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RESUMO 

 

 

          Verifica-se, nos últimos anos, uma tendência de criação de universidades 

corporativas com o objetivo de dar uma dimensão estratégica ao processo de treinamento e 

desenvolvimento de pessoas nas organizações. Esta dissertação identificou as 

possibilidades e dificuldades de implantação dessas universidades  em empresas brasileiras. 

           Na primeira etapa do estudo foi realizada  pesquisa bibliográfica com o objetivo de 

identificar as mais importantes contribuições da literatura sobre o tema.   Na segunda etapa, 

realizou-se uma pesquisa de campo em cinco empresas que implantaram suas universidades 

corporativas. 

          A pesquisa identificou como possibilidades das universidades corporativas a 

implantação de um processo de desenvolvimento de pessoal com dimensão estratégica, 

contínua e permanente e integração dos parceiros do negócio neste processo por elas 

implantado, reforçando as alianças estratégicas das empresas.   As principais dificuldades 

identificadas relacionam-se ao caráter doutrinário dos programas realizados, certas 

dificuldades no seu relacionamento com as universidades tradicionais e a possível 

resistência à mudança dos profissionais de treinamento e desenvolvimento. 
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APRESENTAÇÃO 

           

          Esta dissertação tem como tema central as universidades corporativas.   

Vislumbradas por alguns estudiosos e executivos como um novo e revolucionário 

paradigma do treinamento e desenvolvimento de pessoas nas organizações, a universidade 

corporativa tornou-se o centro das atenções da área de Administração de Recursos 

Humanos nos últimos anos.      O propósito dessa dissertação é identificar as possibilidades 

e as dificuldades de implantação de universidades corporativas nas empresas brasileiras. 

             No primeiro capítulo, apresenta-se o problema de pesquisa, a delimitação do 

estudo, a relevância da pesquisa e uma definição dos termos utilizados.   Apresenta-se, 

também, a metodologia da pesquisa, implicando a explicitação do tipo de pesquisa, sujeitos, 

coleta e tratamento de dados e as limitações do método escolhido.    

          No segundo capítulo, apresenta-se uma trajetória da função desenvolvimento de 

pessoas nas organizações.   As origens dessa função remontam às corporações de ofício da 

Idade Média porém, é no âmbito do movimento de Administração Científica que a função 

passa a estruturar-se formalmente nas empresas. No entanto, apenas recentemente vai 

assumir uma dimensão estratégica sendo denominada de Educação Corportiva.    

           Em seguida, no terceiro capítulo, explicitam-se as principais contribuições da 

literatura sobre o modelo de universidade corporativa.   São analisados o contexto de 
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surgimento das universidades corporativas, seu histórico e evolução, principais conceitos, 

desenvolvimento de seu projeto, linhas de aprendizagem utilizadas, limitações do modelo, 

possíveis parcerias e sua relação com as universidades tradicionais.   

           O quarto capítulo é dedicado à apresentação da pesquisa de campo realizada.   

Optou-se por realizar um estudo de caso em cinco empresas brasileiras que criaram sua 

universidade corporativa.   Neste capítulo faz-se um relato dos casos e analisam-se os 

pontos de convergência e divergência entre eles e em relação à literatura pesquisada.     

            Por fim, no quinto capítulo apresentam-se as conclusões, que dão a resposta ao 

problema de investigação e propõe-se uma nova agenda de pesquisa para melhor 

entendimento do tema. 
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 CAPÍTULO 1 

O PROBLEMA E A METODOLOGIA 

 

          Universidade Corporativa é um tema que tem estado no centro das atenções da 

Administração.   Nos últimos anos tem-se verificado uma ênfase no aprendizado como 

forma de empresas e pessoas manterem-se atualizadas face às constantes e rápidas 

mudanças do mundo atual.   A universidade corporativa é uma das estratégias que, com 

freqüência, as organizações públicas e privadas têm implementado para desenvolver as 

competências de seus funcionários e as suas próprias.   Este capítulo apresenta o problema 

de pesquisa e a metodologia nela utilizada.   

   

1. O Problema 

          Nesta seção apresenta-se o problema de pesquisa subdividindo-o em:  formulação da 

situação-problema, objetivo final da pesquisa, questões intermediárias, suposições, 

delimitação,  relevância e a definição dos termos utilizados.  

1.1    Formulação da situação-problema 

         Nos últimos anos tem-se verificado uma profunda mudança nas empresas de todo 

mundo.   O cenário que se apresenta é de intensa competição global e de constantes e 

profundas inovações tecnológicas que têm forte impacto nas organizações.   Nos últimos 15 

anos, por exemplo, as empresas vivenciaram uma explosão de tecnologias de gestão como a 

qualidade total, reengenharia, empowerment, benchmarking, entre outras, todas apontando a 

“solução” para a melhoria do desempenho organizacional, muitas não conseguindo seus 
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objetivos.   Como não poderia deixar de ser, o processo de mudança também ocorre nas 

áreas de Recursos Humanos das empresas.   Essa área têm sido solicitada, freqüentemente, 

a modificar seus processos, de modo a agregar valor nesse desafio empresarial de 

competitividade.   Esta solicitação tem sido tão intensa que a área está adotando novas 

denominações que possam expressar-lhe um novo de enfoque, por exemplo, a denominação 

de Gestão de Pessoas  tem sido muito utilizada ultimamente.    O desenvolvimento de 

pessoas tem sido um dos temas mais evidenciados nesta contribuição de Recursos 

Humanos ao desenvolvimento das organizações.   Entendido como um diferencial 

competitivo, o desenvolvimento de pessoas vem-se revestindo de dimensões não 

exploradas até então.   O modelo tradicional de treinamento e desenvolvimento está dando 

lugar às universidades corporativas. 

          As universidades corporativas apresentam-se como uma tentativa das organizações 

de envidar esforços para que o processo de desenvolvimento das pessoas tenha caráter 

contínuo e alinhamento estratégico.   Elas contribuem para a acumulação, difusão e 

desenvolvimento do conhecimento nas organizações.   Por meio dessas universidades as 

empresas tentam superar o modelo estático e reativo de treinamento e desenvolvimento, 

adotando amplo sistema educacional corporativo de modo a contribuir para o alcance dos 

objetivos da empresa. 

          A primeira universidade corporativa surgiu nos Estados Unidos na década de 50.   

Porém, a grande difusão deste conceito dá-se a partir da década de 90 naquele país que 

conta hoje com mais de 2.000 empresas que mantém sua universidade corporativa.   No 

Brasil, as universidades corporativas são um fenômeno relativamente recente.   No início da 

década de 90 assistimos a criação delas entre nós, mas apenas na segunda metade desta 
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década um número maior de empresas adotou este tipo de empreendimento.   Portanto, as 

empresas brasileiras estão ainda no limiar de suas experiências com as universidades 

corporativas.   Esta pesquisa busca compreender essas experiências e responder à seguinte 

questão: quais as possibilidades e as limitações  das universidades corporativas? Por que? 

         Portanto, identificar as possibilidades e as limitações que uma empresa encontra ao 

estabelecer sua universidade corporativa, bem como os motivos pelos quais possibilidades e 

limitações ocorrem, é o objetivo final do estudo. 

 1.2  Questões Intermediárias 

• Que é uma universidade corporativa? 

• Quais as razões que levam uma empresa a criar uma universidade corporativa? 

• Que contribuições são esperadas de uma universidade corporativa? 

• Quais as direções estratégicas das universidades corporativas? 

1.3 Suposições 

          Algumas suposições podem ser levantadas: 

• As universidades corporativas dão uma importante contribuição para a consecução dos 

objetivos estratégicos das empresas.  

• As universidades corporativas utilizam soluções inovadoras de aprendizagem em seus 

programas educacionais. 

• As universidades corporativas contribuem para a criação de uma filosofia de 

aprendizagem contínua nas organizações. 
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• As universidades corporativas têm dificuldades em serem implantadas face aos baixos 

investimentos em treinamento e desenvolvimento das empresas brasileiras. 

  1.4  Delimitação do Estudo 

          O estudo visa detectar as possibilidades e as limitações da implantação de 

universidades corporativas em organizações brasileiras.   Entende-se como possibilidades 

uma gama de possíveis benefícios e contribuições que são esperados delas à organização 

que as criou.   As limitações são entendidas como barreiras ou fatores que dificultam a 

implantação e a operação da universidade corporativa. 

          Nesta pesquisa identifica-se porque uma empresa resolve criar sua universidade 

corporativa, bem como as direções estratégicas assumidas por elas.   Além disso, a pesquisa 

identifica as formas de atuação das universidades corporativas verificando, por exemplo, 

quais seus principais programas e como eles são elaborados, que tecnologias educacionais 

são utilizadas, como são avaliados os programas realizados, que níveis hierárquicos na 

empresa ou fora dela alcançam os programas, as parcerias por ela realizadas e a existência 

ou não de uma sede física.   Pesquisou-se, também,  as diferenças do modelo tradicional de 

treinamento e desenvolvimento em comparação com a universidade corporativa e, também, 

as relações que elas mantém com as instituições de ensino superior do país. 

            O tema está relacionado a outros temas que tratam do desenvolvimento de pessoas e 

da estratégia empresarial, tais como: Organização de Aprendizagem, Gestão por 

Competências, Capital Intelectual e Gestão do Conhecimento.   Esses temas, que têm 

grande importância,  não estarão diretamente abordados neste estudo.   As referências que 

serão feitas a eles objetivam, unicamente, compreender melhor o contexto em que atua a 

universidade corporativa. 
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1.5  Relevância do Estudo 

         A Educação tem um papel relevante nas sociedades modernas.   Ela é um dos 

principais meios para que se alcancem graus mais elevados de acesso à sociedade do 

conhecimento, como é costumeiro denominar o momento que vivemos.   No âmbito das 

organizações, novas práticas educacionais podem conferir graus mais elevados de 

competitividade e modernidade.   No entanto, as práticas educacionais nas organizações 

passam por um momento de reconfiguração.   É um consenso entre pesquisadores, 

administradores e executivos que a educação e o desenvolvimento de pessoas estão ligados 

às organizações de alto desempenho.   Mas, quais serão as práticas mais adequadas para 

desenvolver pessoas? 

          Uma pesquisa realizada em 1998, por Fischer (In: Eboli, 1999), indicou que a 

principal mudança ocorrida nos últimos anos no modelo de gestão de pessoas das empresas 

brasileiras foi o direcionamento do foco de atenção de seus processos para a função 

desenvolvimento.   E, no contexto dessa função, a grande inovação apresentada são as 

universidades corporativas que imprimem nova dimensão à educação corporativa.   Elas 

são um importante instrumento para a formulação e a viabilização de práticas educacionais 

adequadas aos desafios atuais.   Este estudo faz-se relevante, pois busca entender o 

fenômeno universidade corporativa em empresas brasileiras. 

          Mas, seriam as universidades corporativas um novo modismo?   Na Administração 

tem-se verificado um grande número de novas teorias ou práticas nos últimos anos.   Se nos 

dispuséssemos a contar quantas novidades surgiram na Administração nos últimos anos 

chegaríamos a casa de uma centena.   Neste estudo verificaremos as razões das empresas 
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criarem suas universidades corporativas, buscando entender se isto é função de algum 

modismo. 

          Há, relativamente, poucos estudos realizados sobre o tema no Brasil.    O assunto é 

cercado de muita curiosidade e são requeridas pesquisa que possam compreendê-lo e 

interpretá-lo.   Assim,  este estudo visa preencher esta lacuna, colaborando para a melhor 

compreensão do tema. 

 

 

1.6  Definição dos Termos 

          Certos termos que estarão presentes em todo trabalho são aqui definidos para 

estabelecer um terreno comum de compreensão: 

Desenvolvimento de Pessoas-  processo de longo prazo de desenvolvimento de atitudes, 

habilidades e conhecimentos necessários para que um profissional tenha adequado 

desempenho no seu cargo atual e esteja capacitado para cargos futuros. 

Educação Corporativa-  processo integrado de treinamento,  desenvolvimento e educação 

de pessoas aplicado a toda uma organização, visando ao desenvolvimento de seus 

funcionários e da organização 

Estratégia Empresarial- padrão de ações e de alocações de  recursos projetadas para atingir 

os objetivos da organização. 

Objetivos Estratégicos- alvos principais ou resultados finais relativos à sobrevivência, valor 

e crescimento a longo prazo da organização. 
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Treinamento- programas de curto prazo aplicados de maneira sistemática e organizada, por 

meio do qual as pessoas obtêm informações e aprendem habilidades a serem utilizadas nas 

tarefas de seu cargo atual. 

Universidade Corporativa-  entidade educacional de uma organização que promove a 

educação corporativa com o objetivo de atender às suas estratégias. Podem ser 

denominadas também de academia corporativa, instituto de aprendizagem, faculdade ou 

escola empresarial. 

 

2.   Metodologia da Pesquisa 

          Neste tópico apresenta-se o método de pesquisa utilizado na dissertação.   Serão 

indicados o tipo de pesquisa adotado, o universo, a amostra e os sujeitos objetos da 

pesquisa, como os dados foram coletados, assim como as limitações do método. 

2.1  Tipo de Pesquisa 

          Adotando a taxonomia de Vergara (1998), classificaremos esta pesquisa quanto aos 

fins e quanto aos meios: 

a) Quanto aos fins: é uma pesquisa descritiva e explicativa.   Descritiva, na medida em que 

serão caracterizadas as universidades corporativas, identificados os objetivos que as 

empresas almejam por meio delas e os fatores que limitam sua atuação.   Explicativa 

tendo em vista a tentativa de esclarecer que fatores contribuem para que as empresas 

adotem o modelo de universidades corporativas, bem como suas vantagens e 

desvantagens em relação a outros modelos de treinamento e desenvolvimento de 

pessoas. 
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b) Quanto aos meios: é uma pesquisa bibliográfica e de campo.   Numa primeira etapa fez-

se um estudo sistemático em livros, artigos, teses e dissertações que tratam do tema, 

objetivando compor um referencial da produção teórica.   Na segunda etapa elegeram-

se cinco empresas que implantaram sua universidade corporativa e nelas foram-se 

coletar dados.   Essa circunstância aponta que a investigação é, também, um estudo de 

caso. 

2.2  Universo e Amostra 

          A pesquisa teve como universo todas as empresas brasileiras que têm sua 

universidade corporativa em funcionamento.  Uma pesquisa inicial com especialistas da 

área e na literatura sobre o tema apontou as seguintes empresas brasileiras que contam com 

uma universidade corporativa: Accor, Algar, Ambev, Amil, BankBoston, Caixa Econômica 

Federal, Carrefour, Datasul, Elma Chips, Embraer, General Motors, Leader Magazine, 

Martins, McDonald’s, Motorola, Petrobras, Rhodia, Telemar, Tigre, Xerox,  e Visa. 

          A amostragem, que teve como critério a acessibilidade, ficou circunscrita às 

empresas do eixo Rio de Janeiro-São Paulo, face às limitações de tempo e recursos para a 

pesquisa. 

          Buscou-se escolher empresas de ramos de negócios diferentes, com significativa 

parcela de mercado e, preferencialmente com atuação em escala nacional.   Foram 

contatadas inicialmente cerca de dez empresas com essas características e realizadas 

entrevistas em cinco delas.   As empresas pesquisadas são Ambev, Amil, Petrobras, 

Telemar e Visa. 

2.3  Coleta de Dados 
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A coleta de dados foi dividida em duas etapas, a saber: 

1ª Etapa- Foi realizada uma pesquisa bibliográfica em livros, periódicos especializados, 

teses e dissertações.   Estes materiais foram obtidos em bibliotecas como a da Fundação 

Getulio Vargas.    Fez-se, também, uma ampla pesquisa na internet, pois há sites que tratam 

deste tema.   A pesquisa bibliográfica teve como objetivo estabelecer um quadro de 

referência sobre a produção teórica acerca das universidades corporativas. 

2ª Etapa- Realizou-se um pesquisa de campo, na qual foram feitas entrevistas semi-

estruturadas com executivos responsáveis pelas universidades corporativas nas empresas 

selecionadas.   Nesta etapa buscou-se identificar casos significativos de universidades 

corporativas em empresas brasileiras visando responder questões como: 

- Qual a razão para criação da universidade corporativa? 

- Quais os objetivos e principais contribuições da universidade corporativa? 

- Como se estrutura uma universidade corporativa? 

- Quais os programas educacionais implementados nas universidades corporativas? 

- Como o modelo de universidade corporativa se diferencia das experiências passadas de 

treinamento e desenvolvimento? 

- Quais as maiores dificuldades da implantação e operação da universidade corporativa?  

Como superá-las? 

           As entrevistas foram realizadas nos meses de julho e agosto de 2001 (vide anexo  - 

guia de entrevistas).   Em média as entrevistas duraram cerca de uma hora e 30 minutos e, 

em certos casos, foram seguidas de visitas às instalações e conversas com outros integrantes 

das universidades corporativas.   Para compor um quadro geral da empresa e do ambiente 
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de negócios em que elas atuam foram pesquisados documentos oficiais das empresas como 

seus relatórios anuais e suas páginas na internet, notícias publicadas na imprensa e a 

bibliografia disponível. 

2.4  Seleção dos Sujeitos 

          Os sujeitos da pesquisa de campo foram os executivos responsáveis pelas 

universidades corporativas nas empresas pesquisadas.  As entrevistas foram realizadas 

respectivamente com as seguintes pessoas: 

Ambev- Srª Regina Langsdorf, Gerente de Planejamento Integrado e presidente do 

Conselho Curador da Universidade Ambev. 

Amil- Srª Claudia Daniene, Analista Master de Recursos Humanos e coordenadora da 

Escola Amil 

Petrobrás- Sr. Jorge Luiz Pereira Borges, Coordenador da Universidade Petrobras 

Telemar- Srª Maria Inês Divino Moreira de Góes, Gerente de Captação, Educação e 

Treinamento, gestora da Universidade Telemar. 

Visa- Srª Maria Cecília Montagner Loverro, Vice-Presidente Adjunto de Recursos 

Humanos 

2.5  Tratamento dos dados 

         O tratamento dos dados foi feito por meio do método hipotético-dedutivo.   Buscou-se 

estabelecer comparações entre os casos e verificar se haviam certas regularidades e 

causalidades entre eles.    Os dados obtidos foram categorizados e apresentados de forma 

estruturada para permitir uma análise crítica. 
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          A investigação desenvolveu-se a partir do relato dos entrevistados, o que solicitou 

uma interpretação do pesquisador sobre esses depoimentos.   Buscou-se compreender os 

significados das experiências, suas eventuais contradições e pôde-se compará-las com as 

contribuições da literatura pesquisada, permitindo uma análise crítica desses casos.  

2.6  Limitações do método 

          É importante apontar algumas limitações do método escolhido para a pesquisa:    

a) Bibliografia:  é restrita a produção de estudos no Brasil sobre o tema universidade 

corporativa.   Há apenas dois livros publicados no país sobre o tema, um deles de autora 

estrangeira, traduzido.   As teses, dissertações e os artigos publicados são em pequeno 

número.   Parte significativa da bibliografia estudada tem origem norte-americana, onde 

esses estudos estão mais avançados. 

b) Universo do Estudo: o estudo está concentrado nas empresas que apresentam 

universidades corporativas.   É possível que, em algumas empresas que não constituíram 

universidades corporativas, os tradicionais departamentos de Treinamento e 

Desenvolvimento atuem nos moldes daquelas.   Nesta pesquisa estes departamentos de 

Treinamento e Desenvolvimento não estarão incluídos na amostra, pois o objeto de estudo 

são as universidades corporativas. 

c) Tratamento dos Dados:  o estudo de casos escolhido para esta pesquisa tem limitações 

como qualquer outro método.   A principal limitação diz respeito à dificuldade de se 

estabelecer generalizações a partir de casos isolados.  Contudo, dada a precariedade de 

estudos da realidade brasileira na literatura, considerou-se ser ele bastante pertinente.           
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          Neste capítulo apresentou-se o problema da pesquisa, incluindo as suposições feitas, 

a delimitação do estudo, a relevância da pesquisa e os termos-chave utilizados. Apresentou-

se, também, metodologia de pesquisa adotada, implicando a explicitação do tipo de 

pesquisa, sujeitos, coleta e tratamento dos dados e as limitações do método escolhido. 
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CAPÍTULO 2 

DO TREINAMENTO À EDUCAÇÃO CORPORATIVA: TRAJETÓRIA DO 

DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS NAS ORGANIZAÇÕES 

 

          Neste capítulo será analisada a trajetória da função desenvolvimento de pessoas nas 

organizações.    Serão situadas na história as primeiras ações de formação profissional e 

treinamento que passam a ser formalizadas, sobretudo com o advento da Administração 

Científica.    Ao longo do século XX, a função treinamento e desenvolvimento evoluiu de 

uma necessidade acessória ao desempenho organizacional até assumir uma importância 

estratégica. Passa a ter a dimensão de educação corporativa, contribuindo para aumentar 

consistentemente o estoque de conhecimento e possibilidades de aprendizado 

organizacional por meio das universidades corporativas. 

2.1  Treinamento e Desenvolvimento: evolução histórica 

         Pode-se situar o treinamento numa perspectiva histórica como uma ação que contribui 

para a sobrevivência do  ser humano.    A rigor, pode-se considerar que à medida que o ser 

humano inventou ferramentas, armas, roupas e a linguagem, a necessidade do treinamento 

tornou-se um ingrediente essencial no processo civilizatório. Nos primórdios da 

humanidade treinar era o ato de transmitir a outros seus conhecimentos sobre como realizar 

tarefas indispensáveis à vida (Tickner, 1966).   Isto era feito pelo exemplo, pelos sinais e 

pelas palavras.   Quando a mensagem era recebida por outros com sucesso, a aprendizagem 

acontecia e o conhecimento ou a habilidade  estabelecia-se. 
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          Nas antigas civilizações, em que a escrita era privilégio de poucos os conhecimentos 

eram transmitidos pela palavra por meio de instrução direta.   Nesse sistema de aprendizado 

um indivíduo com experiência transmite seus conhecimentos aos novatos.   Atividades 

como agricultura, criação e artesanato foram transmitidas de geração em geração 

unicamente por meio da instrução direta e, também a medicina, a astronomia e o direito 

tiveram neste veículo sua principal forma de transmissão (Steinmetz, 1967). 

          Na Europa da Idade Média ocorreu a formação das corporações de ofício, que 

proporcionaram uma nova dimensão à preparação dos indivíduos para o trabalho.   As 

corporações de ofício eram associações de pessoas com interesses comuns num campo 

profissional.   Este tipo de instituição foi muito comum entre pedreiros, tecelões, ourives e 

artistas.   O objetivo básico das corporações de ofício era a oferta de bens e serviços à 

sociedade, num sistema de auxílio mútuo entre seus integrantes. 

          Três tipos de membros compunham as corporações de ofício: os mestres, os artesãos 

ou jornaleiros e os aprendizes.   Os mestres eram experientes profissionais que dirigiam os 

trabalhos nas corporações e detinham a propriedade das matérias-primas e ferramentas 

utilizadas.   Os artesãos ou jornaleiros (de jorna, derivado do francês journèe, ou dia) já 

haviam passado pelo estágio de aprendizes, mas não eram tão qualificados quanto os 

mestres.   Os jovens aprendizes medievais serviam a um mestre por determinado período, 

freqüentemente vivendo em sua casa como se fossem membros da família.   O treinamento 

do aprendiz era realizado individualmente e terminava quando seu desempenho nas tarefas 

atingia os padrões esperados, assim demonstrando que ele tinha aprendido o ofício e 

poderia ser admitido na corporação.    Ao término de seu aprendizado, em média aos 18 

anos de idade, o indivíduo tinha obtido todo o conhecimento que precisaria em toda sua 
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vida profissional (Heilbroner, 1980 ; Hobsbawm, 1979).            O sistema de corporações, 

que sobreviveu por oito séculos, adaptou-se à produção em pequena escala mas, deve-se 

ressaltar,   provou ser efetivo, também, em projetos suntuosos como os das construções das 

catedrais medievais. 

          No século XVIII, com o advento da Revolução Industrial, o sistema de produção e 

ensino profissional das corporações de ofício caminhou para seu desfecho.   A era das 

fábricas fez com que os operários submergissem como apêndice de máquinas.   Durante os 

primeiros decênios da Revolução Industrial os trabalhadores assalariados receberam 

mínima atenção.  Condições de trabalho precárias, baixos salários, longas jornadas e 

nenhum treinamento era o quadro das relações de trabalho nessa época.   Tickner (1966) 

aponta que apenas nas sociedade escravocratas tenha-se diminuído mais os seres humanos. 

A administração era com base na prática e as margens de lucro tão elevadas que não havia 

necessidade de melhorias gerenciais.   O medo do desemprego pairava no ar, fazendo com 

que os indivíduos se submetessem a tão terríveis condições de trabalho.    

          Se nas fábricas o treinamento foi nulo, as técnicas industriais começaram a ganhar 

espaço na educação formal.   Segundo Tickner (1966), as escolas profissionais francesas 

iniciaram-se em 1795 com a criação da Ècole Polytechnique.   O Instituto Federal de 

Tecnologia da Suiça foi criado em 1855, nos Estados Unidos, o Massachusetts Institute of 

Technology – MIT  iniciou suas atividades em 1861 e a Regent Street Polytechnic Schooll 

de Londres, em 1880.   Houve, portanto, a preocupação de formar profissionais de nível 

superior no âmbito das novas tecnologias oriundas da Revolução Industrial.   No Brasil, a 

Escola Politécnica no Rio de Janeiro, fundada em 1874, e a Escola de Minas em Ouro Preto 

de 1876 revelam esta tendência.  
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          Outras tendências registradas no fim do século XIX e começo do século XX são a 

criação de escolas técnicas de formação de profissionais de nível médio e o estabelecimento 

das chamadas “escolas de fábrica”, primeiro esforço organizado de treinamento nas 

empresas (Steinmetz, 1967).   A Hoe and Company de Nova York, Estados Unidos, uma 

indústria de equipamentos gráficos, inovou, criando sua escola de formação de técnicos em 

artes gráficas em 1872.   Steinmetz (1967) aponta que as “escolas de fábrica” surgiram num 

momento em que o antigo sistema de treinamento individual, característico das corporações 

de ofício, mostrava-se inadequado para a era industrial que requeria formação de maiores 

contigentes de operários.   Outras empresas formaram suas “escolas de fábrica” como a 

Westinghouse em 1888, a General Electric em 1901 e a International Harvester em 1907. 

          A tendência de preparação dos trabalhadores na própria empresa ganhou força com o 

advento do movimento de Administração Científica no início do século XX.   Frederick W. 

Taylor,  expoente deste movimento, aponta que: 

Ocorre que nossos operários em todos os ofícios têm aprendido o modo de executar 

o trabalho por meio da observação dos companheiros vizinhos.   Assim, há 

diferentes maneiras em uso para fazer a mesma coisa. [...] Ora, entre os vários 

métodos e instrumentos utilizados em cada operação, há sempre método mais 

rápido e instrumento melhor que os demais.   Esses métodos e instrumentos 

melhores podem ser encontrados bem como aperfeiçoados na análise científica de 

todos aqueles em uso, juntamente com acurado e minucioso estudo do tempo. 

(Taylor, 1980, p.40) 
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          Henri Fayol, outro expoente da Administração Científica, focalizou sua atenção na 

formação dos dirigentes de empresa.  Ele pode ser considerado um pioneiro daquilo que 

hoje conhecemos como desenvolvimento executivo.    Em seu livro Administração 

Industrial e Geral, publicado em 1916,   cujo leitmotiv é a necessidade e possibilidade de 

um ensino administrativo ele expõe: 

Entretanto, seja qual for a dificuldade da escolha dos agentes ela não é talvez tão 

grande quanto a de sua formação.   O bom agente – técnico, comercial, 

administrativo, financeiro, etc. – não é um produto espontâneo da natureza; para 

que ele exista é preciso formá-lo, e essa formação representa geralmente longos e 

laboriosos esforços de que participam a família, a escola, a oficina e o Estado. 

O problema da formação dos agentes preocupa vivamente todas as categorias de 

organizações – industriais, comerciais, militares, políticas, religiosas, sociais.   Os 

esforços empregados por todas para obter bons agentes e bons chefes são 

consideráveis e assemelham-se (Fayol, 1981,  p.111). 

 

          Há, portanto, neste início da Administração como ciência uma atenção à necessidade 

de treinar e desenvolver pessoas.   Na perspectiva taylorista, que assume maior destaque, a 

preparação do indivíduo para o trabalho está relacionada “à maneira certa de executar o 

trabalho”.   Segundo Taylor, para cada trabalho existe uma única maneira certa de realizá-

lo.   Nesse sentido, o papel do administrador é descobrir e adotar a maneira certa dos 

trabalhadores executarem suas tarefas e assim maximizar a eficiência do trabalho.   Treinar, 

nessa perspectiva, é ensinar ao trabalhador a maneira correta de executar determinado 

trabalho, desenvolvendo suas aptidões sensomotoras.   O treinamento limitava-se a 
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desenvolver a destreza no manuseio de ferramentas e dos materiais, e o conhecimento das 

máquinas e operações (Fontes, 1977).  Essa concepção simplista e mecânica, imposta pelo 

trabalho fragmentado, influenciou decisivamente o modelo de treinamento do século XX.   

O sistema de Taylor, que posteriormente recebeu contribuições importantes de Henry Ford, 

é considerado por muitos estudiosos como um paradigma do sistema capitalista, o 

paradigma taylorista-fordista.  Este sistema elevou enormemente a produção e a 

produtividade. Porém, ao mesmo tempo gerou condições de trabalho insatisfatórias 

originárias da extrema rigidez dos métodos de trabalho que destituíam dos operários a 

possibilidade de criatividade e separou-os do produto de seu trabalho, alienando-os. 

                    Com o advento da Escola de Relações Humanas, cujas idéias ganharam 

divulgação a partir da década de 30, temas como a dimensão grupal do trabalho e a 

existência de uma organização informal paralela à estrutura formal da empresa ganham 

importância e influenciaram o treinamento.   O pressuposto da Administração Científica de 

que o desempenho está relacionado somente com o domínio da técnica do trabalho, 

habilidades físicas e incentivos monetários passou a ser questionado.   Os autores da Escola 

de Relações Humanas provaram em seus estudos que o desempenho está, também, 

relacionado a fatores como o grau de interação do grupo, liderança e motivação (Motta, 

1998).    Assim, questões comportamentais dessa natureza foram incluídas nos programas 

de treinamento das organizações. 

          A partir da década de 50, no âmbito da Teoria Geral de Sistemas e que se tornou um 

modelo para a análise do comportamento organizacional, o treinamento, embora ainda 

considerado como elemento regulatório, já não é mais entendido como um evento isolado, 

mas como um processo sistêmico.   Solidificou-se, a partir de então, o processo cíclico do 
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treinamento, composto por etapas como levantamento de necessidades, programação e 

planejamento, execução e avaliação. 

          O Desenvolvimento Organizacional conduz a teoria da administração a níveis 

elevados de formalização e a capacitação profissional e recebe contribuições importantes. 

Bennis (1969) conceitua Desenvolvimento Organizacional como uma estratégia 

educacional adotada para trazer à tona uma mudança organizacional planejada, exigida 

pelas demandas às quais a organização tenta responder, e que enfatiza o comportamento 

baseado na experiência.   Por sua vez, Motta (1998) entende Desenvolvimento 

Organizacional como a mudança organizacional planejada, sendo esta compreendida como 

um conjunto de alterações no ambiente de trabalho de uma organização.     O autor indica 

dois tipos possíveis de alterações: estruturais e comportamentais.   

            É no campo das alterações comportamentais que importantes contribuições ao 

treinamento foram dadas pelo Desenvolvimento Organizacional.   As alterações 

comportamentais eram dirigidas para o desenvolvimento da comunicabilidade e da 

criatividade, para a formação de equipes administrativas coesas e homogêneas, para a 

quebra de resistência à mudança e para a valorização dos aspectos humanos no trabalho 

(Motta, 1998).  Muitas técnicas visando às alterações comportamentais foram utilizadas, 

porém, deve-se destacar a técnica “laboratório de sensibilidade”,  amplamente utilizada.    

Segundo Azevedo (1969), o “laboratório de sensibilidade” é uma comunidade residencial 

temporária dedicada a apoiar a mudança e a aprendizagem experimental em que novos 

padrões comportamentais são testados.   A parte central dessa espécie de treinamento é uma 

inovação educacional chamada T-Group, na qual os indivíduos de um grupo relativamente 
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não estruturado participam de trocas de informações sobre experiências e apoiam-se  

reciprocamente no desenvolvimento de novos comportamentos. 

          Nesse momento estabeleceu-se, também, a concepção da capacitação profissional em 

dois processos distintos, embora complementares: o treinamento e o desenvolvimento.  

Malvezzi (1995) conceitua desenvolvimento como o processo de ampliação do potencial do 

indivíduo, contribuindo para a ascensão na carreira, e treinamento como o aperfeiçoamento 

do desempenho do indivíduo no mesmo cargo ou nível hierárquico  ocupado. 

          Embora, ao longo do tempo, tenham-se alargado as dimensões do treinamento, o 

modelo central continuava sendo o da Administração Científica.   Nesse modelo, em que as 

tarefas de produção não eram complicadas ou difíceis, pois eram muito fragmentadas, os 

períodos de treinamento tinham curta duração.   O mesmo padrão de treinamento foi, 

gradativamente, aplicado ao trabalho administrativo, também decomposto em tarefas 

pequenas e repetitivas. 

          Nessa linha de pensamento, comenta Malvezzi (1995) sobre o paradigma taylorista-

fordista: 

Na fábrica taylorista, mesmo enriquecida com o reconhecimento da complexidade 

expressa pela abordagem sistêmica, o ser humano entrou “caricaturizado”, porque 

não foi assumido como pessoa (sujeito), mas como um conjunto de atributos 

articulados de modo complexo, a serem manipulados em função de valores 

oriundos de sua relação direta com as tarefas a ele designadas ou ao nível 

hierárquico de poder.   Essa concepção de administração e formação profissional 

predominou até os anos 70.   A partir dos anos 80, mudanças radicais e 

abrangentes começaram a abalar o mundo do trabalho.   Os negócios tornaram-se 
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mais competitivos e novas tecnologias apareceram permitindo novas formas de 

organização e produção. (Malvezzi, 1995, p. 25) 

 

          Uma nova concepção sobre o treinamento e desenvolvimento passou a ganhar forma 

a partir das mudanças no cenário empresarial mundial nos anos 80.   Wood (1995) 

classifica as principais características da mudança: 

- os consumidores tornam-se mais exigentes; 

- um número cada vez maior de competidores chega a cada dia ao mercado; 

- o ciclo de vida dos produtos reduz-se; 

- a força de trabalho requer novo tipo de tratamento; 

- a velocidade torna-se fundamental, empresas reestruturam-se ou passam por profundas 

mudanças. 

          Além desses itens deve-se lembrar que há outros motores da mudança como a 

emergência do modelo japonês de administração na década de 80.  As empresas japonesas 

de alto desempenho tornaram-se um desafio às empresas ocidentais e, na década de 90, o 

vertiginoso desenvolvimento da tecnologia da informação que reconfigurou estruturas e 

processos organizacionais, estabelecendo a Era do Conhecimento, substituta da Era das 

Fábricas.   A respeito dessa Era do Conhecimento, Naisbitt e Abuderne (apud Wood, 1995) 

afirmam que o capital humano é o seu recurso mais importante e, pela relativa escassez, o 

mais valorizado.    Esse é o contexto em que a função de desenvolvimento passa a ter 

dimensão estratégica nas empresas, papel que nunca tinha alcançado até então. 
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2.2  O Desenvolvimento de Pessoas como Fator Estratégico 

            As profundas mudanças por que passa o cenário empresarial têm evidenciado a 

importância das organizações aprenderem a como desenvolver seus talentos humanos, 

tornando-se este um fator crucial e diferenciador para o sucesso da organização.       Nos 

mais recentes movimentos da Administração está presente a necessidade do 

desenvolvimento de pessoas como fator primordial para o alcance dos objetivos 

estratégicos das organizações.   Há inúmeras obras nos últimos anos que enfatizam essa 

tendência.  Analisaremos, a seguir, as contribuições de alguns autores sobre o tema. 

          No âmbito da Qualidade Total, Deming (1990) aponta em dois dos seus 14 pontos da 

Qualidade, urgência de políticas efetivas de desenvolvimento de pessoas.   No sexto ponto 

da Qualidade, este autor indica a necessidade das empresas instituírem o treinamento e o 

retreinamento.   Partindo da constatação de que a maioria das empresas não tem programas 

estruturados de treinamento e desenvolvimento e de que as pessoas aprendem o trabalho 

com colegas que, freqüentemente, não estão adequadamente preparados para serem 

instrutores de treinamento, Deming aponta a necessidade de eliminar o treinamento mal 

realizado.   No décimo-terceiro ponto da Qualidade, o autor complementa a constatação 

anterior, indicando a fundamental importância de instituir um sólido programa de educação 

e retreinamento.   Afirma: 

Não basta ter boas pessoas na organização.   Elas têm que estar sempre adquirindo 

novos conhecimentos e novas habilitações necessárias para trabalhar com 

materiais e métodos de produção novos.   A educação e o retreinamento – um 
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investimento em pessoal – são requisitos do planejamento a longo prazo. (Deming, 

1990, p.85) 

          Pode-se dizer que Deming reforça a necessidade da adoção do conceito de educação 

no contexto da Administração, algo proposto antes, mas pouco praticado.   Até então, as 

atividades de treinamento e desenvolvimento centravam-se na melhoria do desempenho e, 

em particular, da produtividade dos funcionários, melhorando suas habilidades para a 

realização das tarefas do cargo.   A perspectiva da educação visa ampliar as possibilidades 

do indivíduo na empresa, não só preparando-o para as tarefas, mas também, alargando seus 

horizontes profissionais e de vida. 

          Mesmo na Reengenharia, polêmico modelo de Administração, verifica-se a 

importância estratégica do desenvolvimento de pessoas.   A Reengenharia, processo pelo 

qual muitas empresas passaram no final da  década de 80 e início da década  seguinte, 

implica redefinição radical dos processos de uma empresa.   Os processos antes da 

Reengenharia eram fragmentados e exigiam trabalhadores ultra-especializados.   Após este 

movimento, os processos tornaram-se integrados e são exigidas múltiplas habilidades das 

pessoas.   Isso implica um novo tipo de preparação para o trabalho.   Na análise de Hammer 

e Champy (1994), o desenvolvimento assume um papel de educação: 

As empresas tradicionais costumam enfatizar o treinamento dos empregados – 

ensinar-lhes a realizar um determinado serviço ou a lidar com uma situação 

específica.   Nas empresas praticantes da reengenharia, a ênfase se desloca do 

treinamento para a educação, ou a contratação de pessoal especializado.   O 

treinamento aumenta as habilidades e competências e ensina aos empregados o 
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“como” de um serviço.   Já a educação ensina o “por quê” e aumenta sua visão. 

(Hammer e Champy, 1994, p.57) 

          Empresas que passaram pela reengenharia têm serviços multidimensionais e 

dinâmicos.   Nessas empresas, os cargos são fluídos.   As empresas precisam, neste caso, de 

pessoas capazes de discernir o que precisa ser feito e fazê-lo, pessoas capazes de criar a 

posição que se adapte a elas.   Em um ambiente de flexibilidade e mudança, é quase 

impossível contratar alguém já detendo todas as informações necessárias; por isso, a 

educação contínua durante todo o tempo de vida de um serviço torna-se norma em uma 

empresa que implantou a reengenharia, assim como naquelas expostas a um ambiente 

competitivo. 

          Outra contribuição para a ascensão do desenvolvimento de pessoas ao nível de 

estratégia empresarial dá-se no início da década de 90.   Percebe-se, então, um movimento 

para tornar as empresas naquilo que se convencionou chamar de organização de 

aprendizagem (learning organization).   Senge (1990) propõe que qualquer organização 

pode mudar e conseguir avanços surpreendentes se adotar técnicas que ajudem seus 

membros a se livrar das deficiências de aprendizagem, da forma de pensar, criar e trabalhar 

da maioria das pessoas.   Em resumo, para este autor é possível criar, em qualquer 

organização,  um ambiente  de renovação constante, um processo de contínuo aprendizado. 

Uma organização de aprendizagem é uma organização que está continuamente 

expandindo sua capacidade de criar seu futuro.   Para ela, não basta apenas 

sobreviver – ela precisa de “aprendizagem de sobrevivência”, mais conhecida por 

aprendizagem de adaptação, e de “aprendizagem generativa”, que estimula nossa 

capacidade criativa. (Senge, 1990, p. 23) 
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          Senge (1990) propõe um conjunto de técnicas, as cinco disciplinas da organização de 

aprendizagem: raciocínio sistêmico, domínio pessoal, modelos mentais, objetivo comum e 

aprendizado em grupo.   As cinco disciplinas devem ser praticadas em conjunto para 

alcançar o objetivo da organização de aprendizagem. 

         Uma das idéias abordadas pelo autor é de que o processo de aprendizado ocorre de 

forma cíclica, ou seja, adota-se uma determinada ação para depois se refletir sobre ela, e 

então se age novamente.   Os sentimentos percebidos influenciarão o processo de 

pensamento, o que determina como formamos nossas crenças acerca do mundo em que 

vivemos.   Este ciclo pode-se tornar vicioso, conduzindo-nos a ações repetitivas, pois para 

um mesmo tipo de ação muito provavelmente receberemos o mesmo tipo de resposta.   Por 

isso, é importante conhecer o ciclo do aprendizado e usar as cinco disciplinas para 

descobrir novas formas de agir. 

         A disciplina aprendizado em grupo remete o autor ao tema treinamento e 

desenvolvimento de pessoas: 

As técnicas de aprendizagem em grupo são diferentes das técnicas de aprendizagem 

individual, e o melhor meio de dominá-las é através do treinamento.   É por isso 

que as equipes de aprendizagem precisam de “campos de treinamento”, meios de 

praticarem em conjunto para poderem desenvolver suas técnicas de aprendizagem 

em grupo.   A ausência quase total de treinamento é provavelmente o fator 

predominante que impede a maioria das equipes administrativas de constituírem 

unidades eficientes de aprendizagem. (Senge, 1990, p. 231) 
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          A aprendizagem organizacional configura-se, assim, como uma fonte de vantagem 

competitiva, fator que num cenário de intensa concorrência é almejado pelas organizações.    

Nesta linha de pensamento, Argyris (2000) aponta que qualquer empresa que tenha 

aspirações ao sucesso no ambiente de negócios de peso deve primeiro resolver um 

problema básico: o sucesso no mercado depende cada vez mais do aprendizado (p. 185).   

Para este autor, o maior problema da aprendizagem organizacional refere-se aos indivíduos 

e seu processo individual de aprendizado.   Em pesquisas com gerentes e consultores, ele 

constatou uma concepção restrita: a de que aprendizagem para eles  resumia-se a  “solução 

de problemas” e um comportamento defensivo em relação ao aprendizado.   Estes aspectos 

limitam as possibilidades individuais de aprendizagem e dificultam o aprendizado 

organizacional.   Para a superação destes problemas, Argyris (2000) aponta que se faz 

necessário que as formas como gerentes e empregados raciocinam sejam foco do 

aprendizado organizacional e dos programas de melhoria contínua.  

          O tema aprendizagem organizacional vem desdobrando-se em inúmeras pesquisas e 

linhas de pensamento que vêm municiando as estratégias organizacionais de educação 

corporativa nos últimos anos.   O conceito de aprendizagem organizacional está 

freqüentemente inserido nas missões, valores e ações estratégicas das empresas na última 

década.   Mais recentemente, constata-se um preocupação de acadêmicos e executivos com 

o conhecimento nas organizações.  Gestão do conhecimento, trabalhadores do 

conhecimento, empresa criadora do conhecimento tornaram-se temas candentes.   A este 

respeito, Nonaka (2000) analisa que: 
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Numa economia na qual a única certeza duradoura é a incerteza, a única fonte 

segura e duradoura de vantagem competitiva é o conhecimento.   Numa época em 

que os mercados se deslocam, as tecnologias proliferam, os concorrentes se 

multiplicam e os produtos tornam-se obsoletos quase que de um dia para o outro, 

as empresas de sucesso são as que consistentemente criam conhecimento novo, 

disseminam esse conhecimento amplamente a toda organização e, rapidamente, o 

incorporam a novas tecnologias e produtos. (Nonaka, 2000, p. 43) 

           

            Entretanto, Nonaka adverte que as empresas têm uma noção equivocada do que seja 

conhecimento.   A idéia de que a organização é uma “máquina de processamento” e de que 

o único conhecimento útil é o conhecimento explícito que se apresenta como formal e 

sistemático é predominante.   Porém, o processo de criar conhecimento não se reduz a obter 

conhecimento explícito.   A criação do conhecimento novo “depende de se conseguir 

recolher percepções tácitas e freqüentemente altamente subjetivas, intuições e palpites de 

empregados [...] e, a chave para esse processo é o comprometimento do empregado e o 

sentido de identidade do empregado em relação à empresa” (Nonaka, 2000, p. 45).  Em- 

presas que criam conhecimento estão, portanto, envolvidas com idéias e ideais, situação 

exemplificada pelo autor em empresas japonesas líderes em seu ramo de negócio.  A 

integração de conhecimento explícito e tácito e a criação de um ambiente que favoreça a 

criação, assimilação e aplicação do conhecimento passa a configurar-se, também, como 

uma possível fonte de vantagem competitiva. 

          A gestão do conhecimento é criticada por Senge (apud Davenport & Prusak, 1998), 

que aponta o fato de ela dar excessiva ênfase na tecnologia da informação e na gestão da 
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informação.   Por outro lado, a aprendizagem organizacional sofre críticas de autores 

ligados à gestão do conhecimento como Davenport e Prusak (1998), pois ela coloca pouca 

ênfase no conhecimento estruturado e no uso da tecnologia para captar e alavancar esse 

conhecimento, sendo considerada por eles como muito  conceitual e abstrata para fazer 

diferença a longo prazo nas organizações. 

          Verifica-se, no atual momento, estratégias distintas que visam potencializar a 

competitividade empresarial a partir do conhecimento ou da aprendizagem.   É importante 

frisar que não existem fórmulas determinantes de promoção da aprendizagem e 

conhecimento nas organizações.   Cada organização tem suas próprias particularidades e 

seu contexto cultural próprio, o que implica  soluções diferentes para cada uma delas.   As 

universidades corporativas surgem como uma das estratégias organizacionais de 

implementação de um processo contínuo de educação corporativa, visando à promoção da 

aprendizagem organizacional e da gestão do conhecimento. 

          Este capítulo apresentou a evolução do desenvolvimento de pessoas nas organizações 

que, mesmo sendo considerado de grande importância desde as primeiras teorias da 

administração, só recentemente alcançou dimensão estratégica. 
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CAPÍTULO 3 

UNIVERSIDADES CORPORATIVAS: ESTRATÉGIA DE APRENDIZADO 

CONTÍNUO 

 

          Neste capítulo serão tratados os principais temas que envolvem o modelo de 

universidade corporativa.   Será feita análise do contexto do surgimento das universidades 

corporativas, seu histórico e evolução, principais conceitos, desenvolvimento de seu 

projeto, linhas de aprendizagem utilizadas, limitações, possíveis parcerias e sua relação 

com as instituições de ensino superior.   Argumenta-se que a universidade corporativa é 

uma importante estratégia que as organizações vêm implementando para desenvolver  suas 

possibilidades de aprendizado, fator crucial para melhorias de seu desempenho.  

3.1  O contexto do surgimento das Universidades Corporativas 

          A intensa concorrência no mercado global implica inúmeras redefinições no 

ambiente organizacional, despontando a educação e o desenvolvimento dos funcionários 

como um fator importante para a criação ou a manutenção de vantagens competitivas.    

Malvezzi (1995) aponta que, diante dessa nova configuração da gestão de empresas, o 

desenvolvimento de pessoas assume características como: 

- reproduzir o mais fielmente possível o ambiente de trabalho no qual o treinando 

operará, porque, além de aprender o know-how, ele precisará saber o maior número 

possível de razões pelas quais algo pode ou deve ser feito.   Por isso, o treinamento on-

the-job está tornando-se cada vez mais popular e necessário. 



 37 

- Reconceituação da capacitação profissional como algo que vai além de aquisição de 

informações, mudanças de atitudes e desenvolvimento de habilidades, para incluir a 

reelaboração de significados e revisão dos referenciais de ação. 

- Ensinar os indivíduos a pensar, a  fazer autocrítica e a aprender a aprender. 

           Para Ulrich (1998), num ambiente empresarial global, variável e exigente 

tecnicamente, encontrar, desenvolver e manter pessoas talentosas será o campo de batalha 

das empresas.         Ratificando esse desafio,  Meister (1999), analisa que as mudanças no 

ambiente de negócios indicam cinco forças que impulsionam a tendência do 

desenvolvimento de pessoas assumir um papel estratégico.   São elas: a emergência da 

organização não hierárquica, enxuta e flexível; o advento e a consolidação da “economia do 

conhecimento”; a redução do prazo de validade do conhecimento; o novo foco na 

capacidade de empregabilidade / ocupacionalidade para a vida toda em lugar do emprego 

para a vida toda; e uma mudança fundamental no mercado de educação global.   A seguir, 

tais forças são discriminadas: 

q a emergência da organização não hierárquica, enxuta e flexível: a reengenharia tornou 

as empresas mais enxutas, mais planas e menos hierárquicas, o que as distingue de 

maneira clara das corporações pesadas e hierarquizadas anteriores à década de 90.   A 

valorização de equipes de trabalho e um processo decisório descentralizado são 

características dessas empresas que competem em ambientes turbulentos e de mudanças 

rápidas.   Conseqüentemente, o conceito de trabalho muda.   Meister (1999, p.3) assim 

analisa-o: 

Nela (a organização enxuta e flexível), trabalho e aprendizagem são essencialmente 

a mesma coisa, com ênfase no desenvolvimento da capacidade do indivíduo de 
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aprender.   Para prosperar nesse ambiente global em constante transformação é 

necessário um novo tipo de organização, em que um modo de pensar compartilhado 

por todos os funcionários é vital para o sucesso no longo prazo. 

q A economia do conhecimento – da força muscular para o cérebro: Stewart (1997) e 

Meister (1999) apontam que as economias mundiais estão transformando-se de maneira 

acelerada para o que se convencionou chamar de Economia ou Era do Conhecimento.   

Neste caso, o principal aspecto a ser ressaltado é o fato de que o setor da economia que 

mais cresce hoje é aquele que envolve conhecimento.   Os trabalhos manuais e aqueles 

que exigiam baixa qualificação estão em franco declínio.   A qualificação mental é hoje 

essencial para que um trabalhador encontre uma posição no mercado de trabalho.   

Drucker (2000) indica que os profissionais do conhecimento já somam pelo menos um 

terço e, mais provavelmente, dois quintos de toda a força de trabalho dos Estados 

Unidos.   Nesta mesma linha de pensamento, Argyris (2000) indica que os empregos, 

não importa com que títulos, estão assumindo contornos de um “trabalho de 

conhecimento”, apresentando-se cada vez mais como uma combinação de 

especialização técnica com  capacidade de trabalhar em equipe e  reflexão crítica de 

suas práticas,  orientando-as para  as necessidades dos clientes e para a mudança. 

q redução do prazo de validade do conhecimento:  a era do conhecimento caracteriza-se 

por um intenso avanço da ciência e uma disseminação acelerada das informações.   

Neste cenário, os conhecimentos que uma pessoa dispõe têm vida curta, são 

substituídos por novos avanços em pouco tempo.   Isso faz com que a atenção com a 

aprendizagem contínua seja essencial para empresas e indivíduos que desejam manter-

se atualizados. 
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q empregabilidade/ocupacionalidade vitalícia é o foco no mercado de trabalho: o antigo 

contrato social implícito – “você trabalha bastante e terá emprego durante o tempo que 

quiser” – não existe mais.   A segurança no emprego não é mais uma decorrência do 

trabalho em uma única empresa, mas da manutenção de uma carteira de qualificações 

relacionadas ao emprego (Meister, 1999). 

q mudança no mercado de educação global: a base de conhecimentos de um indivíduo 

deve ser reciclada periodicamente como conseqüência da redução do prazo de validade 

do conhecimento.   Afirma-se hoje que a educação não mais termina quando o aluno  

forma-se na escola tradicional como no passado.   O desafio da  permanente atualização 

é assumido pelas organizações que devem tornar-se entidades educadoras se quiserem 

manter-se competitivas. 

          Há, portanto, nos últimos anos, uma marcante tendência à valorização do 

desenvolvimento e educação das pessoas.      Nos trabalhos mais recentes de vários autores 

( Drucker, 2000; Meister, 1999;  Stewart, 1998;  Ulrich, 1998, entre outros) há preocupação 

com a educação continuada das pessoas nas organizações, assumindo o nível de vantagem 

competitiva.   Em função desta tendência surgem mudanças substanciais nas atividades de 

treinamento e desenvolvimento nas organizações, correspondendo à disseminação do 

conceito de universidade corporativa. 

 

3.2   Universidades Corporativas: evolução histórica 

          O conceito de universidade corporativa surgiu nos Estados Unidos da América na 

década de 50.   Em 1985, contavam-se cerca de 400 universidades corporativas naquele 
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país e, em 1999 eram cerca de 2.000, entre elas as de empresas como a Disney, 

McDonald’s, General Motors, Arthur Andersen, Motorola e General Electric.    Isto denota 

que apesar do conceito ser antigo, pois tem mais de 45 anos, seu crescimento é recente, 

tendo sido nos últimos 15 anos do século XX que ocorreu um surto de criação de 

universidades corporativas. 

          A primeira universidade corporativa foi formada na empresa General Electric nos 

Estados Unidos no ano de 1955.    O General Electric Management Development Institute, 

cujo campus situa-se em Crotonville, estado de Nova York, concentrou-se inicialmente na 

preparação de executivos de alto potencial para assumir cargos estratégicos da empresa.   O 

primeiro programa desta universidade corporativa foi um curso de 13 semanas de 

desenvolvimento de executivos.   Hoje, o Crotonville Institute é uma universidade 

corporativa de atuação mundial, veículo do comprometimento da empresa com a educação 

e o desenvolvimento dos seus funcionários, proporcionando cursos a funcionários de todos 

os níveis hierárquicos.  

          Um interessante caso de criação de uma universidade corporativa é relatado na 

literatura acadêmica: o processo de criação da universidade corporativa da  Motorola nos 

Estados Unidos.   Wiggenhorn (1990), num clássico artigo na Harvard Business Review 

relata esta experiência.   O autor aponta que até a década de 80 a empresa tinha como linha 

de atuação em aspectos relativos ao seu pessoal, contratar pessoas para executar um 

conjunto de tarefas e não exigir capacidade de pensamento delas e um aprendizado da 

maioria dos funcionários e alguns gerentes por observação, experiência e erro.    A 

mudança das regras de produção e competição durante a década de 80  provocaram um 
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esgotamento dessas práticas e a conseqüente redefinição do treinamento e educação na 

Motorola.  

          Desde a percepção que a empresa necessitava elevar o desenvolvimento de pessoas a 

uma dimensão estratégica até a criação da Universidade Motorola, alguns anos se passaram.   

Wiggenhorn (1990) comenta que muitos executivos foram resistentes à idéia, pois 

consideraram-na como um desperdício de recursos que não agregaria valor à empresa.   Em 

1989,  foi criada a Universidade Motorola que adotou uma nova abordagem ao processo de 

aprendizado naquela empresa.   Antes dela, a ação de treinamento e desenvolvimento tinha 

resultados insatisfatórios, os programas não eram contínuos e a transformação do 

conhecimento em mudança organizacional era muito lenta.   Desde seu início, a 

Universidade Motorola caracterizou-se pelo comprometimento da alta administração com o 

conhecimento e mudança, e a aprendizagem passou a ser um investimento contínuo da 

empresa e seus empregados.    

          Na Europa também tem-se verificado a implantação de universidades corporativas. 

Na França, empresas como o Carrefour e Thomson constituíram recentemente suas 

universidades corporativas (Meignant, 1999).    Na Alemanha, como relatam Irmer e 

Andresen (2000), entre 1989 e 1999 cerca de uma dúzia de grandes empresas estabeleceram 

suas universidades corporativas.   Dentre elas, grandes conglomerados que atuam em escala 

global, como a DaimlerChrysler, Deustche Bank e Lufthansa.   Em sua pesquisa os autores 

concluem que as empresas vêem a educação corporativa como uma necessidade estratégica 

e que o principal objetivo delas ao implantar a universidade corporativa é coordenar e 

consolidar seus programas de treinamento, desenvolvimento e educação na forma de uma 

consistente arquitetura de aprendizagem. 
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          No Brasil, as primeiras universidades corporativas surgiram na década de 90.  As 

estatísticas sobre o número de empresas brasileiras que contam com universidades 

corporativas não são ainda precisas.   Segundo Junqueira e Vianna (1999), cerca de 60 

empresas estão desenvolvendo o projeto ou já implantaram sua universidade corporativa.   

Éboli (1999) apresenta 13 empresas que delas dispõem no Brasil.   Por outro lado, Setti 

(2000)  aponta que 20 empresas no Brasil têm sua universidade corporativa.  

          A universidade corporativa pioneira entre as empresas brasileiras é a Escola Amil do 

Grupo Amil que atua no ramo de assistência médica, criada em 1987.   Em seguida foram 

criadas a Academia – Universidade de Serviços, em 1992, na empresa Accor Brasil, 

conglomerado que atua nos ramos de hotelaria, projeto e gestão de benefícios de 

alimentação e a Universidade Brahma, da indústria de bebidas Brahma, criada em 1995. A 

partir da segunda metade da década de 90 um número maior de empresas criou sua 

universidade corporativa. Entre elas podem-se citar:  Algar, BankBoston, McDonald’s, 

Telemar, Datasul, Petrobras e Motorola. 

3.3   O que é uma Universidade Corporativa 

         Meister (1999) realizou um estudo em 50 empresas, em sua grande maioria norte-

americanas, que estão usando o modelo de universidade corporativa para gerenciar seus 

investimentos em educação de seus funcionários.   A partir deste estudo a autora conceitua  

as universidades corporativas como sendo essencialmente as dependências internas de 

educação e treinamento que surgiram nas empresas por causa, de um lado da frustração 

com a qualidade e o conteúdo da educação pós-secundária e, do outro, da necessidade de 

um aprendizado permanente” (p.12).    Em muitas empresas o campo de atuação das 

universidades corporativas expande-se para fora das fronteiras da organização, oferecendo 
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seus programas para a cadeia de valor da empresa: parceiros, fornecedores, clientes e, até 

mesmo a comunidade. 

          Sabe-se que, tradicionalmente, os departamentos de treinamento e desenvolvimento 

ocuparam o papel de centro de difusão de conhecimentos e habilidades nas organizações.   

Porém, percebe-se uma gradativa desilusão com os resultados da atuação desses setores por 

parte dos executivos e acadêmicos.   Meister (1999) aponta as principais críticas feitas a 

eles: 

- os departamentos de treinamento e desenvolvimento enfocam, prioritariamente, a 

atualização de qualificações técnicas para o nível gerencial da empresa, supondo que 

por meio de eficientes metodologias de ensino em sala de aula eles adquiram novas 

qualificações para realizar um trabalho melhor. 

- Os departamentos de treinamento e desenvolvimento operam reativamente – os clientes 

apresentam pedidos de treinamento e o departamento de treinamento localiza ou cria 

cursos para atender esses pedidos; há interação pequena em relação aos resultados. 

          Os departamentos de treinamento e desenvolvimento estiveram organizados, 

historicamente, dentro dos pilares da organização taylorista que, em um mundo com 

estabilidade relativa maior do que o atual,  a mera reprodução do trabalho e conhecimento 

era suficiente para garantir a sobrevivência da empresa.    Apenas os dirigentes dos níveis 

hierárquicos mais elevados tomavam decisões, implementavam estratégias e difundiam 

para toda a organização a linha de atuação a seguir e tarefas a executar.   No âmbito desta 

perspectiva formaram-se os departamentos de treinamento e desenvolvimento das 

organizações, meros fornecedores de cursos aos funcionários, oferecendo programas cujo 
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objetivo principal era desenvolver habilidades específicas, enfatizando necessidades 

individuais, e sempre atuando no nível tático (Éboli, 1999). 

          As universidades corporativas distinguem-se dos tradicionais departamentos de 

treinamento e desenvolvimento pois estes atuam, de maneira geral, reativamente e sem 

interação com as metas estratégicas da empresa.   Nas universidades corporativas os 

programas de aprendizagem são proativos, centralizados e estratégicos.   Além disso, a 

dinâmica de aprendizagem nas universidades corporativas enfatiza a importância da 

continuidade face à rápida obsolescência do conhecimento e a necessidade das empresas 

desenvolverem e assimilarem novas informações.   O resultado das experiências de 

desenvolvimento numa universidade corporativa não é meramente um conjunto de 

habilidades como no treinamento tradicional, mas a capacidade de aplicá-las, ou seja, os 

funcionários adquirem novas competências. 

          Éboli (1999) sintetiza esquematicamente as diferenças entre os departamentos de 

treinamento e desenvolvimento e as universidades corporativas, conforma demonstrado na 

Tabela 1 a seguir: 

 

 

 

 

Tabela 1 – Diferenças entre o Departamento de Treinamento e Desenvolvimento e a 

Universidade Corporativa 
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DEPARTAMENTO DE 

TREINAMENTO 

TRADICIONAL 

 

 

UNIVERSIDADE 

CORPORATIVA 

Habilidades OBJETIVO Competências Críticas 

Aprendizado Individual 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 

                                                       Fonte: Eboli (1999). 

           A missão da universidade corporativa consiste em formar e desenvolver os talentos 

humanos na gestão de negócios, promovendo a gestão do conhecimento organizacional 

(geração, assimilação, difusão e aplicação), por meio da aprendizagem contínua e ativa.   

Para que isto seja feito com sucesso, tem-se mostrado fundamental a utilização de 

tecnologia de ponta acoplada a uma nova metodologia de trabalho que permita a todos 

dentro da empresa não só utilizarem as informações disponíveis, mas também atuarem 

como fornecedores de novas informações, alimentando todo o sistema (Éboli, 1999). 
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          A apropriação do termo universidade é uma opção das empresas para colocar num 

nível mais elevado a unidade de treinamento, desenvolvimento e educação da empresa.   

Éboli (1999) diz, a esse respeito, que o termo tem um forte impacto mercadológico.   Por 

sua vez, Meister (1999) aponta que a metáfora da universidade cria a imagem da sua grande 

finalidade: a promoção da filosofia de aprendizagem permanente na empresa.    Apesar da 

nomenclatura de universidade, no Brasil os programas instituídos por elas não fornecem 

diplomas universitários, a menos que haja uma parceria com uma instituição de ensino 

superior credenciada oficialmente (Vergara, 2000).    Outra característica importante das 

universidades corporativas é o fato de que, muitas delas, sequer tem sede física;  utilizam-se 

amplamente das redes informatizadas para a disseminação dos seus programas 

educacionais. 

          Segundo Meister (1999), as universidades corporativas organizam-se em torno de 

certos princípios para que o aprendizado seja permanente e que a contribuição aos objetivos 

da empresa seja consistente.   Os dez princípios de Meister podem assim ser sintetizados: 

1- Oferecer oportunidades de aprendizagem que dêem sustentação às questões empresariais 

mais importantes da organização. 

2- Considerar o modelo da universidade corporativa um processo e não um espaço físico 

destinado à aprendizagem. 

3-Elaborar um currículo que incorpore os três Cs: Cidadania Corporativa, Estrutura 

Contextual e Competências Básicas. 
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4-Treinar a cadeia de valor e parceiros, inclusive clientes, distribuidores, fornecedores de 

produtos terceirizados, assim como universidades que possam fornecer os trabalhadores de 

amanhã. 

5-Passar do treinamento conduzido pelo instrutor para vários formatos de apresentação dos 

programas educacionais. 

6-Encorajar e facilitar o envolvimento dos líderes com o aprendizado. 

7-Passar do modelo de financiamento corporativo por alocação para o autofinanciamento 

pelas unidades de negócio.   As universidades corporativas tendem  a ser operadas como 

um centro de resultados, como um negócio em si e auto-suficiente. 

8-Assumir um foco global no desenvolvimento de  soluções de aprendizagem. 

9-Criar um sistema de avaliação dos resultados e também dos investimentos. 

10-Utilizar a universidade corporativa para obter vantagem competitiva e entrar em novos 

mercados. 

 

3.4   Universidade Corporativa: do projeto à ação 

           A criação de uma universidade corporativa é precedida, na maior parte dos casos,  de 

fatores como aumento da competitividade  no ramo de negócio que a empresa atua, 

conseqüência de uma reengenharia, reestruturação de toda a indústria (como no caso 

brasileiro das telecomunicações) e nova cúpula administrativa (Meister, 1999).   Em todos 

os casos, como afirma a autora, o objetivo é sempre o mesmo: aumentar a produtividade da 

força de trabalho e criar uma vantagem competitiva no mercado. A universidade 

corporativa pode ser considerada como fonte de vantagem competitiva, adotando-se a 
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perspectiva de que a performance superior tenha como origem características internas da 

organização.   Segundo Éboli (1999), as razões para uma empresa criar a  sua universidade 

corporativa originam-se em: 

1- Valores: algumas empresas acreditam que o conhecimento é a base da vantagem 

competitiva. 

2- Imagem Externa: a universidade corporativa funcionaria como um elemento diferencial 

de marketing para a empresa. 

3- Imagem Interna: a universidade corporativa dá um novo prestígio à função treinamento 

e desenvolvimento na empresa. 

          Sempre presente como uma das razões para a criação de uma universidade 

corporativa,  a questão da criação da vantagem competitiva e sua sustentação  ao longo do 

tempo tem se tornado um grande desafio para as organizações em todo o mundo.  Inúmeros 

autores como  Hamel &  Prahalad (1990), Mintzberg et alli (1999) e Senge (1990)  

analisam e debatem esta questão.     Mintzberg et alli (1999)  ensina que pode-se enfocar a 

estratégia empresarial sob a ótica de um processo de configuração e reconfiguração da 

organização. Pode-se estabelecer uma conexão disto com a criação das universidades 

corporativas que correspondem a um momento de reconfiguração da  função treinamento, 

desenvolvimento e educação nas organizações.   O panorama atual do mundo de negócios 

em que as empresas estão sob forte pressão competitiva  num ambiente de inovações 

tecnológicas aceleradas, o desenvolvimento do seu capital intelectual é um desafio à 

sobrevivência organizacional.    A Era do Conhecimento impõe um imperativo vital para as 

empresas: aprender mais rápido que a concorrência sob pena de não sobreviver. 
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          Numa outra perspectiva, adotando o conceito de modelos mentais, uma das cinco 

disciplinas da organização de aprendizagem proposta por Senge (1990), que são idéias 

profundamente arraigadas, generalizações ou mesmo imagens que influenciam nosso modo 

de encarar o mundo e nossas atitudes,  pode-se afirmar que a criação de uma universidade 

corporativa eqüivale ao rompimento do modelo mental tradicional de estruturação do 

treinamento e desenvolvimento nas organizações.   Acelerar o aprendizado organizacional, 

superando o modelo mental que se apresenta sob a forma dos tradicionais departamentos de 

treinamento e desenvolvimento, é o desafio das universidades corporativas. 

          As pesquisas de Meister (1999) apontam que, em média, do projeto ao lançamento da 

universidade corporativa, 18 meses de gestação são necessários.   A autora aponta também 

10 componentes desta etapa de planejamento, a saber: criar um órgão controlador, elaborar 

uma visão, recomendar alcance  e a estratégia das fontes de receitas, criar uma organização, 

identificar os interessados e suas necessidades, desenvolver produtos e serviços, selecionar 

parceiros de aprendizagem, esboçar uma estratégia de tecnologia, instituir um sistema de 

avaliação e comunicar a visão, os produtos e o programa por toda a organização e fora dela. 

          Uma grande ênfase é dada ao papel do presidente da empresa e da cúpula 

administrativa como principais líderes da universidade corporativa: 

Esses altos executivos quase sempre começam com uma série de perguntas: Que 

quali ficações nossos funcionários precisam para nos permitir atingir nossas metas 

no século vinte e um? Como estamos treinando nossos funcionários? Quais são as 

qualificações e competências de que as principais famílias de cargos precisam 

neste momento e precisarão no futuro, considerando-se novas tecnologias, novos 

concorrentes, nova legislação e modificações nas necessidades dos clientes?   A 
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cúpula precisa criar uma noção de urgência para que o esforço não perca o ímpeto.   

Para pesquisar o assunto, montar uma força-tarefa multifuncional e recomendar 

como empreender uma reengenharia no departamento de educação é preciso o 

apoio da cúpula. (Meister, 1999, p. 64) 

         Um dos primeiros passos do projeto  é a criação de uma visão, uma imagem mental 

do estado futuro da universidade corporativa.   Klober (1999) apresenta a visão da 

Universidade Datasul como “melhorar a performance humana oferecendo para 

colaboradores, clientes, parceiros e comunidade, soluções de aprendizagem com 

relevância estratégica”. 

         Outro aspecto de fundamental importância para o projeto da universidade corporativa 

é a definição dos objetivos de sua atuação.   Além de oferecer programas educacionais aos 

empregados, é possível oferecê-los aos clientes, fornecedores e parceiros, visando assim ao 

desenvolvimento de pessoas em toda a cadeia de valor.   Na medida em que as 

organizações formam no atual cenário de negócios complexas redes de alianças e parcerias, 

surge a necessidade deste desenvolvimento integrado de pessoas em empresas diferentes 

ligadas ao mesmo objetivo de negócio. 

          Meister (1999) aponta dois importantes objetivos da universidade corporativa: tornar-

se um agente de mudanças na organização e desenvolver qualificações baseadas nas 

competências.   No primeiro objetivo, a universidade corporativa é um veículo de 

disseminação da visão corporativa e da criação de uma nova cultura.   No segundo objetivo, 

a ênfase é dada ao desenvolvimento das qualificações, conhecimentos e competências.   

Embora não excludentes, os objetivos têm independência, o que implica uma definição 
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prévia de prioridade e foco de atuação, o que determinará o conteúdo dos programas a 

serem oferecidos. 

          A estruturação organizacional da universidade corporativa depende da definição de 

uma estratégia da tecnologia educacional a ser empregada.   As universidades corporativas 

hoje concebidas nascem sob a tendência da aprendizagem multimídia com grande 

utilização da tecnologia da informação em detrimento do treinamento presencial em sala de 

aula.   Isto tem-se tornado um forte elemento de marketing  para o lançamento das 

universidades corporativas.   Meister (1999) indica que nesta etapa final do projeto, o 

lançamento da universidade corporativa, deve-se utilizar veículos marcantes de 

comunicação para que todos compreendam e apoiem o empreendimento.    

3.5   Modelos de Aprendizagem na Universidade Corporativa 

          O cerne do modelo da universidade corporativa é a aprendizagem contínua, 

imperativo para a inserção competitiva das empresas no mercado global.   Embora não se 

possa afirmar que a aprendizagem organizacional seja o somatório da aprendizagem de seus 

funcionários, pode-se considerar que esta última é de fundamental importância para que a 

primeira ocorra.   Portanto, programas estruturados de aprendizagem são os pilares de uma 

universidade corporativa.    

          Os estudos de Meister (1999) identificam três áreas em que os programas de 

aprendizagem desenvolvem-se nas universidades corporativas: cidadania corporativa, 

estrutura contextual e competências básicas do ambiente de negócios.   A autora denomina-

os como os 3 C’s do currículo básico de uma universidade corporativa.   A seguir serão 

analisados estes três campos: 
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a) Cidadania Corporativa 

      Para Meister (1999), os programas de aprendizagem de cidadania corporativa “incutem 

em todos os níveis da empresa a cultura, os valores, as tradições e a visão da empresa” 

(p.91). A cidadania corporativa implica uma forte identificação do funcionário com a 

empresa em que trabalha e seus valores centrais. É neste sentido que Vergara (2000) afirma 

serem as universidades corporativas, doutrinárias. Meister (1999) prossegue afirmando que: 

 “As empresas progressistas querem cultivar em seus funcionários uma noção de 

vínculo e orgulho. Para tanto, estão treinando seus funcionários formalmente nos 

valores, cultura e tradições que só aquela organização possui e nos 

comportamentos específicos que os funcionários precisam demonstrar para viver de 

acordo com aqueles valores no emprego.” (Meister, 1999, p.95)   

          Papel fundamental para a criação da cidadania corporativa desempenham os 

programas de orientação ou ambientação.   A atenção ao treinamento de socialização de 

novos empregados é motivada pela necessidade de desenvolver um modo de pensar 

compartilhado, desde o momento que o funcionário entra na empresa.  Embora este tipo de 

programa não seja uma inovação das universidades corporativas, nelas ele renova-se, pois 

há uma ênfase na criação de um vínculo de orgulho entre a organização e seus novos 

funcionários.      

          Para Fischer (1999), a cidadania organizacional assume outras perspectivas além do 

processo de socialização e aculturação apresentados por Meister.   A autora aponta que a 

cidadania organizacional é uma pré-condição para o desenvolvimento da organização.   

Segundo ela, as organizações que conseguiram superar imprevistos nas relações 

mercadológicas ou absorver com agilidade inovações tecnológicas, ou responder com 
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sensibilidade às mudanças da percepção social são aquelas que sempre estiveram voltadas  

para ações de gerenciamento e assimilação do conhecimento.   E isto só é possível com 

satisfatórios padrões de relacionamento interno, canais de participação que proporcionem 

fluir as contribuições das pessoas gerando, assim, um sentimento positivo de pertencer a 

uma organização.   Entendida desta forma, a cidadania organizacional não se limita a um 

programa de treinamento; ela é uma política de gestão de pessoas visando à melhoria de 

relações entre empresa e indivíduos e incremento do patrimônio de conhecimento da 

organização.   Neste sentido, cidadania organizacional e conhecimento entrelaçam-se.   O 

estabelecimento de redes de conhecimento e aprendizado torna-se uma das condições da 

cidadania organizacional que, por sua vez, está assentada no constante diálogo entre os 

integrantes da organização.  

b) Estrutura Contextual 

       Os programas de aprendizagem sobre estrutura contextual visam desenvolver em todos  

os funcionários conhecimentos sólidos das características do negócio.   O pressuposto 

básico para oferecer este tipo de programa é a crença de que o desempenho da organização 

melhora quando todos os funcionários, e não apenas a cúpula da empresa, têm uma visão 

compartilhada do contexto em que a empresa opera (Meister, 1999). 

         Os programas de aprendizagem sobre estrutura contextual oferecidos pelas 

universidades corporativas visam desenvolver conhecimentos sobre a empresa, o setor, 

clientes, fornecedores e concorrentes.   Para Ulrich (1998), um dos atuais desafios 

empresariais é a criação e operação de organizações que sejam mais sensíveis ao 

consumidor, desafio este que reflete-se nas áreas de gestão de pessoas que vêem-se 

impelidas a dar contribuições mais efetivas para o alcance dos objetivos empresariais.   O 
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desenvolvimento de conhecimentos sobre a estrutura contextual proporciona aos 

empregados possibilidades de melhoria de seus desempenhos atendendo às exigências dos 

clientes e do mercado. 

c) Competências Essenciais 

       A partir do artigo de Gary Hamel e C.K. Prahalad intitulado The Core Competence of 

the Corporation, publicado em 1990 na Harvard Business Review, o conceito de 

competências essenciais tornou-se um referencial central para a estratégia empresarial.   No 

artigo, os autores fazem duras críticas aos modelos tradicionais de estratégia e propõem que 

o elemento básico da estratégia empresarial seja a sua “competência essencial” (core 

competence).   Uma competência essencial é a combinação de tecnologias individuais e 

habilidades de produção que servem como base a uma infinidade de linhas de produtos de 

uma empresa e que lhe conferem uma vantagem competitiva em relação aos concorrentes.   

A identificação e o desenvolvimento de competências essenciais tornou-se um objetivo 

estratégico das organizações, desde então. 

          Este conceito influencia as ações de desenvolvimento de pessoas que passam a ser 

concebidas em torno das competências essenciais.   Dutra (1999) aponta que assim como a 

organização pode possuir um conjunto de competências, as pessoas também podem tê-las e 

estas podem ou não estar sendo aproveitadas.   O autor define as competências individuais 

como a capacidade da pessoa agregar valor ao patrimônio de conhecimento que permite à 

organização manter suas vantagens competitivas no tempo.    

          As universidades corporativas, atentas ao imperativo da competência, estabelecem 

programas de aprendizagem de competências que visam a uma troca sinérgica de 

competências entre indivíduos ou grupos de trabalho e a organização.   A organização 
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transfere seus conhecimentos para as pessoas e estas  agregam valor ao patrimônio de 

conhecimentos da organização (Dutra, 1999). 

          Pesquisas de Meister (1999) com reitores de universidades corporativas, assim 

chamados seus principais executivos, apontam sete áreas em que as competências 

individuais são consideradas essenciais: aprender a aprender, comunicação e colaboração, 

raciocínio criativo e solução de problemas, conhecimento tecnológico, conhecimento de 

negócios globais, desenvolvimento de liderança e autogerenciamento de carreira.   Impõe-

se, então, um desafio de criar um modelo de identificação das necessidades de 

desenvolvimento nessas e em outras competências. 

          Segundo Dutra (1999), os programas individuais de desenvolvimento de 

competências podem ser identificados a partir da compreensão de: competências 

organizacionais ou do negócio, processos críticos da organização e caracterização dos 

grupos ou carreiras profissionais da organização.   Para este autor, a partir do levantamento 

destas características podem ser implementadas ações de desenvolvimento de pessoas para 

cada competência e conseqüente acompanhamento destas ações, verificando sua 

efetividade. 

          Nos últimos anos o conceito de competência individual extrapolou as ações de 

desenvolvimento de pessoas e é  utilizado também nas áreas de remuneração, seleção e 

desempenho, configurando, assim, um sistema de gestão de competências.   As ações de 

desenvolvimento de competências têm intensificado-se com a adoção de novas tecnologias 

de treinamento e desenvolvimento e transferência de conhecimentos, tema do próximo 

segmento. 
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3.6   Novas Tecnologias de Aprendizagem e a Transferência do Conhecimento 

         Nos últimos anos a educação corporativa vem enriquecendo-se com importantes 

inovações.  O Ensino a Distância e, em particular,  os programas de treinamento e 

desenvolvimento elaborados utilizando a base da tecnologia da informação,   conhecidos 

genericamente como e-learning (aprendizagem eletrônica via computador),  vêm 

configurando-se como uma novas e importantes ferramentas para o desenvolvimento de 

pessoas.   Ainda que o treinamento presencial em sala de aula seja o modelo dominante até 

hoje,   pesquisas da American Society of Training and Development – ASTD  (Bassi e 

Buren, 2001) indicam que, em 1999,  82 % dos programas de treinamento e 

desenvolvimento nos Estados Unidos tinham esse formato.  Novos métodos instrucionais, 

técnicas de aprendizagem, métodos de autodesenvolvimento e de transferência de 

conhecimento vem sendo desenvolvidos e utilizados.   Nesta mesma pesquisa os 

profissionais da área apontam que no ano 2010, 55 % dos programas de treinamento e 

desenvolvimento terão formato eletrônico.    

          Num contexto empresarial em que aprender é vital, mas o tempo disponível para isso 

é escasso, tecnologias que possibilitem acesso mais flexível dão extraordinária contribuição 

à criação do ambiente de aprendizagem nas organizações.   Por isso, o computador, a 

internet, a intranet, a televisão via satélite e os  recursos multimídia estão assumindo papel 

importante,  pois oferecem ao indivíduo a possibilidade de estudar a qualquer hora e em 

qualquer lugar, acelerando seu aprendizado.   Meister (1999) chega a apontar que as 

universidades corporativas configuram-se como laboratórios de aprendizagem nos quais 

diferentes maneiras de disseminar o conhecimento são implementadas. 
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          Castro (1999) analisa que, embora as empresas reconheçam que necessitam de mais 

treinamento, elas têm dificuldades em realizá-lo, pois seus produtos e serviços têm ciclos 

de vida cada vez mais curtos, os programas de treinamento têm custo elevado e há uma 

redução do quadro de profissionais que atuam na área de desenvolvimento de pessoas nas 

empresas.   Para o autor, os programas de treinamento e desenvolvimento gradativamente 

estão assumindo um novo formato tornando-os: 

• Mais individualizados e voltados para o auto-estudo;  

• Mais virtuais, permitindo o treinamento individual e realizado nos horários disponíveis 

e alternativos; 

• Mais voltados para a realização de reuniões interativas mais generalistas, em troca de 

reuniões especializadas; 

• Mais preocupados com o retorno do investimento. 

          O compartilhamento do conhecimento para além das fronteiras de tempo, espaço e 

função é, na análise de Ulrich (1998), o maior desafio da criação do ambiente de 

aprendizagem contínua nas organizações.   A criação de sistemas que transmitam 

conhecimento por toda organização confere a possibilidade de formar capital intelectual e 

humano e assim aprender mais depressa e  responder mais rápido às condições do mercado.  

O uso da tecnologia para a transferência de conhecimento impõe  a necessidade de um 

trabalho conjunto dos profissionais da universidade corporativa com os profissionais de 

informática, com o intuito de criar redes que compartilhem a informação (Ulrich, 1998).   

No entanto, segundo o autor a transferência do conhecimento implica mais que um 
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investimento em tecnologia; implica a criação de uma mentalidade que valorize novos 

conhecimentos e inovações. 

          Acreditando nas amplas possibilidades da tecnologia, algumas empresas criam suas 

universidades corporativas  em ambientes virtuais.   Nos Estados Unidos, Meister (1999) 

aponta os exemplos da SunU, universidade corporativa da Sun Micosystems,  Dell 

University da Dell Computers e da Oracle University da Oracle Corporation, todas 

universidades virtuais.  Nestas empresas os programas de educação corporativa são 

oferecidos quase integralmente por meios eletrônicos.     Mesmo aquelas empresas que 

dispõem de  um campus universitário estão investindo no e-learning como forma de 

alavancar a educação corporativa.   A tecnologia está impulsionando a criação de um 

ambiente de aprendizagem nas organizações.   Por meio dela, o estudo torna-se uma 

operação autônoma, disponível a todos os funcionários na hora que mais os convém. 

          Entretanto, é necessário examinar-se criticamente se as novas tecnologias 

educacionais estão produzindo realmente seres autônomos, independentes intelectualmente 

e preocupados com a transformação do contexto em que estão inseridos.   Freire (1997)  

ensina que a motivação para aprender é criada pelo interesse do indivíduo e a troca de 

informações sobre experiências, o aprendizado colaborativo, é fundamental para a 

construção coletiva do conhecimento e para o compartilhamento do conhecimento tácito.   

Outro aspecto a ser questionado é o fato de que o excesso de informações disponíveis com 

as novas tecnologias educacionais pode criar estresse e sensação de impotência do 

indivíduo diante do seu volume monumental.    Não se trata de satanizar ou  mistificar a 

tecnologia mas, sim, de não considerá-la um remédio eficaz para solucionar todas as 

questões.    Profissionais das universidades corporativas defrontam-se, portanto, com o 
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desafio de tornar a tecnologia, parte viável e produtiva do ambiente de aprendizado.   A 

seguir, veremos como a universidade corporativa pode torna-se um importante veículo para 

a implementação e o desenvolvimento de parcerias. 

3.7   Universidade Corporativa, Escola de Parceiros 

          As alianças entre empresas tornaram-se uma importante estratégia das organizações 

com o objetivo de manter sua competitividade.  Neste tipo de parceria as empresas 

estabelecem um relacionamento formal com o propósito de buscar objetivos comuns em 

conjunto.   O pressuposto básico das alianças é o fato de que esforços para a melhoria de 

seus produtos e serviços devem considerar o sistema (fornecedores, revendedores e 

concorrentes) como um todo e não apenas a ação isolada da empresa.   Este é o caso da Star 

Alliance, aliança de 15 empresas aéreas do mundo todo que visa ampliar seu raio de 

atuação e prestar melhores serviços ao cliente. 

          As universidades corporativas estão parecendo provar ser um local eficaz para a 

formação de parcerias da empresa com seus fornecedores, clientes, revendedores e 

atacadistas (Meister, 1999).   A universidade corporativa apresenta-se como um veículo de 

aproximação quando a empresa oferece seus cursos a seus parceiros, possibilitando 

relacionamentos mais próximos.   Além disso, fazer com que sua cadeia de valor, 

funcionários, clientes e fornecedores, desenvolva a qualificação e o conhecimento 

necessários torna-se um fator primordial da competitividade.   Temas como qualidade, 

confiabilidade, serviços ao cliente e ciclos de vida de produtos unem interesses de toda a 

cadeia de valor e possibilitam aprendizado mútuo.    Exemplificando esta idéia, Ulrich 

(1998) aponta que: 
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Nos 16 campi da Universidade Motorola espalhados no mundo, 50 % dos treinados 

são fornecedores ou consumidores.   Os executivos dessa empresa afirmam que seu 

notável sucesso no mercado chinês se deve, em parte, à sua capacidade de treinar 

os gerentes locais na Universidade Motorola antes de ter o produto no país.   Os 

cursos de Crotonville, da General Electric - GE, também possuem um forte viés no 

fornecedor e consumidor.   Ao remover as fronteiras entre a GE e aqueles que estão 

em sua cadeia de valor, forjam-se relações de vitória mútua, resultando em custos 

reduzidos, serviços mais qualificados e melhor desempenho para ambos os grupos. 

(Ulrich, 1998, p. 20) 

          Por outro lado, ao oferecer seus programas para clientes externos a universidade 

corporativa caminha no sentido de uma maior independência e reconhecimento de seus 

serviços e incrementa suas receitas por esta via.   Na Motorola University, 16 % dos 

recursos tiveram esta fonte em 1996 (Ulrich, 1998).  

3.8  Dificuldades de Implementação das Universidades Corporativas 

          A universidade corporativa propõe-se a mudar completamente o panorama do 

treinamento e desenvolvimento nas organizações em que são implantadas e este fato gera 

também resistências.   Meister (1999) aponta cinco grandes barreiras à implementação das 

universidades corporativas: 

- treinamento da equipe de treinamento: muitas vezes a resistência para a adoção do 

modelo vem dos próprios profissionais de treinamento que sentem-se inseguros com a 

idéia da universidade corporativa; 
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- Falta de engajamento por diferentes partes da organização: o sucesso da universidade 

corporativa depende do entusiasmo e comprometimento das pessoas com esta idéia, em 

particular dos executivos.  Se não houver este engajamento a universidade corporativa 

tende a falhar;  

- Plano empresarial inadequado:  a universidade corporativa apóia-se na estratégia 

empresarial para constituir seus programas; se há falhas no processo de definição das 

estratégias, sua atuação será consequentemente inadequada; 

- Confusão dos funcionários: nem sempre os funcionários entendem o que é uma 

universidade corporativa e até consideram-na um modismo passageiro.  Cumpre aos 

líderes da organização o papel de transmitir seus reais propósitos e como os 

funcionários obterão benefícios com a universidade corporativa; 

- Ausência de um conjunto de medidas empresariais:  medidas que realmente 

possibilitem que a organização poupe dinheiro ou incremente seu valor para seus 

acionistas.  Ou seja: como saber se a criação da universidade corporativa exerce um 

impacto real sobre o desempenho da organização.  

          Um tema polêmico é o que será tratado a seguir: o relacionamento entre a 

universidade corporativa e as instituições de ensino superior. 

 

3.9   A Universidade e a Universidade Corporativa: ameaças e parcerias 

          Nas pesquisas de Meister (1999) com os reitores de universidades corporativas, 

verificou-se que uma das razões para a criação de uma universidade corporativa é a 

insatisfação das empresas com a formação pós-secundária oferecida nos Estados Unidos.   
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Neste sentido, as universidades corporativas têm o papel de complementar uma 

insatisfatória formação profissional.   Embora não haja nenhuma pesquisa semelhante no  

Brasil até o momento, há fortes evidências constatadas no discurso de executivos, 

profissionais e, mesmo estudantes, que a situação aqui é similar, senão mais grave, pois 

temos um índice menor de indivíduos com diploma de graduação do que nos Estados 

Unidos.   Colocam-se, então, questões cruciais: estariam as universidades ultrapassadas 

como modelo de educação profissional?  As universidades corporativas assumiriam este 

papel? 

          Na análise de Meister (1999), face às transformações drásticas que o mercado de 

educação está passando, em que o adulto profissional representa  hoje  44 % dos alunos das 

instituições de ensino superior dos Estados Unidos, índice em crescimento acelerado nos 

últimos anos, as universidades precisam transformar-se para atender às demandas do 

consumidor por uma educação conveniente e de alta qualidade.  Na análise desta autora o 

desafio das universidades é:  

 Deixar para trás um modelo de educação baseado no campus universitário e 

centrado no professor para adotar um modelo centrado no aluno, em que a ênfase é 

oferecer aos alunos ferramentas e recursos para que eles se responsabilizem por 

sua própria aprendizagem (Meister, 1999, p. 215). 

         Para esta autora, a universidade corporativa afigura-se como uma ameaça às 

universidades,  caso estas não modifiquem sua forma de atuação.   As duras críticas de 

Meister sugerem debate polêmico com a comunidade acadêmica.    Vale a pena rever certos 

pontos de vista sobre o papel da universidade e da empresa, objetivando estabelecer uma 



 63 

convergência neste debate.   Por exemplo, Stal e Moraes esclarecem o papel da 

universidade e da empresa na sociedade: 

A universidade tem como missão a formação de recursos humanos e a 

realização de pesquisas de caráter exploratório que complementam essa 

tarefa e aumentam o nível geral de conhecimentos disponíveis, divulgando 

para a sociedade os resultados obtidos. 

As empresas visam lucro e, para tal, selecionam criteriosamente os projetos 

nos quais deverão se engajar, segundo sua potencialidade comercial, risco e 

retorno financeiro.   Todas as informações relevantes são cuidadosamente 

resguardadas dos concorrentes.   Assim, a empresa, em oposição à 

universidade, é fechada quanto à informação e seletiva quanto à sua 

utilização (Stal e Moraes, 1994, p.101) 

          Vergara (2000) sintetiza a polêmica apontando que a empresa vê na universidade 

conservadorismo, defasagem e burocracia e a universidade vê nas empresas  

comportamentos que viabilizam um capitalismo excludente.    

          Embora a relação universidade corporativa/empresa e universidade seja objeto de 

debates e polêmicas as parcerias são possíveis, viáveis e desejáveis por ambos os lados.   

No entendimento de Vergara (2000), as universidades por disporem de pessoas que têm a 

capacidade de pensamento abstrato e conceitual podem ajudar significativamente as 

universidades corporativas que correm o risco de voltar-se excessivamente para suas 

necessidades e perder a capacidade de inovação. 
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          Exemplos de associações de sucesso entre universidade e empresa no Brasil 

demonstram a possibilidade de uma parceria proveitosa.   Stal e Moraes (1994) nos indicam 

alguns desses exemplos: a criação e o desenvolvimento da Embraer, foram possíveis graças 

ao Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA; a Petrobras tem capacitado 

sistematicamente seus profissionais por meio de programas de especialização nas principais 

universidades brasileiras; e a Biobras desenvolveu-se a partir dos estudos do Instituto de 

Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais. 

          A tarefa de atualizar continuamente os conhecimentos dos funcionários é viabilizada 

com a parceria entre a universidade e a empresa.   Meister (1999) aponta que esta parceria 

dá-se, hoje, em novas bases.   Segundo a autora, no passado a empresa apresentava uma 

lista de exigências de suas necessidades e a universidade desenvolvia os programas.   

Agora, “as empresas detalham quais as qualificações, competências e conhecimentos 

necessários para o sucesso na indústria e tornam-se parceiras no desenvolvimento de 

programas de formação” (Meister, 1999, p. 184). 

          A autora identificou quatro  tipos de parcerias entre organização e escola:       

- Desenvolvimento de programas personalizados de educação executiva: o 

desenvolvimento do corpo gerencial é um dos mais importantes aspectos da educação 

corporativa.   Um conteúdo mais denso e atualizado é possível com a parceria entre a 

universidade corporativa e as instituições de ensino superior. 

- Criação de programas personalizados de graduação: trata-se de um programa  

graduação universitária em que os funcionários da empresa  qualificam-se em créditos 

universitários e, ao mesmo tempo, atendem às exigências das competências do 

ambiente de negócios.    A parceria entre a T. Eaton Company, do Canadá e a Ryerson 
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Polytechnic University, que criaram um programa de Gerenciamento do Varejo, é um  

exemplo de programa personalizado citado por Meister (1999). 

- Formação de um consórcio de aprendizagem: neste modelo uma universidade 

corporativa ou um grupo delas junta-se a uma universidade, viabilizando recursos para 

a promoção de cursos abertos e fechados inovadores.   Trata-se, claramente, de uma 

aliança estratégica em que o fornecedor é a universidade. 

- Credenciamento da universidade corporativa:  os programas realizados pelas 

universidades corporativas têm validade interna, ou seja, não são reconhecidos 

oficialmente.   No entanto, programas realizados em associação entre universidade 

corporativa e as instituições de ensino superior possibilitam a concessão de diplomas 

que sejam oficiais credenciando, assim, a universidade corporativa. 

          Éboli (1999) propõe que a universidade corporativa adote certas práticas da 

universidade como: pesquisa, professores visitantes, extensão, serviços à comunidade e 

estágios.   Segundo a autora, por meio da incorporação destas idéias pode-se impregnar a 

empresa de uma cultura realmente voltada para a inovação e a aprendizagem.   A seguir, 

detalharemos as propostas de Éboli: 

a)  Pesquisa Universitária-   a realização de pesquisas básicas e aplicadas dariam à 

universidade corporativa a possibilidade de criar conhecimentos e, assim, contribuir para o 

êxito da organização. 

b)  Professores Visitantes- neste caso, profissionais de outras áreas da empresa que têm 

responsabilidade pelo treinamento nos seus locais de trabalho  poderiam passar algum 

tempo na universidade corporativa tornando-se, assim, professores visitantes. 



 66 

c)  Extensão Universitária-   a universidade corporativa pode executar serviços de extensão 

a outras áreas da empresa e para o mercado em geral. 

d) Serviços à Comunidade-  oferecer serviços à comunidade da empresa e, à comunidade 

em geral, representar a empresa em eventos externos são atividades que podem ser 

realizadas pela universidade corporativa. 

e) Estágios de estudantes- neste caso, o estágio é realizado por profissionais da empresa que 

estagiam na universidade corporativa durante certo tempo e assim desenvolvem  suas 

competências. 

         Vergara (2000)  alerta que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (lei nº 9394, de 10 

de dezembro de 1996) fornece aberturas para a universidade corporativa.   Nos artigos 39, 

40 e 41  ressalta-se a importância da educação profissional, possibilitam-se parcerias de 

aprendizagem da escola com a empresa e abre-se espaço para a possibilidade de validação 

dos créditos obtidos na universidade corporativa pelas universidades.   Este é um espaço 

importante para que as universidades corporativas, além de contribuírem para o  

desenvolvimento dos funcionários da empresa, possam contribuir também para a educação 

profissional de nosso país.   

           Um outro ponto merece ser mencionado: o conceito de universidade corporativa 

pode abrigar o ensino fundamental.   Caso emblemático é o da Universidade Federal de 

Pernambuco que, criando a Universidade do Servidor, desenvolve programas de ensino 

fundamental para seus funcionários (Vergara, 2000). 

          Pode-se concluir que a questão não é responder se as universidades tradicionais estão 

ultrapassadas como modelo de educação profissional, ensejando às universidades 
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corporativas assumirem esse papel.   Tanto uma quanto outra têm contribuições relevantes a 

dar, logo, o melhor é falar em parceria. 

          Neste capítulo apresentou-se o modelo de universidade corporativa desdobrando-o no 

seu surgimento e evolução, principais conceitos, desenvolvimento do projeto, execução dos 

programas, abordagens relativa à aprendizagem, implementação de parcerias e sua relação 

com as universidades. 
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CAPÍTULO 4 

UNIVERSIDADES CORPORATIVAS NO BRASIL: CINCO ESTUDOS DE CASOS 

 

          Para a investigação das possibilidades e dificuldades das universidades corporativas 

no Brasil optou-se por realizar um estudo de casos.   Esta opção deve-se ao fato de que o 

tema é relativamente recente no Brasil, há poucas publicações e até 1996 haviam apenas 

três universidades corporativas no país.    Ainda hoje há um número pequeno de empresas 

que optaram por este modelo, cerca de 20, apenas.   O estudo multicasos possibilita 

identificar com profundidade os fatores críticos de criação, implementação e operação das 

universidades corporativas,  bem como os objetivos que as empresas visam alcançar com 

este modelo de educação corporativa.    A pesquisa identificou também as variáveis do 

ambiente de negócios em que cada empresa atua, verificando as recentes mudanças 

ocorridas e qual sua relação com a implantação do modelo de universidade corporativa. 

             As empresas pesquisadas são Ambev, Amil, Petrobras, Telemar e Visa que, de 

maneira geral, atuam em todo o país e detém significativa parcela nos mercados em que 

atuam.  Em todas as empresas foram entrevistados os executivos responsáveis pelas 

universidades corporativas e, a partir dessas entrevistas foram compostos os relatos a seguir 

apresentados.   Na Tabela 2, a seguir, apresenta-se as características principais das 

empresas pesquisadas: 
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Tabela 2 – Características das Empresas Pesquisadas 

           Empresa 
 
 
Características 

AMBEV AMIL PETROBRAS TELEMAR VISA 

Controle  
Acionário 

Privado 
Nacional 

Privado 
Nacional 

Estatal Privado 
Nacional 

Capital 
Estrangeiro 

Ramo de 
negócio 

Bebidas Assistência 
Médica 

Petróleo, Gás 
e Energia 

Telecomuni-
cações 

Meios 
Eletrônicos 
de 
Pagamentos 

Sede da 
Matriz 

São Paulo Rio de 
Janeiro 

Rio de 
Janeiro 

Rio de 
Janeiro 

São Paulo 

Posição no 
mercado em 
que atua 

1º lugar 3º lugar 1º lugar 1º lugar 1º lugar 

Área de 
Atuação 
 

Nacional e 
Internacional 

Nacional e 
Internacional 

Nacional e 
Internacional 

16 estados do 
Brasil 

Nacional e 
Internacional 

 

          Neste capítulo serão apresentados os relatos dos casos estudados, seguindo-se uma 

análise sobre as experiências relatadas. 

 

4.1 UNIVERSIDADE AMBEV 

 

         A Ambev, empresa líder na indústria de bebidas no Brasil, tem na sua universidade 

corporativa um dos principais elementos para a manutenção e ampliação de sua vantagem 

competitiva.   A Universidade Ambev constitui-se numa das mais bem sucedidas 

experiências do gênero entre as empresas brasileiras contribuindo, significativamente, para 

a retenção e desenvolvimento dos funcionários e para a transmissão da cultura da empresa. 
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A Empresa 

 

          Criada a partir da fusão de Companhia Antarctica Paulista e Companhia Cervejaria 

Brahma, as duas maiores e mais tradicionais empresas do setor de bebidas no Brasil, a 

Companhia de Bebidas das Américas – Ambev é a maior empresa privada de capital 

nacional em termos de receita bruta.   A fusão das duas empresas foi celebrada em 1º de 

julho de 1999, porém, só foi efetivada em 30 de março de 2000, após análise pelo Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica – CADE. 

          Segundo o Relatório Anual - 2000 da empresa, a Ambev é a quarta maior cervejaria 

do mundo e a quinta maior empresa de bebidas.   No Brasil, a empresa detém 70% do 

mercado de cerveja e 17% do mercado de refrigerantes, é a líder da indústria de bebidas 

com 38% contra 36% da Coca-Cola/Kaiser.   A Ambev tem 42 unidades fabris no Brasil e 

seis no exterior, estando presente na Argentina,  Uruguai,  Paraguai e  Venezuela.   São 17 

mil funcionários, cerca de 700 distribuidores, 24 centros de distribuição direta e seus 

produtos são oferecidos em 1 milhão de pontos de venda.   No ano 2000, a empresa teve 

uma receita líquida de R$ 5,2 bilhões e um lucro líquido de R$ 470 milhões (Ambev - 

Relatório Anual 2000), nos seis primeiros meses de 2001 o lucro líquido alcançou R$ 372 

milhões e a receita R$ 2,9 bilhões.  

Algumas práticas de gestão da empresa merecem ser destacadas: 

• Cultura organizacional marcada pela informalidade e busca incansável pela superação de 

resultados, numa empresa altamente competitiva; 



 71 

• Gestão baseada no Valor Econômico Adicionado - EVA, por unidade de negócio fabril 

ou comercial;  

• Constante preocupação em ter pessoas altamente treinadas e motivadas, com um 

agressivo sistema de remuneração variável, baseado na “meritocracia”, complementado 

por um plano de aquisição de ações. 

         O primeiro processo de planejamento pós-fusão da empresa estabeleceu como seus 

principais objetivos os seguintes (Relatório Anual 2000): 

• Ser o fabricante de bebidas com os custos mais baixos do mundo; 

• Aprimorar ainda mais o processo de distribuição, buscando alcançar equilíbrio adequado 

entre distribuição direta e revenda; 

• Ampliar os ganhos de sinergias derivados da fusão Antarctica e Brahma, dos R$ 192 

milhões alcançados de abril a dezembro 2000, para mais de R$ 500 milhões em 2001; 

• Exportar o guaraná Antarctica por meio da rede de distribuição Pepsi para 175 países; 

• Maximizar o retorno do investimento dos seus 40 mil acionistas; 

• Desenvolver com segurança e retorno, as bases já implantadas de uma participação 

significativa no mercado mundial e consolidar a liderança da indústria de bebidas na 

América Latina.  

 

 

          A Ambev apresenta-se, portanto, como uma empresa sólida, com objetivos ousados e 

um sistema de gestão ágil que visa sempre conduzir a empresa para estar à frente das 
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mudanças.  É uma multinacional brasileira que consolida-se como uma das maiores 

indústrias de bebidas no mundo, um mercado cada vez mais concentrado e competitivo.    

Neste contexto de desafios, a Universidade Ambev apresenta-se como um veículo 

fundamental que integra os esforços de aprendizagem dos talentos humanos da empresa, 

considerados por ela como uma vantagem competitiva.  

 

Universidade Ambev - Primeiros Anos 

          Segundo a presidente do Conselho Curador da Universidade Ambev, Regina 

Langsdorf, a origem da Universidade Ambev remonta a setembro de 1995 quando foi 

criada a universidade corporativa da Brahma, denominada Universidade Brahma.   Como a 

Antarctica não dispunha de semelhante entidade, a Universidade Brahma tornou-se assim o 

modelo dominante pós-fusão. 

         A Universidade Brahma surgiu a partir de um projeto da Diretoria de Gente (ex-

Recursos Humanos) visando revolucionar a educação corporativa na empresa.   Havia uma 

insatisfação do Diretor de Gente e de alguns executivos da empresa com os efeitos dos 

programas  de treinamento e desenvolvimento realizados.   Segundo Regina Langsdorf, 

apesar da Brahma ter um processo sistemático de treinamento e desenvolvimento, a maioria 

dos programas tinha pouco ou nenhum impacto em relação ao desempenho individual e, 

consequentemente, da empresa.  O sistema de treinamento que a Brahma dispunha até 

então, foi considerado desfocado dos resultados da empresa, sem objetivo claramente 

definido e não valorizava o conhecimento interno adequadamente.    
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          A Diretoria de Gente empreendeu um esforço para a realização de um projeto de 

universidade corporativa para a empresa.   Visitas de benchmarking a universidades 

corporativas no exterior, da Disney e da Motorola, e no Brasil, da Amil e da Nestlé, deram 

apoio à criação do projeto.   Em tempo recorde a Universidade Brahma tornou-se realidade.   

Da idéia inicial ao início de atividades decorreram dois meses. 

         A criação da Universidade Brahma representou uma ruptura radical com o antigo 

modelo de treinamento e desenvolvimento.   O presidente da empresa que, a princípio 

mostrou-se descrente da idéia, apoiou a iniciativa e, em julho de 1995 transferiu todas as 

verbas alocadas para treinamento no restante do ano, cerca de R$ 1 milhão,  para a 

universidade.   Todos os programas previstos foram suspensos, o quadro de treinamento e 

desenvolvimento foi reduzido por meio de transferências e demissões e, assim, a 

Universidade Brahma iniciou suas atividades.    

          O primeiro programa da Universidade Brahma foi o programa Master in Brahma 

Administration - MBA para gerentes da área de vendas.   Esse programa teve como modelo 

os cursos de especialização em Administração, MBA, das mais renomadas instituições 

acadêmicas, um curso em módulos temáticos com duração aproximada de um ano.   A 

concepção desse curso era de que o programa devia ter aplicação prática para aqueles que o 

freqüentaram e de que o conhecimento interno seria valorizado, sendo a maioria dos 

professores  funcionários da empresa. 

           Regina Langsdorf declarou que, “havia um clima de surpresa e, mesmo de pouco 

crédito à iniciativa entre os funcionários da empresa, em parte porque a Brahma foi a 

primeira empresa brasileira a adotar a designação de universidade corporativa".   Porém, 

o curso foi realizado com sucesso,  as avaliações mostraram que ele tinha agregado 
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conhecimentos valiosos e contribuído para a melhoria de desempenho dos participantes.   

Este impacto positivo conduziu a composição de uma segunda turma.  Paralelamente, a 

esse programa MBA programas tradicionais da empresa como o programa de trainees e o 

treinamento de supervisores foram incorporados à Universidade Brahma que, assim, 

consolidou-se.   No ano 2000, com a fusão da Brahma com a Antarctica, a Universidade 

Brahma passou a denominar-se Universidade Ambev. 

Universidade Ambev – Atualidade 

          A Universidade Ambev é definida como um centro de ensino virtual que, por meio 

de suas ações de treinamento e desenvolvimento, deve provocar impactos nos resultados e 

agregar valor ao negócio.   Operando numa empresa que tem uma cultura organizacional 

forte com crenças e valores bem definidos (ver Figura 1 – Crenças e valores sobre gente) e 

incorporados aos comportamentos dos funcionários, a Universidade Ambev tem como 

missão:  ser um sistema de aprendizado comprometido com a transmissão da cultura da 

empresa e com a organização das fontes de conhecimento da Ambev, voltado sempre para 

as necessidades de desenvolvimento e crescimento da companhia, de seus funcionários e 

distribuidores.  

          

 

         

Figura  1 – Crenças e Valores sobre os Funcionários da Ambev 

Fonte-  Ambev – Relatório Anual 2000 

 

Gente AmBev 
 
 

• Investimos o tempo todo em gente porque é um patrimônio que não 
pode ser depreciado pelo tempo e muito menos pela concorrência. 

• Treinamos nossa gente constantemente, partindo da premissa de que 
sentir-se desafiado gera autodesenvolvimento.  Remuneramos nossos 
profissionais de acordo com seu desempenho, dando chances a quem 
age como “dono” de ganhar como “dono”. 

• Criamos condições para que cada funcionário tenha orgulho da 
AmBev e sinta emoção pelo seu trabalho. 

• Senso de urgência – se temos de fazer, façamos logo! Isso vale para 
todas as nossas ações 
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           A Universidade Ambev apóia-se em princípios que orientam suas ações e 

estratégias, a saber: 

- Aprendizagem organizacional voltada para prover competência para o atendimento às 

necessidades de clientes e consumidores; 

- Foco em resultados e atrelado às diretrizes; 

- Compartilhamento do conhecimento por meio de professores internos e do treinamento 

no trabalho; 

- Utilização de professores dos melhores centros acadêmicos do Brasil e do exterior; 

- Convite a profissionais de outras empresas para palestras e depoimentos, em busca das 

melhores práticas. 

          A Universidade Ambev tem um Reitor e um Conselho Curador,  composto por 

executivos da empresa e membros do Conselho de Administração.  O Conselho Curador 

tem a responsabilidade de definir as estratégias de atuação da universidade. Na sua 

estrutura há, também, uma gerente de treinamento e desenvolvimento, responsável pela 

realização dos programas, com cinco analistas distribuídos em segmentos de atuação.  

Segundo a entrevistada, a estrutura muito enxuta da Universidade Ambev tem sido uma 

dificuldade para sua operação face ao grande número de programas oferecidos.  A Figura 2 

apresenta sua estrutura. 
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   Figura 2 – Organograma da Universidade Ambev 

       Fonte: Documento interno da  empresa 

 

           Para identificar as necessidades de programas de educação corporativa há uma 

investigação em duas dimensões: estratégias da empresa e necessidades individuais.   Na 

dimensão estratégia empresarial, além das sugestões do Conselho Curador, é realizada, pela 

Diretoria de Gente, uma interpretação dos objetivos estratégicos da empresa vis-à-vis as 

possibilidades de programas de educação corporativa.   Na dimensão individual, a empresa 

utiliza-se da avaliação de desempenho, que é uma avaliação 360 graus, como principal 

instrumento de identificação das necessidades de treinamento. 

         Os programas da Universidade Ambev estão divididos em programas internos para os 

empregados da Ambev, inclusive no exterior, e programas externos para a rede de 700 

Conselho Curador 

Reitor 

Gerência da 
Universidade 

Coordenação de 
Programas 

Corporativos 

Coordenação de 
Programas 
Técnicos 

Coordenação de 
Programas para 
Distribuidores 
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distribuidores, uma das principais parcerias do negócio.   Os principais programas internos 

são: 

§ Programa Master in Business Ambev-MBA – programa de desenvolvimento em 

administração para profissionais do nível gerencial da empresa.   Realizado em 10 

módulos, um deles realizado no exterior, com duração de um ano, tem o objetivo de 

desenvolver nos alunos uma visão sistêmica da empresa e estabelecer comparações dos 

processos da Ambev com os de outras empresas.   Neste programa é assumido o 

compromisso de total liberdade de discussão sobre os conceitos expostos. 

§ Programa Trainee- programa de desenvolvimento de jovens profissionais que no futuro 

podem assumir cargos gerenciais na empresa.  Tem abrangência nacional e 

internacional.  Há um programa especial para o desenvolvimento de jovens 

profissionais na técnica de produção da cerveja , o Trainee Cervejeiro. 

§ Fundo de Bolsas- os funcionários com alto potencial na empresa recebem bolsas para  

cursos de pós-graduação nas mais renomadas universidades do exterior. 

§ Programa Black-Belts e Green Belts- Tem como objetivo capacitar profissionais na 

utilização de métodos e ferramentas da estatística e qualidade para solucionar 

problemas crônicos relacionados às diretrizes da Ambev.   Estes programas tem 

certificação externa pela Fundação Dom Cabral de Minas Gerais e são oferecidos 

também aos funcionários dos distribuidores. 

§ Programa GVM- programa de treinamento para gerentes de vendas e mercado. 

§ Programa Boinas Verdes- visa ao desenvolvimento de funcionários em  projetos 

técnicos que são realizados com a tutoria de especialistas internos ou externos. 



 78 

§ Programa Packaging- programa de desenvolvimento de conhecimentos e habilidades 

especifico para funcionários da área de envasamento de bebidas. 

§ Treinamento na Função- é o treinamento em serviço, executado pelas unidades de 

negócio com o apoio da universidade. 

         Os principais programas oferecidos, gratuitamente, aos parceiros do negócio são: 

§ Treinamento da Força de Vendas-  programas em vendas para os vendedores dos 

distribuidores. 

§ Desenvolvimento de Sucessores- programa de desenvolvimento de habilidades em 

gestão empresarial oferecido, principalmente, aos filhos dos donos das distribuidoras 

que são os potenciais sucessores do negócio. 

§ TV Ambev- é um canal particular utilizado pela Universidade Ambev,  no qual são 

apresentados programas de ensino a distância para os gerentes e a força de vendas dos 

distribuidores. 

          A principal forma de avaliação dos programas, sobretudo dos internos, é a execução 

por parte do treinando de um projeto com cunho inovador, utilizando-se dos conhecimentos 

adquiridos no programa.   Este projeto é analisado pelo superior hierárquico do funcionário 

que o avalia em termos de taxa de retorno, incremento de qualidade, aumento de parcela de 

mercado.   Por exemplo, no último programa MBA solicitou-se aos alunos que fizessem 

projeto de um plano de negócios para o mercado de refrigerantes no Brasil, o qual foi 

avaliado até pela diretoria da empresa. 

          A Universidade Ambev não dispõe de campus físico. Os programas são todos 

realizados em instalações alugadas ou por meio da tecnologia (ensino a distância ou e-
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learning).   Há uma predominância clara dos programas presenciais, já que apenas dois 

programas estão concebidos no formato de e-learning.   A empresa acredita que os 

programas de treinamento com base na tecnologia da informação são um importante meio 

para atualizar conhecimentos com rapidez, em larga escala e a custo reduzido, porém um 

fracasso inicial de um programa tem retardado novas experiências neste campo. 

          Em áreas nas quais o conhecimento interno não existe ou esteja carente, a 

Universidade Ambev estabelece parcerias com instituições de ensino superior e 

consultorias.   Os projetos são sempre desenvolvidos em conjunto; a universidade não 

compra “pacotes” prontos do mercado.   Os principais parceiros acadêmicos da 

Universidade Ambev são a Fundação Dom Cabral, a Fundação de Desenvolvimento 

Gerencial e o Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa- COPPEAD da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro.   Segundo Regina Langsdorf, muitas vezes, a empresa encontra 

dificuldades nas parcerias com as instituições acadêmicas em relação aos custos dos 

programas e à falta de flexibilidade da instituição.   Como critérios de escolha de parceiros 

acadêmicos, a Universidade Ambev leva em consideração, principalmente, o prestígio da 

instituição, a visão compartilhada e o desempenho anterior. 

 

Universidade Ambev – Perspectivas 

          O Conselho Curador da Universidade Ambev tem intenção de torná-la uma 

universidade corporativa de referência no Brasil e no mundo.   Neste intento, a companhia 

não tem poupado esforços para viabilizar os projetos.   A verba destinada à Universidade 

Ambev que em 1995 foi de R$ 1 milhão, alcançou cifra dez vezes maior em 2000 e, em 

2001, o orçamento alcança R$ 13 milhões.    Tornar-se, cada vez mais, uma fonte de 
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vantagem competitiva, disseminando conhecimentos e valorizando o capital intelectual da 

empresa é um permanente desafio para esta universidade corporativa. 

          Um desafio de curto prazo da Universidade Ambev é a integração de todas suas 

atividades ao sistema de gestão por competências que a empresa está implantando.   Neste 

ano de 2001, as competências estão sendo avaliadas para os cargos de diretoria e gerência 

e, em 2002, os programas da Universidade Ambev para este nível já estarão atrelados a este 

sistema.   No ano 2002 todos os cargos estarão com suas competências avaliadas, o que 

implicará uma necessidade de convergir o sistema de identificação de necessidades de 

treinamento ao desenvolvimento das competências necessárias. 

          A longo prazo, é intenção do Conselho Curador da Universidade Ambev torná-la 

uma entidade autônoma, como uma fundação.   Isso possibilitaria estender suas atividades 

aos clientes, consumidores e a sociedade como um todo.   Alargar dessa forma a 

abrangência de atuação da Universidade Ambev, é uma estratégia para tornar mais 

significativa a presença da Ambev no Brasil e contribuir para o desenvolvimento da 

sociedade. 

 

 

4.2   ESCOLA AMIL 

          O Grupo Amil tem na Escola Amil sua universidade corporativa, que é o 

empreendimento pioneiro no Brasil no campo da educação corporativa.   Há mais de uma 

década, a Escola Amil vem contribuindo com o constante aperfeiçoamento dos empregados 

e parceiros do Grupo Amil.   Constantes e inovadores programas de treinamento e 
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desenvolvimento que disseminam novos conhecimentos, reforçam a cultura interna e o 

relacionamento com os parceiros do negócio têm sido uma característica da Escola Amil. 

 

 A Empresa 

          A Amil Assistência Médica, um grupo de empresas que faturou R$ 1,6 bilhão no ano 

2000 e que conta com cerca de 7.000 empregados, teve origem numa clínica médica de 

Duque de Caxias, região metropolitana do Rio de Janeiro.   Seu fundador, Edson de Godoy  

Bueno, um médico cirurgião, comprou no início dos anos 70 uma clínica em dificuldades 

financeiras naquela cidade, conseguiu recuperá-la e, em seguida, ampliou seu negócio, 

comprando mais duas clínicas.   Ainda hoje presidente da empresa e detentor de 90% do 

seu capital social, Edson de Godoy Bueno investiu desde o início na sua formação e de seus 

pares, quase todos médicos como ele, em cursos de administração no Brasil e no exterior 

que os capacitassem a gerir o negócio.   Cada vez que um executivo concluía um curso ele 

repassava as informações aos demais e a sua equipe.   Essa era uma forma de multiplicar os 

conhecimentos e discutir conceitos e experiências que poderiam ser utilizados na empresa.   

Criou-se uma prática de multiplicação de conhecimentos que persiste até hoje. 

          A Amil é hoje um grupo de 12 empresas que inclui planos de assistência médica e 

odontológica, hospitais e centros médicos, laboratórios de análise clínica, resgate médico de 

emergência e franquias dos planos de assistência médica.   A Amil atua em todo o país e 

nos Estados Unidos no Texas e na Flórida.   É a maior empresa não financeira de 

assistência médica do país com cerca de 900 mil associados.   O ramo de negócio 

assistência médica tem se caracterizado por uma forte concorrência. Empresas 

multinacionais, recentemente, iniciaram suam atividades no país e as empresas nacionais 
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que atuam neste ramo estão, em grande parte, ligadas a grupos financeiros.    Outra 

característica recente deste negócio é sua regulamentação por parte do governo, visando 

disciplinar a ação dos concorrentes e garantir os direitos dos consumidores.      A Amil 

afirma ser uma empresa que tem uma preocupação constante com o aprimoramento do 

atendimento aos clientes proporcionando serviços inovadores e diferenciados.   Embora a 

competição no mercado seja intensa, tendo levado algumas empresas do setor à falência, a 

lucratividade do grupo tem se mantido num patamar de 5% nos últimos anos.(Amil, 2001) 

          É objetivo da empresa ter uma política de gestão de pessoas da empresa que se 

caracterize por possibilitar o crescimento de seus profissionais.   E, uma prova de que esse 

objetivo tem tido êxito é oferecida por Bueno (2000) quando afirma que cerca de 90% dos 

atuais executivos trilharam carreira na empresa.     Além disso, a Amil tem figurado nos 

últimos anos no guia da revista Exame de melhores empresas para trabalhar e no ranking 

do Hay Group, uma consultoria de gestão de pessoas, como uma das melhores 

empregadoras do Brasil.   Isso é considerado pelos executivos e pessoal da área de 

Recursos Humanos como um coroamento dos esforços da empresa pela valorização dos 

seus empregados.     A preocupação com o desenvolvimento e retenção das pessoas é assim 

manifesta  pelo presidente da empresa: 

Quem tem pessoas melhores treinadas, no longo prazo tem que vencer a guerra.   O 

segredo é treiná-las e mantê-las.   Porque na hora que você as tem, todo mundo 

quer roubar.   E nós temos conseguido fazer isso.  No corpo gerencial nosso 

turnover é próximo de zero. [...]   Manter esse capital humano é um dos motivos de 

sobrevivência da Amil (Bueno, 2000, p.6). 
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          A Escola Amil tem sido a principal estratégia da empresa para o desenvolvimento de 

seus funcionários contribuindo, significativamente, para sua política de gestão de pessoas,  

fator fundamental na manutenção dos talentos. 

 

 

 

A Escola Amil 

          A Escola Amil pode ser considerada a primeira universidade corporativa do Brasil.   

Fundada em 1987, em substituição ao Centro de Treinamento – Cetren,  tem o objetivo de 

ser a unidade da empresa voltada para o desenvolvimento pessoal e profissional.   Segundo 

a executiva entrevistada, Claudia Daniene, a criação da Escola Amil ocorreu como uma 

evolução natural do Cetren, que ampliava continuamente seus serviços e não podia mais ser 

considerado um departamento de treinamento e desenvolvimento, no sentido tradicional.   

A Amil, que desde seus primeiros anos caracteriza-se por ser uma empresa com grande 

preocupação com a aprendizagem contínua, necessitava de um departamento da empresa 

que demonstrasse esse valor da aprendizagem para seus empregados e para a sociedade.   

           Nasceu, então, a Escola Amil em 1987 após dois anos de maturação da idéia.   

Fundamental elemento na sua criação foi o presidente, Edson de Godoy Bueno, que após 

benchmarking no exterior nas universidades corporativas da Disney e da Federal Express 

empenhou-se pessoalmente na sua implantação.     A Escola Amil dissemina uma filosofia 

de aprendizagem contínua na empresa, o que tem proporcionado à empresa pessoal 

preparado para enfrentar os desafios do negócio.   A entrevistada aponta que “a Escola 
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Amil é o centro provedor de inteligência que tem como objetivo multiplicar conhecimentos 

na empresa.”   Há mais de 10 anos, a Escola Amil vem, também, contribuindo para o 

desenvolvimento dos parceiros de negócio da Amil, por exemplo, médicos conveniados e 

para a sociedade como um todo, pois muitos de seus programas são oferecidos em escala 

ampla e de forma gratuita.    

          A principal forma de identificação das necessidades de treinamento tem como base o 

planejamento estratégico da empresa.   Em evento anual desenvolvido pela Escola Amil são 

determinadas as metas de longo prazo da empresa e, a partir de então, são diagnosticadas as 

possíveis ações da universidade corporativa para contribuir na consecução das metas.   A 

Escola Amil tem, também, um papel proativo nesse processo levando demandas de 

programas de treinamento e desenvolvimento para serem analisadas pelos líderes da 

empresa.     Como na empresa não há um processo formal de avaliação de desempenho, as 

necessidades individuais de treinamento são canalizadas pelos gerentes diretamente à 

Escola Amil. 

         A Escola Amil, além de desenvolver os programas de educação corporativa, também 

é responsável pelo processo de Qualidade da empresa.   Nesse intento, são realizadas 

pesquisas periódicas com os funcionários, parceiros do negócio como médicos e hospitais e 

clientes para verificar a satisfação em relação à atuação da empresa.   

          Contando com um orçamento anual que tem variado entre 1 e 3% do faturamento da 

empresa, a Escola Amil tem programas de desenvolvimento oferecidos aos seus 

funcionários e convidados, especialmente entre os parceiro do negócio.   Os principais 

programas oferecidos são: 
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• Amil Business Administration – ABA:   é um curso de pós-graduação em Administração 

semelhante aos cursos MBA oferecidos pelas instituições de ensino superior.   É 

oferecido em módulos em que os professores são executivos da empresa, professores da 

COPPEAD/UFRJ ou consultores.  Já formou mais de 260 funcionários ao longo de oito 

anos. 

• Treinamento Experencial ao Ar Livre – TEAL: é um programa de desenvolvimento de 

habilidades comportamentais como liderança, coordenação de equipe e motivação, 

realizado em imersão.   O TEAL, que é oferecido aos funcionários da empresa e 

convidados, é realizado pela consultoria Dinsmore Associates que tem parceria com a 

empresa.    Neste programa, durante três dias, grupos de até 30 pessoas participam de 

exercícios ao ar livre como escalar árvores e equilibrar-se em um fio esticado a 10 

metros de altura. Ao final de cada exercício, o grupo discute a experiência e procura 

associá-la ao cotidiano na empresa.    O objetivo da técnica é fazer com que as pessoas 

vivenciem experiências radicais e, assim, introjetem mudanças comportamentais. 

• Seminário Amil-   Desde 1989, a empresa tem trazido ao Brasil, ou eventualmente por 

videoconferência, palestrantes de renome internacional no campo da  administração 

como Tom Peters e Michael Porter.   Temas de marketing e administração são 

apresentados aos funcionários da empresa e a convidados de outras empresas.   

Palestrantes brasileiros têm, também, se apresentado com o objetivo de promover uma 

reflexão sobre a realidade brasileira nos campos de negócios, cultura, economia e 

política.     Seminários nacionais e internacionais com temas da área médica tem, 

também, sido oferecidos aos funcionários, convidados e ao público em geral. 
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• Projeto  Saber:   Periodicamente são realizadas palestras com figuras de destaque da 

sociedade que relatam suas experiências de vida sobre um determinado tema.   Por 

exemplo, o iatista Amir Klynk recentemente deu uma palestra sobre planejamento 

estratégico.   Ao convidar palestrantes fora do campo da Administração para proferirem 

palestras com temas dessa área, a empresa objetiva quebrar um modelo mental que está 

arraigado nas pessoas e levá-las a refletir sobre o tema numa outra perspectiva,  

estimulando-as em sua criatividade de solucionar problemas 

• Programa de Integração: os novos funcionários da empresa passam por um programa 

especial sobre valores e cultura da empresa. 

• Amil 2020-  é um evento que precede o processo de planejamento estratégico, quando 

todos os executivos e gerentes reúnem-se para traçar as estratégias do grupo. 

• Programa Jovem Vip:  tem um público externo, jovens de 13 a 18 anos, especialmente 

filhos de funcionários e parceiros do negócio, que são levados a refletir  sobre suas 

vocações profissionais.   O presidente da empresa participa como palestrante.   Iniciado 

em 1992, este programa já foi oferecido a 800 pessoas. 

• Amil Service Excellence:  destinado aos conveniados médicos, dentistas e suas 

secretárias ou atendentes, esse programa tem o objetivo de desenvolver a qualidade do 

atendimento.   Trimestralmente um grupo passa por esse programa. 

          Os programas que, em sua maioria, são elaborados pelos 13 integrantes da 

universidade, são realizados, predominantemente, no formato presencial.    Segundo 

Claudia Daniene, esse método de ensino está em sintonia com o objetivo do negócio em 

que a qualidade do relacionamento interpessoal é valorizada como fator decisivo para a 
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satisfação do cliente.   O ensino a distância e, em particular, o e-learning são considerados 

pela empresa como muito impessoais, não conduzindo ao desenvolvimento das habilidades 

de relacionamento e, por isso tem utilização limitada a alguns programas técnicos e de 

vendas. 

          Os programas são avaliados exclusivamente pelos treinandos em duas formas.   Na 

primeira delas, é realizada uma avaliação de reação na qual, logo após o programa, o 

treinando avalia o programa em relação ao seu conteúdo e ao instrutor.   Na segunda forma, 

realizada após alguns meses,  o funcionário avalia seu desempenho em relação aos 

conhecimentos obtidos no programa. 

          A Amil orgulha-se de ter a aprendizagem contínua como um valor central.   Em 

média, os funcionários administrativos e operacionais têm 70 horas anuais de treinamento 

por ano; no nível executivo a média alcança 120 horas anuais, índices superiores às 

pesquisas da American Society of Training and Development - ASTD (Bassi e Burren, 

2001).   Segundo Claudia Daniene não há problemas para a liberação dos funcionários por 

parte dos chefes e gerentes para a realização de programas de treinamento.    Entretanto, 

qualquer funcionário que realiza um programa tem a obrigação de repassar aos 

companheiros as informações obtidas.   Essa prática permanece desde os primeiros anos da 

empresa.    Para isso, a Escola Amil proporciona apoio pedagógico e operacional para a 

multiplicação de conhecimentos pela empresa. Os funcionários podem obter os meios e 

técnicas para suas apresentações com os especialistas da universidade corporativa.   Além 

disso, há, também, uma biblioteca mantida pela Escola Amil com livre acesso a todos os 

empregados da empresa. 
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          A Escola Amil utiliza-se de parcerias para seus programas de educação corporativa.  

Instituições acadêmicas como a COPPEAD/UFRJ,  Instituto Brasileiro de Mercado de 

Capitais - IBMEC, Fundação Dom Cabral e a consultoria Dinsmore Associates são os mais 

freqüentes parceiros.   Visão compartilhada e prestígio são os fatores mais importantes para 

o estabelecimento de programas em conjunto. 

          Não há um processo formal de avaliação dos resultados da Escola Amil.   Apenas um 

julgamento por parte dos executivos sobre sua atuação.   No entanto, nunca houve um corte 

de pessoas e de orçamento significativo na Escola Amil, o que sugere uma avaliação 

positiva por parte da empresa.   Também não há, segundo o entendimento da entrevistada 

nenhuma dificuldade especial de operação da Escola Amil. 

          Um cenário de importância crescente dos programas de desenvolvimento é 

vislumbrado pelos executivos da Escola Amil.    A Amil afirma ser uma empresa visionária 

que mesmo antes da propagação dos conceitos de aprendizagem organizacional, já os 

praticava, o que contribuiu decisivamente para o bom desempenho da empresa ao longo dos 

anos. 

 

4.3     UNIVERSIDADE PETROBRAS 

 

          A universidade corporativa da Petrobras é um projeto em desenvolvimento da maior 

empresa brasileira, com o objetivo de dotar a empresa de uma unidade estratégica de 

educação corporativa, agente de mudança da cultura da empresa e que contribuirá para a 

viabilização de seus objetivos estratégicos.   Lançada em dezembro de 2000, com previsão 



 89 

de implantação plena em fins de 2001, a Universidade Petrobras apresenta-se como uma 

evolução do antigo Centro de Treinamento da empresa.   A criação e implantação da 

Universidade Petrobras é um projeto estratégico da empresa, cujo ambiente de negócios 

vem passando por grandes mudanças nos últimos anos. 

 

A Empresa 

          Criada pela Lei 2004 de outubro de 1953, a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras,  

companhia de economia mista, atua na exploração, produção, refino, comercialização e 

transporte de petróleo e seus derivados no Brasil e no exterior.   Recentemente, a empresa 

incorporou os setores de gás natural e energia termelétrica ao seu negócio.  

          Detentora da tecnologia mais avançada no mundo para a produção de petróleo em 

águas profundas, a Petrobras foi premiada, em 1992, pela Offshore Technology Conference.   

Segundo documentos oficiais da companhia (Petrobras, 2001) ao longo de suas cinco 

décadas de história a empresa investiu cerca de US$ 100 bilhões, com recursos próprios, 

nas suas atividades conduzindo o Brasil, em 1997, ao grupo seleto de países com produção 

de 1 milhão de barris de óleo por dia.   No ano 2000,  a empresa faturou US$ 27 bilhões 

com lucro de US$ 5 bilhões. 

          Além da holding , o sistema Petrobras inclui cinco subsidiárias, a saber:  Petrobras 

Gás S.A.,  Petrobras Química S.A. - Petroquisa, Petrobras Distribuidora S.A.- BR, 

Petrobras Internacional S.A.- Braspetro e Petrobras Transporte S.A.- Transpetro.  Além 

delas, há o CENPES, o centro de pesquisas da Petrobras. 
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          A Petrobras foi até 1997, a única executora do monopólio da União de pesquisa, 

lavra, refino, importação e exportação de petróleo e seus derivados básicos.   A partir de 

então a empresa passa a atuar num cenário de livre competição com outras empresas no 

país.  Segundo afirma o site da empresa (Petrobras, 2001), devido à alta competitividade do 

seu negócio, a Petrobras reposicionou-se estrategicamente como uma empresa de energia e 

tem acelerado a utilização dos mais modernos instrumentos de gestão.    Uma 

reestruturação organizacional foi recentemente implementada; a companhia passou a 

funcionar com quatro áreas de negócio: exploração e produção, abastecimento, gás e 

energia e internacional. A partir dessa reestruturação, a área de Recursos Humanos passou a  

reportar-se diretamente ao presidente da empresa. 

 

 Treinamento e Desenvolvimento na Petrobras – Breve Histórico 

          Os investimentos em treinamento e desenvolvimento têm sido uma preocupação 

constante na história da empresa.   A Petrobras conta com cerca de 38.000 funcionários, 

25.067 (73, 7%) dos quais tem nível superior e desses cerca de 1.800 têm diploma de 

mestrado ou doutorado.   O investimento principal da empresa no campo da educação 

corporativa tem sido nos programas com cunho técnico.   Segundo o executivo 

entrevistado, Jorge Luiz Pereira Borges, coordenador da Universidade Petrobras, o 

destaque que a empresa assumiu na área tecnológica tem, sem dúvida alguma, uma relação 

direta com os investimentos em capacitação técnica.   A empresa tem uma larga tradição de 

desenvolvimento conjunto de cursos na área tecnológica com as principais universidades do 

país incluindo programas de extensão, especialização e mestrado 
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          Internamente a área de treinamento e desenvolvimento desenvolve inúmeros 

programas de capacitação técnica, administrativa e gerencial, no ano 2000 foram cerca de 

900 cursos presenciais realizados em todo país.   Programas de educação a distância e e-

learning também tem sido utilizados pela empresa. A seguir, os indicadores estatísticos de 

treinamento: 

Tabela 3- Indicadores de treinamento da Petrobras 

Ano Total de horas de 

treinamento 

Investimento médio 

por empregado (R$) 

Média de horas de 

treinamento por 

empregado 

1997 3.000.000 634 71 

1998 3.000.000 645 75 

1999 2.500.000 572 62 

2000 2.000.000 830 58 

Fonte- Documentos oficiais da empresa 

          Comparativamente ao ranking da American Society of Training and Development –

ASTD (Bassi & Buren, 2001) no qual, em média, as indústrias de petróleo do mundo 

oferecem cerca de 36 horas/ano de treinamento por funcionário pode-se notar que a posição 

da Petrobras tem destaque. 

          Até a criação da Universidade Petrobras, a empresa contava com dois centros de 

treinamento – Rio de Janeiro e Bahia, e várias unidades de treinamento nas áreas onde a 
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empresa opera.   São cerca de 100 profissionais atuando nessa área, 70% deles com 

formação técnica, especialmente em engenharia, geologia e ciências em geral.   Tanto os 

centros de treinamento quanto os profissionais foram integralmente incorporados à 

Universidade Petrobras. 

 

A Universidade Petrobrás 

 

         A Universidade Petrobras foi criada a partir do entendimento de que o 

desenvolvimento de novas competências é essencial para o alcance dos objetivos 

estratégicos da empresa.  Na visão 2010 (Figura 3) e nos objetivos do Planejamento 

Estratégico 2001-2005 (Figura 4) são apresentados o novo enfoque da visão de longo prazo 

da empresa e os objetivos estratégicos para que a empresa continue competitiva no Brasil e 

no mundo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3– Visão de longo prazo da Petrobras 

Fonte- disponível na internet  www.petrobras.com.br 

VISÃO 2010 
 

A Petrobras será uma empresa de energia com 

atuação internacional e líder na América 

Latina, com grande foco em serviços e a 
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Posicionamento Estratégico 2005  
Liderança no mercado brasileiro de óleo, gás e derivados, consolidação em empresa de 

energia e expansão seletiva da atuação internacional Estratégico 2005 

 

 
• Consolidar vantagens 

competitivas no mercado 
doméstico de óleo, gás e 
derivados. 

• Criar mercados para o gás 
natural enfatizando o setor 
de energia termelétrica. 

• Expandir atuação 
internacional. 

- Fortalecer capacitações 
tecnológicas na exploração e 
produção em águas 
profundas. 
 

-Atuar considerando a 
integração de mercados 
energéticos da América do 
Sul, particularmente no Cone 
Sul. 

-Atuar prioritariamente na 
América Latina, Golfo do 
México e Oeste da África. 

-Consolidar liderança na 
comercialização de 
derivados. 

-Posicionar-se como ator 
nodal no conjunto de 
negócios de gás no 
continente sul-americano. 

-Desenvolver capacidade de 
refino para processar 
excedente de óleo pesado 
brasileiro no exterior. 

-Privilegiar a atuação 
integrada e capacitação 
logística. 

-Desenvolver o mercado de 
energia termelétrica. 

-Fortalecer a atuação da área 
de gás, energia nos países 
sul-americanos 

-Expandir reservas e 
produção. 

  

-Elevar padrões de qualidade 
de produção e serviços. 

  

-Investir em técnicas de 
processamento de óleo 
pesado. 

  

 

Figura 4 – Objetivos do Planejamento 2001-2005 da Petrobras 

Fonte- disponível na internet- www.petrobras.com.br 
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          Segundo Jorge Luiz Pereira Borges, com as mudanças na cultura da empresa,  

tornando-a mais ágil e mais sensível ao ambiente de negócios, o antigo modelo de 

treinamento e desenvolvimento da empresa mostrou-se desatualizado. Os executivos da 

companhia perceberam que seria necessária uma contribuição mais significativa dessa área 

para o alcance dos objetivos da empresa e a consecução da visão de longo prazo. O 

entrevistado afirma que “Recursos Humanos era um ator passivo na empresa”.  A partir de 

um movimento interno da Diretoria de Recursos Humanos, em julho de 2000, foi proposta 

a criação da Universidade Petrobras que contou com o apoio do presidente da empresa. 

         A Universidade Petrobras surgiu com o objetivo prioritário de alinhar o treinamento e 

desenvolvimento às estratégias empresariais, empreendendo programas de educação 

corporativa que eliminem as lacunas de competência que podem inviabilizar os objetivos da 

empresa.   Foi estabelecido,  no projeto, que os programas alcançarão todas as unidades de 

negócio para funcionários de todos os níveis hierárquicos e os eixos de capacitação 

incluirão as áreas de tecnologia, pessoas, parcerias, clientes, cultura, gestão e sociedade.   

Por exemplo, programas de desenvolvimento a serem implementados na área de pessoas, 

funcionários da Petrobras, incluirão aspectos como: Empreendedorismo, Atração e 

Retenção de Talentos, Trabalho em Equipe e Difusão do Conhecimento. 

          Além de sua estruturação organizacional, a principal atividade da Universidade 

Petrobras nesta primeira etapa de vida, é a identificação das lacunas de competência.   

Partindo dos objetivos do Planejamento Estratégico 2001-2005, os especialistas da 

universidade verificam os hiatos de competência no nível organizacional que podem gerar 

programas de educação corporativa. 
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          Jorge Luiz Pereira Borges aponta que uma lacuna de competência imediatamente 

identificada foi a criação de programas educacionais de desenvolvimento de habilidades 

gerenciais no desenvolvimento de novos negócios e gestão da mudança, aspectos 

fundamentais no novo ambiente de competitividade do negócio da Petrobras. 

          Embora a Universidade Petrobras tenha surgido num movimento interno da área de 

Recursos Humanos, foi nela própria que se enfrentou resistência ao novo modelo de 

educação corporativa.   Com o argumento de que o modelo tradicional de treinamento e 

desenvolvimento, de foco técnico, era um sucesso, pois havia contribuído para elevar a 

empresa a uma posição de destaque, alguns integrantes da área resistiram à criação da 

Universidade Petrobras. 

          Em relação ao antigo modelo de treinamento e desenvolvimento a Universidade 

Petrobras afirma que buscará diferenciar-se em aspectos como: 

- Diminuir o tempo de desenvolvimento de novas soluções de ensino; 

- Disseminar a cultura organizacional e desenvolver parcerias de aprendizagem com 

parceiros do negócio, fornecedores e clientes; 

- Operar suas atividades como uma unidade de negócio. 

         A Universidade Petrobras opera em um modelo misto de campus físico e campus 

virtual.    O campus físico herdou a estrutura dos dois Centros de Treinamento, Rio de 

Janeiro e Bahia, com salas de aula e laboratórios de aprendizagem e dos campi avançados 

da empresa em quase todas unidades da empresa espalhadas pelo país.  A opção da 

manutenção dos campi físicos parte do princípio da empresa de que, em vários campos, os 

programas presenciais não podem ser substituídos pelos programas virtuais. 
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          Todavia, importantes projetos a serem desenvolvidos utilizam a tecnologia da 

informação e a educação a distância.   Nas palavras de Jorge Luiz Pereira Borges, 

coordenador da Universidade Petrobrás,  “a empresa vislumbra uma grande utilização da 

tecnologia nos seus programas educacionais, pois, por meio dela, pode-se atingir os 

empregados onde eles estiverem a custo acessível”.   Vale lembrar, que a empresa atua em 

todo o país e em vários países do exterior, muitas vezes em lugares remotos, como as 

plataformas marítimas.   Além disso, as tecnologias virtuais, e-learning, que a empresa já 

utiliza e deseja intensificar,  reduzem custos com o deslocamento e afastamento do 

empregado do trabalho. 

          Outro projeto em desenvolvimento pela universidade é o educação a distância pela 

TV Petrobras que será uma emissora interna com programação exclusivamente voltada à 

educação corporativa.   A grade de programação da TV Petrobras proporcionará, 

principalmente, cursos e palestras relacionados com a visão, cultura e valores da empresa.   

          Outro aspecto em que é esperada significativa contribuição da Universidade 

Petrobras é no sistema de gestão do conhecimento da empresa.   Criado a partir de uma 

agenda de mudanças de 1998, esse sistema inclui a aprendizagem organizacional e o 

gerenciamento da informação.   A Universidade Petrobras colabora, implantando sites 

educacionais que facilitam a troca de informações sobre experiências e conhecimentos 

entre os empregados. 

          Historicamente a empresa tem dado atenção especial às parcerias de aprendizagem.   

Deve-se destacar a vocação de parcerias com instituição de ensino em projetos de pesquisa, 

consultoria, prestação de serviços e treinamento.   Atualmente, a empresa tem cerca de 40 

instituições de ensino parceiras, movimentando cerca de US$ 20 milhões, anualmente, 
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nessas parcerias.   Em menor escala há projetos com consultores.   Não há, no momento, 

programas de aprendizagem com clientes, fornecedores e parceiros, embora isso seja uma 

meta para o futuro. 

         O entrevistado não apontou definição clara de como a Universidade Petrobrás será 

avaliada.   Apenas, em termos gerais, a empresa estabeleceu metas de curto e médio prazo 

como o mapeamento das competências e a implantação de alguns projetos como o da TV 

Petrobras.   Para a avaliação dos programas continua mantido o tradicional sistema de 

avaliação em que o treinando avalia o programa logo após sua realização e os gerentes, por 

amostragem, avaliam seis meses após a realização do treinamento, se os objetivos foram 

atingidos. 

          É esperado para a Universidade Petrobras que, até o ano 2005, todos os projetos de 

desenvolvimento de competências estejam implementados.   Isto é considerado vital para a 

empresa tornar realidade sua visão 2010. 

 

4.4     UNIVERSIDADE TELEMAR 

           Acreditando que uma efetiva gestão do conhecimento atrelada a programas de 

educação corporativa com foco nas estratégias empresariais são elementos primordiais para 

criar vantagens competitivas, a Telemar espera da sua Universidade Telemar o 

desenvolvimento de programas que criem, solidifiquem e compartilhem o conhecimento 

por toda a empresa.   Com significativos investimentos em e-learning, a Universidade 

Telemar desponta como uma das referências na utilização da tecnologia da informação em 

programas de educação corporativa no Brasil.   
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A Empresa 

          A Telemar é uma empresa criada em julho de 1998 que atua no segmento de 

telecomunicações no Brasil.   Constituída a partir da privatização do sistema Telebrás, a 

empresa foi comprada por R$ 3,4 bilhões por um consórcio liderado pelos investidores dos 

grupos GP, Andrade Gutierrez, La Fonte e Inepar.   Atuando em 16 estados do Brasil, do 

sudeste ao norte, a empresa incorporou as antigas operadoras de telefonia fixa de cada 

estado. 

          Tendo superado o desafio inicial de consolidar seu modelo de gestão, sistemas, 

processos, cultura e valores, a Telemar é a maior empresa de telecomunicações do Brasil 

em número de telefones instalados e em receita líquida que atingiu R$ 7,8 bilhões no ano 

2000 (Telemar, 2001).         Atua nos serviços de telefonia fixa local e de longa distância, 

transmissão de dados e imagens, videoconferência e serviços para a internet.   Embora atue 

num mercado hoje protegido por concessão governamental e de limitada concorrência, há 

perspectivas de intensificação da competição, pois existe a possibilidade de livre 

concorrência a curto prazo. Uma característica do setor de telecomunicações é sua rápida 

mudança e intensa inovação tecnológica, numa perspectiva mundial o setor é marcado por 

forte competição e por recentes fusões e aquisições entre as maiores empresas. 

          Segundo consta do site da empresa, a Telemar está se preparando para conquistar 

novos mercados e ampliar seus serviços no Brasil e no exterior.   O desafio da empresa é 

tornar-se um dos maiores conglomerados de telecomunicações da América Latina.   Em 

2001 a empresa está destinando R$ 8 bilhões em investimentos destinados ao crescimento 

do número de terminais e à expansão da planta nos 16 estados da área de concessão da 
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empresa.   Parte desses recursos serão investidos em comunicação de dados, segmento que 

a empresa espera liderar em 2005 (Telemar, 2001). 

          O valor referenciado não contempla os investimentos em telefonia celular e em infra-

estrutura para prestar serviços de DDI e de longa distância fora da área de atuação da 

empresa.   Até dezembro de 2001 a empresa estará concentrando esforços para cumprir os 

compromissos assumidos para 2001 e também antecipar as metas fixadas pela Agência 

Nacional de Telecomunicações - Anatel para 2003.   Antecipar as metas em dois anos 

significa poder atuar em 2002 em estados fora da área original de concessão e, ainda, 

prestar serviços que não se restrinjam à telefonia fixa.    Faz parte da estratégia de 

crescimento da Telemar estar presente nos mercados de telefonia móvel e longa distância 

internacional, além de DDD e comunicação de dados em todo o Brasil.     

 Universidade Telemar 

         A Universidade Telemar – Unite foi oficialmente lançada em 10 de abril de 2000, 

data em que a Telemar comemorava o primeiro ano de existência de sua marca.   Partindo 

do pressuposto de que a empresa para ser competitiva tem que concentrar esforços nas 

pessoas que farão a empresa alcançar suas metas, uma série de projetos de valorização dos 

empregados foram desenvolvidos desde a criação da empresa (Telemar, 2001).   Dessa 

forma a área de Recursos Humanos foi convocada a contribuir estrategicamente para 

construção da nova empresa.   Segundo, a executiva entrevistada, Maria Inês Divino Góes,  

Gerente de Educação, Treinamento e Captação da empresa, “a universidade corporativa foi 

a oportunidade da área de Recursos Humanos da empresa fazer a história e não ficar 

vendo a história como era costume”.    A Unite nasceu com o objetivo de atuar na gestão 
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do conhecimento, na identificação de competências e valores da organização, na formação 

de massa crítica e de uma equipe de funcionários de classe mundial. 

         Segundo Maria Inês Divino Góes, projeto de criação da Unite, que nasceu da 

presidência da empresa, foi desenvolvido em nove meses por um comitê constituído por 

membros da Diretoria de Recursos Humanos e outras áreas da empresa.    Foi contratada 

uma consultoria para mapear as competências organizacionais, o que serviu de insumo para 

o desenvolvimento da visão, missão e campos de atuação que a Unite deveria abranger.  

Desde o início do projeto a empresa entendeu que a educação corporativa deve ser um 

processo contínuo de aprendizagem, vital para alavancar o desempenho da empresa .   A 

Unite foi concebida, também, como um veículo fundamental para a construção e 

consolidação da cultura Telemar que, segundo os acionistas, deveria ser totalmente 

diferente das antigas culturas das 16 empresas que a formaram. 

         Para marcar o início oficial das atividades da Unite foram realizados, em todas as 

unidades da empresa, eventos de lançamento.   Uma ampla campanha publicitária interna 

que incluiu um vídeo do presidente da empresa apresentando a universidade, banners, 

folhetos, quiosques informativos e camisetas para todos os funcionários marcou o 

lançamento da Unite.   A empresa queria que este lançamento tivesse forte impacto para 

mostrar aos funcionários o valor que a empresa daria a partir de então à educação 

corporativa.   Desde o início do projeto até o lançamento oficial, a Unite consumiu R$ 1,6 

milhões, incluindo viagens de benchmarking dos executivos à universidades corporativas 

no Brasil e no exterior e cursos internacionais sobre o tema. 

         O antigo modelo de treinamento e desenvolvimento das 16 empresas, considerado 

limitado, reativo e inadaptado à nova realidade da empresa, foi extinto.   Centros de 
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treinamento foram desativados e o quadro de funcionários de treinamento e 

desenvolvimento reduzido.   Apenas alguns programas de treinamento técnico de longo 

prazo ou com contratos vigentes foram mantidos. 

          Para evitar resistências por parte das equipes de treinamento e desenvolvimento ao 

novo modelo, foi feito um processo de convencimento e integração de todos os membros 

das gerências regionais da área ao projeto da Unite.    Maria Inês Divino de Góes aponta 

que mínimos problemas ocorreram em função de desconfiança dos membros das equipes de 

treinamento e desenvolvimento espalhadas pelo país. 

         A Unite opera como um processo virtual de aprendizagem contínua.   Há grande 

ênfase nos meios da tecnologia da informação (intranet, cd-rom, recursos multimídia, entre 

outros) como instrumento de aprendizagem.  A empresa acredita que o e-learning é a 

maneira mais eficaz de atingir todos os 33.000 funcionários da empresa de forma rápida e a 

custo acessível.   A Telemar vale-se do fato de que 60% de seus funcionários trabalham 

diariamente com micro-computadores, o que possibilita acesso fácil aos programas da 

Unite.   Para os funcionários que não trabalham com computadores, a Unite possibilita o 

acesso deles aos seus programas por meio de salas equipadas com computadores 

destinadas, exclusivamente, à aprendizagem instaladas na maioria de suas unidades.   Os 

programas presenciais são também oferecidos, sobretudo nos cursos de desenvolvimento de 

habilidades gerenciais.   Os programas são oferecidos a todos os funcionários e são 

agrupados em cinco categorias, denominadas de colleges, a saber: 

- Crenças e Valores: programas deste college destinam-se a promover a divulgação das 

crenças e a preservação dos valores da empresa. 
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- Formação: são promovidos cursos de ensino fundamental e médio e oferecidas bolsas 

de estudos para cursos de graduação e pós-graduação  de 70% do valor da mensalidade.   

Também são oferecidos diversos programas técnicos de treinamento. 

- Atendimento ao Cliente: a excelência no atendimento aos clientes é desenvolvida em 

diversos programas para todos os níveis hierárquicos da empresa e, principalmente, 

para os funcionários que têm contato direto com os clientes como os de assistência 

técnica e call-centers.  Programas neste campo também são oferecidos aos 8.000 

funcionários de empresas que prestam serviços à Telemar.   Para coroar os esforços 

empreendidos neste campo, a empresa está buscando a certificação ISO 9001 de 

qualidade no atendimento aos clientes. 

- Desenvolvimento Gerencial e Liderança: segundo a entrevistada, Maria Inês Divino de 

Góes, a Unite tem o objetivo de ser uma escola de desenvolvimento de líderes.   

Destacam-se neste college os programas de pós-graduação em gestão empresarial.   No 

ano de 2001, sete cursos estão sendo realizados: dois de nível corporativo, denominados 

MBA Telemar e cinco nas regionais, denominados Master in Telemar Administration – 

MTA. 

- Programas Especiais: integram este campo programas ligados à qualidade (green belts), 

cursos de idiomas, programas de segurança no trabalho e a universidade virtual com o 

seu portal de informações. 

          A Unite tem papel preponderante na gestão do conhecimento da empresa.   A 

universidade virtual configura-se como o meio em que o conhecimento flui na empresa, no 

qual os funcionários podem encontrar informações sobre diversos temas relativos ao 

negócio como telefonia móvel, gestão e satélites.   Há diversos cursos que podem ser 
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realizados on-line, sites de troca de informações sobre experiências, apresentação de casos 

de sucesso e insucesso, vídeos on-line com especialistas em diversas áreas e uma biblioteca 

virtual.   O objetivo da universidade virtual é fazer com que o conhecimento circule, 

potencializando o desenvolvimento dos funcionários.   Como os programas da universidade 

virtual não são obrigatórios, dependem da iniciativa de auto-desenvolvimento do 

funcionário, a empresa estabeleceu uma espécie de “programa de milhagem” para 

incentivar sua utilização e evitar que os programas não sejam concluídos.   Ao alcançar 

algumas metas, por exemplo, a conclusão de um curso on-line, o funcionário ganha prêmios 

educacionais como assinatura de uma revista técnica, cursos externos ou visitas de 

benchmarking. 

          Quanto à sua estruturação, a Unite apresenta um Conselho Curador, composto por 

executivos da empresa, liderado pelo Reitor, que é o presidente da Telemar.   Este conselho 

estabelece as estratégias de atuação da universidade e avalia seu desempenho.   

Operacionalmente, a Unite está subordinada à Diretoria de Recursos Humanos e conta com 

uma equipe composta por uma gerente e oito analistas para realizar seus projetos. 

          Além das indicações do Conselho Curador, há uma identificação das necessidades de 

treinamento e desenvolvimento por meio de uma avaliação das estratégias corporativas, o 

que permite propor uma série de programas.   Necessidades individuais de treinamento são 

canalizadas à Unite pelos gerentes, constituindo-se, assim, num outro meio de identificação 

dos programas a serem realizados. 

          O Conselho Curador da Unite é responsável pelo estabelecimento do orçamento 

anual que financia todas as suas atividades.  Nos seus dois primeiros anos de atividade 2000 

e 2001,  foram destinados, respectivamente, R$ 13 milhões e R$ 17 milhões. 
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          Não obstante a elaboração dos programas valorize o conhecimento interno da 

companhia, uma especial importância é dada às parcerias de aprendizagem com 

consultorias e universidades.   A Unite tem como política ter poucos parceiros de 

aprendizagem escolhidos segundo os critérios de prestígio e competência, visão 

compartilhada e flexibilidade na confecção dos projetos.   As instituições universitárias 

parceiras da Unite são a COPPEAD/UFRJ, a Universidade de São Paulo - USP, a 

Universidade Federal da Bahia e a Fundação Dom Cabral. 

          No seu primeiro ano de atividades passaram 91.000 treinandos pelos 9.000 

programas da Unite.   Em média, cada funcionário da empresa freqüentou 4,3 programas 

por ano.  Os hits de acesso à universidade virtual alcançaram 53 milhões de 10 de abril de 

2000 até o mês de julho de 2001. 

          A Unite tem como projeto levar seus programas à casa de cada funcionário via 

internet no ano de 2002.   Desta forma, o objetivo de aprendizagem a qualquer hora e em 

qualquer lugar poderá ser alcançado.   Outro projeto para o ano de 2002 é integrar seus 

programas ao sistema de gestão por competências em implantação na empresa.   Já foram 

mapeadas e avaliadas as competências organizacionais e até o final de 2001 estarão sendo 

mapeadas e avaliadas as competências gerenciais, funcionais e técnicas. 

          Segundo Maria Inês Divino de Góes, em pouco mais de um ano de atividades a 

Unite, já pode ser considerada uma universidade corporativa de referência, tendo sido 

recentemente convidada pela expert norte-americana Jeanne Meister para fazer parte de um 

grupo seleto de universidades corporativas de todo o mundo para intercâmbio de 

experiências.   Além disso, a avaliação do Conselho Curador tem reconhecido que a Unite 

tem dado contribuição decisiva para a empresa alcançar o objetivo de antecipação das 
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metas da Anatel, o que proporcionará a entrada da Telemar em novos negócios como a 

telefonia móvel no ano 2002. 

 

  4.5   UNIVERSIDADE VISA 

 

          A Visa do Brasil recentemente fundou sua universidade corporativa, a Universidade 

Visa,  após  quatro   anos  de  amadurecimento  da  idéia.   Esta é uma  iniciativa  pioneira 

dentro do sistema da  Visa International que tem o objetivo de atender às necessidades de 

desenvolvimento dos funcionários dos parceiros do negócio que trabalham com  produtos  

Visa no Brasil, um universo de 7.000 pessoas. 

 

 

A Empresa 

          A Visa, empresa fundada em 1976 nos Estados Unidos, atua em escala global no 

mercado de meios eletrônicos de pagamentos, o que inclui cartões de créditos, cartões de 

débito bancário, cartões inteligentes (smart cards), cartões de pagamentos pela internet e 

cartões de pagamentos para viagens.  Este é um ramo de negócio relativamente novo; há 

apenas 30 anos os cartões de créditos tornaram-se populares no mundo.   A Visa foi criada  

por um consórcio de bancos que são os seus acionistas e que comercializam seus produtos, 

cerca de 21 mil instituições financeiras estão associadas a este consórcio no mundo. No 

Brasil, 30 bancos estão associados a este consórcio.   Hock (1999) apresenta a Visa como 
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um exemplo de uma organização “caórdica”1,  por ser inovadora quanto à sua criação e por 

combinar cooperação e competição de forma inédita no mundo dos negócios. 

            Segundo o site da empresa (Visa, 2001), a Visa é o maior sistema de pagamentos 

por meios eletrônicos do mundo, com cerca de 1 bilhão de cartões ativos.   A empresa  

orgulha-se de ter um papel vital no desenvolvimento de novos produtos de tecnologia de 

pagamentos, para beneficio  das instituições financeiras associadas.  No ano 2000, as 

transações mundiais da Visa alcançaram a cifra de 1,6 trilhões de dólares. 

          A empresa é líder no mercado brasileiro de meios eletrônicos de pagamentos.   

Atuando no país desde 1968, embora seu primeiro escritório tenha sido instalado no Rio de 

Janeiro em 1987, apresenta hoje 48 milhões de seus cartões em posse dos brasileiros.   A 

movimentação de recursos alcançou US$ 11,5 bilhões no ano 2000 numa rede de 620 mil 

estabelecimentos credenciados. 

 

Universidade Visa 

          A Universidade Visa tem origem em 1997, quando a empresa criou o Visa Training, 

um departamento com o propósito de preparar profissionais para o mercado de meios de 

pagamentos eletrônicos no Brasil.   Loverro (1999) aponta que esse mercado esteve muito 

restrito até meados da década de 90.   O principal entrave para seu desenvolvimento era a 

inflação elevada que desestimulava a aceitação de cartões de crédito pelos estabelecimentos 

comerciais.    Com a contenção da inflação após o Plano Real (1994), o mercado de cartões 

de crédito passou a ter rápido crescimento.   Além disso, em 1996, os bancos deixaram de 

ser obrigados a emitir cartões de uma só bandeira o que ampliou as possibilidades de 
                                                   
1 Termo criado pelo autor que significa caos + ordem. 
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mercado.   A estabilidade econômica e a flexibilização do mercado fizeram com que o 

negócio se desenvolvesse rapidamente, o que gerou o desafio de preparar profissionais 

rapidamente para atuar neste mercado em expansão. 

          Segundo a entrevistada, Maria Cecília Loverro, vice-presidente de Recursos 

Humanos da empresa, o Visa Training foi a resposta da empresa para a capacitação dos 

profissionais em meios eletrônicos de pagamentos.   Até então, todo treinamento e 

desenvolvimento dos funcionários e parceiros do negócio era coordenado no exterior pela 

Visa International, não havia na Visa do Brasil uma estrutura de treinamento e 

desenvolvimento.   O Visa Training supriu essa demanda crescente da empresa e dos 

bancos membros da Visa do Brasil para a formação de pessoas para atuarem nesse 

mercado.   Como a Visa é uma empresa constituída pelos bancos membros que detêm 

parcela importante da operação do negócio como a comercialização dos produtos, a 

concessão do crédito, a cobrança e o atendimento ao cliente, os programas do Visa Training 

foram orientados para as necessidades dos parceiros do negócio. 

         O Visa Training operou até abril de 2001 quando foi criada a Universidade Visa.   

Essa universidade corporativa é uma evolução do Visa Training que, ao longo de seus 

quatro anos de atividades, recebeu investimentos da ordem de US$ 3 milhões da Visa e de 

seus parceiros.   Nesses anos de atuação, o Visa Training realizou 127 programas com 

4.800 inscrições contribuindo, significativamente com a preparação de profissionais para o 

negócio. 

         Segundo Maria Cecília Loverro,  “a Universidade Visa tem o objetivo de implementar 

o conceito de educação continuada no mercado de meios eletrônicos de pagamentos, que 

requer profissionais especializados e em permanente aprendizagem, pois as condições do 
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negócio têm mudado com rapidez.”   Os próprios bancos membros do sistema Visa 

solicitavam a ampliação dos programas de treinamento.   Como as operações Visa têm 

linguagem e procedimentos específicos e não há profissionais disponíveis no mercado 

preparados para suprir imediatamente as necessidades dos bancos membros, os 

investimentos em formação e desenvolvimento de pessoas são indispensáveis para o 

sucesso do negócio. 

          A Universidade Visa é, portanto, uma universidade corporativa orientada para as 

necessidades de treinamento e desenvolvimento dos parceiros do sistema Visa.   Embora 

atenda, também, aos funcionários da empresa que totalizam 53 pessoas na Visa do Brasil e 

505 na Visanet, empresa que administra a rede de estabelecimentos filiados à Visa, o 

objetivo prioritário da Universidade Visa é promover programas para os funcionários dos 

bancos membros do sistema. 

         A universidade corporativa da Visa do Brasil inaugura este conceito no sistema 

mundial da empresa.   Nela há um Conselho Diretivo composto pelo presidente da empresa, 

vice-presidente senior de Recursos Humanos da Visa International – Região América 

Latina e Caribe e pela vice-presidente de Recursos Humanos da Visa do Brasil.  Esse 

conselho é responsável por traçar suas políticas  e diretrizes.   Há, também, um Comitê de 

Orientação Técnica composto pelos membros do Conselho Diretivo, diretores da Visa do 

Brasil e representantes dos bancos membros.   Esse comitê valida os programas, indica 

docentes e avalia os resultados da Universidade Visa. 

         A necessidade de programas é identificada em reuniões semestrais do Comitê de 

Orientação Técnica.   As estratégias da empresa também indicam necessidades de 

treinamento.   Por exemplo, as demandas por programas relativos aos cartões inteligentes 
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(smart-cards), cartões dotados de um chip eletrônico com várias funções que podem até 

substituir as cédulas de dinheiro, são crescentes, pois essa é uma área estratégica da 

empresa, apesar de hoje estar limitada à cidade de Campinas, no estado de São Paulo. 

          Os programas da Universidade Visa são eminentemente técnicos e são elaborados 

internamente, na grande maioria dos casos por diretores ou gerentes senior da empresa com 

o apoio da universidade.   A Universidade Visa não dispõe de campus físico. Todos os 

programas são realizados em centros de convenções de hotéis ou nas salas de treinamento 

dos bancos membros.    A Universidade Visa conta com apenas dois profissionais, 

incluindo a vice-presidente de Recursos Humanos da empresa que dedica tempo parcial à 

universidade.   O marketing, a organização dos eventos e a administração dos programas 

são terceirizados.   Os temas dos programas estão agrupados em cinco núcleos de 

conhecimentos: estratégias e finanças; gestão de riscos; marketing, vendas e atendimento; 

operações e produtos; serviços Visa.   Cada núcleo tem programas em três níveis de 

capacitação: 

• Formação Básica- tem o objetivo de prover conhecimentos fundamentais e o domínio 

básico de conceitos relacionados ao negócio. 

• Especialização- diz respeito ao aperfeiçoamento e ao aprofundamento de conceitos, 

ferramentas e práticas de trabalho. 

• Atualização e cursos específicos- envolve os programas de reciclagem, cursos pontuais 

para demandas específicas e visitas técnicas de intercâmbio, no Brasil e exterior. 

          Nos dois primeiros níveis (formação básica e especialização) a universidade oferece 

uma certificação de competências.    Os programas são avaliados pelos participantes após 



 110 

sua realização.   Em média, os cursos têm recebido a nota 8,8.  A grande maioria dos 

programas são apresentados pelo método presencial em aulas.   Há apenas um programa 

por e-learning sobre produtos e serviços Visa que antecede ao curso presencial de formação 

básica.   Segundo a entrevistada, a empresa acredita que o método presencial é o mais 

adequado para o desenvolvimento de competências, pois o ensino a distância e o e-learning 

não teriam a mesma efetividade na aprendizagem. 

         A empresa não mantém parcerias de aprendizagem com universidades.   Segundo 

Maria Cecília Loverro, em função da especificidade dos programas valoriza-se o 

conhecimento interno não sendo necessário recorrer às universidades.   No entanto, a  longo 

prazo, é possível realizar parcerias com universidades para criar um banco de casos e 

estruturar novos programas a distância.   As parcerias com consultorias são restritas; há, 

apenas, um programa cujo docente é um consultor.    

           Todos os programas da Universidade Visa são pagos pelos bancos membros que 

inscrevem seus funcionários.   Os programas mais curtos, de um dia, custam pelo menos R$ 

700,00; os mais longos, com até três dias de duração, podem custar até R$ 2.750,00 por 

participante.   Este é um aspecto vital da Universidade Visa: sua sobrevivência depende das 

inscrições de alunos e seu sucesso é, também, medido em termos de sua lucratividade.   A 

Universidade Visa é administrada como uma unidade de negócio, devendo manter custos 

enxutos, pois cursos caros poderiam provocar pequeno número de inscrições e, assim, 

inviabilizá-la como negócio. 

          Segundo Maria Cecília Loverro, “a Universidade Visa é uma iniciativa pioneira em 

que a empresa contribui para o aprimoramento da formação de uma mão-de-obra 

altamente especializada, que eleva a qualificação profissional do país.”  Segundo a 
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entrevistada, o grande desafio futuro para a Universidade Visa é o de desenvolver 

continuamente seus programas em alinhamento com as estratégias nacionais e mundiais da 

Visa.   A manutenção da qualidade e atualização dos cursos a um custo atrativo é vital para 

o desenvolvimento da atuação da Universidade Visa. 

 

 

 

4.6      ANÁLISE DOS CASOS 

 

          Para finalizar este capítulo apresenta-se uma análise dos casos estudados verificando-

se as características apresentadas pelas universidades corporativas estudadas e 

relacionando-as aos tópicos principais da pesquisa bibliográfica.   Na Figura 5, a seguir, 

apresenta-se uma síntese das principais características verificadas nos estudos de casos.    

          A crença de que programas contínuos de educação corporativa podem conduzir a 

melhores desempenhos de indivíduos e organizações é a razão principal da criação das 

universidades corporativas em todas as empresas pesquisadas.   As empresas estudadas 

vêem, claramente, a universidade corporativa como um importante elemento de transmissão 

de sua cultura, valores e visão o que pode contribuir para melhorar a competitividade da 

empresa.    Verifica-se um elo direto entre os programas realizados e as estratégias da 

empresa.   Os executivos principais das universidades corporativas ou das áreas de 

Recursos Humanos estão inseridos no processo de desenvolvimento da estratégia 

empresarial e, a partir desta, identificam as ações a serem desenvolvidas pelas 
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universidades corporativas.   Além disso, em três dos cinco casos estudados, Ambev, 

Telemar e Visa, as linhas de ação das universidades corporativas são discutidas e 

referendadas por um comitê de executivos de diversas áreas da empresa, sempre incluindo 

o presidente dessas empresas.   Isso dá uma decisiva dimensão da importância estratégica 

da universidade corporativa e configura suas ações no campo da estratégia empresarial.  



 113 

 

Figura 5 (vide anexo 2) 
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          Uma insatisfação com o modelo anterior de treinamento e desenvolvimento também 

foi identificada como um motivo que contribuiu para a criação das universidades 

corporativas.  Fatores como a incapacidade de desenvolver novas competências (Petrobras), 

inadaptação às novas circunstâncias do negócio (Telemar), pouca contribuição aos 

objetivos da empresa (Ambev) e “pacote” vindo do exterior (Visa) foram as principais 

causas de insatisfação com o modelo anterior de treinamento e desenvolvimento. 

         Os objetivos e formas de atuação das universidades corporativas pesquisadas são 

similares.   Em 80% delas os programas são oferecidos a todos os níveis hierárquicos e a 

cadeia de valor da empresa e o método presencial é a principal tecnologia instrucional. 

           Embora todos os executivos pesquisados vejam vantagens no e-learning em relação 

à sua rapidez de atualização, custos dos programas e flexibilidade de acesso dos treinandos, 

sua utilização ainda é limitada.  Fracasso nos projetos iniciais (Ambev), não adaptação à 

filosofia de aprendizagem da empresa (Amil), inadequação quanto aos objetivos propostos 

(Visa) são os principais motivos para o limitado oferecimento de programas via e-learning.   

Ainda que a predominância do método presencial esteja em consonância com as estatísticas 

mundiais, segundo pesquisas da ASTD, 82% dos programas de treinamento em 1999 

tinham este formato (Bassi & Buren, 2001) o que surpreende é que as iniciativas no 

desenvolvimento de programas de e-learning sejam muito restritas.  As universidades 

corporativas pesquisadas, com exceção da Telemar e, em menor grau da Petrobras, não 

estão considerando o e-learning como uma prioridade para seus programas de educação 

corporativa. 

           Quanto às instalações físicas próprias para a realização de programas, verifica-se que  

60% das universidades corporativas não dispõem delas, utilizando-se de instalações de 
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terceiros ou campus virtual para a realização de seus programas.   A alocação de recursos 

por parte da empresa é a principal fonte de financiamento das atividades das universidades 

corporativas pesquisadas em 80% dos casos, ou seja, as universidades corporativas 

pesquisadas não operam como centros de lucro como apontou a pesquisa bibliográfica.   

Apenas a Universidade Visa cobra por seus programas que são oferecidos aos parceiros de 

negócio exclusivamente.   As outras universidades corporativas, exceto Petrobras, ainda 

que ofereçam seus programas aos parceiros, nada cobram por eles. 

           Há similaridades em relação ao conteúdo dos programas nos quais predominam os 

temas específicos do negócio e de gestão empresarial, com especial atenção ao 

desenvolvimento de comportamentos dos empregados alinhados com a cultura da empresa.   

A avaliação dos programas não apresenta nenhuma inovação em relação ao tradicional da 

área de treinamento e desenvolvimento.   As avaliações imediatas feitas pelos treinandos a 

respeito de suas impressões sobre os programas estão presentes na Amil, Petrobras e Visa, 

assim como julgamentos realizados a médio prazo pelos gerentes ou pelos próprios 

treinandos sobre os impactos do programa no seu desempenho (Amil, Petrobras e Ambev). 

          Nos casos estudados verifica-se uma integração da atuação da universidade 

corporativa com as práticas de gestão por competências e gestão do conhecimento.    No 

caso da gestão por competências, três das cinco empresas analisadas, Ambev, Petrobras e 

Telemar, estão implantando este sistema e verifica-se neste momento um processo de 

integração da universidade corporativa com suas práticas.    O sistema de gestão por 

competências influenciará decisivamente a identificação das necessidades individuais e 

organizacionais de treinamento, segundo os executivos entrevistados.    Com relação à 

gestão do conhecimento, nas duas empresas que adotam essa prática foi verificada a 
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atuação da universidade corporativa neste processo.   A universidade corporativa da 

Telemar tem papel de ponta neste processo e na Petrobras há uma integração de sua 

universidade corporativa com a gestão do conhecimento.   Em ambos os casos a operação 

de sites de troca de informações é a mais marcante contribuição das universidades 

corporativas.   Deve-se ressaltar o fato de que nas outras três empresas a gestão do 

conhecimento não tem sido considerada como uma ferramenta gerencial a ser implantada, 

mesmo assim as universidades corporativas têm papel importante quanto à criação e 

disseminação do conhecimento explícito, adotando-se a classificação de Nonaka (2000), 

nessas empresas. 

          As parcerias de aprendizagem estão presentes em 80% dos casos estudados.   Embora 

em todas as empresas haja uma valorização do conhecimento interno na elaboração e 

execução dos programas, são feitas associações com consultores e universidades para temas 

onde não há expertise nos quadros da empresa.  As universidades tradicionais têm papel 

importante nas parcerias, confeccionando programas em conjunto com as universidades 

corporativas, sobretudo nos tradicionais programas de especialização em gestão 

empresarial, do tipo MBA.   Embora este tipo de parceria seja muito antigo, verifica-se uma 

modificação desta associação no que diz respeito ao conteúdo dos programas.   As 

empresas não desejam comprar “pacotes” prontos, como no passado, desejam desenvolver 

em conjunto os programas com os parceiros de aprendizagem. 

          Há, em todos os casos, um cenário de grandes expectativas quanto à atuação futura 

das universidades corporativas.   As avaliações de seu desempenho, embora pouco 

formalizadas, são positivas e seus orçamentos têm sido crescentes, o que aponta sua 

importância estratégica.   Aliás, é a importância estratégica de um processo de 
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aprendizagem contínua o fator mais enfatizado de desafio para a atuação das universidades 

corporativas.   Como contribuir de maneira mais efetiva para o alcance dos objetivos da 

empresa é preocupação constante nos casos estudados. 

          Neste capítulo foram apresentados os estudos de casos de empresas que implantaram 

suas universidades corporativas no Brasil e uma análise destes casos.   No capítulo final 

serão apresentadas as conclusões da pesquisa. 
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CAPÍTULO 5  

CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA  

UMA NOVA AGENDA DE PESQUISA 

 

             Este trabalho procurou verificar as possibilidades e dificuldades das universidades 

corporativas a partir da experiência de cinco empresas que implementaram esse modelo de 

desenvolvimento de pessoas.   Nesse capítulo avaliam-se se as suposições iniciais de 

pesquisa foram ou não confirmadas e são apresentadas as respostas à indagação central do 

trabalho.  

          As organizações pesquisadas têm passado por significativas mudanças no seu 

ambiente de negócios.    Aspectos como privatização, regulamentação ou 

desregulamentação governamental, entrada de novos competidores, exposição à competição 

global, fusões e desbravamento de novos negócios estão presentes nos casos estudados.   E 

dificilmente deixariam de estar, pois é consenso entre executivos e pesquisadores que a 

reorganização contínua do ambiente de negócios é uma característica de nosso tempo.    

Essas mudanças solicitam a criação e a disseminação de novos conhecimentos e 

desenvolvimento de novas competências, pois de outra maneira a sobrevivência da 

organização estaria ameaçada.  

            As organizações estudadas criaram suas universidades corporativas acreditando nas 

possibilidades desse modelo que deixa para trás o treinamento e desenvolvimento 

concebido como um evento isolado e com pouco foco nos objetivos estratégicos, e 

implementaram um processo de aprendizagem contínua e permanente relacionada às 
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necessidades do negócio.   Embora a pesquisa tenha verificado que as universidades 

corporativas sejam diferentes em alguns aspectos operacionais, o seu motivo básico é igual: 

a criação de uma força de trabalho de altíssima qualidade.   Portanto, essas empresas 

comprometem-se com a educação e o desenvolvimento de seus empregados e acreditam nas 

possibilidades de contribuição que a universidade corporativa pode proporcionar: uma 

equipe de empregados de classe mundial e o desenvolvimento de toda a cadeia de valor da 

empresa.   Esses são aspectos desejáveis, vitais mesmo, no contexto empresarial de 

competição globalizada e repleto de alianças estratégicas. 

          Neste sentido, confirmou-se a suposição de pesquisa de que as universidades 

corporativas dão importante contribuição à consecução dos objetivos estratégicos das 

empresas, aspecto principalmente verificado na Universidade Ambev e Escola Amil, que 

são as mais antigas.   Outra suposição foi também confirmada: as universidades 

corporativas contribuem para a criação de uma filosofia de aprendizagem contínua nas 

organizações.   Em todos os casos estudados há uma constante preocupação das empresas 

em oferecer programas de educação corporativa aos seus funcionários e à sua cadeia de 

valor.  As empresas pesquisadas apresentam estatísticas de destaque em termos de: média 

anual de horas de treinamento por funcionário e número médio de cursos freqüentados por 

funcionário.    Em alguns dos casos (Amil e Petrobras) supera-se, com ampla margem, os 

indicadores da ASTD, que são as referências mundiais neste campo.  Portanto, 

possibilidades consistentes de atualização de conhecimentos são verificadas nessas 

universidades corporativas. 

          A suposição de que as universidades corporativas utilizam soluções inovadoras de 

aprendizagem não foi confirmada.   Na maioria dos casos estudados, as metodologias 
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educacionais não podem ser consideradas inovadoras.   O método de ensino presencial é 

dominante e prioritário em quatro das cinco empresas.    Percebeu-se, até, uma certa 

descrença dos entrevistados com relação à adoção, em suas empresas, do e-learning, que 

tem despontado como a grande inovação neste campo. 

          Importantes possibilidades de atuação das universidades corporativas abrem-se 

quanto à sua contribuição com os sistemas de gestão por competências e gestão do 

conhecimento.    A pesquisa verificou que esses sistemas estão em fase de implantação nas 

empresas e que as universidades corporativas são solicitadas a alinhar e, em certos casos, a 

gerenciar esses processos.     

          Dificuldades de implantação das universidades corporativas foram percebidas em 

função da resistência às mudanças por parte dos próprios profissionais da área de 

treinamento e desenvolvimento.   Relatos deste tipo foram explicitados na Petrobras e pode-

se inferir que a resistência à mudança também esteve presente nos casos da Ambev e 

Telemar, onde o processo de implantação da universidade corporativa deu-se com a ruptura 

total do antigo modelo de treinamento e desenvolvimento.   Deve-se ressaltar que na 

Telemar houve uma preocupação em criar um clima positivo em relação à universidade 

corporativa para que os profissionais da área pudessem sentir-se seguros em relação a ela, 

porém como a empresa fez uma significativa redução do quadro da área, é possível inferir 

que resistências possam ter ocorrido. 

          As mudanças, muitas vezes radicais, implementadas pelas universidades corporativas 

trazem consigo o efeito tão estudado na Administração de resistência às mudanças e, 

paradoxalmente, com freqüência, a resistência ocorre entre os profissionais de treinamento 

e desenvolvimento que, em função das incertezas decorrentes da mudança, têm dificuldades 
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em abandonar o velho modelo.   Os relatos de dificuldades de aceitação do modelo por 

profissionais das outras áreas da empresa foram muito restritos, apenas na Ambev foram 

registrados pequenos problemas. 

         Em nenhum dos casos registrou-se dificuldades de atuação das universidades 

corporativas em relação ao financiamento de suas atividades.   Refuta-se, portanto, a 

suposição inicial de que as universidades corporativas poderiam ter dificuldades em função 

de baixos investimentos no desenvolvimento de pessoas por parte das empresas.   

          Algumas dificuldades pontuais foram registradas quanto às parcerias com 

universidades (Ambev e Visa).    Deve-se destacar o fato que, ao contrário do que indicou a 

pesquisa bibliográfica, não há intenção de uma certificação oficial dos programas 

realizados pelas universidades corporativas.   Em apenas dois programas da Universidade 

Ambev foram registrados cursos certificados em conjunto com uma instituição de ensino 

superior reconhecida oficialmente. 

          Embora a pesquisa tenha identificado um relativamente baixo número de 

dificuldades, provavelmente em função da prioridade estratégica que a elas é dada pelas 

empresas, as universidades corporativas não podem ser consideradas como agentes 

infalíveis na criação de vantagens competitivas para as empresas.    Dois exemplos recentes 

disso levam a esta reflexão.   A Motorola e a Xerox, duas empresas que dispõem de 

universidades corporativas, têm passado por problemas no campo da estratégia empresarial 

(Orgis, 2001).   Por exemplo, a Motorola foi líder mundial no segmento de mercado de 

telefones celulares quando a tecnologia analógica era dominante.   Todavia, a empresa 

demorou em perceber a tendência de mudança da tecnologia analógica para a digital.   

Hoje, ela não é mais líder, contenta-se com 17% do mercado mundial.   A Xerox, por sua 
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vez, que chegou a ter 95 % do mercado norte-americano de copiadoras hoje tem apenas 9% 

e o preço de suas ações declinou vertiginosamente nos últimos anos. 

          Como nos apontou Vergara (2000), as universidades corporativas têm características 

doutrinárias quanto ao conteúdo de seus programas.   Na pesquisa verificou-se esse aspecto: 

há em todos os casos uma grande ênfase em incutir a cultura da empresa nos funcionários.   

Essa característica doutrinária pode, eventualmente, imprimir uma aceleração de fracassos 

estratégicos como suscitam os exemplos anteriores.        Ao limitar o livre debate nos seus 

programas a universidade corporativa inviabiliza uma das principais características das 

universidades: a crítica.   O estudo de casos apontou que apenas a Universidade Ambev em 

um único programa e a Escola Amil, em alguns programas,  apresentaram a  liberdade de 

crítica como uma prática.   Nos demais casos, a filosofia de aprendizagem das 

universidades corporativas é claramente doutrinária.   As universidades corporativas, 

portanto, tomam o nome emprestado, mas não se inspiram no modelo de livre pensamento e 

debate de idéias, característica da academia o que poderia evitar erros estratégicos das 

empresas ao aprofundar as discussões.   O termo universidade corporativa é uma metáfora, 

que imprime uma marca ao desenvolvimento de pessoas nas organizações sem, no entanto, 

adotar fielmente valores seculares da universidade. 

          Vale lembrar que no contexto do paradigma taylorista-fordista, o processo de 

treinamento e desenvolvimento conduziu à criação de indivíduos automatizados, de atos e 

hábitos repetitivos, os quais objetivavam levar as empresas à máxima produtividade do seu 

pessoal.   No contexto da Era do Conhecimento, a tecnologia realiza grande parte das 

tarefas repetitivas, o foco do treinamento e desenvolvimento muda, sob a perspectiva de 

educação corporativa.   Esta, também, uma metáfora, pois o objetivo maior da educação é o 
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desenvolvimento de seres humanos que possam exercer sua autonomia e liberdade. No 

entanto, no âmbito da educação corporativa, valores, cultura, visão e tradição da empresa 

são incutidos de maneira doutrinária, e até mesmo ideológica.   Corre-se o risco de um novo 

tipo de despersonalização não de movimentos como no passado, mas de pensamentos. 

          Concluindo, para responder à questão que suscitou a investigação aqui consolidada 

pode-se dizer que as principais possibilidades que uma empresa encontra ao estabelecer 

uma universidade corporativa são: 

 

- o desenvolvimento de pessoas nas organizações passa a ter caráter contínuo e 

permanente e vincula-se aos objetivos estratégicos do negócio; 

- os parceiros do negócio, especialmente clientes e fornecedores, são incluídos no 

processo de aprendizagem contínua das universidades corporativas o que possibilita 

reforçar as alianças estratégicas da empresa; 

 

 

 

         Do mesmo modo, as principais limitações são: 

- possível resistência à criação das universidades corporativas, especialmente, por parte 

dos profissionais de treinamento e desenvolvimento, inseguros com a mudança que elas 

representam; 
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- eventuais limitações na parceria com as universidades, em função de custos elevados de 

desenvolvimento conjunto de programas, falta de visão compartilhada e não 

consideração da certificação oficial dos programas; 

- processo de educação corporativa claramente doutrinário, não possibilitando a livre 

crítica sobre os temas em aprendizagem.  

          Os motivos pelos quais possibilidades ocorrem estão associados à necessidade das 

empresas de dar especial atenção ao conhecimento e à aprendizagem neste momento da 

história em que há uma acelerada produção de conhecimentos e inovações tecnológicas e 

um acirramento da competição.   Por outro lado, as organizações, pressionadas por criar um 

sistema de aprendizagem organizado e eficiente que garanta sua coesão, enveredam pela 

via da doutrinação o que, paradoxalmente, pode limitar as possibilidades de aprendizagem. 

          Vale ressaltar que as conclusões aqui expostas estão referidas aos cinco casos 

estudados, o que não permite generalizações.    

          Dado que uma pesquisa não se esgota em si mesma, à luz de insights obtidos durante 

o estudo sugere-se a seguinte agenda para novos estudos: 

• Identificar a relação entre o modelo de universidade corporativa, o modelo de 

gestão por competências e o de gestão do conhecimento. 

• Levantar os principais motivos pelos quais as universidades corporativas mantêm 

soluções educacionais tradicionais, como o ensino presencial, ao invés do e-

learning. 

• Aprofundar a discussão sobre o caráter doutrinário, ou não, das universidades 

corporativas. 
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ANEXO  

  

GUIA DE ENTREVISTAS 

 

Caracterização da empresa: 

Empresa- 

Ramo de negócio- 

Controle Acionário-    

Faturamento- 

Lucratividade- 

Número de Funcionários- 

 

1. Como surgiu a Universidade Corporativa nesta empresa?  Citar principais razões para a 

sua criação. 

2. Quais as contribuições que sua empresa espera da universidade corporativa? 

3. Quais as principais diferenças da universidade corporativa em relação ao antigo modelo 

de treinamento e desenvolvimento? 

4. Que dificuldades de aceitação, implantação e operação da universidade corporativa 

ocorreram em sua empresa? 

5. Como são identificadas as necessidades de educação corporativa atuais e futuras? 
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6. A universidade corporativa é virtual ou tem um campus? Por que? 

7. A universidade corporativa tem utilizado recursos tecnológicos nos seus programas de 

desenvolvimento? Como? 

8. Quais os benefícios e dificuldades verificados na utilização de recursos tecnológicos 

nos programas de educação corporativa?    

9. Qual a fonte de recursos da universidade corporativa?  Há mudanças em vista nesta 

alocação? 

10. A universidade corporativa utiliza-se de parceiros de aprendizagem como consultores, 

universidades e outras empresas?  Como são desenvolvidas essas parcerias? 

11. Como são avaliadas as atividades realizadas pela universidade corporativa? 

12. Quais são as perspectivas de atuação da universidade corporativa para os próximos 

anos?  Quais os principais desafios? 
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                                       Anexo 2      Figura 5 - Características das universidades corporativas pesquisadas 

Empresa 
 
 

Característica 

AMBEV AMIL PETROBRAS TELEMAR VISA 

Universidade 
Corporativa 

Universidade 
Ambev 

Escola  
Amil 

Universidade 
Petrobras 

Universidade 
Telemar 

Universidade 
Visa 

Ano de início 1995 1987 2000 2000 2001 

Objetivo Principal Desenvolver 
competências e agregar 

valor ao negócio 

Melhorar o desempenho 
por meio da 

aprendizagem contínua 

Desenvolvimento de 
novas competências 

Criar e compartilhar o 
conhecimento  

Preparar profissionais 
para o negócio 

Conteúdo dos programas Gestão empresarial e 
específico do negócio 

Cultura geral, gestão 
empresarial e específico 

do negócio 

Gestão empresarial e 
específico do negócio 

Gestão empresarial e 
específico do negócio 

Específico do negócio 

Principal Tecnologia 
Instrucional 

Método Presencial Método Presencial Método Presencial E-Learning Método Presencial 

Local Físico Próprio Não Sim Sim Não Não 

Fonte de Recursos Dotação Orçamentária Dotação Orçamentária Dotação Orçamentária Dotação Orçamentária Cobrança dos cursos 

Parcerias com 
universidades 

Sim Sim Sim Sim Não 

Oferecimento de 
programas para a cadeia 

de valor 

Sim Sim Não Sim Sim, exclusivamente 

Investimento Anual R$ 13 milhões R$ 25 milhões Não disponível R$ 17 milhões R$ 1,6 milhão 

Alcance dos programas Todos os funcionários Todos os funcionários Todos os funcionários Todos os funcionários Parceiros do negócio 
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