam às demandas do mercado, por fornecer um estudo
com uma visão sistêmica dos processos.
Também perceberam que o tradicional departamento de treinamento e desenvolvimento não é
suficiente  para  suprir  as  necessidades do mercado.  Sendo assim,  nascem as universidades
corporativas voltadas a desenvolver os talentos humanos na gestão das empresas.
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Cabe-nos aqui em primeiro lugar elucidar a evolução histórica do fenômeno das universidades
corporativas. Para tal, temos como principal referência aos dados transcritos abaixo o apoio
bibliográfico das literaturas americanas e brasileiras e pesquisas eletrônicas. 
Como demonstra a literatura sobre o tema, o conceito de universidade corporativa surgiu nos
Estados Unidos da América no início da segunda metade do século XX.
Destarte, na década de 50, temos o estabelecimento da primeira universidade corporativa pela
General Eletric de Crotonville, conhecida como General Eletric Management Development
Institute, em 1955.
Durante os anos 1950, 1960 e 1970, grandes e pequenas empresas estabeleceram cursos para
ensinar os seus profissionais a desempenhar melhor a sua atividade.  Essas infra-estruturas
educacionais dentro das corporações, proliferaram nos Estados Unidos e tornaram-se as bases
do que hoje se conhece por universidades corporativas. 
Na década de 70, temos a publicação do primeiro livro sobre universidades corporativas, pela
Carnegie  Foundation  for  the  Advancedment  of  Teaching.  Este  livro  definiu  os  colégios
corporativos  como  entidades  educacionais  que  foram  iniciadas  por  organizações  cujo
principal objetivo não era educacional. Sob esta definição, bastante abrangente e vaga, todo e
qualquer centro de treinamento institucional se qualificaria como “colégio corporativo”.
Na década de 80, temos um novo ciclo de desenvolvimento das universidades corporativas
adotadas por corporações de alta tecnologia, com investimentos significativos em pesquisa e
desenvolvimento. No início elas eram pouco mais do que centros destinados a melhorar as
habilidades dos seus técnicos. 
Nos anos 90 em diante,  temos  a  criação das  universidades  corporativas  no Brasil.  Como
veremos no quadro abaixo.
Conforme descreve as diversas literaturas sobre o tema, desde que a General Eletric criou a
Management Development  Institute  em Crotonville no ano de 1955,  a epidemia na busca
pelas universidades corporativas só foi concretizado a partir dos anos 80, como promoção de
aprendizado e desenvolvimento dos funcionários de uma organização.
Até este momento, entende-se que a universidade corporativa significava uma forma de suprir
o conhecimento dos executivos de alto escalão. 
Pois, as ditas universidades corporativas existentes na época tinham o objetivo de promover
cursos para a preparação de executivos para assumir cargos estratégicos na empresas. Como
ocorreu na General Eletric, em 1955.  
Portanto, o surgimento das universidades corporativas como um meio no qual proporciona a
busca  pela  aprendizagem  contínua  como  uma  forma  de  manterem  as  organizações  de
aprendizagem de Peter Senge em pleno funcionamento, ocorreu somente a partir dos anos 80. 
No contexto da crise do fordismo é que realmente verifica-se uma mudança de perspectiva no
qual a universidade corporativa passa a ser vista na prática como forma de subsídio para o
aprendizado contínuo e  de desenvolvimento  do novo modelo  de organização do trabalho,
baseado  na  exploração  do  conhecimento  como  elemento  de  formação  de  valor  nas
organizações. 
Meister (1999) desenvolveu um modelo a partir de pesquisa realizada em nível mundial com
cinqüenta  empresas  que  possuíam  universidades  corporativas,  levantando  sua  filosofia,
funcionamento, objetivos e programas oferecidos. 
As  empresas  pesquisadas  encontram-se  em  diferentes  estágios  de  maturidade,  havendo
programas  de  treinamento  consolidados,  que  abrangem clientes  e  fornecedores,  nas  mais
estabelecidas (Motorola University, Disney University e General Eletric Crontoville), e outras
há poucos anos, como o Bank of Montreal Institute for Learning. Apresentam-se ainda em
diversos formatos e tamanhos: algumas, como Dell University, assumiram o formato virtual,
enquanto  outras,  como  a  Mototola  University,  possuem  unidades  físicas  espalhadas  pelo
mundo.
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No Brasil, como mostra no quadro acima, têm-se o surgimento das universidades corporativas
a partir dos anos 90, com a Albert Einstein, Fiat, Motorola, Mc Donald´s, Petrobras, entre
outras.
Vale  a  pena  ressaltar  que  não  existe  uma  fonte  precisa  de  quantas  empresas  brasileiras
adotaram as universidades corporativas em seus negócios, segundo os autores sobre o tema. 
No contexto atual brasileiro podemos destacar a necessidade de uma unidade responsável pela
transmissão da missão e visão das empresas, de desenvolver um programa de treinamento e
capacitação dos funcionários, tendo por base a realidade local da empresa. Isto explica o fato
de muitas empresas brasileiras aderirem ao que chamamos de universidades corporativas.

4. As mudanças no Centro de Treinamento e Desenvolvimento
As universidades corporativas se consolidam como a peça fundamental para a disseminação
da educação contínua nas organizações. 
 Para isso, promovem mudanças no sistema de capacitação profissional com o objetivo de
alinhar as estratégias de negócios e as competências das organizações, a fim de desenvolver as
competências dos indivíduos e a busca contínua do saber. 
Corrobora  Fleury  &  Fleury  (2004)  quando  diz  que  os  processos  de  treinamento  e
desenvolvimento  assumem novos  contornos,  criando-se  inclusive  em algumas  empresas  o
conceito de universidade corporativa: o ponto-chave desse conceito é que todo o processo de
desenvolvimento  das pessoas deve estar alinhado à definição das estratégias de negócio e
competências essenciais da organização. E, por fim, em termos do sistema de remuneração,
algumas  empresas  começam a  desenvolver  modelos  próprios,  estabelecendo  os  níveis  de
competência e a compensação condizente com cada nível.
Portanto, constata-se uma mudança de paradigma entre o clássico centro de treinamento e
desenvolvimento das empresas e o surgimento da universidade corporativa. Uma vez que a
formação  da  universidade  corporativa  requer  o  desenvolvimento  das  competências  do
indivíduo. 
Desta  forma,  Meister  (1999)  afirma  que  as  universidades  corporativas  surgiram  como
complemento  estratégico  do  gerenciamento  do  aprendizado  e  desenvolvimento  dos
funcionários de uma empresa.
Como  veremos  adiante,  ocorreram  grandes  mudanças  no  departamento  de  treinamento  e
desenvolvimento.  Visto  que,  permite  a participação não somente  a nível  gerencial,  mas a
participação  de  toda  a  cadeia  de  indivíduos  de  uma  organização  no  processo.  E  mais,  o
aprendizado não acaba na sala de aula, este se estende pela organização.
Com base no quadro 3.2, percebe-se que com a introdução das universidades corporativas os
treinamentos  estão  voltados  para  as  necessidades  organizacionais.  Onde  existe  uma
reestruturação  no  ambiente  organizacional  para  o  aprender  a  aprender.  Desta  forma,
possibilita aos indivíduos adquirir novas competências. 

Departamento de Treinamento Universidade Corporativa

Reativo Foco Proativo
Fragmentada & Descentralizada Organização Coesa & Centralizada
Tático Alcance Estratégico 
Pouco/Nenhum Endosso/

Responsabilidade
Administração e Funcionários 

Instrutor Apresentação Experiências com Várias Tecnologias
Diretor de Treinamento Responsável Gerentes de Unidades de Negócio 
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Público-Alvo Amplo/Profundidade
Limitada

Audiência Currículo Personalizado por Famílias
de Cargo 

Inscrições Abertas Inscrições Aprendizagem no Momento Certo
Aumento das Qualificações Profissionais Resultado Aumento no Desempenho no Trabalho
Opera Função Administrativa Operação Opera Unidades de Negócios 
Vá para o Treinamento Imagem Universidade como Metáfora de

Aprendizado
Ditado pelo Departamento de Treinamento Marketing Venda sob Consulta
FIGURA 1 –  Principais componentes da mudança no sentido da aprendizagem baseada no desempenho
Fonte: Meister (1999)

Também se verifica que um departamento de treinamento e desenvolvimento de uma empresa
tende a ser reativo, descentralizado e serve a um maior número de público-alvo. Neste caso,
os  programas  de  treinamento  são  voltados  para  alguma necessidade  de  um departamento
específico. 
Enquanto  que  a  universidade  corporativa  tem orientação  proativa  e  centralizadora  para  o
encaminhamento de soluções de aprendizagem para cada negócio dentro da empresa. Assim,
os programas de treinamento são permanentes e orientados com visão para o futuro a fim de
antecipar e estabelecer melhorias organizacionais, ainda que direcionados para cada negócio
dentro da empresa. 
Outra análise refere-se às habilidades técnicas, no que tange aos tradicionais departamentos de
treinamento  e  desenvolvimento  percebe-se  um  direcionamento  em  torno  das  habilidades
técnicas  necessárias  ao  trabalho.  Em  contraposição,  as  universidades  corporativas  não  se
limitam às habilidades técnicas para o trabalho. Elas oferecem todo um aparato de exploração
do  saber,  onde  fornece  aos  funcionários  o  conhecimento  dos  valores,  culturas,  clientes,
fornecedores,  concorrentes  da  organização  e  as  competências  básicas  para  o  sucesso
organizacional. 
Para Éboli (1999) as diferenças entre os departamentos de treinamento e desenvolvimento e as
universidades corporativas podem ser compreendidas com base no quadro seguinte.

Departamento de 
Treinamento Tradicional

Universidade Corporativa

 Habilidades Objetivo Competências Críticas
Aprendizado Organizacional Foco Aprendizado Organizacional
Tático Escopo Estratégico
Necessidades Individuais Ênfase Estratégias de Negócios
Interno Público Interno e Externo
Espaço Real Local Espaço Real e Virtual
Aumento das Habilidades Resultado Aumento do Desempenho
FIGURA 2 - Diferenças entre o departamento de treinamento e desenvolvimento e a universidade corporativa
Fonte: Éboli (1999).

Portanto,  o  departamento de treinamento e  desenvolvimento  não se caracteriza  da  mesma
forma como na organização fordista, onde a reprodução do trabalho e o capital era suficiente
para  garantir  a  sobrevivência  da  organização.  Assim  sendo,  surgem-se  os  centros  de
treinamento e desenvolvimento nas organizações, voltados para desenvolver as habilidades
específicas em todos os níveis organizacionais. 
Nas universidades corporativas os programas de aprendizagem são proativos, centralizados e
estratégicos. Estar sempre à busca do conhecimento é o lema destas universidades, pois sem o
conhecimento não há meios de desenvolver e assimilar novas informações.

5. A importância da Universidade Corporativa como diferencial competitivo
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Na  guerra  entre  os  mercados,  a  luta  pelo  desenvolvimento  econômico  aumenta
progressivamente.  Desta  forma,  muitas  organizações  buscam  soluções  para  driblar  a
competição e a concorrência. Já vimos que, com a nova fase atual, entendida como a era do
conhecimento, a competitividade é focada como uma das principais ameaças à sobrevivência
das organizações. 

Em  face  da  globalização,  e  das  inovações  tecnológicas,  muitas  organizações  lutam  para
responder  a  um  ambiente  complexo  e  mutável.  Soma-se  a  isto  a  obsolescência  do
conhecimento, o que contribui para o papel primordial do fator de produção, deixando para
trás o capital e a mão-de-obra. 
Portanto, o conhecimento passou a ser o único recurso-chave. Os demais fatores de produção,
sob a ótica econômica, não desapareceram, mas perderam um pouco de sua importância.
Além disso, com a alta competitividade e a necessidade de reestruturação do modelo dos
programas  de  treinamento  e  desenvolvimento,  tornou-se  necessário  um  novo  ambiente
organizacional caracterizado por profundas mudanças a fim de garantir a sobrevivência da
organização. 
Desta forma, as organizações são impulsionadas a valorizar a educação. Pois, há anos atrás o
fornecimento da educação era limitado ao setor acadêmico, e em detrimento as necessidades
impostas  pela  era  do  conhecimento,  as  organizações  são  levadas  a  promover  a  educação
continuada aos funcionários. A fim de qualificar e especializar as pessoas continuamente no
mundo dos negócios, já que o conhecimento é a pedra fundamental para a manutenção da
vantagem competitiva.
Conforme Bayma (1994),  as empresas são levadas a reconhecer a realidade inexorável do
mundo contemporâneo – a necessidade de atualizar os conhecimentos dos indivíduos. Daí, as
organizações, no delineamento de suas políticas de pessoal, darem ênfase cada vez maior à
educação continuada para desenvolver em seus funcionários um ajustamento estratégico de
competências e necessidades. 
Logo que,  as empresas dependem de um quadro gerencial  capaz de manter o  ranking no
mercado. Esta manutenção das empresas que as diferem no mercado, deve-se as definições
das habilidades e competências dos indivíduos. Cabem então as universidades corporativas
prover às necessidades de aprendizado contínuo aos funcionários.  
Destarte,  as  universidades  corporativas,  são  eficazes  veículos  para  o  direcionamento  e
desenvolvimento dos talentos humanos às estratégias empresariais.  
Portanto,  as universidades corporativas são decorrentes da sociedade do conhecimento,  no
qual  exigem  da  organização  a  formação  e  o  desenvolvimento  de  seu  pessoal,  para  que
promova a gestão do conhecimento organizacional. 
Percebe-se, que em muitas organizações as universidades corporativas são vistas como um
fator crucial e diferenciador para o sucesso. Apesar de ainda haver o olhar reativo, muitas
organizações estão caminhando para a fase pró-ativa, no qual deter e fornecer conhecimento
contínuo aos funcionários é à base para o sucesso organizacional. 
Enfim,  cabem  as  organizações  através  das  universidades  corporativas  promoverem  aos
funcionários  os  chamados  “talento  humano”,  entendido  como  motivação,  habilidades,
competências.

6. O Case Petrobras 
Inserida num mercado altamente competitivo e complexo a Petrobras vem se posicionando
como uma das maiores companhias de petróleo do mundo e fortalecendo cada vez mais sua
posição internacional.   
Com o anúncio do Brasil auto-suficiente em petróleo neste ano, líder em tecnologias de águas
profundas e com um lucro líquido de R$ 23,7 bilhões em 2005, pode-se comprovar que esses
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resultados são frutos do empenho de toda a força de trabalho da companhia e a capacitação de
seus profissionais.    
Desde  a  sua  criação  em  1953,  a  Petrobras  encontrou  dificuldades  de  encontrar  pessoal
preparado  para  atuar  no  setor.  Portanto,  desde  1939,  a  empresa  investe  fortemente  para
complementar a formação de seus funcionários. 
A Universidade Petrobras foi criada a partir do entendimento de que o desenvolvimento das
competências é essencial para o sucesso da empresa. Desta forma, tem por objetivo alinhar as
atividades acadêmicas às estratégias da companhia. Com isso, representa o principal órgão da
empresa para treinamento e desenvolvimento dos talentos e competências aos funcionários.
O  programa  de  formação  constitui  profissionais  de  nível  superior  recém-admitidos  sem
exigência de experiência prévia que passam até um ano em sala de aula, na Universidade
Petrobras,  antes  de  começarem  a  trabalhar  efetivamente.  Em  um  dos  três  campi  da
Universidade,  aprimoram  suas  competências  técnicas  e  adquirem  conhecimentos
orgnizacionais, contextuais e vivenciais (estágios práticos) sobre a indústria de Petróleo.  
A Universidade Petrobras desenvolve desde cursos para formação das habilidades necessárias
à instalação da indústria de petróleo no país, até a implantação de programas de mestrado e
doutorado em parceria com Universidades brasileiras.
No início de 2005, a Diretoria Executiva aprovou a nova estrutura, que passou a ser chamada
de Universidade Petrobras, após intenso trabalho de reorganização do Desenvolvimento de
Recursos  Humanos (DRH), com o intuito  de atender às demandas de uma companhia no
caminho da liderança na América Latina e com o desafio de torná-la uma empresa de energia
com forte presença internacional.   
Como veremos no organograma abaixo, a nova estrutura da Universidade Petrobras compõe
quatro escolas de Ciências e Tecnologias, sendo uma voltada para Exploração e Produção,
outra  para  o  Sistema  de  Abastecimento  (refino,  logística  e  comercialização),  para  Gás  e
Energia e a quarta escola engloba a Engenharia e outras tecnologias como a tecnologia de
informação e materiais.   
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PROGRAMAS DE FORMAÇÃO ÀREA INTERNACIONAL
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RIO SÃO PAULO
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SALVADOR
TAQUIPE
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VIRTUAL

SAP R3

2 COORDENADORES

2 COORDENADORES

1 COORDENADORES

2 SUPERVISORES

3 SUPERVISORES

1 SUPERVISORES

FIGURA 1 – Organograma Universidade Petrobras
Fonte: Caldas, 2005.

A nova estrutura conta ainda com uma Escola de Gestão de Negócios, contemplando as áreas
de  Gestão  de  Pessoas  e  Processos,  Gestão  Empresarial  com  ênfase  na  área  econômico-
financeira, Responsabilidade Social,  Segurança e Meio Ambiente, e formação profissional,
onde se  concentrarão os  programas  para empregados de nível  médio.  Interessante  notar  a
necessidade  da  Escola  de  Gestão  e  Negócios,  de  formar  profissionais  para  enfrentar  os
desafios de um mercado altamente estruturado e competitivo.
Também estabeleceu a criação de três campi de atuação, onde treinam cerca de mil pessoas
por dia nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. 
Vale a pena mencionar que a reestruturação da Universidade Petrobras proporciona condições
adequadas para a capacitação da força de trabalho da empresa, de modo que ela possa ser
capaz de atender os desafios estratégicos estabelecidos para 2015. 
Os  programas  de  educação  continuada  desenvolvidos  pela  Universidade  Petrobras  estão
baseados no desenvolvimento do plano de competências. Para tanto, as competências estão
divididas em dois grupos: as competências chamadas individuais e as técnicas. A universidade
é  responsável  pela  criação  de  projetos  de  capacitação,  para  adequar  as  competências
individuais identificados no Plano Estratégico do Sistema Petrobras e são basicamente:
 Atuação Estratégica – Capacidade de formular os planos de ação orientados para o êxito

das estratégias da Petrobrás. Pressupõe a capacidade de ajuste constante dos planos em
função  da  evolução  dos  cenários  e  seu  impacto  no  posicionamento  competitivo  da
empresa.

 Capacidade de Decisão – capacidade de agir com rapidez e flexibilidade na tomada de
decisões. Inclui a habilidade de assumir riscos tomando decisões em situações incertas,
adversas e ambíguas.
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 Criatividade  –  Capacidade  de  desprender-se  de  paradigmas  e  modelos  mentais  pré-
existentes,  interpretar  situações  e  criar  soluções  não  usuais.  Inclui  o  incentivo  ao
surgimento  de novas  idéias,  avaliação de  sua  viabilidade  e  implementação.  Pressupõe
espírito crítico e questionador.

 Foco no cliente – Capacidade de identificar e entender as necessidades dos clientes e dos
mercados,  atuais e potenciais,  para que seja possível  se antecipar e desenvolver novas
oportunidades para a empresa e fortalecer as relações já existentes. Implica em levar em
conta  as  características  relevantes  dos  produtos  e  serviços  que  agregam valor  para  o
cliente e intensificam sua satisfação.

 Iniciativa – Capacidade de agir prontamente sem depender de instruções alheias e atuar
com determinação em situações de crise. Inclui ter um espírito empreendedor realizando
ações para criar novas oportunidades ou evitar crises futuras.

 Liderança de Pessoas – Capacidade de inspirar, motivar, desenvolver e conduzir pessoas
para o alcance de metas de alto desempenho. Inclui manter um ambiente de colaboração e
uso de pleno potencial de cada membro da equipe, em alinhamento com as estratégias da
empresa.

 Negociação  –  Habilidade  de  obter  condições  e  resultados  satisfatórios  para  as  partes
envolvidas em um processo de negociação. Pressupõe ter empatia para identificar os reias
interesses da outra parte e saber comunicar oportunamente os seus, estabelecendo acordos
de benefício mútuo.

 Orientação para  Resultados – Capacidade de  alcançar  e  superar  resultados,  utilizar  de
forma eficiente os recursos e criar valor para a empresa. Pressupõe o uso de mecanismos
de  acompanhamento  e  avaliação  das  atividades  e  dos  resultados  também  econômico-
financeiros.

 Visão Sistêmica – Capacidade de agir considerando a integração entre as áreas da empresa
e o ambiente externo, facilitando a colaboração e sinergia entre eles. Inclui o estímulo à
colaboração e sinergia entre as unidades organizacionais.     

Estas  competências  individuais  representam  o  Gerenciamento  de  Desempenho  do  Líder
(GDL) da companhia e são identificadas e implementadas para a superação dos hiatos. Ou
seja, os gerentes são avaliados anualmente por meio do GDL num modelo de avaliação de
360°.  O  resultado  é  o  perfil  de  cada  um  dos  gerentes  segundo  as  nove  competências
individuais descritas acima, que é confrontado com o perfil requerido para a posição que ele
ocupa,  gerando  alguns  hiatos  que  servem  de  base  para  a  elaboração  do  Plano  de
Desenvolvimento do Líder (PDL). 
As competências técnicas são compostas por:
 Tecnologia  de  Abastecimento  –  Capacidade  de  inovação  e  desenvolvimento  de

tecnologias de refino, transporte e logística de petróleo e derivados.
 Tecnologia de Exploração e Produção – Capacidade de inovação e desenvolvimento de

tecnologias de exploração e produção de petróleo.
 Tecnologia de Gás e Energia – Capacidade de inovação e desenvolvimento de tecnologias

para  utilização  energética  do  gás  natural,  implementação  de  energias  renováveis  e
otimização de eficiência energética.  

Vale ressaltar  que  tanto  as  competências  técnicas  quanto as competências  individuais  são
aplicados a gerentes e empregados. Esta junção de competências forma o Gerenciamento de
Desempenho de Pessoal (GPD), no qual anualmente são fornecidas as metas negociadas entre
o gerente imediato e o empregado. Daí forma-se o mapa de competências, onde o gerente
imediato  pode  assinalar  as  atividades  de  cada  empregado  e  concluir  o  seu  Plano  de
Desenvolvimento Individual (PDI).
Portanto,  as  etapas  do  processo  de  desenvolvimento  da  capacitação  dos  funcionários  são
respectivamente: 
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- Determinação de hiatos de competências: através das diretrizes estratégicas e dos resultados
que  a  empresa  em  estudo  irá  obter  são  definidas  as  competências  necessárias  a  serem
mantidas  e  desenvolvidas.  Assim,  o  hiato  a  ser  superado,  corresponde  quanto  irá  ser
trabalhado de modo a superar o “gap” de competência identificado de cada funcionário.
-  Desenvolvimento  de  conteúdo:  é  a  definição  das  ações  a  serem  empreendidas  para  a
eliminação dos hiatos de competência. Pode ser através de cursos, evento, treinamento no
trabalho, estágio, etc.
- Definir necessidades individuais: é a associação dos projetos (voltados para o atendimento
das necessidades individuais ou específicas da Unidade) com os hiatos de competências a
serem  superados  e  a  partir  dos  mesmos  a  elaboração  de  programas  de  desenvolvimento
individuais.  
-  Atender  as  necessidades:  é  o  processo  de  consolidação  dos  planos  de  desenvolvimento
individuais  (PDI’S)  e  a  viabilização  dos  projetos  de  educação  continuada,  conforme  as
necessidades apresentadas.
-  Retroalimentação:  é  o  processo  de  avaliação  dos  eventos,  registro  de  ações  de
desenvolvimento, verificação de fechamento de hiatos de competência, alimentação de uma
base de conhecimento para melhoria do processo como um todo.
Portanto,  o  plano  de  desenvolvimento  da  Petrobrás  para  alcançar  o  plano  estratégico  é
composto  do  estudo  das  competências  individuais  e  das  competências  técnicas  e  então
traçados o Gerenciamento de Desempenho do Líder (GDL) em Plano de Desenvolvimento do
Líder  (PDL)  e  o  Gerenciamento  de  Desempenho  de  Pessoal  (GDP)  em  Plano  de
Desenvolvimento Individual.

7. Conclusão
O advento da era do conhecimento nos tem feito repensar sobre a utilização do conhecimento.
Quando nos referirmos a este, estamos tratando do novo perfil de profissional, que é mais uma
vez mencionado, quando nos remetemos ao surgimento da universidade corporativa, no qual
exige um saber contínuo dos empregados.
A princípio a criação da universidade corporativa trouxe consigo uma mudança no centro de
treinamento e desenvolvimento das empresas. Este fato contribuiu para o que representa a
universidade  corporativa  nas  empresas  atualmente.  Que  é  justamente  a  formação  e  o
desenvolvimento  de  talentos  humanos  nas  empresas,  promovendo  o  conhecimento
organizacional, através de um processo contínuo de aprendizagem ativa e contínua.     
Com base nesse estudo de caso, percebe-se um direcionamento de imensa amplitude no que
concerne ao desenvolvimento de competências. Com posse nesses dados, não temos dúvida
que a Universidade Petrobras será um grande instrumento e um grande desafio para alcançar
os desafios pretendidos para o ano de 2015.   
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