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RESUMO  

 

Objetivo - Esta pesquisa teve como objetivo analisar o sistema de educação 

corporativa de uma empresa brasileira de energia de atuação internacional que passa 

por um profundo processo de mudança organizacional, denominada neste estudo de 

EBE S.A., visando identificar elementos do seu modelo de universidade corporativa 

passíveis de aprimoramento.  

Metodologia - O método utilizado foi o estudo de caso. Por meio da pesquisa se 

verificou se o sistema de educação corporativa da EBE S.A refletido, na sua 

universidade corporativa, seria aderente a um modelo estratégico de gestão de 

pessoas e capaz de promover o desenvolvimento de competências que assegurem o 

êxito da EBE S.A. frente aos seus novos desafios organizacionais. A coleta de dados 

estruturou-se através da análise documental de fontes primárias e secundárias; 

observação e observação participante; e entrevistas em profundidade 

semiestruturadas com executivos da EBE S.A.  

Resultados - A partir da análise e categorização dos dados coletados, verificou-se 

uma percepção consistentemente crítica em relação à universidade corporativa com 

posicionamentos em maior frequência favoráveis à sua manutenção desde que, 

contudo, num formato remodelado. As proposições indicaram a expectativa de 

mudanças em diversos aspectos da atuação da universidade corporativa passando 

por um maior envolvimento com a alta administração da empresa, pela integração das 

ações de educação corporativa aos demais processos de gestão de pessoas, pelo 

alinhamento estratégico do processo de desenvolvimento de competências, além de 

mudanças estruturantes no modelo de universidade corporativa de forma a diferenciá-

lo por completo de um centro de treinamento e desenvolvimento.  

Contribuições práticas - Como conclusão, têm-se que o processo de mudança pelo 

qual a universidade corporativa deve passar exigirá resiliência e inovação, numa 

resposta rápida e que promova a aprendizagem organizacional. Espera-se que este 

estudo contribua para outras organizações em processo de implantação ou 

aprimoramento de suas universidades corporativas. 

 

Palavras-chave: Educação Corporativa. Universidade Corporativa. Desenvolvimento 

de competências. Gestão Estratégica de Pessoas. 

Categoria do Artigo: Dissertação de Mestrado 



 

 

ABSTRACT 

 

Purpose - This study aimed to analyze the corporate education system of a Brazilian 

international energy company that undergoes a deep process of organizational 

change, in this paper referred as EBE S.A, aiming to identify improvable elements of 

its corporate university model.  

Design/Methodology - It was adopted the case study method. The research verified 

if the corporate education system of EBE S.A., reflected in its corporate university, was 

aligned to a strategic people management model and if it was able to promote the 

development of the competencies that can ensure the success of EBE S.A. in its new 

organizational challenges. The data collection was made through documental analysis 

of primary and secondary sources; observation and participant observation; and semi-

structured interviews with EBE S.A executives.  

Findings - Based on the analysis and categorization of the data collected, there was 

a consistently critical perception regarding the corporate university with more frequent 

opinions favorable to its preservation since, however, in a redesigned model. The 

proposals indicated the expectation of changes in many aspects of the corporate 

university's operations. This change includes a higher approach with the company's 

top management, the integration of corporate education actions with the other people 

management processes, the strategic alignment of the competence development 

process, as well as structural changes in the corporate university model in order to 

differentiate it completely from a training and development center.  

Practical implications - In conclusion, the process of change that the corporate 

university needs to pass will require resilience and innovation in an active response 

that promotes organizational learning. It is expected this study will contribute to other 

organizations in process of implementing or improving their corporate universities. 

 

Keywords: Corporate Education. Corporate University. Competence Development. 

Strategic People Management. 

Paper category: Master’s Tesis 
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1. INTRODUÇÃO 

  

Ao longo dos últimos anos é crescente no Brasil a implantação de 

universidades corporativas. Diferentes características são percebidas nos modelos de 

universidade corporativa implantados, bem como nas motivações para sua 

implementação. A análise das referências teóricas que sustentam o conceito de 

universidades corporativas as apontam como uma ferramenta de viabilização das 

estratégias dos negócios de uma organização (EBOLI, 2004).  

Inúmeros exemplos e formatos de universidades corporativas se destacam no 

país sendo referência dentre elas a universidade corporativa da Empresa Brasileira 

de Energia (EBE) S.A., responsável pela sustentação do maior processo de expansão 

vivido pela empresa. Segundo EBOLI (2012), é crescente a adesão a projetos de 

treinamento com o objetivo de desenvolver competências críticas aos negócios e, 

também, acelerar grandes mudanças nas organizações.  

Grande parte das empresas mais admiradas no Brasil possui uma universidade 

corporativa ou sistema educacional equivalente dando a impressão, portanto, não se 

tratar de um modismo, mas uma ferramenta essencial das empresas modernas e bem-

sucedidas (CASTRO e EBOLI, 2013). 

A EBE S.A. atua há algumas décadas no país tendo uma trajetória marcada 

pelo crescimento e expansão e, também, superação nos momentos de crise 

enfrentados. Intrinsicamente relacionada ao desenvolvimento da empresa está a 

história do desenvolvimento e formação de seus profissionais. Desde os primeiros 

anos de sua fundação, a EBE S.A. se mostrou atenta à necessidade de 

desenvolvimento contínuo das competências de seus empregados. 

Há muitos anos a EBE S.A. empenha-se na estruturação e desenvolvimento 

das competências de seus profissionais. A formatação do seu atual sistema de 

educação corporativa tem como base sua universidade corporativa, implantada no 

início dos anos 2000 e consolidada ao longo da última década. A universidade 

corporativa da EBE S.A. desempenhou relevante papel ao sustentar a estratégia de 

expansão e ampliação da organização nos últimos anos sendo propulsora da 

disseminação de conhecimento e desenvolvimento dos recursos humanos da 

empresa.  
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A partir de 2014 a EBE S.A. se deparou, contudo, com um novo contexto que 

passou a exigir da empresa uma agressiva revisão do seu posicionamento e do 

modelo organizacional e de negócio até então adotado.  

Mudanças no cenário internacional da indústria de energia levaram à 

reconfiguração da matriz energética mundial que, associadas ao desequilíbrio da 

balança comercial do setor, impulsionariam para baixo o preço da commodity 

produzida criando um mercado altamente competitivo. No cenário nacional, fatores 

políticos e econômicos, acrescidos de eventos de corrupção tendo como protagonista 

a alta cúpula da EBE S.A., desaceleraram subitamente os audaciosos planos de 

crescimento da empresa que, na última década, investiu bilhões de dólares a longo 

prazo.  

Após uma década de vertiginoso crescimento operacional e duplicação de 

resultados financeiros, além da expansão do seu quadro de pessoal através da 

admissão de dezenas de milhares de novos profissionais, a EBE S.A. se depara com 

uma realidade marcada pelo alto endividamento líquido, perda do grau do 

investimento, enfraquecimento de sua imagem e reputação e necessidade de retração 

drástica e imediata de sua política de expansão. 

As estratégias da organização apontam agora para a otimização de recursos, 

revisão de portfólio, parcerias, alienação de ativos, redução do quadro de pessoal e 

priorização de investimentos, dentre outras medidas com foco no aumento da 

eficiência organizacional e reestabelecimento da saúde financeira da empresa.  

O novo contexto da EBE S.A. se desdobra também em novas estratégias de 

gestão de pessoas. Tendo como pano de fundo um processo de transformação 

cultural com foco em resultados, os temas críticos para a gestão de pessoas da EBE 

S.A. apontam para a revisão dos processos de recursos humanos (RH) com foco 

prioritário na gestão de desempenho e remuneração baseados em resultados e 

meritocracia. Adicionalmente, recai também sobre as práticas de RH a necessidade 

de viabilizarem a maximização contínua da produtividade com redução de custos.  

Esses desafios se refletem numa necessária reformulação do modelo de 

gestão de pessoas vigente tornando-o mais estratégico e aderente às realidades de 

mercado. Assim, o sistema de educação corporativa vigente é posto também em 

discussão, e as expectativas de mudança avançam sobre o modelo de universidade 

corporativa adotado pela EBE S.A. 
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1.1. Problemática 

 

Para o desenvolvimento deste estudo, levantou-se a seguinte questão de 

pesquisa: o sistema de educação corporativa da EBE S.A refletido, na sua 

universidade corporativa, é aderente a um modelo estratégico de gestão de pessoas 

e capaz de promover o desenvolvimento de competências que assegurem o êxito da 

EBE S.A. frente aos seus novos desafios organizacionais? 

. 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo principal 

 

Verificar a existência de elementos do modelo de universidade corporativa 

vigente na EBE S.A. passíveis de aprimoramento com o objetivo de alavancar o 

processo de desenvolvimento de competências da organização de maneira integrada 

a um modelo estratégico de gestão de pessoas e que suporte os novos desafios 

organizacionais que se apresentam para a EBE S.A. de forma sustentável. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

Kahlmeyer-Mertens et al. (2007) afirmou que para chegar ao objetivo final são 

necessárias algumas etapas intermediárias denominadas objetivos intermediários ou 

específicos. Assim, os objetivos específicos da pesquisa foram: 

i. Analisar a evolução do sistema de educação corporativa da EBE S.A., passando 

pelo surgimento e implantação de sua universidade corporativa até o modelo 

atualmente em vigor; 

ii. Identificar as expectativas da alta administração da organização quanto à 

mudança e o redesenho do modelo de atuação da universidade corporativa da 

EBE S.A. no contexto de mudança organizacional pela qual passa a EBE S.A.; 

iii. Identificar os componentes do modelo de Universidade Corporativa adotado pela 

EBE S.A. que apresentam lacunas em relação a um modelo estratégico de 

gestão de pessoas e as expectativas da alta administração; 

iv. Propor soluções para a superação das lacunas identificadas e para a transição 

para um modelo estratégico de universidade corporativa. 
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1.3. Relevância do problema  

 

 Na última década as organizações ao redor do mundo têm voltado sua atenção 

mais intensamente para discussões quanto aos ativos intangíveis que possuem e que 

lhes asseguram vantagem competitiva no cenário onde atuam. Nesse contexto, as 

competências instaladas nas organizações ganham notória relevância e surgem, 

então, modelos estruturados que buscam auxiliar as empresas tanto da melhor 

aplicação dessas competências, quanto na sua preservação. Associado a isto, 

tornam-se mais frequentes nas discussões empresarias as questões inerentes à 

aprendizagem contínua no âmbito corporativo e, nesse contexto, passam-se a discutir 

com mais frequência sistemas e modelos de educação corporativa. 

Eboli (2004) afirma que o tema educação corporativa possui notória 

exuberância em termos da prática empresarial, mas, contudo, ainda é um assunto de 

pouca robustez do ponto de vista conceitual. Especialmente no contexto brasileiro, 

detecta-se nos últimos anos um acelerado movimento de implantação de 

universidades corporativas, tanto no setor público quanto no privado. Advindo desse 

movimento, surgem questões associadas à natureza e motivações da implantação 

das referidas universidades bem como às características presentes em cada modelo.   

Segundo Eboli (2004), o principal objetivo de um sistema de educação 

corporativa é o desenvolvimento e instalação das competências críticas para a 

viabilização das estratégias de negócio de uma organização. Partindo dessa 

concepção, o estudo ora proposto permitirá identificar o grau de aderência das 

práticas verificadas na universidade corporativa da EBE S.A. às bases conceituais que 

norteiam o tema, afim de que se conclua se de fato o modelo adotado tem sido 

viabilizador das estratégias do negócio. 

O estudo proposto contribuirá, portanto, para o aprofundamento do 

conhecimento do tema, notadamente no âmbito de empresa referência no cenário 

nacional e internacional de energia, registrando e comparando as práticas 

identificadas aos preceitos conceituais.  

O resultado do estudo configura-se como um insumo relevante tanto paras as 

organizações que buscam aperfeiçoar seus modelos de educação corporativa quanto 

para as que já possuem universidade corporativas implantadas sendo um referencial 

para situá-las e alavancar propostas de adequação. 
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1.4. Estrutura do trabalho 

 

Este trabalho está organizado em oito capítulos. O primeiro deles compreende 

a introdução ao tema pesquisado, assim como a apresentação do problema de 

pesquisa, os objetivos geral e específicos do estudo bem como sua delimitação, além 

da relevância do problema selecionado e a forma de organização do trabalho. 

O segundo traz a fundamentação teórica para a pesquisa, sendo apresentado 

o arcabouço teórico dos temas que suportam o trabalho, a saber: evolução e modelos 

de gestão de pessoas; gestão de competências; aprendizagem organizacional; visão 

baseada em recursos; e educação corporativa. 

No terceiro capítulo é descrita a metodologia de pesquisa adotada, sendo 

apresentados o percurso metodológico da pesquisa, os critérios para definição do 

caso de estudo, o método de coleta e análise de dados, assim como as limitações 

referentes ao modelo de pesquisa qualitativa e à modalidade do estudo de caso como 

metodologia de pesquisa empírica.  

O quarto capítulo trata do caso analisado, sendo apresentadas características 

da empresa estudada e do seu modelo de educação corporativa atual. 

No quinto capítulo são apresentados os dados coletados. Apresentam-se o 

perfil demográfico das entrevistas realizadas, o sumário analítico das entrevistas, os 

dados obtidos por meio de análise documental e a síntese das observações realizadas 

pelo pesquisador.  

O sexto capítulo concentra a análise dos dados coletados e resultados. São 

apresentadas as percepções acerca do modelo de educação corporativa identificadas 

nas entrevistas assim como o diagnóstico situacional da universidade corporativa da 

EBE S.A. em relação ao modelo teórico proposto no estudo, respondendo-se, assim, 

a problemática de pesquisa definida. 

O sétimo capítulo se destina à consolidação das conclusões e considerações 

em relação ao modelo de universidade corporativa adotado pela EBE S.A., bem como 

proposições de aprimoramento no contexto de um modelo estratégico de gestão de 

pessoas.  

No oitavo e último capítulo são apresentadas as referências bibliográficas da 

pesquisa realizada. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Neste capítulo são apresentadas as bases teóricas que sustentam a pesquisa. 

O capítulo inicia-se pela apresentação da evolução da gestão de pessoas. Em seguida 

são apresentados os principais conceitos relacionados a modelos de gestão de 

pessoas e gestão de competências. Na sequência são apresentados os fundamentos 

relacionados à aprendizagem organizacional, à visão baseada em recursos (RBV) e, 

por fim, a base conceitual dos sistemas de educação corporativa – detalhando os 

objetivos, princípios norteadores e componentes de um modelo de universidade 

corporativa. Ao final do capítulo faz-se a correlação dos conceitos apresentados 

constituindo a base teórica que dá sustentação ao modelo teórico desenvolvido para 

a pesquisa realizada. 

 

2.1. A evolução da Gestão de Pessoas 

 

 De acordo com Mascarenhas (2013), desde a Revolução Industrial o foco na 

produtividade, eficiência e expansão da produção impôs às empresas a necessidade 

de administrar coerentemente o chamado fator humano uma vez que as pessoas 

seriam um dos recursos mais custosos e de difícil gestão. Assim, a função de gestão 

pessoas precisou especializar-se à medida que crescia o nível de complexidade das 

organizações. 

 Num primeiro momento, estabeleceu-se o paradigma da adequação indivíduo-

cargo baseado nos princípios de gestão racional e autoridade impessoal, 

disseminados pela escola clássica da administração (SHAFRITZ e OTT, 2001). No 

contexto desse paradigma, a estratégia de recursos humanos estava pautada no 

alinhamento entre os requisitos definidos para os cargos e os indivíduos que os 

preencheriam. 

 Tal concepção, contudo, foi rebatida pela escola das relações humanas que 

chamou a atenção dos administradores para a complexidade do comportamento 

humano nas organizações. A escola das relações humanas deu destaque ao indivíduo 

enquanto ser social e ao conceito de organização informal. De acordo com 

Mascarenhas (2013): 
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A escola das relações humanas definiu as bases para a compreensão 

da organização como um complexo sistema social no qual os 

indivíduos se aliam a outros espontaneamente, constroem relações 

sociais que transcendem suas posições formais, produzem 

interpretações culturais que divergem das intenções da administração, 

tendo assim sua produtividade mediada por diversos fatores até então 

ignorados pelos teóricos clássicos (MASCARENHAS, 2013, p. XXIV). 

 

 Assim, o comportamento humano transformou-se num dos principais debates 

da administração, colocando em xeque a concepção até então preponderante de que 

o planejamento de sistemas produtivos racionais e eficientes seria o bastante para o 

atingimento dos resultados almejados pela administração de uma organização 

(MOTTA e VASCONCELOS, 2006; ROETHLISBERGER, 2001; MAYO, 1993). 

 Segundo Mascarenhas (2013), a partir desse momento, as discussões 

relacionadas à gestão de pessoas passam a considerar que não somente os 

indivíduos dependem das organizações, mas também estas dependem do 

engajamento, satisfação e da motivação dos seus empregados. Com base nessas 

ideias, teorizações sobre o comportamento humano nas áreas de antropologia e 

psicologia aplicada, dentre outras, estabelecem um novo patamar de complexidade 

da gestão de pessoas.  

 Podemos citar o surgimento da teoria das necessidades de Maslow, em 1943, 

que representou uma crítica às ideias de motivação organizacional, sugerindo a 

existência de necessidades humanas complexas e diversificadas. De acordo com 

Motta e Vasconcelos (2006), os estudos de Maslow apontam para o conceito do homo 

complexus, o indivíduo que possui necessidades ligadas ao seu ego, desenvolvimento 

pessoal, aprendizagem e realização.  Destaque também para as teorias motivacionais 

apresentadas por McGregor na década de 50 colocando em discussão pressupostos 

da Escola de Administração Científica como a ideologia da Teoria X segundo a qual o 

ser humano seria naturalmente avesso ao trabalho, evitando-o sempre que puder 

sendo, portanto, necessária a implementação de mecanismos de controle e esquemas 

de incentivos. Para McGregor, a Teoria X ignorava as necessidades complexas do ser 

humano. Segundo ele, a motivação, a dedicação ao trabalho, o potencial de 

desenvolvimento e capacidade de responsabilidades e conduzir o comportamento em 
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favor dos objetivos organizacionais seriam elementos presentes em todas as pessoas 

e que deveriam ser estimulados (MASCARENHAS, 2013).   

Segundo Motta e Vasconcelos (2006) e Mascarenhas (2013), diversos outros 

teóricos desenvolveram pesquisas e estudos aprofundados no campo do 

comportamento humano nas organizações. Dentre eles, os autores destacam  Likert 

(1967) que defendia a concessão de maior autonomia aos empregados como forma 

de se envolverem mais com a organização e seus objetivos;  Argyris (1957) que 

propôs a adaptação das estruturas organizacionais às necessidades psicológicas e 

motivacionais dos indivíduos, considerando que a haveria um ganho de produtividade 

e maior envolvimento dos indivíduos com o trabalho; e Herzberg (1966) que classificou 

a motivação humana em duas categorias: fatores higiênicos, relacionados às 

condições mínimas de trabalho que um indivíduo deve ter para satisfazer suas 

necessidades básicas, não sendo suficientes contudo para a garantia da 

produtividade no trabalho; e fatores motivacionais ou intrínsecos, relacionados às 

necessidades mais complexas do indivíduo marcadas pelo aprendizado e realização 

do potencial humano no trabalho que, quando satisfeitas, geram maior 

comprometimento com a organização.  

Tais teorias, como sintetizam Motta e Vasconcelos (2006) e Mascarenhas 

(2013), se baseavam na liderança democrática e na descentralização e redesenho 

das tarefas como foco no aprendizado e desenvolvimento dos indivíduos, além de 

apresentarem propostas de mudanças nas organizações que se configuraram como 

as primeiras propostas da administração de recursos humanos.  

 Nas décadas de 1970 e 1980 o sucesso das empresas japonesas deu origem 

ao chamado toyotismo, modelo que se contrapunha ao modelo taylorista de Ford, ou 

fordismo. O modelo emerge dos excelentes resultados e índices de produtividade 

apresentados pela empresa japonesa Toyota que passou a adotar diversas técnicas 

de gerência participativa que integravam muitos dos conceitos desenvolvidos por 

Argyris e Herzberg, dentre outros teóricos do comportamento humano.  

Os principais componentes do modelo toyotista de produção são a gerência 

democrática e participativa, a maior integração horizontal dos setores da organização 

(processos de produção transversais), maior mobilidade dos empregados com 

definição de planos de carreira e critérios de promoção, além da introdução do 

conceito de cidadania corporativa, que enxergava os empregados como parte de uma 
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comunidade da qual são cidadãos possuindo direitos e deveres (MOTTA e 

VASCONCELOS, 2006). 

Para Nogueira (1982, apud MASCARENHAS, 2013), a aceitação das questões 

relacionadas ao comportamento humano e à satisfação das necessidades dos 

empregados, levaram a área de RH a uma atuação mais ampla dentro das 

organizações.  

Ainda na década de 80, diante de casos de insucesso de organizações no 

processo de conquista da lealdade dos empregados, levantaram-se questionamentos 

quanto ao aumento do engajamento dos empregados função do atendimento de suas 

mais diversas necessidades. Perceberam-se, então, os limites das abordagens com 

foco prioritário na geração de comprometimento pelos empregados e atenção dos 

teóricos se voltou para a ligação das práticas e processo de gestão de pessoas à 

implantação das intenções estratégicas das organizações (MASCARENHAS, 2013). 

 A partir desse momento passa-se a discutir a função Recursos Humanos como 

uma área que deve atuar e contribuir de maneira significativa na definição e 

consecução dos objetivos estratégicos da organização dissociando-a da visão de uma 

área geradora de custos e preocupada tão somente com a administração dos 

processos de RH e com a manutenção dos bons níveis de satisfação dos empregados. 

 

2.2. Modelos de Gestão de Pessoas 

 

Segundo Vasconcelos e Vasconcelos (2002), existem duas tipologias que 

representam os principais modelos de gestão de pessoas: o modelo instrumental e o 

modelo político (ou modelo estratégico de gestão de pessoas). Tratam-se de modelos 

identificados a partir de pesquisa realizada em organizações dos Estados Unidos e da 

França na década de 1990 por pesquisadores do Centre d’Etudes et de Formation 

Approfondie em Gestion (Cefag), posteriormente ratificados na literatura francesa e 

anglo-saxã de recursos humanos.  

 

2.2.1. O Modelo Instrumental de Gestão de Pessoas 

 

Motta e Vasconcelos (2006, p.85) consolidaram os conceitos que compõem o 

corpo teórico do modelo instrumental, ou também chamado de tradicional, de gestão 

de pessoas na visão dos especialistas em administração: 
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i. O mercado impõe-se à empresa, sendo esta considerada um instrumento 

racional de produção, cuja estratégia é determinada pela cúpula da 

organização em função das pressões do mercado, do setor e dos valores 

organizacionais; 

ii. A gestão de pessoas tem como papel implantar essa estratégia, buscando a 

maximização do resultado e melhor desempenho dos empregados, partindo-se 

do pressuposto de que toda a “comunidade organizacional” será beneficiada 

pelo incremento da produtividade;  

iii. A compensação baseada em produtividade e o valor “igualdade de 

oportunidades” são características importantes desse modelo. Ele se baseia no 

conceito de eficiência econômica e no argumento de que esta gera a eficiência 

social e vice-versa;  

iv. Deve ser dada mais autonomia aos empregados, contudo somente à medida 

que esse desenvolvimento seja útil à organização. Assim, os empregados são 

vistos como seres utilitaristas e condicionáveis por meio de ações baseadas no 

conceito de estímulo-resposta.  

 Na perspectiva do modelo instrumental, a gestão de pessoas tem o papel de 

avaliar as necessidades e os recursos dos grupos organizacionais; descrever cargos 

e provê-los a partir de recrutamento sistemático de candidatos e de procedimentos de 

seleção objetivos; avaliar a performance dos empregados compensando-os e maneira 

equitativa a fim de motivá-los; além de treinar os empregados, implementar melhoria 

das condições de trabalho, comunicar, informar e garantir relações sociais 

satisfatórias (MOTTA e VASCONCELOS, 2006). 

 Brabet (1993) argumenta que, no contexto do modelo instrumental, a mudança 

organizacional é fruto de decisões de uma alta administração central, munida do 

conjunto total de informações necessárias sobre as pressões setoriais e concorrência, 

e do poder de definir a política a ser seguida além de decidir os meios de ação mais 

adequados de acordo com os problemas da organização. A mudança acontece, 

normalmente, de maneira imposta (top-down). 

 O quadro a seguir reproduz de maneira sintetizada as características de 

funções do modelo estrutural de gestão de pessoas: 
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Modelo Instrumental de Gestão de Pessoas 

Características Funções 

• Organização como instrumento racional 

de produção; 

• Maximização do resultado econômico;  

• Remuneração por produtividade; 

• Premissa de que eficiência social gera 

eficiência econômica e vice-versa; 

• Autonomia e descentralização 

controladas por meio de processo 

decisório padronizado na empresa; 

• Homogeneidade cultural; 

• Indivíduos vistos como agentes 

condicionáveis e previsíveis; 

• Evita-se o conflito. 

• Avaliação das necessidades 

organizacionais e de seus recursos; 

• Descrição e provimento dos cargos 

mediante métodos de avaliação 

“objetivos”; 

• Busca de eficiência social para aumento 

da produtividade; 

• Treinamento e comunicação; 

• Modelo funcionalista; 

• Adaptação ao meio ambiente de 

negócios. 

Quadro 1 – Síntese do Modelo Instrumental de Gestão de Pessoas. 
Fonte: Adaptado de Motta e Vasconcelos, 2006, p.87. 
 

2.2.2. O Modelo Político ou Estratégico de Gestão de Pessoas 

 

 É possível que para algumas organizações o modelo instrumental tenha tido 

bastante utilidade ou ainda seja capaz de suportar suas estratégias e assegurar sua 

sobrevivência num mercado, provavelmente, pouco competitivo. Contudo, para 

adentrar em ambientes mais complexos e competitivos, torna-se necessária a adoção 

por parte de uma organização de um modelo integrado e articulado por competências, 

isto é, um modelo mais estratégico de gestão de pessoas (FISCHER, 2002).  

O modelo político, ou também chamado de modelo estratégico de gestão de 

pessoas, tem origem nos estudos sobre motivação de Herzberg e nos estudos do 

Instituto Tavistock de Londres que serviram de base para o movimento da “democracia 

industrial” que surgiu na Escandinávia na década de 60. Essas teorias inspiraram os 

programas de melhorias das condições de trabalho, a humanização do trabalho, a 

reestruturação das tarefas (ampliação e enriquecimento), a criação de grupos de 

produção com autonomia parcial, além da defesa ao debate político e à auto-

organização (MOTTA e VASCONCELOS, 2006). 
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De acordo com Motta e Vasconcelos (2006), o modelo estratégico se diferencia 

do modelo instrumental principalmente pela incorporação da ideia de conflito e 

divergência, o que reflete os diferentes interesses dos atores organizacionais. Os 

autores resgatam o conceito de racionalidade limitada de Simon. O modelo de 

racionalidade limitada – também conhecido como Modelo Carnegie por ter sido 

proposto pelo grupo coordenado por Herbert Simon nas décadas de 1940 e 1950 no 

Carnegie Institute of Technology – propõe que um tomador de decisões possui acesso 

limitado ao conjunto de informações necessárias para o processo decisório; ele 

reconhece que suas decisões se darão dentro do campo do possível e satisfatório, 

havendo outras soluções possíveis. Assim, a racionalidade é sempre relativa ao 

sujeito que decide, não existindo uma única racionalidade absoluta tida como superior 

ou inquestionável.  

A despeito do reconhecimento da existência dos conflitos organizacionais, os 

gestores das organizações buscam a sua superação por meio da negociação 

envolvendo as partes, que detêm diferentes informações, no processo de decisão. O 

conceito favorece a busca de solução de maneira colegiada e coletiva. Na esfera do 

modelo estratégico, as políticas de gestão de pessoas de uma organização são 

consideradas contingentes e mutáveis, entendidas como soluções de temporalidade 

definida e típicas de situações específicas com base em um diagnóstico 

organizacional. 

 Para Motta e Vasconcelos (2006, p.88), as principais características do modelo 

estratégico de gestão de pessoas, são: 

i. Eficiência econômica obtida por negociação, sem que haja necessariamente 

correspondência à eficiência social a curto prazo; 

ii. Meio ambiente negociado e construído; 

iii. Avaliação dos resultados conduzida pelos atores organizacionais envolvidos no 

processo decisório; 

iv. Ator-chave é a direção geral da organização; 

v. Organização constituída socialmente pela ação política dos diversos grupos 

organizacionais; 

vi. Decisões éticas e racionais referindo-se à resolução de conflitos, ao consenso 

e às questões de poder; e 
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vii. Indivíduos percebidas como atores políticos válidos com potencial de 

desenvolvimento positivo, buscando concretizar ativamente seus interesses 

(“cidadania nas organizações”), modelo ético aplicado à organização. 

 

Com respeito à mudança organizacional, no modelo político ela é vista como 

uma resposta a um meio ambiente negociado e estruturado pelas organizações que 

influenciam ativamente o rumo dos acontecimentos e dos fatos característicos de sua 

indústria. Além disso, os indivíduos desempenham papel fundamental (MOTTA e 

VASCONCELOS, 2006): 

     

Os indivíduos são percebidos como atores, participando e 

influenciando essa mudança nos seus diversos níveis de atuação. 

Considera-se que eles possuam naturalmente uma margem de 

manobra em seu nível organizacional e por isso a negociação é tida 

como necessária à boa implantação da estratégia. A organização é um 

espaço de jogo estratégico entre os atores sociais, que possuem 

margens de atuação maiores ou menores dentro dessa arena política 

(MOTTA e VASCONCELOS, 2006, p.89). 

 

 Motta e Vasconcellos (2006) complementam que a mudança no contexto do 

modelo político prevê a realização de objetivos de longo prazo como os relacionados 

a qualificação crescente da mão de obra, do desenvolvimento de competências e da 

democratização das relações no trabalho. Finalizam afirmando que esse modelo se 

relaciona ao conceito de progresso e construção de uma harmonia social no longo 

prazo, independente das divergências e conflitos. 

 O quadro a seguir reproduz de maneira sintetizada as características e funções 

do modelo estratégico de gestão de pessoas: 
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Modelo Político ou Estratégico de Gestão de Pessoas 

Características Funções 

• Eficiência econômica negociada; 

• O conflito é aceito assim como sua 

superação via negociação 

• Avaliação dos resultados realizada pelo 

grupo organizacional; 

• Indivíduos como atores políticos que 

buscam a concretização de seus 

interesses na organização; 

• Mudança organizacional considerada 

como algo desejável e necessário; 

• Meio ambiente construído com base em 

alianças estratégicas; 

• Organização percebida como uma 

arena política. 

• Alta administração e gestores 

envolvidos na gestão de pessoas; 

• A antiga função “recursos humanos” 

ganha papel estratégico na 

organização; 

• Gerentes considerados “juízes” que 

decidem após escuta às partes 

envolvidas; 

• Busca do consenso, quando possível 

• Negociação política; 

• Diversidade cultural – diversos padrões 

de referência e comparação; 

• Autonomia e responsabilização por 

resultados. 

Quadro 2 – Síntese do Modelo Estratégico de Gestão de Pessoas. 
Fonte: Adaptado de Motta e Vasconcelos, 2006, p.89. 
 

Segundo Nunes et al. (2008), o modelo estratégico de gestão de pessoas seria 

o mais adequado ao desenvolvimento de competências, aspecto fundamental para a 

sustentabilidade das organizações num mercado cada vez mais competitivo. Quanto 

mais complexo e competitivo for o mercado, maior será a necessidade de realizar de 

forma estratégica a gestão das pessoas a fim de obter vantagens competitivas 

sustentáveis (LACOMBE; TONELLI, 2001).  

 Para Albuquerque (1999), as políticas de capacitação no modelo estratégico 

de gestão de pessoas não devem estar restritas ao aumento de desempenho do 

indivíduo na função atual, devem sim focar no desenvolvimento de competências que 

aumentem as capacidades do indivíduo em gerar valor para a organização no longo 

prazo, considerando outras funções que possa assumir ao longo de sua carreira.  

 Dutra (2002) destaca que, num modelo estratégico de gestão de pessoas, a 

responsabilidade pela gestão da carreira do empregado deixa de ser exclusivamente 

da empresa e passa a ser dele próprio. Assim, o papel da empresa seria o de apoiar, 

estimular e oferecer condições para que o indivíduo possa iniciar por si próprio um 

processo de autoconhecimento a fim de compreender melhor as competências que 

possui e aquelas que terá que adquirir para o desempenho de sua carreira.  
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 Para Dutra (2004, p.17), algumas mudanças se fazem necessárias para que 

uma organização de fato implemente um modelo estratégico de gestão de pessoas: 

i. Mudança no perfil dos empregados: de obediente e disciplinado para um perfil 

autônomo e empreendedor. Nesse sentido, destaca-se a necessidade do 

estímulo à iniciativa, a criatividade e a busca de resultados para a empresa; 

ii. Maior relevância do indivíduo no sucesso da organização:  ao aumentar seu 

comprometimento com a empresa e mobilizar todo seu potencial criador, sua 

intuição e capacidade de entender o contexto e agir sobre ele, o indivíduo 

geraria vantagens competitivas únicas;  

iii. Gestão de pessoas com foco no desenvolvimento: no modelo de gestão de 

pessoas instrumental ou tradicional, os empregados são objeto de controle e, 

por isso, espera-se deles nada mais que uma postura passiva. Contudo, no 

modelo estratégico de gestão de pessoas, há pressão para que a gestão de 

pessoas foque no desenvolvimento mútuo, ou seja, a organização desenvolve 

os indivíduos ao se desenvolver, e os indivíduos desenvolvem a organização 

ao se desenvolverem. Ao focar no desenvolvimento, a organização passa a 

enxergar o indivíduo como gestor de sua carreira e de sua relação com a 

organização. 

 

2.3. Gestão das Competências 

 

Como visto anteriormente, a gestão de pessoas vem passando por grandes 

transformações ao longo da história das organizações. Parte-se de modelos 

tradicionais que têm origem nos movimentos da administração científica que 

propunham a busca da pessoa certa para o lugar (TAYLOR, 1982), até se atingir ao 

final do século XX um patamar que posiciona a função Recursos Humanos como área 

que tem o papel de atuar e contribuir na definição e consecução dos objetivos 

estratégicos da organização. 

No contexto da discussão da gestão estratégica de pessoas ganha projeção o 

conceito de competência como proposição para a integração da gestão de pessoas 

às intenções estratégicas das organizações (DUTRA, et al. 2004). 

Para Mascarenhas (2013), o conceito de competência leva à construção de 

uma abordagem alternativa às metodologias tradicionais de gestão do desempenho – 

a gestão de competências. A gestão de competências representa um referencial para 
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integrar o conceito de competência individual, até então compreendida como a 

“qualificação para o posto de trabalho”, ao conceito de competência organizacional, 

representado pelas competências coletivas consideradas relevantes para a 

organização. 

Na visão de Dutra et al. (2013), são duas as perspectivas sob as quais se 

apresenta o conceito de competência. A mais difundida é aquela que apresenta as 

competências como referência para práticas próprias da gestão de pessoas, tais como 

seleção, desenvolvimento, avaliação e remuneração por competências (DUTRA, 

2001). Nessa perspectiva o conceito de competência surge dos impactos das 

transformações no ambiente de negócios e da necessidade da área de gestão de 

pessoas de adaptar-se a mudança estruturais na organização do trabalho. 

Numa outra perspectiva, o conceito de competências se desenvolve numa 

dimensão estratégica da organização, sendo considerada alternativa importante para 

o desenvolvimento da competitividade. De acordo com Dutra et al. (2013), nessa 

perspectiva as competências surgem como importantes fatores para as escolhas das 

estratégias de competição da organização. O conceito de competência nessa 

dimensão é geralmente apresentado como desdobramento da corrente resource-

based view (RBV), que será detalhada neste trabalho mais adiante. 

 

2.3.1. Competência Individual 

 

Em 1973, McClelland publicou o artigo Testing for Competence rather than 

Intelligence no qual apresentou pela primeira vez de maneira estruturada o conceito 

de competência. Competência seria, de acordo com McClelland (1973), uma 

característica subjacente a uma pessoa que é casualmente relacionada com um 

desempenho superior na realização de uma tarefa ou numa determinada situação. 

De acordo com Mascarenhas (2013), McClelland buscava uma abordagem 

mais efetiva que os testes de inteligência aplicados nos processos de seleção de 

indivíduos para as organizações. O conceito avançou rapidamente sendo ampliado 

para dar suporte aos processos de avaliação e de desenvolvimento profissional. 

Boyatzis (1982) destacou-se, também, na estruturação do conceito de 

competência. O autor apresentou a preocupação com questões como a entrega do 

indivíduo para o contexto no qual se insere e identificou um conjunto de características 

que acreditava serem determinantes de um desempenho individual superior. 
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De acordo com Fleury e Fleury (2004), a corrente de pensamento da escola 

americana representada por McClleland (1973) e Boyatzis (1982) apresenta o 

atingimento de resultados como principal elemento motivador da aplicação do modelo 

de competências. Nesse contexto, o modelo de competência pode ser compreendido 

como uma estratégia para o mais rápido atingimento da melhoria do desempenho dos 

indivíduos de uma organização e o cerne do conceito aponta para a determinação de 

quais conhecimentos, habilidades e atitudes são necessários para maximização do 

desempenho individual (SENA, 2012).  

Em paralelo, merecem destaque os estudos da escola francesa sobre o tema 

competências que tem suas origens na década de 1970 tendo como base 

questionamentos ao conceito de qualificação para o posto de trabalho tendo em vista 

o desequilíbrio observado em relação às necessidades apresentadas pelo mundo do 

trabalho. Os representantes desta corrente procuravam aproximar a formação 

profissional às reais necessidades das organizações, visando a aumentar a 

capacitação dos trabalhadores e sua empregabilidade (FLEURY e FLEURY, 2004). 

De acordo com Mascarenhas (2013), o conceito de competência surge com a 

intensificação da evolução tecnológica e da concorrência, principalmente a partir dos 

anos 1990, quando as organizações passam a lidar com novas lógicas de trabalho 

marcadas pela baixa previsibilidades das tarefas e alta informatização.  

Tal contexto viria transformar os conteúdos dos postos de trabalho e os 

requisitos para ocupá-los. Essa reestruturação do trabalho teria levado o trabalhador 

a acumular novas responsabilidades, decorrentes da integração e diversificação de 

tarefas promovidas pelas inovações tecnológicas, levando à necessidade do 

desenvolvimento de traços comportamentais e capacidades cognitivas que 

permitiriam ao indivíduo atuar em um contexto de trabalho pouco estruturado e 

planejado se comparado aos postos de trabalho da organização burocrática. 

Para além do conceito de qualificação, Zarifian (2001) destacou que as 

mudanças no mundo do trabalho com destaque para a imprevisibilidade, a 

incapacidade de auto regulação e a crescente necessidade de comunicação 

justificariam a adoção do modelo de competências para a gestão das organizações.  

Referindo-se à emergência do conceito de competência na França, Zarifian 

(2003) apontou os desafios que a economia francesa atravessava a partir da década 

de 1980 destacando as estratégias adotadas pelas organizações que incorporavam à 

rotina dos trabalhadores a personalização e a flexibilização das relações com os 
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clientes gerando maior complexidade no funcionamento dos sistemas produtivos. 

Para lidar com as inovações organizacionais, tornava-se necessária a delegação de 

maior autonomia às equipes para que fossem melhor geridos os desafios oriundos da 

crescente complexidade do trabalho. 

Para muitos autores, a emergência do conceito de competência está 

associada, portanto, às mudanças nas formas de trabalho que tornaram necessários 

novos conhecimentos e atitudes dos indivíduos. O surgimento do conceito de 

competência estaria, nesse sentido, relacionado à crise do modelo dos postos de 

trabalho. Destaca-se também a mudança de foco das organizações da ênfase na 

previsão do processo para a ênfase na previsão dos resultados, donde destacam-se 

as iniciativas inteligentes dos indivíduos (MASCARENHAS, 2013). 

O quadro 3 apresenta um comparativo dos conceitos de qualificação ao posto 

de trabalho e competência: 

 

 Qualificação Competência 

Contexto Relativa estabilidade da 

atividade econômica 

Baixa previsibilidade de 

negócios e atividades 

Concorrência Localizada Intensificada e ampliada 

Lógica predominante Indústria (processos e padrões 

de produção previstos) 

Serviços (eventos) 

Relações de Trabalho Emprego formal e base 

sindical 

Relações informais e flexíveis; 

crise dos sindicatos 

Organização do 

Trabalho 

Tradicional, com base em 

postos definidos e tarefas 

prescritas e programadas 

Novas formas organizacionais 

que destacam o trabalho com 

base em metas, a delegação 

de responsabilidades e a 

multifuncionalidade 

Foco Processos Resultados 

Aprendizagem Ênfase no circuito simples Estímulo ao circuito duplo 

Quadro 3 – Competências versus qualificação 
Fonte: Adaptado de Ruas, 2005 p. 37. 

 

Segundo Ruas (2004), o conceito de competência também se relaciona com a 

ideia de capacidade. Capacidades seriam conhecimentos, habilidades e atitudes 

desenvolvidas em diferentes situações e passíveis de serem mobilizadas em 

situações específicas de trabalho. Sob essa ótica, o exercício de uma competência 
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consistiria na combinação e mobilização das capacidades (conhecimentos, 

habilidades e atitudes) para o cumprimento de uma demanda de trabalho.  

Dutra (2001), associa as competências à ideia de entrega, ou seja, a 

contribuição efetiva do indivíduo para a organização. O autor destaca a relevância das 

competências para os processos de avaliação de resultados individuais no ambiente 

de trabalho no contexto da gestão de pessoas. Para Dutra (2004), observar os 

indivíduos por sua capacidade de entrega fornece uma perspectiva mais adequada e 

individualizada para sua avaliação, orientação do desenvolvimento e estabelecimento 

de recompensa. 

 

2.3.2. Competência Organizacional 

 

O tema competências tem sido abordado, seja na literatura seja nas 

organizações, prioritariamente sob o ponto de vista do indivíduo e não do ponto de 

vista da organização. As análises e atenções se concentram nas competências 

humanas ou individuais e, em menor grau, nas competências organizacionais. De 

acordo com Dutra et al. (2013) apenas 21% dos estudos realizados sobre 

competências no Brasil entre 2000 e 2004 voltam-se para as competências 

organizacionais. 

Segundo Dutra et al. (2013) e, também, Ruas et al. (2010), os estudos sobre 

competências organizacionais têm sua origem na chamada visão da firma baseada 

em recursos (resource-based view, RBV). Como veremos adiante, o RBV volta-se 

para o interior da organização e propõe que a aplicação superior de recursos é a 

principal fonte de vantagens competitivas da organização. 

Prahalad e Hamel (1997) definiram competência organizacional como “uma 

articulação de recursos organizacionais, um aprendizado da organização, um saber-

fazer coletivo e complexo, especialmente no que diz respeito à coordenação de 

diversas habilidades de produção e à integração de múltiplas correntes de tecnologia”. 

Ampliando os conceitos de Prahalad e Hamel, Mills et al. (2002) definiram 

competência organizacional como a “ forma de descrever o quão bem (ou não) uma 

firma desempenha suas atividades necessárias”. Segundo os autores, uma 

organização possui forças ou alta atividade de competências se ela puder superar a 

maioria dos competidores em um fato competitivo que os consumidores valorizam.  
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Assim, conclui-se que o conceito de competência organizacional é mais que a 

soma das competências individuais sendo constituída por uma complexa 

harmonização de múltiplos recursos (humanos, tecnológicos e organizacionais) em 

rotinas que contribuam para a concretização da visão estratégica das organizações 

(MASCARENHAS, 2013). 

Reforçando a ideia de que a competência de uma organização não equivale à 

totalização das competências de seus membros, Le Boterf (2003) argumenta que o 

valor da competência organizacional não depende dos elementos constitutivos, mas 

da qualidade da combinação ou da articulação entre esses elementos. De acordo com 

Le Boterf (2003), são quatro os componentes da competência organizacional: 

• Um saber elaborar representações compartilhadas: uma competência 

organizacional pressupõe o compartilhamento de um sistema único de 

referências pelos indivíduos; 

• Um saber comunicar-se: trata-se de um saber social que reforça a 

cooperação no grupo. Relaciona-se com a uma “linguagem comum” que os 

indivíduos pertencentes a um mesmo contexto de trabalho desenvolvem e 

através da qual consegue-se obter a integração da equipe às situações práticas 

do cotidiano;  

• Um saber cooperar: uma competência organizacional requer o 

compartilhamento de conhecimentos e cooperação; e  

• Um saber aprender coletivamente da experiência: uma competência 

organizacional se sustenta quando a coletividade aprende com as experiências 

e não apenas um indivíduo ou parte do grupo. 

Mascarenhas (2013) destaca que o conceito de competências organizacionais 

vem sendo desenvolvido segundo diversos referenciais. O autor diferencia quatro 

perspectivas ou “variações” das competências organizacionais: as essenciais, as 

básicas, as seletivas e as funcionais. 

Para o autor, a competência essencial seria aquela capaz de focalizar o 

horizonte de atuação competitiva de determinada organização. De acordo com Ruas 

(2004) a compreensão de competências organizacionais essenciais é geralmente 

vista como uma situação ideal, sendo um objetivo estratégico da organização. 

Quanto às competências organizacionais básicas, Mascarenhas (2013) 

destaca que são aquelas que asseguram a sobrevivência da organização no mercado 

sem o domínio das quais a organização não consegue galgar níveis mais elevados de 
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competitividade. Já as competências organizacionais seletivas seriam aquelas que 

permitem a diferenciação da organização em relação à concorrência. 

O quadro 4 ilustra as diferentes nuances atribuídas às competências 

organizacionais: 

 

Competências 
Organizacionais 

Básicas 
 

Competências 
Organizacionais 

Seletivas 
 

Competências 
Organizacionais 

Essenciais 

Contribuem 
decisivamente para a 
sobrevivência da 
organização 

 

Contribuem para a 
diferenciação em seu 
mercado. Viabilizam 
posicionamentos bem-
sucedidos de mercado. 

 

De difícil imitação, 
contribuem ao 
pioneirismo, à 
diferenciação e à 
liderança da organização 
em múltiplos mercados 

Quadro 4 – Classificação das Competências Organizacionais 
Fonte: Ruas (2005 apud MASCARENHAS, 2013 p. 189) 

 

Por fim, Mascarenhas (2013) destaca que as competências organizacionais 

podem ser desdobradas nas organizações de acordo com seus macroprocessos ou 

atividades. Desse desdobramento, surgiriam as competências funcionais, ou seja, 

competências associadas a certos grupos e não à organização como um todo. 

 

2.3.3. Gestão por Competências 

 

Como pano de fundo da gestão de competências está a unificação dos diversos 

níveis de competência de uma organização. De acordo com Dutra (2004), há uma 

troca contínua de competências entre indivíduo e organização. As organizações 

geram oportunidades de aprendizagem e disponibilizam seus recursos aos indivíduos 

e, simultaneamente, estes mobilizam suas capacidades individuais, sustentadas em 

seus conhecimentos e experiências próprios, em prol da organização. 

A mobilização das competências dos indivíduos de maneira articulada à 

estratégia da organização evidencia a relevância de enxergar a articulação das 

competências individuais às competências organizacionais, passando pelas 

funcionais. O desdobramento das competências organizacionais em competências 

funcionais potencializa a percepção das competências individuais requeridas pelos 

indivíduos (MASCARENHAS, 2013). 

Na figura 1 podemos observar o princípio do alinhamento das competências: 
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          Figura 1 – Configurações Organizacionais das Competências 
          Fonte: Adaptado de Mascarenhas (2013, p. 192) 
 
 

Como vemos, a articulação entre as competências organizacionais e as 

competências individuais é o princípio unificador da gestão de competências. Logo, a 

construção de um sistema de gestão de pessoas por competências pressupõe, 

primeiramente, a identificação das competências organizacionais mais relevantes 

para a organização para que delas se derivem as competências funcionais e as 

competências individuais requeridas daqueles que a compõem (DUTRA, 2004). 

Segundo Moura e Bitencourt (2006), as competências organizacionais 

decorrem da especificidade de cada organização de identificar seus recursos e 

convertê-los em vantagens competitivas. Destacam ainda as autoras que a 

transformação de recursos em competências organizacionais se dá num contexto 

competitivo e costuma dar o tom da dinâmica organizacional. 

Sob este prisma, denota-se a vinculação da estratégia empresarial às 

competências organizacionais, sendo que o seu desdobramento em competências 

funcionais e individuais percorre todos os níveis hierárquicos e as equipes de trabalho. 

Assim, a efetividade da empresa estaria diretamente relacionada à sua capacidade 

de articular a escolha estratégica com as competências organizacionais, funcionais e 

as individuais (MOURA e BITENCOURT, 2006). 

As organizações orientadas por objetivos e metas de negócio a serem atingidas 

tendem a transferir esse mesmo modelo para os grupos e para os indivíduos, isto é, 

nesse contexto, as competências organizacionais passam a estar associadas às 

competências funcionais e individuais (MOURA e BITENCOURT, 2006). 

De acordo com Prahalad e Hamel (1994), para obter uma vantagem 

competitiva sustentável, a organização precisa inovar continuamente. Para isso, deve 



33 

 

mapear e alinhar suas competências organizacionais e individuais às competências 

essenciais (core competencies) que definiu como estratégicas. 

Portanto, o alinhamento das competências à estratégia tomando por base as 

vantagens competitivas que a organização pretende sustentar, torna-se de 

fundamental importância e, para que isto ocorra, faz-se necessária a adoção de um 

modelo de gestão de pessoas por competências, também chamado de modelo 

estratégico de gestão de pessoas ou, ainda, de modelo político, como visto 

anteriormente (D’OLIVEIRA, 2014). 

 

2.3.4. Desenvolvimento de Competências  

 

Mascarenhas (2013) aponta que a adoção da gestão por competências permite 

a reorganização da gestão de pessoas proporcionando um sistema integrado baseado 

em critérios que permitem a avaliação, a comparação, o desenvolvimento e o 

acompanhamento dos indivíduos nas organizações. Nesse sentido, a gestão por 

competências aplica-se, portanto, aos diversos subsistemas da administração de 

pessoa, inclusive o desenvolvimento das pessoas.  

De acordo com Moura e Bitencourt (2006) a competência resultaria da 

mobilização de recursos, com o intuito de obter um resultado, e poderia ser construída, 

aperfeiçoada e corrigida, ou seja, a competência estaria inserida numa perspectiva 

construtivista, isto é, a visão de processo, no desenvolvimento de competências, se 

sobreporia à abordagem focada em resultados. Dessa forma, caberia à organização 

o papel de identificar, validar e aperfeiçoar suas competências continuamente 

(ZARIFIAN, 2001). 

Dutra (2001) destaca, ainda, que o desenvolvimento de indivíduos deveria ser 

entendido como o desenvolvimento de suas competências, vistas como um estoque 

de conhecimento e padrões de entrega. Para o autor, as pessoas se desenvolvem na 

medida em que lidam com atribuições e responsabilidades de maior complexidade. 

Dessa forma, a gestão de competências aplicada ao desenvolvimento de pessoas 

requer o desenvolvimento das competências individuais de maneira a viabilizar a 

aprendizagem organizacional. 

Já a evolução ou desenvolvimento das competências organizacionais estaria 

relacionada, na visão de Mascarenhas (2013), à evolução das estratégias da 

organização. Para o autor, as estratégias definidas por uma organização, 
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representadas pela definição de uma visão e intenções de médio e longo prazos, 

seriam definidas com base em estudos que identificam as competências seletivas, 

assim como os mercados nos quais essas competências poderiam ser exploradas 

com vistas à obtenção de níveis mais elevados de rentabilidade. 

 De acordo com Mascarenhas (2013), uma competência organizacional pode 

formar-se progressivamente conforme os indivíduos mobilizam suas capacidades em 

interdependência com outros recursos, interagem entre si de maneira criativa e 

compartilham seus conhecimentos em prol da resolução de problemas e 

aproveitamento de oportunidades. Desse conjunto de ações, emana, na visão do 

autor, a reconstrução coletiva das competências organizacionais, o que define como 

processo de desenvolvimento de competências. 

Numa análise das práticas de desenvolvimento de competências, Bitencourt 

(2004) destaca a necessária promoção e a integração de práticas capazes de apoiar 

os processos de aprendizagem individual e organizacional. Dentre as possíveis 

práticas são apresentadas a avaliação das competências, as práticas de coaching e 

mentoring e a implementação de universidades corporativas. As universidades 

corporativas, como veremos em detalhes adiante, podem e devem ser analisadas 

mediante comparação com os modelos tradicionais de treinamento e desenvolvimento 

de pessoas a fim de se avaliar sua eficácia no desenvolvimento das competências 

individuais e organizacionais. 

Mascarenhas (2013) destaca que o aprimoramento das competências 

existentes e o desenvolvimento de novas competências necessárias ao sucesso da 

organização apontam para a ideia de aprendizagem organizacional. Assim, veremos 

a seguir uma revisão deste conceito. 

 

2.4. Aprendizagem Organizacional 

 

Como vimos, a gestão das competências busca alinhar as competências 

individuais e competências organizacionais às estratégias, sendo importante, 

contudo, considerar que esse alinhamento ocorre segundo uma dimensão dinâmica. 

Segundo Mascarenhas (2013), é importante atentar-se não apenas para as 

competências e recursos estratégicos que a organização detém no presente, mas 

também para aqueles que serão necessários no futuro. Nesse sentido, sugere-se a 

necessidade de construção de um ambiente organizacional que facilite e promova a 
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aprendizagem; um sistema que permita o desenvolvimento integrado das 

competências nos seus diversos níveis.  

O autor define aprendizagem como sendo um processo de mudança de 

entendimentos e comportamentos tendo como ponto de partida a crescente aquisição 

de conhecimentos que o indivíduo tem a respeito de si mesmo e do ambiente no qual 

interage. Trazendo o conceito para âmbito organizacional, podemos compreende-lo, 

segundo o autor, como um processo de mudança de entendimentos e 

comportamentos na organização, que acontece no contexto das experiências 

coletivas dos indivíduos. 

Nessa mesma linha, Moura e Bitencourt (2006) destacam a importância de se 

pensar a formulação e a implementação da estratégia sob o foco do aprendizado 

estratégico, que teria impactos sobre as competências organizacionais e individuais. 

Para as autoras, uma organização aprende sua estratégia a partir do momento em 

que os diversos grupos organizacionais analisam suas decisões e escolhas 

estratégicas, bem como seus resultados e seu desempenho. 

Motta e Vasconcelos (2006) refletem sobre a questão da aprendizagem 

organizacional recorrendo aos modelos instrumental e político ou estratégico da 

gestão de pessoas, apresentados anteriormente neste trabalho. 

Segundo os autores, no modelo instrumental, prevalecia uma ideia mais restrita 

da aprendizagem, de acordo com a qual o indivíduo deveria seguir as regras e 

desenvolver tão somente as competências necessárias ao desempenho de suas 

atividades. Nessa perspectiva, o aprendizado estaria relacionado ao cumprimento de 

forma satisfatória das tarefas previamente atribuídas ao empregado pelo seu superior. 

Por outro lado, no modelo político ou estratégico de gestão de pessoas, o trabalhador 

buscaria por sua autonomia, numa relação de menor dependência e vinculação à 

organização caracterizando-se para uma ação mais focada em si mesmo e em suas 

possibilidades de crescimento e desenvolvimento. 

Destaca-se, ainda, o aspecto utilitarista e condicionável dos trabalhadores no 

contexto do modelo instrumental de gestão de pessoas, na medida em que poderiam 

obter mais autonomia apenas quando esta fosse útil à empresa. Para Brabet (1993), 

nesse modelo, a gestão de pessoas consideraria possível implantar processos e 

práticas, que levariam os trabalhadores a adotar certos comportamentos esperados, 

que seriam medidos a partir das respostas aos estímulos realizados, e comparados 

aos resultados e aos investimentos realizados. Trata-se, na visão da autora, de uma 
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ideia restritiva de aprendizagem organizacional, na qual os indivíduos seriam tratados 

como agentes ao invés de atores sociais. 

Já o modelo político de gestão de pessoas, segundo Brabet (1993), 

possibilitaria a coexistência entre diferentes lógicas e critérios de atuação válidos, a 

partir da compreensão de que não existiria uma única racionalidade verdadeira e/ou 

absoluta. Para a autora, nesse modelo, os trabalhadores seriam considerados atores 

sociais que participam e influenciam os processos de aprendizagem e mudança, ou 

seja, os membros de uma organização teriam uma flexibilidade de atuação, obtida por 

intermédio de práticas de negociação, considerada como essencial para a 

implementação de uma estratégia de maneira eficaz. 

Para Brabet (1993), pelo fato de preconizar a democratização das relações de 

trabalho e a ação política dos diversos atores sociais que compõem a organização, o 

modelo político de gestão de pessoas favoreceria o processo de aprendizagem 

contínua e o desenvolvimento de competências, essenciais à realização de objetivos 

de longo prazo. 

Ainda no sentido de diferenciar a aprendizagem organizacional no contexto dos 

modelos instrumental e político de gestão de pessoas, Argyris (1992, apud D’Oliveira, 

2014) destaca que no modelo instrumental a aprendizagem organizacional estaria 

relacionada ao conceito de aprendizagem em circuito simples (single looping 

learning), enquanto no modelo político de gestão de pessoas estaria relacionada ao 

conceito de aprendizagem em circuito duplo (double looping learning). 

O autor explica que a aprendizagem em circuito simples, característica do 

modelo instrumental, tem por base a identificação e correção de erros através da 

mudança de comportamentos, dentro de um contexto organizacional dado, mantendo 

válidos os valores e pressupostos que servem de base para o funcionamento do 

sistema produtivo. No contexto organizacional, a aprendizagem em circuito simples 

teria como implicações melhorias contínuas dos processos produtivos no intuito de 

alcançar melhor nível de produção, sem que sejam questionados, contudo, as etapas 

e os valores do sistema. Já no contexto individual, segundo o autor, a pessoa somente 

incorporaria novas formas de trabalhar se essas estivessem alinhadas com os valores 

vigentes, ou seja, não haveria incorporação de comportamentos que viessem a 

questionar os pressupostos de base e que de alguma forma representassem ameaça 

à identidade construída por meio de sua relação com a organização. 
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Quanto à aprendizagem em circuito duplo, característica do modelo político de 

gestão de pessoas, o autor apresenta a ideia de que estaria associada à percepção e 

exploração do ambiente pelo indivíduo por meio do acesso a novas informações, as 

quais seriam comparadas com as regras e processos vigentes, com o intuito de refletir 

acerca da pertinência dos mesmos, ou ainda em como pôr em prática eventuais ações 

corretivas. No contexto organizacional, a aprendizagem em circuito duplo estaria 

marcada, na visão do autor, pelo questionamento contínuo das bases do dado sistema 

produtivo vigente, por intermédio do acesso a novas informações e considerando a 

modificação dos processos, da tecnologia ou da própria organização, caso 

necessário. Já no contexto individual, tal tipo de aprendizagem levaria o indivíduo à 

uma necessidade de questionar as próprias maneiras de se comportar, optando pela 

mudança sempre que esta se mostrasse necessária. 

Argyris e Schön (1978) reforçam a análise acerca da aprendizagem 

organizacional de circuito simples e circuito duplo. De acordo com os autores, a 

primeira reflete uma resposta dos atores organizacionais a mudanças internas ou 

externas mantendo intocadas as premissas das “teorias praticadas” pela organização 

enquanto a segunda é o processo de mudança que soluciona problemas por 

intermédio da definição de novas prioridades e nova importância em relação aos fatos 

e variáveis. Para os autores, a aprendizagem de circuito duplo no âmbito 

organizacional pode promover mudanças como, por exemplo, a adoção de novas 

regras, novos valores, novas racionalidades, novos critérios de decisão e resolução 

de problemas. 

Mascarenhas (2013) sintetiza a ideia de aprendizagem organizacional 

afirmando que tanto no nível individual como no nível organizacional, aprender 

significaria aperfeiçoar os elementos conceituais e operacionais de modelos mentais. 

Para o autor, a aprendizagem organizacional acontece quando os indivíduos 

explicitam seus modelos mentais e os modificam mutuamente pela criação de 

modelos mentais compartilhados. 

Motta e Vasconcelos (2006), concluem que a aprendizagem organizacional 

corresponderia à institucionalização do aprendizado em circuito duplo nas 

organizações e estaria associada à inovação tecnológica e social que, por meio do 

acesso a novas informações, permitiria o permanente questionamento aos padrões 

vigentes, promovendo mudanças e a implementação de novos procedimentos numa 

perspectiva evolutiva. Assim, entendem os autores, as organizações poderiam se 
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reinventar rapidamente diante das mudanças de contexto com o intuito de assegurar 

vantagens competitivas sustentáveis. 

 

2.5. A Visão Baseada em Recursos (RBV) 

 

Ao classificarem as ideias acerca do tema vantagem competitiva, Vasconcelos 

e Cyrino (2000) remetem-se, num primeiro momento, à Escola de Posicionamento que 

teve Porter (1989) como autor de grande destaque e influência. Nessa perspectiva, os 

autores ressaltam que os níveis de desempenho empresarial poderiam ser explicados 

prioritariamente por fatores externos à organização e por seu posicionamento de 

mercado, deixando num segundo plano a associação das questões afetas à a gestão 

de pessoas ao desempenho empresarial. O comportamento organizacional, nesse 

contexto, teria tão somente o papel de reforçar o posicionamento de mercado que 

maximizaria a rentabilidade da organização. 

Vasconcelos e Cyrino (2000) destacam, contudo, que as perspectivas mais 

recentes relacionadas à vantagem competitiva colocam em posição de destaque os 

recursos e as dinâmicas internas às organizações como determinantes de patamares 

superiores de desempenho empresarial. Os autores argumentam a existência de uma 

crescente convergência entre os temas relacionados à estratégia e à teoria das 

organizações, o que traz amplas implicações sobre a gestão de pessoas que passa a 

ser considerada uma função de destacada importância para o entendimento e 

obtenção de níveis superiores de resultados organizacionais. 

De acordo com Mascarenhas (2013), o desempenho da organização depende 

dos recursos que ela possui e que a permitem implantar estratégicas diferenciadas. 

Para o autor, a teoria dos recursos busca compreender a diferença entre a 

performance das firmas. Segundo a teoria dos recursos, firmas de um mesmo setor 

tendem a apresentar desempenho econômico distinto, e isso acontece porque elas 

detêm e exploram recursos e capacidades internas heterogêneas, o que as posiciona 

em patamares diferentes de resultados. 

Quanto à origem da teoria dos recursos, Mascarenhas (2013) afirma que a 

partir das décadas de 1960 e 1970 já se discutia as organizações como conjuntos 

únicos de recursos produtivos integrados ao longo da história organizacional 

(PENROSE, 1995) e como detentoras de competências distintivas que deveriam ser 

exploradas para a obtenção de vantagem competitiva (ANDREWS, 1971). 
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Quanto ao conceito de recursos, Barney (1986) afirma que não inclui apenas 

os recursos físicos ou financeiros, mas abrange também os intangíveis. Assim, o autor 

apresenta a ideia de que recursos e capacidades podem ser classificados em 

financeiros, físicos, humanos e organizacionais.  

De acordo com a visão baseada em recursos ou resource-based view (RBV), 

uma organização possui vantagem competitiva num dado mercado quando a sua 

estratégia possibilita a criação de valor econômico, ao passo que as outras empresas 

não estão engajadas em ações similares. Tal vantagem competitiva pode ser 

considerada como sustentável a partir do momento que não se faz mais possível ou 

desejável por outras firmas replicar a estratégia da primeira. Nessa perspectiva, a 

vantagem competitiva de uma organização estaria relacionada a um estado 

persistente de heterogeneidade de recursos, que não poderiam ser copiados ou 

transferidos (BARNEY, 2002).  

A teoria dos recursos sugere que a vantagem competitiva é encontrada 

primeiramente no conjunto de recursos e competências sob controle das organizações 

e, secundariamente, na estrutura das indústrias onde elas se posicionam 

(WERNERFELT e MOTGOMERY, 1986; RUMELT, 1991 apud MASCARENHAS, 

2013). Barney (2002) complementa essa visão ao afirmar que a vantagem competitiva 

vem, primeiramente, dos recursos estratégicos que, segundo ele, são aqueles 

considerados valiosos, raros, de difícil ou custosa imitação e substituição, além de 

bem gerenciados pela organização. Esses quatro pré-requisitos compõem um modelo 

de análise denominado VRIO. 

Segundo Mascarenhas (2013) o primeiro pré-requisito trata da questão do 

valor, e liga a análise interna dos pontos fortes e fracos da organização à análise das 

oportunidades e ameaças externas. Diz respeito à capacidade de determinado 

recurso permitir que empresa responda adequadamente a oportunidades e ameaças 

do ambiente de competição. A questão que se faz é se o recurso detido pela 

organização permite implantar estratégias que ofereçam valor ao mercado. 

A identificação dos recursos e as capacidades valiosos de uma empresa pode 

ser feita a partir da análise de sua cadeia de valor, ou seja, do conjunto de atividades 

que desempenha para desenvolver, produzir e comercializar seus produtos ou 

serviços. Estágios distintos na cadeia de valor tendem a requerer diferentes tipos de 

recursos e capacidades, e diferenças de escolhas na cadeia de valor das 
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organizações podem gerar diferenças entre os recursos e capacidades desenvolvidos 

e controlados por empresas diferentes. (BARNEY; HESTERLY, 2011). 

Os segundo pré-requisito, segundo Mascarenhas (2013), diz respeito à 

raridade do recurso. Nesse contexto, os recursos que trazem vantagem competitiva 

para a organização são aqueles que possibilitam a implantação de uma estratégia de 

criação de valor que não é empregada por outras organizações simultaneamente. 

Recursos e capacidades valiosos e não raros podem ser fontes apenas de 

paridade competitiva, sendo que deixar de investir nesses recursos pode criar 

desvantagem competitiva para uma organização (BARNEY, 1991). 

O terceiro pré-requisito está relacionado à possibilidade de imitação ou 

substituição do recurso. Além de ser valioso e raro, determinado recurso só pode 

continuar a ser considerado estratégico caso outros competidores não possam imitá-

lo perfeitamente ou substituí-lo. Nesse sentido, a vantagem competitiva de uma 

organização se sustentará apenas se a estratégia da empresa se mantiver isolada de 

cópia por outras empresas (MASCARENHAS, 2013). 

Por fim, Mascarenhas (2013) complementa que um recurso considerado 

valioso, raro e de difícil imitação ou substituição só será estratégico se a empresa 

estiver organizada adequadamente para explorá-lo. Para tanto, é necessária a 

atenção aos atributos organizacionais como cultura da empresa, estrutura 

organizacional e os sistemas de gestão de pessoas. 

Considerando a natureza complexa e hipercompetitiva dos mercados, que 

estão em constante mudança e transformação, o fato de conhecer e gerenciar de 

forma eficiente recursos e capacidades poderá garantir, no limite, apenas vantagens 

competitivas temporárias às organizações (D’OLIVEIRA, 2014). 

A partir dessa análise, é possível concluir que para que uma organização 

detenha vantagens competitivas sustentáveis ela deverá ser capaz de identificar as 

competências essenciais para o seu negócio e, mais do que apenas isso, estruturar-

se para, dentre outros elementos, possuir um sistema de gestão de pessoas 

sustentado num modelo de aprendizagem organizacional que assegure a manutenção 

e constante aperfeiçoamento das competências essenciais que a diferenciam. Assim, 

torna-se de cunho estratégico buscar a adoção de um modelo de educação 

corporativa que favoreça a aprendizagem organizacional com foco na manutenção 

das vantagens competitivas da organização. 
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2.6. Educação Corporativa 

 

2.6.1. Do Treinamento à Educação Corporativa 

 

A análise da evolução da sociedade humana (TOFLER, 1980) permite 

acompanharmos as transformações da prática do treinamento ou capacitação de 

indivíduos ao longo da história. Desde a sociedade primitiva até os dias atuais as 

motivações e aplicações evoluíram bastante. 

Nos primórdios da humanidade treinar era o ato de transmitir a outros seus 

conhecimentos sobre como realizar tarefas indispensáveis à vida (TICKNER, 1966). 

O homem da sociedade primitiva (até 800 a.C.) precisou desenvolver artefatos, 

ferramentas para caça, vestimentas, além da própria linguagem. Nesse contexto o 

treinamento se destacou como um aspecto inerente ao processo civilizatório. 

No período da sociedade agrícola (800 a.C. a 1750 d.C.) a prática do 

treinamento começa a ganhar contornos e a se estruturar.  Destaca-se no período o 

surgimento das corporações de ofício durante a Idade Média no continente europeu.  

As corporações de ofício surgiram com o propósito de regulamentar o processo 

produtivo artesanal nas cidades. Eram unidades de produção artesanal compostas 

por mestres, oficiais e aprendizes, dispostos hierarquicamente nessa ordem. Cada 

corporação de ofício representava uma espécie de associação de  pessoas 

qualificadas para trabalhar numa determinada função, que uniam-se a fim de ofertas 

bens e serviços à sociedade de forma mais eficiente. Citamos como exemplos as 

corporações de artesãos, construtores e ourives. 

No contexto das corporações de ofício a prática do treinamento intenficiou-se 

no relacionamento dos mestres e aprendizes. Ao primeiro grupo cabia capacitar o 

segundo numa relação individual que perdurava até o aprendiz tornar-se apto a 

exercer plenamente o ofício quando era, então, admitido na corporação. 

Ainda no período da sociedade agrícola teve início, no século XVIII, a 

Revolução Industrial que mudou severamente as relações de trabalho. A operação de 

máquinas e equipamentos passou a exigir dos trabalhadores o aprendizado e domínio 

de novas habilidades. Como resposta, surgiram as escolas técnicas de formação de 

profissionais de nível médio, voltadas para capacitação em técnicas industriais. 

Segundo Steinmetz (1967), foi também nesse momento que foram criadas as escolas 
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de fábrica, considerada a primeira iniciativa de treinamento estruturado no âmbito das 

organizações  

No século XX a leitura das práticas de treinamento pode ser feita segundo a 

perspectiva mecanicista. O princípio taylorista segundo o qual existe uma única 

maneira certa de realizar um trabalho marcou definitivamente as práticas de 

treinamento nesse período. O treinamento voltou-se prioritariamente para habilitar o 

trabalhador a fazer seu trabalho da maneira correta.  

Contudo, a partir dos anos 30 teve início o desenvolvimento de uma nova 

vertente do treinamento dos trabalhadores. Foi nessa época que os aspectos 

comportamentais e das relações de trabalho começaram a ganhar força. O período 

foi marcado pela Teoria das Relações Humanas cujo enfoque estava nos aspectos 

grupais, comportamentais e informais do trabalho, em complementariedade à 

dimensão técnica. 

Até esse momento as ações de treinamento revestiam-se, contudo, de um 

caráter eventual, focadas na necessidade momentânea de capacitação, fosse técnica 

ou comportamental.  Foi então que, a partir dos estudos do biólogo Ludwig von 

Bertalanffy publicados entre 1950 e 1968 que apresentou a Teoria Geral dos Sistemas 

(TGS), o treinamento passou a ser enxergando sob uma óptica ampliada, integrada e 

não eventual. A partir da perspectiva sistêmica do treinamento estabeleceu-se o 

tradicional ciclo de treinamento adotado pelas organizações que tem início com a 

identificação das necessidades de treinamento do trabalhador, seguido do 

planejamento, programação, execução e avaliação das ações educacionais. 

A partir da década de 60, inicia-se a era da Sociedade do Conhecimento. Nesse 

momento, como um desdobramento da Teoria comportamental e na sequência da 

abordagem sistêmica, surgiu a partir de 1962 a Teoria do Desenvolvimento 

Organizacional. 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.  

Foi nesse contexto que surgiu a concepção da capacitação profissional em dois 

processos distintos, embora complementares: o treinamento e o desenvolvimento 

(RAMOS, 2001). Treinamento seria um processo de aquisição ou aperfeiçoamento de 

conhecimentos e habilidades e mudanças de atitudes, particularmente relacionadas 

com o desempenho de uma tarefa ou em um cargo. Já desenvolvimento seria, 
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sobretudo, um processo voltado para o crescimento integral do homem, observável 

na mudança comportamental e na expansão de suas habilidades e conhecimentos na 

solução de novas e diferentes situações ou problemas. 

Ao longo das décadas de 60 e 70 sedimentou-se nas organizações o conceito 

de Treinamento & Desenvolvimento (T&D), quando muitas empresas constituíram 

seus Centros de T&D. 

A partir da década de 80 as organizações começaram a lidar com o aumento 

do nível de competitividade. As empresas iniciaram processos de reestruturação 

buscando maior agilidade por meio do aprimoramento de seus processos num cenário 

onde o tempo de vida dos produtos se reduzia em contraponto ao nível de exigência 

dos consumidores que se tornava cada vez mais elevado. Era preciso desenvolver 

uma vantagem competitiva que assegurasse a sustentabilidade dos negócios ante a 

concorrência. E então, a partir da década de 90, com o advento da tecnologia da 

informação e estabelecimento definitivo da Era do Conhecimento, as empresas 

começaram a voltar sua atenção para o que foi denominado de Capital Humano, o 

recurso mais importante das organizações e, pela sua relativa escassez, o mais 

valorizado (NAISBITT e ABUDERNE apud WOOD, 1995). Assim ganhou força e foi 

alçada ao nível estratégico a função do desenvolvimento humano nas organizações.  

Não demorou muito e a partir de 2000 o desenvolvimento cedeu lugar à 

educação no âmbito corporativo. Segundo Hammer e Champy (1994), a ênfase se 

desloca do treinamento para a educação; o treinamento aumenta as habilidades e 

competências e ensina aos empregados o “como” de um serviço. Já a educação 

ensina o “por quê” e aumenta sua visão. 

Em um ambiente de flexibilidade e mudança, era quase impossível contratar 

alguém já detendo todos os conhecimentos requeridos. Assim, a educação contínua 

do trabalhador tornou-se regra para uma empresa exposta a um ambiente competitivo. 

Nascia, então, o conceito de educação corporativa. 

A educação corporativa surgiu associada a dois grandes desafios das 

organizações do século XXI: a aprendizagem organizacional e a gestão do 

conhecimento. De acordo com Senge (1990) uma organização de aprendizagem é 

que aquela que expande de maneira contínua a sua capacidade de criar o próprio 

futuro. Segundo o autor, esse tipo de organização vai além da sobrevivência adotando 

uma postura de aprendizagem de sobrevivência, também conhecida por 
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aprendizagem de adaptação ou aprendizagem generativa, aquela que estimula a 

capacidade criativa. 

De acordo com Motta e Vasconcelos (2003) a aprendizagem organizacional 

ocorre quando a organização consegue implementar um circuito duplo de 

aprendizagem através de um círculo virtuoso no qual as ideias e conceitos já 

estabelecidos são desafiados por novas informações. Para os autores, dessa forma 

desenvolvem-se novas perspectivas de futuro. 

A aprendizagem organizacional configurava-se, assim, como uma fonte de 

vantagem competitiva, fator que num cenário de intensa concorrência era algo 

largamente almejado pelas organizações 

A integração de conhecimento explícito e tácito e a criação de um ambiente 

que favorecesse a criação, assimilação e aplicação do conhecimento passou a 

configurar-se, também, como uma possível fonte de vantagem competitiva. Segundo 

Nonaka (2000):  

 

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.) 

 

E, nesse contexto, sugiram as universidades corporativas 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. 
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2.6.2. Universidade Corporativa: conceitos e definições 

 

Para Meister (1999, p.29) uma universidade corporativa é “um guarda-chuva 

estratégico para desenvolver e educar funcionários, clientes, fornecedores e 

comunidade, a fim de cumprir as estratégias empresariais da organização”.   

Eboli (2004b) apresenta o conceito de educação corporativa como sendo um 

um sistema de formação de pessoas baseado em competências que, portanto, deve 

ser capaz de instalar e desenvolver nos colaboradores as competências que são 

consideradas críticas para a viabilização das estratégias de negócio, promovendo um 

processo de aprendizagem vinculado aos propósitos, valores, objetivos e metas 

empresariais. Para Eboli (2004a) uma universidade corporativa é um sistema de 

desenvolvimento de pessoas que se sustenta na gestão por competências; uma 

evidência da mudança significativa em relação ao ultrapassado centro de treinamento 

e desenvolvimento das décadas passadas. A autora ressalta que uma universidade 

corporativa deve estar inserida num contexto onde não apenas ela, mas toda a cadeia 

de processos de recursos humanos esteja pautada pelo modelo de competências. 

Segundo Vergara (2000) Universidade corporativa é um conceito inspirado nos 

moldes das universidades tradicionais. Para a autora uma universidade corporativa 

abriga-se num ambiente empresarial e está voltada para o desenvolvimento de 

funcionários, clientes, fornecedores, franqueados e até mesmo da comunidade. O tal 

desenvolvimento significa absorção ou ampliação de informações, habilidades e 

competências exigidas ao exercício de um cargo, função ou atividade, deve estar 

alinhado à missão, aos objetivos e às estratégias do negócio de uma empresa 

específica e deve ser contínuo.  

Vergara (2000) avança em sua análise afirmando que uma universidade 

corporativa permite formar, integrar e consolidar a base de conhecimentos da 

empresa, tornando tal base acessível a seus funcionários e, além disso, pressupõe 

que a comunicação se torna mais eficaz pelo uso do código comum de referência, 

tornando a responsabilidade pelos resultados, compartilhada. 

Se os tradicionais programas de treinamento e desenvolvimento têm uma certa 

descontinuidade e caráter mais tático e operacional, universidades corporativas o tem 

mais estratégico. Voltam-se para as competências essenciais e as básicas do negócio 

e para a disseminação de valores da corporação. Além disso, seus cursos curtos ou 

as disciplinas de cursos mais longos costumam valer créditos internos, como na 
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universidade tradicional, ou podem valer para universidades tradicionais que os 

validem (VERGARA, 2000). 

 

2.6.2.1. Objetivos de uma Universidade Corporativa 

 

O surgimento das universidades corporativas está associado à percepção das 

organizações de que o conhecimento tem “prazo de validade” e de que, portanto, 

deveriam fazer mais do que apenas depender das instituições de ensino tradicionais. 

Meister (1999) apresenta cinco forças que sustentam o fenômeno das universidades 

corporativas: 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 a mudança 

fundamental no mercado da educação global. 

 Nesse contexto é que as organizações começam a voltar seus esforços para 

a desenvolver internamente sua força de trabalho. As universidades corporativas 

surgem com um objetivo de obter um controle mais rígido sobre o processo de 

aprendizagem, vinculando de maneira mais estreita os programas de aprendizagem 

a metas e resultados estratégicos reais da empresa (MEISTER, 1999). 

Um dos principais argumentos corporativos para a criação de uma universidade 

corporativa é aquele, segundo o qual, as universidades tradicionais não acompanham 

e, muito menos, antecipam-se à velocidade das mudanças no ambiente dos negócios 

e das inovações tecnológicas. Demoram na disseminação das informações, muitas 

vezes defasadas. Não preparam o estudante para o dia-a-dia da empresa. As 

empresas necessitam da teoria e da prática integradas e de forma rápida e 

permanente. A finalização de um curso universitário não garante ao formando a 

competência para lidar com as mudanças. Assim, é mister o aprendizado contínuo, 

capaz de qualificar o aprendiz para estratégias arrojadas e proativas, para a realização 

de seu potencial criativo, para dominar certas habilidades e informações, para ter 

oportunidades de alocação no mercado de trabalho e realocação às vezes na mesma 

empresa (VERGARA, 2000). 

O objetivo principal de uma universidade corporativa é o desenvolvimento e 

instalação das competências empresariais e humanas consideradas críticas para a 

viabilização das estratégias dos negócios. Ela tem o papel, portanto, de aumentar a 
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produtividade e a competitividade da organização na qual está inserida, estando tudo 

mais em papel secundário. Portanto, como regra geral, só se deve oferecer cursos ou 

outras soluções de aprendizagem se houver de fato chances de os conhecimentos 

obtidos serem utilizados no trabalho ou apresentarem impacto nos negócios 

(CASTRO e EBOLI, 2013). 

 As universidades corporativas dotam as empresas da capacidade de envolver 

todos os funcionários num processo de aprendizagem contínua (MEISTER, 1999; 

EBOLI, 2004). Esse processo de aprendizagem contínua e ativa está associado à 

missão de universidade corporativa que consiste na formação e desenvolvimento dos 

talentos de uma organização promovendo a gestão do conhecimento organizacional 

em todas as suas fases: geração, assimilação, difusão e aplicação (EBOLI, 2004). 

 O “rótulo” Universidade Corporativa não tem a pretensão de guardar aderência 

ao tradicional conceito de universidade. Para Castro e Eboli (2013) o nome 

Universidade Corporativa é uma alegoria, uma fantasia. Cumpre muito bem                                

o seu papel de inspirar, de criar a imagem de ferramenta de gestão de “alto nível”.  A 

adoção da nomenclatura é, portanto, uma opção das empresas para colocar num nível 

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

que o termo tem um forte impacto mercadológico (EBOLI, 1999). 

Para Meister (1999) a metáfora da universidade cria a imagem da sua grande 

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

Vergara (2000) esclarece que os programas instituídos pelas universidades 

corporativas não fornecem diplomas universitários, a menos que haja uma parceria 

com uma instituição de ensino superior credenciada oficialmente. 

 

2.6.2.2. Centro de T&D versus Universidade Corporativa  

 

Conforme apresentado, as universidades corporativas surgem no final século 

XX em substituição aos centros de Treinamento e Desenvolvimento (T&D). Voltadas 

para o desenvolvimento do capital humano das organizações, a viabilização das 

estratégias empresariais e a geração de vantagem competitiva, as universidades 

corporativas se apoiam em atributos bem distintos daqueles observados nos centros 

de T&D. 

Os centros de T&D e as universidades corporativas se posicionam em 

momentos bastante distintos do estágio de evolução das organizações. A figura 2 
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apresenta as principais características que marcaram a transição das organizações 

do final século XX para as do século XXI. Dentre elas, destaca-se a migração do 

processo de treinamento e educação das organizações do modelo antigo baseado em 

tarefas exclusivamente das instituições de ensino superior, para um novo modelo 

centrado da universidade corporativa. Nesse modelo a universidade corporativa tem 

ainda o papel de relacionar-se com instituições e empresas educacionais a vim de 

viabilizar a educação corporativa dos indivíduos de uma organização. 

 
     Figura 2 – A Organização em Transição   
     Fonte: Corporate University Exchange, Inc. (1997 apud MEISTER, 1999 p. 3) 

 

O século XXI trouxe mudanças no ambiente de negócios apresentando às 

organizações o desafio de desenvolverem-se em torno de novas competências, 

dentre elas: aprender a aprender; comunicação e colaboração; raciocínio criativo e 

resolução de problemas; conhecimento tecnológico; conhecimento de negócios 

globais; desenvolvimento de liderança e autogerenciamento da carreira. 

Assim, percebe-se uma mudança paradigmática no modelo de capacitação de 

indivíduos das organizações, demonstrado na figura 3. 
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     Figura 3 – Centro de T&D e Universidade Corporativa 
     Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Meister (1999) e Eboli (1999) 

 

 

2.6.2.3. Universidade Corporativa versus Universidade Tradicional 

 

A universidade corporativa surge com propósito específico e voltada para a 

estratégia de negócio da organização em que se insere. Por esse motivo, uma 

universidade corporativa não deve ser confundida com a chamada universidade 

tradicional. 

A universidade tradicional é sujeita a uma legislação específica. No Brasil as 

universidades estão sujeitas às normas do Ministério da Educação (MEC), e às 

diretrizes curriculares nacionais, além de necessitarem ser reconhecidas e 

credenciadas pelo poder público. Assim, se tratam de instituições submetidas à 

burocracia governamental.  

Já a universidade corporativa configura-se como uma prática empresarial, 

normalmente atrelada ao “como fazer” ou ao “por que fazer”, do ponto de vista 

econômico (VERGARA, 2000). Com isso, a universidade corporativa ganha agilidade 

e flexibilidade, estando isenta de obediência a preceitos legais e do reconhecimento 

do poder público e apta a formatar programas e cursos customizados. 

Castro e Eboli (2013) sintetizam: 
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A universidade corporativa está longe de ser uma universidade, quer 

juridicamente, quer nas suas atividades. Se fosse universidade, de 

verdade, teria ainda mais status. Mas também estaria subjugada a 

uma legislação barroca e disfuncional. Por não ser realmente uma 

universidade, ganha vantagem em muitas direções. Pode montar os 

cursos que precisar, sobre o assunto que interessar, com a duração 

que parecer apropriada em cada caso. Não tem que dar satisfações a 

nenhuma legislação. Pode contratar quem quiser, e seus cursos não 

estão sob os grilhões da imposição de mestres e doutores. Terminado 

o curso, se quiser, encomenda um certificado de conclusão (CASTRO 

e EBOLI, 2013, p.410). 

 

Contudo, é importante destacar que a legislação brasileira reconhece o papel 

desempenhado pela universidade corporativa, conforme os artigos 40 e 41 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996: 

 

Art. 40. A educação profissional será desenvolvida em articulação com 

o ensino regular ou por diferentes estratégias de educação 

continuada, em instituições especializadas ou no ambiente de 

trabalho. 

Art. 41.  O conhecimento adquirido na educação profissional e 

tecnológica, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, 

reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão de 

estudos. 

 

 Todavia, a universidade corporativa possui, por concepção, o papel de 

aproximar-se da universidade tradicional para juntas atuarem complementarmente. 

Como será apresentado adiante, a parceria entre o ambiente corporativo e o ambiente 

acadêmico é um dos componentes-chave de um modelo conceitual de universidade 

corporativa. Os produtos e resultados da parceria entre a universidade corporativa e 

a universidade tradicional podem ser materializados de diversas formas. Um exemplo 

é o desenvolvimento de programas customizados de educação executiva construídos 

em parceira viabilizando a oferta de um conteúdo mais denso e atualizado. Um outro 

exemplo são as parcerias voltadas para o credenciamento da universidade corporativa 

pela universidade tradicional que a habilitam a conceder diplomas oficiais em alguns 

cursos. 
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2.6.3. O projeto de uma Universidade Corporativa 

 

2.6.3.1. Princípios norteadores  

 

  Para a autora norte-americana Meister (1999) o êxito de um projeto de uma 

universidade corporativa está pautado no comprometimento da cúpula da 

organização, na definição de um leque de parceiros de aprendizagem, na adoção de 

tecnologia para criação de uma universidade virtual e na operação da universidade 

corporativa como uma empresa. 

 Existem princípios que devem ser considerados ao se projetar uma 

universidade corporativa. Tratam-se de premissas que devem ser atentamente 

observadas pelas organizações que se propõem a transitar das práticas de T&D para 

um sistema de educação corporativa estruturado.  

O primeiro dos princípios-chave para o êxito de uma universidade corporativa 

preconizados por Meister (1999) é a oferta de oportunidades de aprendizagem que 

deem sustentação às questões empresariais mais importantes das organizações. Isso 

significa que o modelo de universidade corporativa deve ter como base as 

competências e vincular a aprendizagem às necessidades estratégicas da 

organização.  

Outro princípio é considerar o modelo de universidade corporativa um processo 

e não um espaço físico destinado à aprendizagem. Muitas organizações possuem 

instalações físicas dedicadas às suas universidades corporativas, contudo o conceito 

vai além disso. O foco da proposta é a criação de um processo de aprendizagem. A 

universidade corporativa capitaneia a filosofia de aprendizagem da organização. 

A elaboração de um currículo que incorpore “Cidadania Corporativa, Estrutura 

Contextual e Competências Básicas” é outro princípio apresentado por Meister (1999). 

Isso significa que a universidade corporativa tem o importante papel de promover os 

valores, a visão e a cultura da organização, assim como formar um “cidadão 

organizacional” que conheça o cenário em que se insere a empresa e possua atuação 

plena nas competências específicas para o negócio da organização. 

Expandir o treinamento para o público externo é outro princípio que deve estar 

na pauta de uma universidade corporativa. Isso se traduz no treinamento de toda a 

cadeia de valor e parceiros da organização, inclusive clientes, distribuidores, 

fornecedores de produtos terceirizados, além de universidades que possam fornecer 
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os trabalhadores no futuro. O que está por trás desse princípio é o compartilhamento 

da visão, dos valores, missão e metas de qualidade da empresa assim como de cada 

competência que sustenta a sua vantagem competitiva com os membros vitais de toda 

a sua cadeia a fim de elevar a capacidade da organização de atingir seus objetivos 

empresariais. 

A adoção de vários formatos de aprendizagem e o encorajamento e facilitação 

do envolvimento dos líderes com o aprendizado são princípios que também merecem 

destaque em uma UC (MEISTER, 1999). A ampliação dos formatos de aprendizagem 

aponta para a construção de um portfólio de soluções educacionais que balanceie a 

modalidade presencial, com a ensino a distância e, ainda, híbrido. Leva a empresa a 

rever a relação de aprendizagem até então centrada da passagem de conhecimento 

do instrutor para os alunos. Nesse sentido, destaca-se ainda a relevância que passa 

a ter o instrutor interno e o que se propõe é que essa atribuição seja também 

incorporada ao rol de responsabilidades dos líderes da organização. 

A preocupação com os recursos também deve nortear a modelagem de uma 

universidade corporativa. Meister (1999) propõe que as organizações migrem do 

formato de financiamento corporativo para o “autofinanciamento” da universidade 

corporativa. Esse modelo implica que a universidade corporativa priorize os 

programas e cursos que manterá em sua grade de ofertas, eliminando cursos que 

podem até ser interessantes, mas que não são vitais às necessidades estratégicas do 

negócio. Ainda orientada para a eficiência na aplicação dos recursos, a universidade 

corporativa deve adotar sistemas de avaliação dos resultados, não apenas da 

experiência de aprendizagem, mas do retorno sobre o investimento realizado. 

Por fim, devem ainda ser premissas de um modelo de universidade corporativa 

o foco global no desenvolvimento de soluções de aprendizagem, aspecto 

especialmente relevante para organizações com atuação global, e a utilização da 

universidade corporativa para a obtenção de vantagem competitiva e entrada em 

novos mercados. 

 Numa análise complementar a de Meister (1999), Eboli (2012) apresenta sete 

princípios sobre os quais deve se estabelecer um sistema de educação corporativa, 

observados a partir da realidade brasileira das universidades corporativas: 

 



53 

 

Princípio 1 
Competitividade 

Valorizar a educação como forma de desenvolver o capital intelectual 

dos colaboradores transformando-os efetivamente em fato de 

diferenciação da empresa frente aos concorrentes, ampliando assim 

sua capacidade de competir. 

Princípio 2 
Perpetuidade 

Entender a educação como um processo não apenas de 

desenvolvimento e realização do potencial existente em cada 

colaborador, mas também como um processo. 

Princípio 3 
Conectividade 

Privilegiar a construção social do conhecimento, estabelecendo 

conexões e intensificando a interação e a rede de relacionamentos 

entre os públicos internos e externos. 

Princípio 4 
Disponibilidade 

Oferecer e disponibilizar recursos educacionais de fácil uso e acesso, 

propiciando condições favoráveis para que os colaboradores realizem 

a aprendizagem a qualquer hora e em qualquer lugar. 

Princípio 5 
Cidadania 

Estimular o exercício da cidadania individual e corporativa, formando 

atores sociais, ou seja, sujeitos capazes de refletirem criticamente 

sobre a realidade organizacional, de construí-la e modificá-la, e de 

atuarem pautados por postura ética e socialmente responsável. 

Princípio 6 
Parceria 

Entender que desenvolver continuamente as competências dos 

colaboradores é uma tarefa complexa, exigindo que se estabeleçam 

parcerias internas (com líderes e gestores) e externas (instituições de 

nível superior e credibilidade). 

Princípio 7 
Efetividade 

Ser um centro gerador de resultados para a empresa, buscando 

sempre agregar valor ao negócio. 

Quadro 5 - Princípios de Sucesso de um Sistema de Educação Corporativa 
Fonte: Eboli, 2012, p.75. 

 

2.6.3.2. Fases do projeto 

 

A implantação de uma universidade corporativa não acontece por mero desejo 

ou convicção de sua relevância por parte da organização, mesmo que seja uma 

demanda da alta administração. Mais do que observar os princípios que regem o 

modelo de uma universidade corporativa apresentados anteriormente, há que se 

estabelecer um projeto seja de implantação da universidade corporativa ou de 

transição do modelo de treinamento e desenvolvimento para um sistema de educação 

corporativa.  
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Ao projetar uma universidade corporativa a organização deverá ter clareza de 

que as bases do modelo precisarão ser bastante sólidas e que, portanto, um processo 

de implantação ou transição precisará ser cuidadosamente conduzido. O trabalho 

começa com o diagnóstico da situação atual do modelo de capacitação vigente na 

organização a fim de se compreender a situação presente e, a partir dela, projetar 

com clareza os passos que levarão à empresa ao modelo desejado.  

Eboli (2012) sugere que um sistema de educação corporativa deve ser 

estruturado a partir de 4 grandes fases sequenciais.   

Como apresentado anteriormente, um sistema de educação corporativa parte 

do princípio de que a universidade corporativa atua para viabilizar as estratégias da 

organização. Assim a primeira fase para o estabelecimento de uma universidade 

corporativa é o alinhamento do sistema de educação corporativa às diretrizes 

estratégicas da organização. 

A fase que se segue é essencial num modelo de educação corporativa. Trata-

se do mapeamento das competências da organização para que ela atinja seus 

objetivos estratégicos. Nem sempre as competências estão claramente explicitadas 

e, por vezes, não dialogam com a missão, visão e valores da organização. Portanto, 

há que se investir tempo nessa crucial etapa de planejamento de um sistema de 

educação corporativa.  

As competências de uma organização estão estruturadas em três níveis: as 

empresariais, as organizacionais e as humanas. As competências empresariais, 

também denominadas de essenciais, são aquelas associadas ao diferencial da 

organização e que indicam sua sustentabilidade. São as competências que 

asseguram a vantagem competitiva de uma empresa. As competências 

organizacionais estão ligadas aos processos da organização e apoiam as 

empresariais. Já as competências humanas estão relacionadas às capacidades a 

serem desenvolvidas nas pessoas (EBOLI, 2012). 

O sistema de educação corporativa desenvolverá as competências humanas 

através de ações educacionais voltadas para as pessoas que compõem a 

organização. São, portanto, primordiais para levar a organização a através de suas 

pessoas obter as competências empresariais e organizacionais.  

 A terceira fase de um projeto de educação corporativa está relacionada à 

definição da missão, visão, objetivos, diretrizes e meio do sistema de educação 
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corporativa. É nessa fase que se estabelece o compromisso com a alta cúpula da 

organização. 

 A quarta e última fase a ser seguida na estruturação de um sistema de 

educação corporativa é a criação das escolas. As escolas representam o 

agrupamento de conteúdos educacionais voltado para públicos específicos que 

requerem o desenvolvimento de competências específicas. Eboli (2004) considera 

esta fase o “coração” do sistema de educação corporativa já que é nela que são 

definidos os programas de formação, seus formatos e os produtos do projeto 

educacional. 

 

2.6.3.3. Componentes do modelo 

 

A atenção aos princípios e premissas que norteiam um modelo de universidade 

corporativa assim como a condução do projeto de implantação segundo as fases 

preconizadas por Eboli (2004) são aspectos estruturantes e basais para o 

estabelecimento de um sistema de educação corporativa. Contudo, de maneira 

prática, Meister (1999) apresenta um conjunto de componentes que deverão estar 

presentes no modelo implantado. 

É fundamental que uma universidade corporativa possua um sistema de 

controle que reúna sua liderança e proporcione uma visão compartilhada da 

universidade corporativa. O sistema de controle está relacionado à governança da 

universidade corporativa e se materializa através da constituição de instâncias 

colegiadas como comitês ou conselhos. O papel de tais colegiados é priorizar as 

necessidades de aprendizagem, assegurar a consistência do sistema e seu o 

alinhamento às estratégias empresariais, bem como orientar o desenvolvimento da 

filosofia de aprendizagem na organização. 

Uma universidade corporativa deve, ainda, ter uma visão clara para onde quer 

evoluir, assim como uma decisão objetiva quanto à sua forma de financiamento, que 

que poderá ser por alocação corporativa de recursos ou por cobrança dos serviços 

prestados. 

O mapeamento das partes interessantes é outro componente fundamental à 

uma universidade corporativa. Conhecer todos os públicos com os quais se relaciona 

e seus interesses permitirá que a universidade corporativa se organize não apenas 

para atendê-los, mas também para viabilizar a construção de parceiras. As parcerias 
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de aprendizagem são crucias num sistema de educação corporativa. A consciência 

de que não se encerra na universidade corporativa toda a competência necessária 

para cumprir sua missão a levará a buscar, por exemplo, apoio de instituições de 

ensino nacionais ou internacionais para que atuem complementarmente. Parcerias 

também deverão ser estabelecidas com institutos técnicos e empresas de treinamento 

e consultoria. 

Na era do conhecimento e informação, a tecnologia é, sem dúvida, um 

componente que deve estar presente de maneira marcante numa universidade 

corporativa. A adoção de tecnologia permitirá à universidade corporativa maior 

gerenciamento e confiabilidade dos controles e aumento da efetividade da 

comunicação com os seus públicos-alvo, além do aprimoramento do seu sistema de 

acompanhamento do desempenho e evolução dos alunos e a avaliação dos 

resultados alcançados. 

 A universidade corporativa deve estar especialmente atenta à utilização da 

tecnologia para acelerar o aprendizado. A aprendizagem virtual aumenta a 

flexibilidade de acesso, viabiliza a redução de custos logísticos, amplia a base 

geográfica atendida e aumenta a escala dos programas. Assim, é importante que uma 

universidade corporativa adote alternativas como videoaulas, wikis, fóruns de 

discussão e realidade virtual, dentre outras.        

 Por fim, destaca-se a importância de criação de um sistema de avaliação. O 

desafio é deixar os métodos de avaliação dos tradicionais centros de T&D pautados 

nas medições relacionadas ao catálogo de cursos, ao uso das dependências de 

treinamento e ao número de participações ou horas de treinamento e partir para a 

mensuração das experiências de aprendizagem incorporadas ao trabalho, do 

atendimento às necessidades empresariais e do aumento do desempenho individual 

e organizacional. 

 O desafio da universidade corporativa está especialmente direcionado para os 

níveis 3 e 4 de avaliação estabelecidos por Kirkpatrick (1994), considerado o precursor 

na elaboração de sistemas de avaliação de treinamento (1959): 
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Nível Tipo Objetivo 

1 Reação Geralmente realizada através de aplicação de questionário ao 

término da atividade de treinamento. Busca medir as impressões 

dos participantes com relação ao conteúdo, ambiente, instrutores, 

materiais didáticos e recursos instrucionais. 

2 Aprendizado Realizado através da observação no ambiente de trabalho pela 

chefia imediata ou pelo staff de RH, ou pela aplicação de testes. 

Busca determinar a extensão em que os participantes melhoraram 

suas competências em consequência do treinamento. 

3 Aplicabilidade Realizado através da observação no ambiente de trabalho pela 

chefia imediata com assessoria do staff de RH. Busca identificar o 

quanto do treinamento está sendo utilizado no dia a dia de 

trabalho. Na prática consiste em avaliar a própria performance do 

profissional. 

4 Rentabilidade 

ou resultados 

Realizado através da observação no ambiente de trabalho e pela 

análise de indicadores de desempenho. Busca determinar se o 

treinamento agregou algum valor ao negócio, considerando-se os 

valores tangíveis (produtividade ou qualidade) e intangíveis 

(relacionados à cultura e clima organizacional). 

Quadro 6 - Níveis de Avaliação do Treinamento 
Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Kirkpatrick (1994) 

 

2.6.4. Desafios dos Sistemas de Educação Corporativa 

 

A primeira década do século XXI foi marcada por uma acentuada proliferação 

de “universidades corporativas”. As aspas são bem colocadas no sentido de que 

muitas destas não são, de fato, sistemas estruturados de educação corporativa. Não 

estão foram estabelecidas a partir de projetos segundo os princípios e premissas que 

regem o modelo e não apresentam os componentes básicos de uma universidade 

corporativa. 

Contudo, nem sempre as falhas nos modelos de universidades corporativas 

estão associadas a “erros de projeto” ou má concepção. Existem barreiras que 

precisam ser ultrapassadas para que o ideal de uma universidade corporativa se torne 

realidade numa organização.  

Um dos obstáculos mais críticos que se pode encontrar ao estabelecimento de 

uma universidade corporativa é a falta de adesão da liderança ao projeto. A proposta 
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de implantação e manutenção de uma universidade corporativa deve ser almejada 

pela alta cúpula da organização. Meister (1999) afirma que para medir o nível de 

urgência na implantação de um modelo mais eficiente e eficaz de educação, basta 

verificar quando a maioria dos gerentes de nível sênior da empresa está convencida 

de que oferecer uma educação corporativa no estado atual é totalmente inaceitável, 

antieconômico e levará a empresa a perder mercado para os concorrentes.  

O papel da liderança é, portanto, fundamental para a existência e sobrevivência 

de um sistema de educação corporativa e tal papel vai além do patrocínio e facilitação 

do projeto. Segundo Eboli (2005), os líderes do alto escalão da organização devem 

ser envolvidos também como aprendizes e acadêmicos. Isso significa dizer os líderes 

deverão frequentar as salas de aula, sejam elas reais ou virtuais, desempenhando os 

dois papéis: o de aluno e o de professor. Pela famosa universidade corporativa da 

General Eletric, a Crottonville, passa regularmente toda a liderança da empresa, do 

primeiro nível gerencial ao CEO (Chief Executive Officer). É parte do plano de carreira 

da organização o aprendizado de mão dupla, aprender e ensinar, sendo este um dos 

requisitos para a progressão funcional na empresa. 

Eboli (2004) defende que os executivos de uma organização precisam 

desempenhar sete papéis para que atuem como liderança educadora e construam 

uma organização de aprendizagem. Os líderes devem ser visionários, apontando a 

direção do sistema de educação corporativa; patrocinadores, promovendo o 

encorajamento nos colaboradores; controladores, participando ativamente no controle 

do desenvolvimento de competências; especialistas, idealizando e desenvolvendo 

novos programas educacionais; professores, ensinando nos programas educacionais; 

aprendizes, mostrando também sua vontade de aprender, frequentando cursos; e 

comunicadores, divulgando e promovendo interna e externamente o sistema de 

educação corporativa. 

Contudo não é somente a falta de engajamento por parte da alta cúpula que 

compromete uma proposta de universidade corporativa. Há outras barreiras que se 

não observadas e gerenciadas podem levar ao insucesso do modelo. 

O engajamento com o sistema de educação corporativa deve se dar em todos 

os níveis e partes da organização. A compreensão de sua importância e a 

internalização dos benefícios associados deve estar presente não apenas na mente 

dos líderes, mas, tão importante quanto, na dos liderados. Como apresentado 

anteriormente, uma universidade corporativa atua diretamente no desenvolvimento 
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das competências humanas, que estão no nível das pessoas. É através do 

desenvolvimento dessas competências que se atingirá as competências empresariais 

e organizacionais que são aquelas que asseguram vantagem competitiva sustentável 

à organização. Para isso, as empresas devem não apenas lançar mão, como dito, de 

suas lideranças, mas ir além.  

Meister (1999) afirma que a comunicação efetiva do valor de uma universidade 

corporativa exige o envolvimento de centenas – talvez milhares – de funcionários, que 

sabem exatamente o que está por trás dessa decisão. A universidade corporativa 

precisa, portanto, construir uma estratégia de comunicação efetiva. Mais do que 

promover os cursos e programas, é necessário assegurar a internalização pelos 

funcionários quanto ao papel da educação corporativa em seu processo de 

desenvolvimento humano. É necessário que a ênfase na aprendizagem seja 

percebida como um valor da organização. 

A incapacidade da organização de desenvolver um elo entre a universidade 

corporativa e as suas metas empresariais, assim como a existência de um plano 

empresarial inadequado são obstáculos que precisarão ser transpostos, caso 

contrário não se sustentará na organização um modelo de educação corporativa. 

As experiências das empresas com seus sistemas de educação corporativa 

estão em diferentes estágios. Há muitos avanços, contudo ainda há espaços a serem 

preenchidos se observados os pressupostos conceituais de uma universidade 

corporativa à luz da realidade 

Nesse sentido, Eboli (2012) apresenta a necessidade de ações educacionais 

mais direcionadas para o desenvolvimento de competências para inovação, 

empreendedorismo e sustentabilidade. Destaca ainda o espaço para maior integração 

entre as práticas de educação corporativa e os processos de gestão de pessoas, além 

da adoção mais abrangente de práticas de educação a distância e maior envolvimento 

e engajamento dos líderes. 

Há que se ter atenção, ainda, quanto a um dos principais sinais de deficiência 

da aplicação do modelo que apontam para os frágeis mecanismos de avaliação dos 

resultados obtidos (CASTRO e EBOLI, 2013). Num cenário onde diversas variáveis 

evoluem se torna um desafio detectar o efeito de uma variável isolada. 

A deficiência dos mecanismos de avaliação de resultados dos sistemas de 

educação corporativa é apontada como um aspecto presente nas universidades 

corporativas brasileiras de acordo com a Pesquisa Nacional sobre Práticas e 
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Resultados da Educação Corporativa (2012) conduzida pela Fundação Instituto de 

Administração (FIA) da Universidade de São Paulo (USP). Tal deficiência deve ser 

tratada com atenção pelas organizações considerando que, ao longo dos últimos 

anos, investimentos significativos têm sido realizados em programas de educação 

corporativa por parte das organizações, contudo, muitas vezes, não se observam 

resultados concretos para tais investimentos, pelo contrário, o que se observa são 

ineficácia e altos graus de insatisfação (TUMELERO, et al. 2012). 

Outro aspecto que merece atenção na implantação de universidades 

corporativas, apontam Castro e Eboli (2013), é o direcionamento adequado das 

soluções de aprendizagem oferecidas. Citando os resultados da Pesquisa Nacional 

sobre Práticas e Resultados da Educação Corporativa (FIA-USP, 2012) os autores 

destacam que, a despeito da preconização de que as soluções de aprendizagem 

devem ser direcionadas exclusivamente aos indivíduos cujo conhecimento é 

requerido, percebe-se na prática das organizações brasileiras grande liberalidade 

nesse ponto, em contraponto ao observado nas empresas multinacionais. Tal 

comportamento torna “improdutivo” o investimento em educação corporativa 

realizado. 

 

2.7. Correlação dos conceitos apresentados 

 

Ao analisar a evolução da gestão de pessoas nas organizações, verificamos 

que desde a revolução industrial, o foco em eficiência, produtividade, integração 

vertical e aumento da produção, impunha às empresas a necessidade de se gerir o 

fator humano de forma coesa, racional e coerente (MASCARENHAS, 2013). 

No passado, a função recursos humanos caracterizava-se por uma atuação 

mecanicista, marcada pela subordinação do indivíduo e o controle centralizado na 

figura do chefe. Atualmente, vive-se outro cenário no qual a função Recursos 

Humanos ganhou a nomenclatura de Gestão de Pessoas, que para muitos se mostra 

como mais adequada, por considerar o indivíduo como um ser integral, e não apenas 

como um fator produtivo. Dessa forma, a área de Recursos Humanos deixou de atuar 

como um mero departamento de pessoal, para assumir responsabilidade direta nas 

organizações (MOTTA E VASCONCELOS, 2006). 

Nesse contexto, o modelo instrumental de gestão de pessoas, deu lugar ao 

modelo político ou estratégico de pessoas. Na ótica de gestão estratégica de 
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pessoas, os indivíduos passam a ser vistos e tratados como fontes essenciais de 

vantagem competitiva sendo responsáveis por alterar de maneira decisiva as 

estratégias que embasam o relacionamento entre a organização e seus colaboradores 

(MASCARENHAS, 2013).  

Ao aprofundar a análise dos conceitos de competências verificamos que numa 

mais difundida perspectiva, o conceito é apresentado como referência para práticas 

próprias da gestão de pessoas, tais como seleção, desenvolvimento, avaliação e 

remuneração por competências (DUTRA, 2001).  

Sob essa perspectiva, depreendemos que a articulação entre as competências 

organizacionais e as competências individuais é o princípio integrador da gestão de 

competências. Assim, a construção de um sistema de gestão de pessoas por 

competências tem como pressuposto a identificação das competências 

organizacionais mais relevantes para a organização das quais se derivarão as 

competências funcionais e as competências individuais requeridas daqueles que a 

compõem (DUTRA, 2004). 

Numa outra perspectiva, o conceito de competências se apresenta numa 

dimensão estratégica da organização, sendo considerada de grande relevância para 

o desenvolvimento da competitividade (DUTRA et al. 2013). Nesse contexto, as 

competências surgem como importantes fatores para as escolhas das estratégias de 

competição da organização. O conceito de competência nessa dimensão é 

apresentado como desdobramento da corrente resource-based view (RBV). 

De acordo com a RBV, uma organização desenvolve vantagem competitiva 

quando a sua estratégia permite a criação de valor econômico em relação a outras 

empresas. Essa vantagem competitiva é considerada como sustentável a partir do 

momento que não se faz mais possível ou desejável por outras firmas a sua replicação 

(BARNEY, 2002). 

Assim, para criar vantagens competitivas sustentáveis, em mercados altamente 

competitivos e mutáveis, as organizações devem identificar suas competências 

essenciais e adequar seus processos internos de modo a facilitar a contínua 

regeneração de seu portfólio de recursos. Para tanto, torna-se fundamental 

desenvolver tais competências e alinhá-las em todos os níveis organizacionais 

(D’OLIVEIRA, 2014).  

Nesse contexto, o desenvolvimento de competências assume um papel 

fundamental na estratégia e na competitividade das organizações. De acordo com 
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Garay et al. (apud D’OLIVEIRA, 2014), os indivíduos são os principais responsáveis 

pelo desenvolvimento das competências essenciais das empresas, sendo capazes de 

criar produtos e serviços que agreguem valor à organização. 

Mascarenhas (2013), por sua vez, destaca que o aprimoramento das 

competências existentes e o desenvolvimento de novas competências necessárias ao 

sucesso da organização apontam para o conceito de aprendizagem organizacional 

que, segundo Motta e Vasconcelos (2006), assegura às empresas vantagens 

competitivas sustentáveis uma vez que o aprendizado em circuito duplo leva à 

inovação e à promoção de mudanças numa perspectiva evolutiva. 

Dentre as práticas de desenvolvimento de competências, Bitencourt (2004) 

destacou a implantação das universidades corporativas que, segundo Eboli (2004), 

tratam-se de um sistema de desenvolvimento de pessoas que se sustenta na gestão 

por competências, tendo como objetivo o desenvolvimento e instalação das 

competências empresariais e humanas consideradas críticas para a viabilização das 

estratégias dos negócios (CASTRO e EBOLI, 2013). 

Considerando que, segundo Nunes et al. (2008), o modelo estratégico ou 

político de gestão de pessoas seria o mais adequado ao desenvolvimento de 

competências, aspecto fundamental para a sustentabilidade das organizações num 

mercado cada vez mais competitivo, surgem as perguntas: que características 

deveriam estar presentes em um modelo político ou estratégico de universidade 

corporativa? Como deve se estruturar uma universidade corporativa para assegurar a 

aprendizagem organizacional de circuito duplo, garantindo vantagens competitivas 

sustentáveis à organização? 

A ilustração a seguir busca correlacionar os conceitos apresentados levando à 

compreensão das características que definem uma proposta de universidade 

corporativa no contexto do modelo político ou estratégico de gestão de pessoas.  
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Figura 4 – Modelo de Teórico de Universidade Corporativa 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

3.1. Método de pesquisa 

 

A presente pesquisa possui caráter qualitativo, com cunho exploratório e 

interpretativo, tendo como base a metodologia de estudo de caso e o uso de técnicas 

etnográficas.  

Segundo Godoy (1995a), a pesquisa qualitativa tem como ponto de origem 

questões ou focos de interesses amplos, que vão se definindo à medida que o estudo 

evolui. Envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos 

interativos pelo contato direto do pesquisador com a situação pesquisada, procurando 

compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos 

participantes da situação em estudo. De acordo com a autora, a pesquisa qualitativa 

não busca enumerar ou medir os eventos estudados, nem emprega instrumental 

estatístico na análise dos dados. 

Ao fundamentar a adoção da abordagem qualitativa numa pesquisa, Ludke 

(2013) relaciona as condições nas quais esta ocorre: 

i. Pressupõe o contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a 

situação pesquisada; 

ii. Considera o ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como 

principal instrumento; 

iii. Os dados coletados são predominantemente descritivos; 

iv. A preocupação com o processo e com a complexidade do cotidiano é maior do 

que com o produto da pesquisa; 

v. Os significados atribuídos pelos sujeitos pesquisados são de grande relevância 

para o pesquisador. O foco do interesse inicia-se de maneira ampla e torna-se 

mais preciso à medida que a pesquisa evolui; 

vi. O pesquisador busca compreender a perspectiva dos entrevistados, não se 

prendendo a hipóteses definidas a priori; 

vii. A análise de dados tende a seguir um processo indutivo.  

Uma das principais características da pesquisa qualitativa é o fato de ela ser 

interpretativa. Nesse tipo de pesquisa, o autor interpreta os dados através de sua 

própria perspectiva, considerando o momento histórico em que está inserido 
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(CRESWELL, 2007). Assim, o objetivo da pesquisa ultrapassa a mera descrição dos 

dados, sendo acrescentadas contribuições para análise do objeto de estudo.  

De maneira complementar, Appolinário (2006), ao tratar dos aspectos 

relacionados à natureza dos métodos de pesquisa, reforça que a abordagem 

qualitativa prevê a coleta dos dados a partir de interações sociais do pesquisador com 

o fenômeno pesquisado, onde a análise dos dados se dá a partir da hermenêutica do 

próprio pesquisador sendo, portanto, a abordagem mais adequada à obtenção de 

informações sobre um contexto particular e identificação de conceitos e/ou variáveis 

promissoras. 

A escolha da metodologia de estudo de caso se mostrou a mais adequada à 

pesquisa acerca do modelo de educação corporativa da EBE S.A. tomando-se por 

base o que afirma Yin (2015) ao seu respeito: 

 

É uma forma de se fazer pesquisa empírica que investiga fenômenos 

contemporâneos dentro de seu contexto de vida real, em situações em 

que as fronteiras entre o fenômeno e o contexto não estão claramente 

estabelecidas, onde se utiliza múltiplas fontes de evidência (YIN, 2015. 

p.17) 

 

Godoy (1995b) reforça as motivações dessa escolha ao afirmar que o estudo 

de caso se trata de uma modalidade de pesquisa que tem por objeto uma unidade que 

se analisa profundamente. A metodologia visa, segundo a autora, ao exame detalhado 

de um ambiente, de um simples sujeito ou de uma situação em particular. É, também, 

na visão da autora, a estratégia recomendada quando o pesquisador procura 

responder às questões "como" e "por quê" certos fenômenos ocorrem, quando há 

reduzida possibilidade de controle acerca dos eventos estudados e quando o foco de 

interesse é sobre fenômenos atuais, que só poderão ser analisados dentro de algum 

contexto de vida real. 

De acordo com Eisenhardt (1989) e Yin (2015), a adoção do método de estudos 

de caso como estratégia de pesquisa franqueia ao pesquisador a opção pelo estudo 

de um único caso ou de múltiplos casos, a fim de criar construtos teóricos e/ou 

proposições a partir de evidências empíricas dos estudos. Para os autores, o processo 

de construção de uma teoria por meio desta abordagem metodológica é o indutivo, 

isto é, a teoria emerge à medida em que são identificados padrões de relações entre 
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construtos num caso único ou entre casos múltiplos ou cruzados. Neste trabalho, 

optou-se pelo método de estudo de um caso único tendo em vista ser o método que 

possui maior aderência à problemática proposta, bem como ao tempo e aos recursos 

disponíveis (YIN, 2015). 

Sustentando-se num enfoque exploratório e descritivo, o pesquisador que 

intenciona desenvolver um estudo de caso deve estar aberto às suas descobertas. 

Mesmo que o trabalho seja iniciado a partir de um modelo ou esquema teórico, o 

pesquisador deve se manter atento aos novos elementos ou dimensões que poderão 

surgir no decorrer de sua pesquisa. Considerando-se a complexidade da realidade, 

deve ser, também, foco de atenção do pesquisador a apresentação da multiplicidade 

de dimensões presentes numa determinada situação. É necessário, portanto, que se 

dê ênfase às várias dimensões em que o fenômeno se apresenta, bem como o 

contexto em que ocorre, para que se apreenda de maneira mais completa o fenômeno 

objeto de estudo.  Devem, também, ser parte do estudo a divergência e os conflitos, 

aspectos característicos da situação social (GODOY, 1995b). 

Dessa forma, a pesquisa realizada adotou, também, o uso de técnicas 

etnográficas provenientes da etnometodologia que toma por base o conceito de 

interação social, objeto também do interacionismo simbólico (BERGER, 1989). 

Segundo Goffman (2004), a etnometodologia considera que cada grupo ou 

subgrupo social possui uma forma particular de interação, debate e negociação que 

os leva ao seu próprio “mundo ou minimundo cultural”. Dessa forma, cada mundo 

social é caracterizado por práticas e hábitos sociais particulares e, também, por formas 

de negociação política característica. À luz da etnometodologia, as organizações 

empresariais podem ser observadas como ambiente de intersecção de vários e 

distintos mundos sociais conformando-as numa complexa arena política onde 

coexistem diferentes formas de debate e ação. Segundo Godoy (1995a): 

 

A etnometodologia estuda e analisa as atividades da vida cotidiana dos 

membros de uma comunidade ou organização com o objetivo de 

detectar os "métodos" que as pessoas usam no seu convívio diário em 

sociedade a fim de construir a realidade social. Procura ainda descobrir 

a natureza da realidade que elas constroem. Sob essa perspectiva, a 

estrutura social é continuamente construída pelos membros da 
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sociedade, que nunca cessam de tentar interpretar o mundo e explicar 

o que nele acontece (GODOY, 1995a, p.61). 

 

No interacionismo simbólico, segundo Berger (1989), os indivíduos aprendem 

os significados e se relacionam com os outros por meio de esquemas tipificados ou 

através do desempenho de papéis sociais, verdadeiros scripts e códigos de conduta. 

Os papéis regulam a interação entre os indivíduos e lhes proporcionam perspectivas 

recíprocas considerando-se os diferentes contextos sociais que vivenciam em suas 

respectivas vidas cotidianos. 

A respeito do interacionismo simbólico, Godoy (1995a) afirma que: 

 

Ao conceber a sociedade como um processo [...] entende que indivíduo 

e sociedade mantêm constante e estreita inter-relação e que o aspecto 

subjetivo do comportamento humano é necessário na formação e na 

manutenção dinâmica do self social e do grupo social. Atribui 

importância fundamental ao sentido que as coisas [...] têm para os 

indivíduos, ressaltando que esse sentido surge do processo de 

interação entre as pessoas. Tais sentidos (significados) são 

manipulados e modificados por meio de um processo interpretativo que 

as pessoas usam ao se depararem com as coisas do mundo no seu 

dia-a-dia, na vida cotidiana (GODOY, 1995a, p.60). 

 

De acordo com Berger (1989), tomando por base a etnometodologia e o 

interacionismo simbólico, o pesquisador deve analisar o sistema social da organização 

pesquisada buscando responder questões como, por exemplo: 

i. Quais os diferentes mundos sociais que coexistem na organização; 

ii. Qual é a cultura dominante na organização; 

iii. Como se originam os diferentes papéis e expectativas de papéis, considerando 

a cultura organizacional; 

iv. Como são formados os padrões culturais e a perspectiva de mundo de cada 

grupo organizacional; 

v. Como as culturas dos diferentes grupos convivem com a cultura predominante 

na organização; 

vi. Quais os conflitos entre os diversos grupos; 

vii. Quais as possíveis e prováveis razões desses conflitos; 
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viii. Quais a soluções e formas de negociação das quais os grupos lançam mão; 

Por meio destas e outras questões o pesquisador deve buscar, com auxílio de 

técnicos etnográficas, desvendar as diferentes formas de identidade social presentes 

na organização, assim como o seu inter-relacionamento no âmbito político-

organizacional.  

De acordo com Vidigal (2014), tanto a etnometodologia quanto o interacionismo 

simbólico, seguindo a tradição da fenomenologia, consideram a realidade do ponto de 

vista ontológico como um conjunto complexo de tipificações, intersubjetivamente 

partilhado pelos membros de um dado grupo social. 

Em seus estudos acerca da etnometodologia, Garfinkel (1967) destaca que a 

realidade social é produzida a partir de uma rede de tipificações utilizadas pelos 

indivíduos quando se sentem pressionados, a fim de explicitar as diversas situações 

por eles vivenciadas.  

A etnometodologia não permite a compreensão de uma realidade 

organizacional a partir de uma racionalidade definida a priori. De acordo com Garfinkel 

(1967), o pesquisador deve iniciar sua pesquisa de campo com um tema e algumas 

premissas e ideias sem, contudo, hipóteses definidas. A confirmação ou não das 

hipóteses, ou ainda a construção de uma teoria, se farão progressivamente à medida 

que forem sendo os fatos forem sendo observados. O autor destaca que o trabalho 

inicial do pesquisador é marcado pelo mapeamento de inúmeras e novas informações 

que poderão o levar, inclusive, a reformular mais de uma vez as suas hipóteses 

iniciais.  

A revisão de literatura apresentada no capítulo 2 deste trabalho aprofundou a 

compreensão da evolução da gestão de pessoas e seus modelos, assim como dos 

temas gestão de competências, aprendizagem organizacional, visão baseada em 

recursos (RBV) e educação corporativa. Yin (2015) destaca a importância da pesquisa 

bibliográfica acerca dos assuntos que serão pesquisados no estudo de caso. Segundo 

o autor, tal etapa permite ao pesquisador a aproximação e compreensão das teorias 

já formuladas sobre os temas de pesquisa e assegura a qualidade dos contatos do 

estudo de campo. 
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3.2. Definição do caso de estudo 

 

Segundo Eisenhardt (1989), a definição do caso a ser pesquisado representa 

um elemento fundamental para o bom andamento e concretização do estudo, sendo 

essencial a definição da população visto que a mesma determina e/ou delimita o 

objeto a ser estudado. A escolha do caso pode ser feita para reproduzir elementos de 

outros casos estudados previamente ou para o desenvolvimento e/ou aprofundamento 

de uma teoria emergente. De acordo com a autora, um caso pode também suprir 

hiatos teóricos ou, ainda, prover exemplos específicos relacionados a determinada 

teoria.  

Para fins deste trabalho, optou-se por estudar a universidade corporativa de 

uma empresa brasileira de energia, denominada neste estudo com o nome fictício de 

EBE S.A. A escolha da EBE S.A. como caso de pesquisa se deu pelo fato de a 

empresa possuir notório reconhecimento por sua política de desenvolvimento de 

pessoas não apenas no setor em que atua, mas também no país.  

A universidade corporativa da EBE S.A. foi fundada no início do século XXI 

sendo uma das primeiras do Brasil, tendo se tornado referência para muitas empresas 

que nós últimos 15 anos implantaram suas universidades corporativas. Atualmente, a 

EBE S.A. passa por um profundo processo de mudança organizacional no contexto 

do qual inclui-se a reflexão, análise e proposta de reposicionamento de sua 

universidade corporativa. No capítulo 4 são apresentadas com mais detalhes a 

empresa objeto da pesquisa e a sua universidade corporativa. 

Para composição da amostra, foram selecionados 14 executivos que se 

relacionam com a universidade corporativa da EBE S.A. enquanto clientes potenciais 

de seus serviços educacionais. A amostra representou cerca de 40% dos executivos 

da organização que compõem a alta administração da empresa. Compuseram a 

amostra executivos com diferentes tipos e níveis de formação acadêmica, com 

atuação em distintas áreas da empresa, com tempo médio de 25 anos em atuação na 

EBE S.A., com atuação média de 10 anos em posição executiva e faixa etária variando 

de 40 a 64 anos. 
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3.3. Coleta e análise de dados 

 

Segundo Eisenhardt (1989), múltiplas técnicas e distintos métodos de coleta 

de dados podem ser conciliados pelo pesquisador com o intuito de desenvolver uma 

teoria, contudo, para um estudo de caso é razoável utilizar uma combinação entre 

pesquisa documental, entrevistas, questionários e observações.  

Yin (2015) complementa que o desenvolvimento de estudos de caso pode ser 

realizado por meio da coleta de evidências, que podem ser compostas por 

documentos, registros, artefatos físicos, observação direta e/ou participante, e 

entrevistas. O autor destaca a relevância do uso de documentos para ratificação e 

valorização das evidências encontradas em outras fontes, assim como da observação 

direta para o fornecimento de dados adicionais acerca das questões em estudo. 

A coleta de dados do presente estudo foi estruturada da seguinte forma: 

i. Levantamento documental de fontes primárias (documentos produzidos e 

disponibilizados pela própria empresa que incluem modelos de gestão, 

apresentações, relatórios, dentre outros, todos de caráter público e com 

informações não reservadas); 

ii. Levantamento documental de fontes secundárias (publicações sobre a 

organização que incluem publicações na imprensa, resultados de pesquisas 

não acadêmicas, livros, dissertações, artigos, dentre outros); 

iii. Observação direta, por meio de participação passiva e autorizada em reuniões; 

iv. Observação participante, por meio da participação autorizada em reuniões e 

interações onde se discutiram os temas que são objeto da pesquisa, dentre 

eles, modelos de gestão de pessoas, estratégia e educação corporativa; 

v. Aplicação de entrevistas semiestruturadas com perguntas abertas. 

Para aplicação das entrevistas foi elaborado um roteiro que possibilitou 

percorrer a identificação do perfil do entrevistado, sua experiência acadêmica e 

profissional, sua experiência com a universidade corporativa da EBE S.A., sua visão 

acerca do contexto do tema educação corporativa e, de maneira mais aprofundada, 

sua visão acerca do modelo de educação corporativa da EBE S.A. refletido na atuação 

de sua universidade corporativa. 

O roteiro utilizado é apresentado no Apêndice. Por se tratar de uma entrevista 

semiestruturada, não houve rigidez nas sequências das perguntas. Todas as 

entrevistas foram conduzidas presencialmente pelo próprio pesquisador. Foram, 



71 

 

também, gravadas mediante autorização prévia de cada entrevistado, com marcação 

de notas pelo entrevistador para auxiliar na interpretação das informações. Num 

segundo momento, as gravações foram transcritas de forma literal pelo pesquisador.  

Para análise dos resultados, primeiramente as entrevistas foram analisadas 

isoladamente buscando-se depreender, a partir dos dados apresentados, as 

percepções relacionadas a cada um dos elementos do modelo teórico desenvolvido 

para o estudo e que correlaciona os conceitos pesquisados. 

 A seguir, os resultados foram classificados e agrupados no sentido de se 

identificar elementos comuns que tornassem possível a caracterização de tipologias 

similares dentre os entrevistados. 

Por fim, realizou-se a análise comparativa dos dados categorizados 

considerando os elementos do modelo teórico pré-definido para o estudo e as 

tipologias dos entrevistados. 

 

3.4. Limitações do método 

 

Uma vez que a natureza desta pesquisa é qualitativa, o tratamento e análise 

dos dados coletados não possibilitam a utilização de técnicas estatísticas de análise, 

usualmente aplicadas em amostras que têm representatividade estatística quanto à 

população pesquisada. Assim, podem ser observadas tendências por meio dos 

discursos dos entrevistados, não sendo, contudo, possível, estabelecer 

generalizações das conclusões extraídas do estudo (GODOY, 1995b). 

No mesmo sentido, Eisenhardt (1989) e Yin (2015) ressaltam que pesquisas 

qualitativas realizadas através de estudo de caso não possibilitam ao pesquisador 

chegar a conclusões generalizáveis, uma vez que se avalia apenas parte do 

fenômeno. Os autores destacam, também, que este tipo de pesquisa pode atingir alto 

nível de complexidade, com um grau de detalhe bastante intrínseco, que pode vir a 

prejudicar a identificação de relações relevantes para a construção da teoria. Segundo 

os autores, podem ocorrer impactos na coleta de dados relacionados a possíveis 

influências de experiências e prioridades dos entrevistados e do pesquisador.  

Contudo, mesmo diante das limitações elencadas, considera-se ser este o 

método mais adequado para responder à problemática da pesquisa e alcançar os 

objetivos pretendidos. 
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3.5. Limitações da pesquisa 

 

A abordagem da pesquisa pode, numa primeira análise, dificultar uma 

participação mais ativa e sincera dos entrevistados ou mesmo inibir seu 

posicionamento, uma vez que abordar e correlacionar temas como estratégia, gestão 

de pessoas e educação corporativa no contexto de um caso concreto pode remeter 

ao entendimento de que serão requisitadas informações sigilosas e/ou dados 

considerados estratégicos para a organização. 

Segundo com Godoy (1995b), algumas técnicas podem ser utilizadas a fim de 

diminuir esse tipo de limitação e auxiliar a coleta de dados. Técnicas aplicáveis ao 

presente contexto seriam: esclarecer previamente aos entrevistados sobre a sua 

intenção com a pesquisa; assegurar o anonimato dos entrevistados, assim como o 

sigilo dos dados coletados; e disponibilizar com antecedência aos entrevistados o 

roteiro com a prévia do que será abordado na entrevista para que, assim, possam 

sentir-se mais confortáveis. 

Outra limitação está relacionada ao fato do pesquisador ser parte do corpo de 

empregados da empresa pesquisada. Tal situação poder representar aparente 

parcialidade, tendo em vista as relações prévias estabelecidas, posicionamentos já 

conhecidos e, ainda, as expectativas acerca de aplicações futuras dos resultados do 

estudo, uma vez que o pesquisador permanecerá vinculado ao quadro funcional da 

empresa. Tais condições podem refletir-se em dificuldade de acesso a possíveis 

pessoas-chave para a pesquisa, especialmente aquelas em posições de liderança 

responsáveis direta ou indiretamente pelo atual modelo de educação corporativa, 

assim como aquelas intrinsicamente relacionadas a ele. 

Por fim, uma vez que o estudo de caso é desenvolvido, em grande parte, com 

base no discurso de cada entrevistado, é possível que se apresentem vieses quanto 

ao conteúdo do caso. A fim de mitigar tal situação, deve ser empregada criteriosa 

atenção à elaboração das perguntas que serão realizadas, assim como a cuidadosa 

condução das entrevistas (EISENHARDT, 1989; GODOY, 1995b; APPOLINÁRIO, 

2006; YIN, 2015). 
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4. APRESENTAÇÃO DO CASO ANALISADO  

 

4.1. A Empresa Brasileira de Energia S.A. 

 

A Empresa Brasileira de Energia (EBE) S.A. é uma sociedade anônima de 

capital aberto. A empresa atua em diversos segmentos da indústria de energia 

prioritariamente no Brasil, além de diversos outros países.  

A EBE S.A. foi fundada em meados do século XX e teve uma trajetória marcada 

pelo crescimento, evolução e expansão. Suas operações tiveram início em alguns 

estados das regiões nordeste e sudeste do país. À época, a commodity produzida 

representava 54% do consumo nacional de energia e a produção da EBE S.A. 

respondia por pouco mais de 1,5% do consumo nacional. 

Em sua primeira década de atuação, as operações da EBE S.A. se 

consolidaram e se ampliaram para outras regiões do território brasileiro. Nesse 

mesmo momento a EBE S.A., atenta às perspectivas de futuro, fundou o seu centro 

de pesquisa & desenvolvimento, responsável pelo desenvolvimento de diversas 

tecnologias pioneiras na indústria nacional e internacional de energia.  

As décadas que se seguiram marcaram a expansão da atuação da EBE S.A. e 

a ruptura de diversas barreiras tecnológicas pela empresa cuja produção, neste 

momento bastante concentrada na região sudeste, já representava metade do 

consumo nacional da commodity produzida. 

 O final do século XX foi marcado pelo aumento da competitividade do setor de 

atuação da EBE S.A. e pelo avanço da empresa, especialmente no campo do 

desenvolvimento tecnológico do setor de energia que anos após ano lhe conferiam 

pioneirismo em vários segmentos de atuação.  

O período de 2004 a 2013 marcou a maior expansão da história da EBE S.A. 

No período, o lucro líquido da empresa mais que duplicou, acompanhado de um 

aumento de mais de 60% no seu quadro de pessoal. Contudo, o ano de 2014 marcou 

o ponto de inflexão da curva de crescimento da EBE S.A. e uma drástica mudança em 

sua trajetória, fruto de grandes transformações no contexto mundial e nacional no qual 

a EBE S.A. estava inserida. 

No cenário internacional dois aspectos merecem destaque: a queda do preço 

da commodity produzida, motivada pelo desequilíbrio da balança comercial com 

excesso de oferta em relação à demanda, e a reconfiguração da matriz energética 
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mundial pela emergência de fontes alternativas de energia com menor custo de 

produção associado. Esses fatores foram responsáveis por uma grande mudança no 

cenário competitivo da indústria de energia, levando as empresas do setor à 

necessidade de otimização de seus portfólios, redução de investimentos e custos 

operacionais, além de venda de ativos e adequação do quadro de pessoal. 

No Brasil, deflagrava-se um cenário econômico de grande complexidade 

marcado pelo desequilíbrio fiscal, aumento do desemprego e das taxas de inflação, 

além de um quadro de instabilidade política. 

Além de fatores políticos e econômicos, de ordem nacional e internacional, 

eventos de corrupção envolvendo a alta cúpula da EBE S.A. afetaram sobremaneira 

os resultados da empresa e interromperam sua rota de crescimento. A empresa se 

viu diante de um endividamento líquido em níveis mais que o dobro acima dos 

patamares adequados, fruto dos agressivos investimentos realizados já que se previa 

uma curva exponencial de crescimento. 

Todo esse contexto serviu como pano de fundo para o início de uma profunda 

reformulação estratégica da empresa. A EBE S.A. iniciou um audacioso plano de 

recuperação marcado por uma profunda reestruturação organizacional, além da 

redução dos investimentos, alienação de ativos, parcerias e do lançamento de ações 

e programas com foco na otimização e redução de gastos. A empresa registrou 

prejuízos anuais por três ciclos consecutivos, além de uma redução de cerca de 25% 

do seu quadro de pessoal. 

Revisado, o novo plano de negócios da EBE S.A. estabelece os pilares que 

norteiam sua expectativa de recuperação da saúde financeira no médio prazo. O plano 

prevê o estabelecimento de parcerias, venda de ativos, a maximização das receitas 

através da adoção de preços competitivos que acompanhem o mercado internacional, 

a disciplina de capital nos investimentos e a redução de custos operacionais. 

Os desafios de gestão de pessoas expressos no novo plano da EBE S.A. 

apontam para temas como a gestão de competências, atração e retenção de talentos, 

meritocracia, remuneração baseada em desempenho, além da transformação cultural 

orientada para resultados.  
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4.2. Educação Corporativa na EBE S.A. 

 

4.2.1. Evolução da Educação Corporativa na EBE S.A. 

 

A formação de profissionais brasileiros para atuarem no setor de energia teve 

início antes da fundação da EBE S.A., quando o organismo nacional responsável pelo 

setor decidiu enviar profissionais brasileiros para se qualificarem fora do país em 

temas relacionados à indústria, à época raros e pouco disseminados no Brasil. 

Assim que fundada, a EBE S.A. absorveu em seus quadros muitos desses 

profissionais e passou a liderar o desenvolvimento da indústria nacional de energia. 

Apenas dois anos após a sua fundação a empresa constituiu seu primeiro centro de 

aperfeiçoamento. Dessa forma, pode-se dizer que a educação corporativa faz parte 

da história da EBE S.A. desde a sua fundação, antes mesmo do conceito de educação 

corporativa se consolidar nos ambientes de negócio. 

De imediato, o centro de aperfeiçoamento da EBE S.A. estruturou-se em duas 

frentes: a primeira delas orientada para envio de empregados da empresa para 

realização de cursos de especialização no exterior e a outra para trazer professores 

estrangeiros especialistas no setor de energia para realização dos primeiros cursos 

internos de formação de profissionais da empresa.  Os primeiros anos do centro de 

aperfeiçoamento da EBE S.A. foram marcados, ainda, pelo estabelecimento de 

parceiras com diversas universidades do país para formação e qualificação dos 

profissionais da empresa. 

Com a expansão da EBE S.A., o centro de aperfeiçoamento cindiu-se numa 

divisão dedicada ao treinamento dos empregados e em outra dedicada à pesquisa e 

desenvolvimento. 

O aquecimento do setor de energia nos anos subsequentes, fez com que a 

EBE S.A. acelerasse sua trajetória de crescimento e precisasse intensificar a 

contratação de empregados. Nessa ocasião, fortaleceram-se as parcerias entre o 

centro de treinamento da EBE S.A. e as universidades brasileiras por meio da 

celebração de convênios onde a EBE S.A. passou a contratar os melhores alunos 

oriundos dos cursos de graduação no país nas áreas afetas ao seu setor. 

Esse período foi marcado pela expansão e especialização dos treinamentos 

internos, tanto os de cunho técnico quanto aqueles voltados para o desenvolvimento 

de gestores.  
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O aumento da competitividade no setor de energia no final do século XX trouxe 

novos desafios para a EBE S.A. culminando com grandes mudanças na empresa 

dentre elas a constituição de sua universidade corporativa (UC) no ano de 2000, 

destinada a ser a unidade responsável pela gestão, coordenação e educação das 

ações de capacitação e desenvolvimento do corpo de empregados da EBE S.A. 

 

4.2.2. A Universidade Corporativa da EBE S.A. 

 

Ao longo de sua existência, a EBE S.A. sempre atuou na formação de seu 

quadro profissional através de ações de educação corporativa conduzidas por 

estruturas internas sob diferentes nomenclaturas, a mais recente delas a universidade 

corporativa. A implantação da UC no começo do século XXI foi determinante no 

contexto da expansão pela qual passou a EBE S.A.  

A UC da EBE S.A. foi uma das iniciativas pioneiras de implantação de uma UC 

no Brasil e, ao longo de sua primeira década de existência, referência para diversas 

outras empresas do país que buscavam estruturar suas universidades corporativas. 

Desde a sua implantação, a UC da EBE S.A. estruturou-se em Escolas 

espelhando, prioritariamente, os negócios da empresa e atuando no desenvolvimento 

de cursos e programas educacionais para as diferentes áreas de conhecimentos, 

tanto técnicos quanto de gestão, requeridos pela empresa. Ajustes organizacionais 

foram realizados ao longo da existência da UC, o mais representativo deles no ano de 

2004 que deu robustez ao modelo básico de estruturação por escolas, apoiadas por 

gerências de suporte.   

As Escolas da UC foram compostas por empregados da empresa, especialistas 

em diferentes áreas de conhecimento, conformando um quadro fixo de profissionais 

tendo como atribuição a idealização dos cursos alinhados às necessidades da EBE 

S.A., o relacionamento com as universidades externas e parceiros educacionais além 

de, muitas vezes, a atuação na atividade de docência interna.  

A UC da EBE S.A. estabeleceu-se fisicamente com instalações geridas pela 

própria UC e dotadas de salas e laboratórios destinados às aulas presenciais, 

seminários e demais eventos de cunho educacional, além de um campus virtual 

destinado a oferta de cursos no formado de Ensino a distância (EAD). Apesar da oferta 

de cursos através do campus virtual, a UC da EBE S.A. tradicionalmente concentrou 
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a oferta de cursos na modalidade presencial, responsável pela grande maioria das 

horas treinadas anualmente. 

A EBE S.A. estruturou sua UC para capacitar o corpo de empregados da 

empresa em duas principais linhas de atuação: desenvolvimento de novos 

empregados e programas de educação continuada para os empregados permanentes 

da organização. 

Os programas de desenvolvimento para novos empregados, iniciados em 

seguida ao processo de admissão, foram concebidos com o objetivo principal de 

complementar a formação acadêmica do empregado recém-admitido com as técnicas 

e disciplinas específicas da indústria de energia. Para cada carreira foram delineados 

cursos com dedicação integral com duração variada podendo atingir, em alguns 

casos, até treze meses de duração, de acordo com a carreira. O corpo docente próprio 

da UC responsabilizou-se pela ministração das aulas na grande maioria dos cursos, 

sendo convidados ainda para atuarem como docentes profissionais de diversas 

unidades da EBE S.A. ou, quando necessário, profissionais de instituições externos. 

No período de 2004 a 2014 milhares de novos profissionais passaram por 

treinamentos preparatórios na UC por meio do seu programa de desenvolvimento de 

novos empregados. 

Os programas de educação continuada foram organizados para atender as 

diferentes áreas de conhecimento relacionadas aos negócios e à gestão da EBE S.A. 

A UC responsabilizou-se pela concepção de tais cursos a partir das lacunas de 

competências mapeadas junto às áreas da empresa e considerando, ainda, como 

insumos a estratégia e o plano de negócios vigentes da EBE S.A. A UC implementou 

a construção de um portfólio anual de educação continuada, composto por cursos de 

aperfeiçoamento, especializações ou conclaves, que ocorrem, prioritariamente, na 

modalidade presencial, complementados por cursos a distância ou mistos.  

O modelo de desenvolvimento de recursos humanos da EBE S.A. concentrou 

na UC o desenvolvimento e execução de cursos relacionados aos temas estratégicos 

ou transversais da EBE S.A., além da formação de líderes. Complementarmente, às 

unidades operacionais da empresa foi concedida autonomia para a condução de 

programas educacionais de caráter técnico-operacional voltados, essencialmente, 

para capacitações de cunho legal ou normativo requeridas para plena atuação dos 

empregados em suas funções. 
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Acompanhando a evolução da EBE S.A., a UC alavancou os investimentos em 

programas de educação corporativa. Da mesma forma, o volume absoluto de horas 

de treinamento cresceu de maneira bastante pronunciada com pico de quase 70 horas 

de treinamento por empregado, o dobro do patamar da indústria mundial segundo 

dados do State of the Industry Report, periódico divulgado anualmente pela 

Association for Talent Development. Importante destacar que nesta estatística não se 

incluem as horas treinamento técnico-operacional realizadas nas unidades 

operacionais da empresa. 

As mudanças de contexto na EBE S.A. a partir de 2014 tiveram impacto direto 

na sua UC, tanto pela retração das admissões de empregados – reduzindo a carga 

de esforço dedicado aos programas de formação – quanto pela redução substancial 

dos investimentos financeiros em ações internas de treinamento e desenvolvimento. 

O gráfico 1 apresenta a evolução histórica do volume e composição de horas 

de treinamento realizadas pela UC da EBE S.A., assim como a trajetória dos 

investimentos financeiros em educação corporativa pela empresa de 2005 a 2016: 

 
Gráfico 1 – Evolução do Investimento e Horas Treinadas pela UC da EBE S.A. 
Fonte: Adaptado pelo autor com a preservação de dados reservados a partir de EBE S.A., 2017. 
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Percebe-se uma vertiginosa redução dos investimentos em ações de educação 

corporativa pela UC da EBE S.A. a partir de 2014, assim como do volume absoluto de 

horas treinadas, tanto em programas de desenvolvimento de novos empregados 

quanto em cursos de educação continuada. 

Em 2016 a UC da EBE S.A. passou pelo seu primeiro grande processo de 

reorganização desde 2004, anunciando o início de um momento de intensa mudança 

como foco na sua transformação para uma UC mais enxuta, otimizada e capaz de 

suportar as necessidades de desenvolvimento de competências atuais e futuras da 

EBE S.A. no novo contexto em que a empresa se insere. Em 2017, um novo ajuste 

organizacional culminou na redução da estrutura vigente na UC da EBE S.A. que, 

embora mais enxuta, preservou o modelo apoiado em escolas e áreas de suporte, 

conforme figura a seguir:  

 
Figura 5 – Estrutura Organizacional da Universidade Corporativa da EBE S.A. 
Fonte: Adaptado pelo autor a partir de EBE S.A., 2017. 
 

 Para além da mudança de estrutura organizacional, a UC da EBE S.A. iniciou 

no ano de 2017 um processo de revisão de sua filosofia e modelo de atuação 

buscando reposicionar-se para fazer frente aos desafios que se apresentam no 

horizonte estratégico da EBE S.A. 
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5. APRESENTAÇÃO DOS DADOS COLETADOS  

 

5.1. Perfil demográfico dos entrevistados 

 

As observações e entrevistas transcorreram no período entre 01 de junho de 

2017 a 16 de agosto de 2017. O tempo médio por entrevista foi de 0h40min (0h46min; 

0h42min; 0h54min; 0h44min; 0h40min; 0h30min; 0h38min; 0h44min; 0h54min; 

0h36min; 0h32min; 0h30min; 0h33min; 0h46min). 

Foram entrevistados 14 executivos no total, sendo 13 do sexo masculino (93%) 

e uma do sexo feminino (7%). Todas as entrevistas foram realizadas presencialmente. 

Todos os entrevistados possuíam ensino superior (Administração – 02; Direito – 02; 

Economia – 01; Engenharia Civil – 03; Engenharia Elétrica – 04; Engenharia Mecânica 

– 02; Geologia - 01), sendo que, um deles possuía duas graduações (Administração 

e Direito). Além disso, dos 14 entrevistados, 12 eram também pós-graduados 

(Doutorado – 01; Especialização em Gestão Empresarial – 02; MBA Executivo – 05; 

Mestrado em Administração – 02; Mestrado em Economia – 01; Mestrado em Direito 

– 01). Do total de entrevistados, 13 atuavam como gerentes executivos da holding e 

um em posição de dirigente de subsidiária do grupo, com atuação pregressa em 

função executiva na holding. 

A idade média dos entrevistados é de 52 anos (40; 41; 42; 43; 47; 52; 54; 56; 

57; 57; 57; 58; 63; e 64). Considerando-se o direcionamento da pesquisa apenas para 

público com atuação executiva, verificou-se que, em média, o tempo de atuação em 

posições de alta liderança em organizações dos entrevistados é de 10 anos (4; 5; 6; 

7; 9; 10; 11; 11; 11; 12; 13; 13; 14; e 17). O tempo médio de empresa dos entrevistados 

é de 25, não sendo apresentada a frequência individual para preservação da 

identidade dos entrevistados.  O quadro a seguir apresenta o perfil dos entrevistados 

de maneira sintética: 
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Entrevistados Gênero Idade 
Tempo de 

empresa (anos) 
Formação 
Acadêmica 

Entrevistado 1 Masculino 54 Entre 30 e 35 anos Especialização 

Entrevistado 2 Masculino 41 Entre 10 e 20 anos Especialização 

Entrevistado 3 Masculino 57 Entre 30 e 35 anos Superior 

Entrevistado 4 Masculino 42 Entre 10 e 20 anos Mestrado 

Entrevistado 5 Masculino 40 Entre 10 e 20 anos Especialização 

Entrevistado 6 Feminino 58 Entre 30 e 35 anos Especialização 

Entrevistado 7 Masculino 63 Acima de 35 anos Doutorado 

Entrevistado 8 Masculino  57 Entre 30 e 35 anos Especialização 

Entrevistado 9 Masculino 64 Acima de 35 anos Especialização 

Entrevistado 10 Masculino 56 Entre 30 e 35 anos Mestrado 

Entrevistado 11 Masculino 52 Entre 30 e 35 anos Superior 

Entrevistado 12 Masculino 57 Entre 30 e 35 anos Especialização 

Entrevistado 13 Masculino 43 Abaixo de 10 anos Mestrado 

Entrevistado 14 Masculino 47 Abaixo de 10 anos Mestrado 

Quadro 7 – Perfil dos Entrevistados 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 

5.2. Sumário das entrevistas 

 

Como apresentado no capítulo 4, a história da educação corporativa se inicia 

na EBE S.A. anteriormente à implantação de sua UC. Desde a sua fundação e, ao 

longo de décadas de existência, a empresa sempre demonstrou atenção à 

capacitação de seu corpo de empregados por meio de diferentes estruturas e 

organismos que se responsabilizaram pela disseminação e preservação do 

conhecimento. 

A percepção quanto à dedicação da empresa ao desenvolvimento de recursos 

humanos foi unanimidade entre os entrevistados. Este aspecto, pode-se dizer, foi um 

facilitador das entrevistas. Havia, em todos os entrevistados, uma percepção instalada 

acerca do posicionamento da EBE S.A. relacionado à educação corporativa e, 

especificamente, acerca de sua UC embora, notadamente, estivesse presente no 

discurso dos participantes diferentes graus de aproximação com a UC, como 

apresentaremos detalhadamente no próximo capítulo. 

A redução dos investimentos financeiros e dos esforços de educação 

corporativa capitaneados pela UC da EBE S.A. a partir de 2014 foi o principal aspecto 
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que contextualizou os discursos dos entrevistados evidenciando percepções bastante 

recentes e atualizadas em relação à UC, além de um posicionamento crítico pré-

concebido na quase totalidade dos entrevistados. 

A maioria dos executivos entrevistados posicionou-se favoravelmente à 

implantação de universidades corporativas, havendo parcela do grupo contrária ao 

modelo. Com diferentes nuances, os executivos favoráveis à UC entendem que, 

conceitualmente, o papel de uma UC deve estar centrado prioritariamente no 

desenvolvimento das competências críticas para negócio e que apontem para a 

estratégia da organização. 

Sob esse aspecto, ao avaliarem a atuação da UC da EBE S.A., a maior parte 

dos entrevistados sinalizou a necessidade de maior alinhamento estratégico. As ações 

educacionais promovidas pela UC da EBE S.A. são percebidas, na visão desses 

executivos, como estando voltadas para o tratamento das necessidades de curto e 

médio prazos da empresa. Para alavancagem do alinhamento estratégico, sugerem 

alguns, a UC deveria aprofundar suas ações para o desenvolvimento dos 

conhecimentos que se mostrem requeridos para que a empresa atinja os objetivos 

descritos em seu plano estratégico de longo prazo. Outros, propõem que a UC vá 

além e participe ativamente das discussões e reflexões de futuro da organização 

adotando uma postura provocativa e participativa nas decisões estratégicas. Foi dado 

destaque, também, para a necessidade de uma atuação mais seletiva por parte da 

UC da EBE S.A., buscando priorizar sua atuação na atenção aos temas críticos da 

empresa, sejam de caráter técnico, de gestão ou comportamental. 

Ainda a respeito do papel conceitual de uma UC, a maior parte dos executivos 

entrevistados destacou que uma UC deve ser parte integrante do processo de gestão 

de pessoas, promovendo a aprendizagem organizacional e o desenvolvimento de 

carreira dos empregados da organização em que está instalada. O aprofundamento 

destas questões em relação à UC da EBE S.A. revelou lacunas na visão dos 

executivos. 

Apesar de legitimarem em seus discursos a atuação histórica da EBE S.A. no 

desenvolvimento de seus empregados, tal ação parece não estar integrada, na visão 

da maior parte dos executivos, ao processo de gestão de pessoas da organização. 

Para exemplificar este posicionamento, foram citadas oportunidades de melhoria nos 

processos de alocação, movimentação e desenvolvimento de carreira dos 

empregados. A alocação de novos empregados, admitidos mediante processo 
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seletivo público nacional com aplicação de provas para avaliação de conhecimento, 

desconsidera, na visão dos entrevistados, a proficiência individual de competências 

de cada novo empregado. De igual forma, os procedimentos de movimentação interna 

de empregados pouco se utilizam de ferramentas que permitam, de forma estruturada, 

o diagnóstico de competências instaladas nos empregados em relação às requeridas 

para determinada posição. E, também, de maneira semelhante, os entrevistados não 

observam conexão entre as ações de capacitação e o processo de desenvolvimento 

e ascensão de carreira dos empregados. 

Preocupados com o processo de gestão do conhecimento, preservação de 

competências e aprendizagem organizacional, alguns executivos destacaram a 

importância de se estruturar o desenvolvimento não apenas focado na concessão de 

conhecimentos ao indivíduo, mas no fomento às trocas e compartilhamento do 

conhecimento instalado viabilizadas, dentre outras alternativas, por redes de 

colaboração. Na visão destes executivos, caberia à UC o papel de fomentar, articular 

e coordenar essas redes de conhecimento.  

As principais oportunidades de melhoria apresentadas em relação ao atual 

modelo de atuação da UC da EBE S.A. estão relacionadas ao envolvimento da alta 

administração, a lacunas no desenvolvimento de competências de gestão e liderança, 

à adoção de tecnologia e formas alternativas de ensino, à forma de estruturação e 

oferta de cursos e à alocação de recursos físicos e humanos à UC. 

De forma geral, todos os executivos entrevistados relataram menor nível de 

envolvimento e aproximação com a UC do que julgam necessário. Atribuem tal 

situação à ausência de um sistema de governança efetivo no qual sejam instados 

periodicamente a validar as diretrizes e prioridades de educacionais bem como avaliar 

os resultados das ações de capacitação aplicadas.  

O desenvolvimento das competências de gestão surge como lacuna na visão 

da maioria dos entrevistados. Neste grupo incluem-se, de acordo com os executivos, 

conhecimentos econômicos, financeiros, societários, jurídicos, relacionados a 

pessoas, relacionados a suprimentos, dentre outros, nos quais não legitimam, com 

raras exceções, a atuação da UC da EBE S.A. Na abordagem a este ponto, ganha 

ênfase a proposta de parcerias educacionais. Na visão da maior parte dos executivos, 

o mercado dispõe de parceiros aptos a atuarem na qualificação de gestão dos 

profissionais da EBE S.A. Nesse sentido, entendem, o papel da UC seria o de construir 
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alianças com parceiros especializados em cada um dos temas específicos relativos à 

gestão de negócios. 

Ainda no contexto da lacuna no desenvolvimento de competências, a grande 

maioria dos entrevistados apontou a necessidade de uma atuação mais diretiva da 

UC da EBE S.A. na formação de lideranças em todos os níveis. Sobre o assunto, as 

opiniões oscilaram da formação baseada em soluções de desenvolvimento 

exclusivamente internas conduzidas por líderes da organização à formação das 

lideranças exclusivamente em entidades externas. Há, contudo, maior propensão dos 

executivos a um modelo híbrido que congregue cursos internos e externos, de maneira 

estruturada, para todos os níveis, sendo a parcela externa mais elevada quanto mais 

elevada for a posição da hierarquia da empresa. Destaca-se, na visão dos executivos, 

a importância do envolvimento dos líderes mais experientes na formação e 

preparação dos de novos líderes forjando-os nas características de liderança 

desejadas pela EBE S.A. 

Um dos aspectos mais abordados nas entrevistas por todos os executivos, 

tanto os que se posicionam favoravelmente às UCs, quanto os que apresentam 

posicionamento críticos a elas, foi a necessidade de um avanço considerável na 

aplicação de recursos tecnológicos aos objetivos educacionais. Destacando os 

visíveis avanços da tecnologia na vida cotidiana da sociedade e traçando um paralelo 

com a adoção da tecnologia ao processo educacional, os entrevistados apontaram 

este como um dos grandes desafios não apenas da UC da EBE S.A., mas do 

segmento de educação, inclusive acadêmica. Concentrando a análise na UC a EBE 

S.A., as opiniões dos executivos não indicaram exclusivamente a adoção de cursos 

na modalidade a distância, mas a aplicação de tecnologia e mobilidade em todo o 

processo de desenvolvimento, desde a oferta de cursos, inscrições, tutoria, aulas e 

avaliações, compatíveis com dispositivos móveis, inclusive. Foram muito elogiadas, 

quase que unanimemente pelos entrevistados, iniciativas recentes de educação a 

distância adotadas pela EBE S.A. para a ampla capacitação dos empregados em 

aspectos priorizados pela alta administração como ética, segurança e conformidade. 

Reiteradamente rebatidos pelos executivos foram os portfólios, listas, catálogos 

ou cardápios de curso. Como proposição alternativa, eles destacaram a adoção de 

trilhas de desenvolvimento que concentrem de maneira estruturada, lógica e 

sucessiva as ações de desenvolvimento requeridas para o atingimento de 

determinado objetivo ou ocupação de determinada posição na empresa. As trilhas, na 
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proposição dos entrevistados, devem ser compostas de cursos presenciais e cursos 

a distância, tanto internos quando internos, além de ações complementares de 

desenvolvimento como mentoria, estágios, experiências externas, desenvolvimento 

de idiomas, dentre outras. Em seus discursos, a maioria dos entrevistados destacou 

a necessária associação das trilhas ao desenvolvimento de carreira dos empregados. 

Pode-se dizer que essa é uma das proposições que, com mais ênfase e veemência, 

foi apresentada pelos executivos entrevistados. No topo dos objetivos de uma trilha 

devem estar, na visão dos executivos as estratégias da organização. Dessa forma, 

avaliam, se dá o alinhamento estratégico das ações educacionais. 

As entrevistas também abordaram questões relacionados à alocação de 

recursos físicos e humanos pela UC da EBE S.A. Baseado em modelos de outras 

UCs, os executivos, majoritariamente, indicaram a necessidade de 

redimensionamento das instalações físicas dedicadas à UC da EBE S.A. Tais 

instalações teriam feito sentido, avaliam os executivos, no momento de expansão da 

empresa onde a atuação preponderante da UC estava voltada para os cursos de 

formação de novos empregados realizados em regime presencial. O atual contexto da 

empresa, marcado por baixos índices de admissão de empregados aliado ao desafio 

da expansão da educação a distância, apresenta, portanto, na visão dos 

entrevistados, uma oportunidade de redimensionamento dos espaços dedicados ao 

ensino presencial.  

Outra característica presente no modelo de atuação da EBE S.A. associada a 

recursos, nesse caso, pessoas, é a composição permanente das equipes de sua UC 

com especialistas técnicos das diferentes áreas de conhecimento em que a empresa 

atua. Os entrevistados avaliam esta estratégia como tendo sido adequada 

exclusivamente para outros momentos da empresa onde a atuação de profissionais 

dedicados se justificativa pelo volume de aulas destinadas a empregados em cursos 

de formação em regime presencial. Com discurso alinhado ao fomento de formas 

alternativas de aprendizagem, e à aplicação de tecnologia e mobilidade, a grande 

maioria dos executivos entrevistados indica a necessidade de revisão do perfil e 

composição das equipes da UC, com redução de especialistas técnicos dedicados de 

maneira permanente e a priorização de profissionais de gestão de pessoas 

especializados em educação corporativa cujo, papel, avaliam, seria o de, em contato 

com as áreas de negócio, viabilizar a construção das trilhas de desenvolvimento. Os 

especialistas técnicos deveriam, na visão da maior parte dos executivos, dedicarem-
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se prioritariamente a atividades das áreas de negócio da empresa com dedicação 

parcial e sob demanda à UC. 

Das entrevistas com alguns executivos, emergiu uma prática não adotada pela 

EBE S.A. que, avaliam estes entrevistados, poderia estar sob o escopo de atuação de 

sua UC. Diversos executivos entrevistados destacaram, em seus discursos, a falta de 

alinhamento do corpo de empregados da organização em aspectos que definiram 

como sendo de interesse geral e aplicação transversal. Alguns deles, avançaram em 

suas reflexões propondo a estruturação de ações de desenvolvimento, leves, curtas 

e até mesmo informais, focadas nas atitudes e comportamentos esperados do 

empregado da EBE S.A., assim como no provimento de conhecimentos que se julgue 

de domínio necessário por todo o quadro de profissionais da empresa. Tais ações 

incorporariam, ainda, desenvolvimento em temas relacionados ao contexto da 

empresa e do setor que atua. Por detrás, está a preocupação em formar um corpo de 

empregados que compartilhem os mesmos valores preconizados pela EBE S.A., que 

preservem a cultura organizacional, que compreendam as prioridades da empresa. O 

objetivo, defendem os entrevistados que indicam esta lacuna, é aproveitar os recursos 

tecnológicos de educação em escala para abranger todos os empregados em ações 

educacionais contínuas e, mesmo, informais que cooperem para o alinhamento 

organizacional dos diferentes níveis da empresa. 

Com base nas entrevistas, identificaram-se, aspectos relacionados ao modelo 

de atuação adotado pela UC da EBE S.A. que, na visão dos executivos, merecem 

destaque e, portanto, devem ser preservados.  

Os discursos dos executivos revelaram que a maioria dos entrevistados da EBE 

atribui grande valor aos programas de desenvolvimento de novos empregados, 

historicamente oferecidos pela EBE S.A. e que, no período de 2004 a 2013, tiveram 

destaque na atuação da UC. De acordo com a maioria dos entrevistados, a prática 

atinge seu objetivo principal que é o nivelamento de conhecimentos entre os novos 

empregados e propicia, ainda, a introjeção dos valores e cultura da empresa nos 

novos empregados. Quase que unanimemente os executivos defendem a 

preservação dos cursos de formação sob condução da UC destacando-os, inclusive, 

como diferencial em relação a outras empresas.  

A atuação da UC no desenvolvimento de competências de cunho técnico é 

outro aspecto que ganhou o destaque nos discursos de grande parte dos executivos. 

Os entrevistados reconhecem a tradição histórica da EBE S.A. no desenvolvimento 
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de competências técnicas atribuindo à UC parte do mérito pela excelência técnica dos 

quadros de pessoal pela qual a EBE S.A. é reconhecida.  

Cabe, contudo, destacar que o reconhecimento, tanto pela condução dos 

cursos de desenvolvimento de novos empregados, quanto pelo desenvolvimento de 

competências técnicas, é associado ao histórico de longo prazo da UC, não sendo 

evidenciados pelos entrevistados como destaque da mais recente atuação da UC. 

Conforme mencionado anteriormente, as entrevistas revelaram também a 

existência de parcela dos executivos da EBE S.A. que entendem que o 

desenvolvimento dos empregados não precisa, passar, necessariamente pela 

implantação e manutenção de uma UC. Nesse caso, as críticas não estariam 

diretamente relacionadas à UC da EBE S.A., mas ao conceito de UC. Aprofundaremos 

a análise deste grupo no próximo capítulo quando analisarmos os diferentes perfis 

dos entrevistados e como se diferenciam seus posicionamentos em relação ao modelo 

de educação corporativa adotado pela EBE S.A.  

 

5.3. Análise documental  

 
  A análise documental sustentou-se no levantamento de fontes primárias e 

secundárias. Nesta etapa foi possível identificar elementos que contextualizam a 

criação, trajetória, situação atual e perspectivas de futuro da UC da EBE S.A. 

  A consulta a dados primários se deu, prioritariamente, com base nas 

informações disponibilizadas na intranet corporativa da empresa, materiais 

disponibilizados pela UC ao pesquisador e, também, em consulta a informativos, 

boletins e peças de comunicação institucional de circulação interna na empresa e de 

conteúdo não reservado ou confidencial. 

 Os dados disponibilizados permitiram compreender a estrutura organizacional 

vigente na UC da EBE S.A., assim como seu posicionamento na estrutura de 

Recursos Humanos e na estrutura geral da empresa.  

 A EBE S.A. dispõe de política, diretrizes, manuais, normas e procedimentos de 

recursos humanos, disponíveis em sua intranet corporativa, por intermédio dos quais 

foi possível aprofundar à análise dos processos de gestão de pessoas da empresa, 

em especial, aqueles voltados para treinamento e desenvolvimento dos empregados 

nos quais observa-se com maior ênfase o papel da UC. A UC acompanha, também, 

a evolução histórica de indicadores de desempenho do processo de T&D que incluem 



88 

 

mensurações relacionadas a investimentos financeiros e volume de participações e 

horas de dedicação a treinamentos em diferentes modalidades.  

 A UC da EBE S.A. possui sessões específicas na intranet por meios das quais 

se relaciona virtualmente com a força de trabalho da empresa. Nas referidas sessões 

encontram-se informações sobre os programas de desenvolvimento de novos 

empregados em andamento ou realizados e, também, informações sobre os 

programas de educação continuada disponíveis. Para tanto, a UC disponibiliza uma 

ferramenta dedicada à busca de cursos abertos a inscrições sendo possível localizá-

los por área de conhecimento, período de realização, meio de ensino, dentre outros 

atributos. 

 É também através de seu espaço na intranet que a UC da EBE S.A. 

disponibiliza links de acesso para as ferramentas de ensino a distância da empresa. 

As práticas de ensino a distância coordenadas pela UC da EBE S.A. contam com três 

ferramentas principais: 

i. Um ambiente virtual de aprendizagem por meio do qual a força de trabalho 

acessa cursos na modalidade a distância. Neste mesmo ambiente, a UC 

disponibiliza uma Sala de Aula Virtual, onde há simulação do contexto interativo 

que caracteriza as turmas presenciais em suas mais diversas nuances; 

ii. Um canal dedicado na WebTV corporativa onde são disponibilizadas palestras, 

seminários e telecursos; e 

iii. Um conjunto de comunidades virtuais destinadas ao compartilhamento de 

conhecimento e troca de práticas entre os empregados da empresa. 

 Também com ênfase no registro e compartilhamento de conhecimento, a UC 

da EBE S.A. publica periodicamente uma revista eletrônica que congrega artigos 

elaborados por empregados. Os artigos que compõem a revista abordam temas de 

disciplinas técnicas assim como de gestão relacionadas ao espectro de atuação da 

empresa. Nesse mesmo sentido, a UC coordena um programa de editoração de livros 

didático que viabiliza a publicação de títulos de autoria dos empregados ou grupos de 

empregados da empresa. 

 Complementando o conjunto de informações disponíveis via intranet estão 

orientações para participação em programas para públicos específicos – como os 

gestores, por exemplo – além de orientações para ações de desenvolvimento fora do 

país e aperfeiçoamento de em idiomas. 
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 Uma segunda fonte de dados primários foram apresentações e materiais 

disponibilizados pela UC da EBE S.A. A partir de tais insumos, foi possível aprofundar 

a compreensão quanto à estrutura organizacional da UC e quanto ao sistema 

educacional adotado. Foi possível verificar que a UC da EBE S.A. atua na estruturação 

de um portfólio de cursos atualizado anualmente com base nos ciclos de planejamento 

do desenvolvimento de recursos humanos da EBE S.A. No cerne do sistema 

educacional está um conjunto de comitês de composição prioritariamente técnica. Os 

comitês se organizam por área de conhecimento, são coordenados por um 

representante técnico da UC e possuem em sua composição profissionais de nível 

tático-operacional indicados pelas diferentes áreas da empresa. Existem 

especificamente para discussão das prioridades de desenvolvimento relacionadas à 

respectiva área de conhecimento. Existem também alguns comitês vinculados a ao 

negócio da empresa, com composição gerencial, nos quais a UC possui assento para 

discutir questões relacionadas ao desenvolvimento daquele negócio.  

 Outra fonte de dados primários foram os informativos internos de comunicação 

da empresa. Não foi evidenciado volume representativo de peças de comunicação 

associadas a ações da UC da EBE S.A no último ano. Contudo, publicações mais 

recentes, apresentam informações sobre a atuação da UC. A EBE S.A. iniciou a 

implantação de um nova filosofia e modelo de atuação. Esse reposicionamento da UC 

visa reforçar seu papel na manutenção da capacidade técnica da EBE S.A., buscando 

alinhamento às melhores práticas de mercado e aos direcionadores do planejamento 

estratégico da empresa. Os aspectos dessa ação de reposicionamento foram 

aprofundados por meio de observações participantes e serão explorados mais 

adiante, ainda neste capítulo. Também como base nos informativos internos, foi 

possível perceber que a UC adota avaliações de aplicabilidade e resultados de alguns 

cursos ofertados. 

 Os levantamentos documentais de fonte secundárias colaboraram para análise 

e compreensão da trajetória da área de treinamento e desenvolvimento da EBE S.A. 

até a implementação e consolidação de sua UC. Por ter sido uma das pioneiras no 

país, a UC da EBE S.A. já foi objeto de pesquisas e estudo anteriores. Dessa forma, 

foram analisadas diversas publicações que incluem livro, artigos e dissertações em 

que a UC foi objeto de pesquisa. Dados históricos permitem aperfeiçoar a 

compreensão acerca do modelo de atuação da UC da EBE S.A. 
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5.4. Síntese das observações direta e participante 

 

Como destacado anteriormente, a coleta de dados por intermédio de 

observação direta e participante permitiu aprofundar, sob a perspectiva da própria UC 

da EBE S.A., os elementos investigados nas entrevistas, além da verificação in loco 

de aspectos previamente identificados via de análise documental.  

Em contato direto com representantes e interlocutores da UC da EBE S.A., 

foram observadas as ações em curso no âmbito da UC que apontam para a revisão 

de sua filosofia e do seu modelo de atuação. 

Decorrente do processo de mudança pelo qual vem passando a EBE S.A. nos 

últimos quatro anos que culminou com a severa redução dos investimentos e dos 

esforços de capacitação de empregados, conforme destacado quando da 

apresentação da empresa, há em curso um programa estruturado e capitaneado pela 

própria UC, que visa alinhá-la às novas estratégias da empresa. Este programa toma 

por base boas práticas de mercado e tem como foco à preservação da competência 

técnica da EBE S.A.  

Dentre os objetivos deste programa, estão:  

i) A adequação do portfólio de serviços da UC;  

ii) A implantação de um processo corporativo de certificação de conhecimentos;  

iii) A ampliação da capacitação para liderança e especialistas da empresa; 

iv) O fortalecimento da capacitação para empregados de nível técnico; e  

v) A retomada de investimento de desenvolvimento de recursos humanos, tanto 

no país quanto no exterior, em áreas críticas que suportem o alcance das metas 

do planejamento estratégico da empresa. 

Um conjunto de projetos visa dar suporte aos citados objetivos e indicam a 

otimização de processos e recursos, a adoção de diferentes modelos de 

aprendizagem e a intensificação do uso de tecnologias educacionais. 
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6. ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

 

6.1. Percepções por tipologia 

 

À medida em que as entrevistas transcorriam foi possível perceber que, numa 

análise superficial, havia certa homogeneidade no grupo de entrevistados. Apesar das 

diferentes opiniões e percepções externadas com relação a alguns aspectos 

específicos do modelo de atuação da UC da EBE S.A., num primeiro momento o que 

se destacou foi a uniformidade do posicionamento crítico da totalidade dos 

entrevistados em relação ao objeto da pesquisa.  

Ao longo das entrevistas o assunto demonstrou provocar grande interesse nos 

entrevistados e despertar a oportunidade para externarem opiniões. Na maioria dos 

casos, a fluência e assertividade das respostas revelou um posicionamento, 

aparentemente, previamente concebido, o que reflete não apenas o conhecimento 

quanto à existência da UC da EBE S.A, mas também uma percepção instalada em 

cada um dos entrevistados sobre a mesma. 

O aprofundamento da análise quanto à similaridade de discursos, assim como 

a interpretação do contexto organizacional, a ênfase da formação acadêmica dos 

entrevistados e a experiência individual de cada um dos executivos com a UC da EBE 

S.A., possibilitou a segregação de dois grupos distintos chegando-se, assim, a duas 

tipologias de entrevistados:  

• Grupo 1 - executivos desfavoráveis ao conceito de UC e, portanto, defensores 

de mudanças severas no modelo de educação corporativa vigente na EBE 

S.A. questionando à real necessidade de manutenção de sua UC; 

• Grupo 2 -  executivos favoráveis ao conceito de UC e, por conseguinte, à sua 

manutenção no âmbito da EBE S.A., apesar de se demonstrarem críticos a 

diversos aspectos do modelo vigente que, na sua avaliação, necessitam ser 

aprimorados. 

O primeiro grupo de entrevistados reúne quatro dos executivos que 

demonstram desfavorabilidade à implantação de universidades corporativas como 

estratégia de educação corporativa. Os participantes deste grupo demonstram as 

seguintes características: 
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Grupo 1: Desfavoráveis à Universidades Corporativas 

Membros Faixa Etária 
(anos) 

Tempo de 
empresa 

(anos) 

Formação 
Acadêmica 

Ênfase da 
Formação 

Nível de 
Interação 
com a UC 

Membro 1 Acima de 60 Acima de 35 Especialização Gestão e 
Negócios 

Inexistente 

Membro 2 50 a 60 Entre 30 e 35  Mestrado Gestão e 
Negócios 

Inexistente 

Membro 3 40 a 50 Abaixo de 10 Mestrado Gestão e 
Negócios 

Muito baixo  

Membro 4 40 a 50 Abaixo de 10 Mestrado Gestão e 
Negócios 

Muito baixo  

Quadro 8 – Perfil do Grupo 1 – Desfavoráveis a Universidades Corporativas 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O “grupo 1” apresenta heterogeneidade quanto à faixa etária e quanto ao tempo 

de empresa dos entrevistados. De alguma maneira, o grupo demonstra relativa 

homogeneidade quando considerado o grau de formação acadêmica de seus 

membros, todos pós-graduados característica que, contudo, verificou-se não ser o 

atributo de convergência do grupo. Dois aspectos se destacaram como sendo os 

elementos de convergência deste grupo: a ênfase das formações acadêmicas dos 

entrevistados e o nível de interação dos executivos componentes do grupo com a UC 

da EBE S.A. 

O percurso adotado para compreensão e conformação do grupo passou pela 

análise da formação acadêmica e das experiências pessoais de cada um dos 

indivíduos com a UC da EBE S.A.  

Assim, primeiramente, verificou-se que, apesar de diferentes graduações, 

predominava no grupo uma formação acadêmica e complementar orientada para as 

disciplinas de gestão e negócios ao longo de suas carreiras. Tal característica, deu 

um contorno específico aos executivos deste grupo, 100% dos quais não relataram 

não terem atuado na área técnica da EBE S.A. ou do segmento de energia ao longo 

de suas carreiras. 

Já a análise do nível de interação com a UC da EBE S.A. revelou que, por 

exceções diversas, a totalidade dos entrevistados do “grupo 1” não foi objeto dos 

programas de desenvolvimento oferecidos pela UC à maioria dos novos empregados 

da EBE S.A. Associado a isto, os membros do “grupo 1”, destacaram a ausência de 

interação com a UC no desenvolvimento complementar de suas carreiras. Logo, 
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identifica-se um grupo de executivos integralmente formado sem interveniência da UC 

da EBE S.A. 

Quando questionados acerca da atuação da UC na formação de suas equipes, 

a totalidade dos entrevistados do “grupo 1" destacou que, apesar do conhecimento da 

existência ações de desenvolvimento realizadas, consideravam baixa a agregação de 

valor e possível que muitas delas pudessem ter sido realizadas externamente.  

Tais constatações levaram ao aprofundamento da análise do perfil dos 

entrevistados buscando identificar outras características que pudessem auxiliar no 

diagnóstico de seu posicionamento. Assim, o que se encontrou neste grupo foi um 

elevado nível de interação com outras empresas de mercado em relação a todos os 

demais entrevistados, seja pela trajetória pessoal ou pelo papel desempenho dentro 

da EBE S.A. que exigiu essa aproximação. A totalidade dos membros deste grupo 

informou possuir sólida experiência em outras empresas além da EBE S.A., sejam 

experiências prévias em empresas do setor privado ou atuação em empresas 

subsidiárias do grupo da EBE S.A., além de um relacionamento acentuado com 

empresas do mercado privado nacional e internacional. 

Na visão dos executivos do “grupo 1”, o modelo de atuação da UC da EBE S.A. 

representa uma exceção em relação a outras experiências por ele vivenciadas e 

verificadas em outras organizações. Por esta razão, questionam a real necessidade 

de implantação e manutenção de uma UC numa organização. 

Surge de maneira acentuada neste grupo a proposição de estabelecimento de 

parceiras externas para o desenvolvimento de competências em todos os níveis, 

desde as competências técnicas até as comportamentais, incluindo as de gestão e 

com especial destaque para as de liderança onde, acreditam, a melhores ações de 

desenvolvimento estão disponíveis em instituições de mercado. Com relação às 

competências técnicas, entendem que, de alguma forma, há conhecimentos críticos e 

específicos disponíveis apenas dentro da EBE S.A. e que a empresa deve atuar para 

preservá-los, aprofundá-los e disseminá-los sem que, para isso, necessite de lançar 

mão de uma estrutura como uma UC. 

A responsabilidade pela educação corporativa, na visão dos representantes 

deste grupo, compete à área de recursos humanos da empresa que, independente de 

adotar uma UC, deve ter como direcionador principal o desenvolvimento das pessoas 

associado ao preenchimento das lacunas de competências nas diferentes áreas da 

organização, além do desenvolvimento de carreira dos indivíduos. Defendem os 
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executivos entrevistados neste grupo, a concessão de maior nível de autonomia para 

os empregados no desenvolvimento de suas próprias carreiras com apoio e suporte 

da empresa no desenvolvimento dos que forem identificados como talentos. 

A área de RH deve atuar alinhada às estratégias da empresa e próxima à alta 

administração na visão deste grupo. Como principal produto, deve implementar trilhas 

de desenvolvimento voltadas para as carreiras da EBE S.A., alinhadas às estratégias 

de longo prazo da organização, e que apontem as prioridades de desenvolvimento da 

empresa em suas diferentes áreas de atuação. 

Acerca dos recursos dedicados à UC, os entrevistados deste grupo propõem 

uma drástica redução das instalações físicas internas dedicadas à educação 

corporativa e a supressão do quando de especialistas técnicos com atuação integral 

nas atividades da UC.  

Questionados quanto ao modelo vislumbrado para uma UC caso a empresa 

opte por sua manutenção, indicam que esta deveria ser enxuta e concentrar-se no 

papel de articuladora das áreas da empresa e parceiros externos para construção de 

trilhas de desenvolvimento e carreira. Deveria, ainda, atuar na mapeamento e gestão 

dos conhecimentos críticos da companhia fomentando e apoiando a passagem de 

conhecimento entre gerações mais e menos experientes. No relacionamento com os 

empregados, apontam espaço para adoção de recursos tecnológicos que favoreçam 

a redução das interações presenciais e promovam a alavancagem das interações 

virtuais, citando como exemplo situações do cotidiano fora da empresa. 

Por fim, parte dos entrevistados deste grupo atribui à UC a responsabilidade 

pela permanente atuação no alinhamento dos empregados da empresa aos valores, 

à cultura e às prioridades da empresa. Nesse sentido, propõem formações 

complementares, incorporadas às trilhas de desenvolvimento, e que fomentem a 

absorção pelos empregados das atitudes e comportamentos preconizados pela 

companhia, além de conhecimentos básicos que permitam compreender o negócio 

em que a empresa atua e acompanhar seus resultados.  

O segundo grupo, composto por 10 executivos da EBE S.A., possui as 

seguintes características: 

 

 

 

 



95 

 

Grupo 2: Favoráveis à Universidade Corporativa 

Membros Faixa Etária 
(anos) 

Tempo de 
empresa 
(anos) 

Formação 
Acadêmica 

Ênfase da 
Formação 

Nível de 
Interação 
com a UC 

Membro 1 50 a 60 Entre 30 e 35  Especialização Técnica Moderado 

Membro 2 40 a 50 Entre 10 e 20  Especialização Gestão de 
Negócios 

Moderado 

Membro 3 50 a 60 Entre 30 e 35  Superior Técnica Moderado 

Membro 4 Acima de 60 Acima de 35 Doutorado Técnica Moderado 

Membro 5 50 a 60 Entre 30 e 35  Especialização Técnica Moderado 

Membro 6 40 a 50 Entre 10 e 20 Mestrado Gestão de 
Negócios 

Baixo 

Membro 7 40 a 50 Entre 10 e 20 Especialização Técnica Baixo 

Membro 8 50 a 60 Entre 30 e 35  Especialização Técnica Baixo 

Membro 9 50 a 60 Entre 30 e 35  Especialização Técnica Baixo 

Membro 10 50 a 60 Entre 30 e 35  Superior Técnica Baixo 

Quadro 9 – Perfil do Grupo 2 – Favoráveis à Universidade Corporativa 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

A análise dos atributos deste grupo mostra heterogeneidade em termos de 

faixa etária assim como tempo de atuação na empresa e grau de formação acadêmica. 

No caso do “grupo 2”, o principal elemento que caracterizou a convergência do grupo 

foi a ênfase das formações acadêmicas dos entrevistados. Pode-se considerar, 

também, como elemento de convergência do grupo, o nível de interação com UC. Este 

aspecto, contudo, não se revelou de maneira homogênea nos entrevistados já que a 

interação com a UC, apesar de existente, se dá em distintos níveis de intensidade. 

Assim como no grupo anterior, a análise que levou à identificação e delimitação 

do “grupo 2” considerou a formação acadêmica e as experiências de cada executivo 

com a UC seja no próprio desenvolvimento ou no desenvolvimento das suas equipes. 

Com relação à formação acadêmica, verificou-se que, predominantemente, os 

entrevistados do grupo têm como base de sua formação a graduação em cursos de 

engenharia. Assim, pode-se afirmar que a totalidade do grupo – seja pela formação 

básica ou pela ênfase dada à formação complementar – possui um consolidado e 

acentuado viés técnico relacionado ao segmento de energia no qual a EBE S.A. atua.  
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Quanto às experiências dos entrevistados com a UC no seu próprio 

desenvolvimento, verificou-se que 90% dos entrevistados passaram pelos programas 

de desenvolvimento de novos empregados oferecidos pela UC. Assim, de maneira 

diametralmente oposta ao grupo anterior, os executivos do “grupo 2” tiveram, de 

alguma maneira, a interveniência da UC em suas formações (em alguns casos, não 

exatamente a UC formalmente denominada desta forma, mas a entidade de educação 

corporativa da empresa, já existente desde a fundação da empresa). 

Os executivos do “grupo 2” apontam os programas de desenvolvimento de 

novos empregados como um dos pontos de maior notoriedade na atuação histórica 

da UC, destacam a relevância e qualidade de tais cursos, mas evidenciam terem sido 

basicamente suas únicas experiências com a entidade ao longo de suas carreiras.  

No que diz respeito ao desenvolvimento técnico das equipes, a maior parte dos 

do grupo relata perceber a atuação da UC. Alguns destacam experiências recentes 

com a UC; outros, apontam experiências periódicas – ainda que com intervalos 

irregulares de tempo. Como exemplo, os membros do grupo apresentam programas 

educacionais estruturados para formação continuada de equipes apontando a adoção 

exitosa de conceitos como a certificação de conhecimentos e trilhas de 

desenvolvimento. Destacam, contudo, tratarem-se de experiências específicas e, de 

certa maneira, isoladas, entendendo haver espaço para melhoria na atuação da UC, 

especialmente no desenvolvimento das competências de gestão. Destacam, ainda, o 

elevado nível de esforço e dedicação por parte das áreas demandantes em prol da 

concretização dos programas sugerindo maior proatividade na atuação da UC. 

Os participantes do “grupo 2” demonstram conhecimento e valorização acerca 

do conceito de uma UC, motivo pelo qual defendem a preservação da UC da EBE 

S.A., apesar do posicionamento crítico. Diagnosticam uma lacuna da UC em relação 

ao que consideram as melhores práticas estabelecidas no mercado em educação 

corporativa e apontam diversas oportunidades de melhoria.  

Um dos aspectos de maior destaque dos discursos dos participantes do “grupo 

2” é a percepção do baixo nível de envolvimento da UC com alta administração da 

empresa. Em sua totalidade, queixam-se do distanciamento e postura reativa da UC. 

Na percepção dos entrevistados que compõem esse grupo, a UC deveria adotar ou 

propor mecanismos para que a alta administração da EBE S.A. participasse das 

decisões e direcionadores de educação corporativa da empresa.  
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Os executivos do “grupo 2” destacam, também, uma baixa percepção de 

alinhamento das ações da UC à estratégia de longo prazo da EBE S.A, demonstram 

dificuldade em definir a proposta de valor da UC e relatam a percepção de aparente 

estagnação da UC, especialmente nos últimos cinco anos. 

Como solução para o alinhamento estratégico, a maioria dos entrevistados do 

“grupo 2” indica a supressão dos cardápios e portfólio de cursos e a implantação de 

trilhas de desenvolvimento que apontem para a estratégia da empresa e, além disso, 

confiram autonomia aos empregados no desenvolvimento de suas carreiras.  

Em relação ao mix de formação dos empregados, os membros do “grupo 2” 

destacam que as trilhas de desenvolvimento devem ser estruturadas não apenas com 

foco no desenvolvimento de competências técnicas, mas também nas de gestão, de 

liderança e comportamentais. Devem, ainda, possuir formações internas e externas. 

Outro aspecto que merece destaque nas percepções deste grupo é a 

necessidade de maior aproximação da UC à gestão de pessoas da EBE S.A. Os 

entrevistados percebem baixa conexão das ações promovidas pela UC ao processo 

de desenvolvimento de carreira para o quê apontam, novamente, como solução a 

integração de trilhas de desenvolvimento ao processo de carreira. 

Ainda como pontos de melhoria, os entrevistados deste grupo sinalizam a 

necessidade de atuação da UC na celebração de parcerias externas em alguns casos 

onde, reconhecidamente, a competência no assunto não estiver instalada na empresa 

como, por exemplo, no desenvolvimento das competências de gestão e de liderança.  

Destacam, também, a necessidade de alavancagem de formas alternativas de 

aprendizado, em especial, com adoção de recursos tecnológicos  

Por fim, em relação a questões estruturais e de alocação dos recursos 

dedicados, o grupo aponta unanimemente oportunidades de otimização das 

instalações físicas atualmente destinadas a oferta de cursos presenciais pela UC, 

assim como redução do número de especialistas técnicos em dedicação exclusiva. 

Além das oportunidades de melhoria, o grupo evidencia pontos fortes na 

atuação da UC da EBE S.A. Os cursos de desenvolvimento de novos empregados – 

como já destacado – são citados como referencial na atuação da UC, assim como sua 

competência histórica na formação técnicas dos empregados da empresa.  

Apesar da similaridade dos discursos dos executivos do “grupo 2”, percebeu-

se a existência de diferentes nuances que levaram à delimitação de um subgrupo 

composto por cinco entrevistados com nível de posicionamento crítico, notadamente, 
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mais elevado em relação aos demais participantes do grupo. O aprofundamento da 

análise do perfil deste subgrupo – aqui denominado de “subgrupo 2a” – revelou 

tratarem-se, em sua totalidade, de executivos com nível de interação com a UC bem 

abaixo dos demais membros do “grupo 2”. 

Não foram verificadas divergências de opiniões entre os entrevistados do 

“subgrupo 2a” em relação ao “grupo 2”, apenas intensificação do posicionamento 

crítico. O “subgrupo 2ª” apresentou maior percepção de distanciamento da UC em 

relação à alta administração, demonstrou-se mais crítico com a desintegração do 

processo de desenvolvimento ao demais processos de gestão de pessoas, deu maior 

ênfase à proposição das trilhas de desenvolvimento e posicionou-se de maneira mais 

enfática quanto à celebração de parcerias externas. 

Os participantes do “subgrupo 2a” conseguem visualizar a atuação da UC na 

formação das equipes, contudo de maneira pouco estruturada e continuada. 

Percebem ações isoladas, ofertadas na maioria das vezes sem diálogo prévio e, 

prioritariamente, focadas no desenvolvimento de competências técnicas. Dão 

destaque à necessidade de apropriação do desenvolvimento comportamental e 

atitudinal pela UC EBE S.A. 

Com relação aos recursos físicos e humanos dedicados à UC, os membros do 

“subgrupo 2a” defendem uma acentuada redução dos espaços físicos dedicados à 

UC e a supressão de especialistas técnicos dedicados que, em sua visão, deveriam 

atuar prioritariamente nas áreas de negócio da empresa e, sob demanda, na UC, em 

regime de dedicação parcial temporária. 

Apesar de também reconhecerem os programas de desenvolvimento de novos 

empregados como um dos destaques da UC, os membros do “subgrupo 2a” apontam 

oportunidades de melhoria nesta prática que, avaliam, poderia ser melhor aproveitada 

para a identificação, alocação e desenvolvimento de carreira de novos empregados. 

Além das questões já destacadas, os participantes do “subgrupo 2” observam 

com preocupação a lacuna existente em termos de modernização e aporte tecnológico 

ao processo educacional. Com menções a experiências da vida pessoal, questionam 

o elevado perfil presencial das ações educacionais propostas pela UC. Nos discursos, 

sugerem uma grande aceleração do uso de tecnologia associada às ações da UC. 

Na visão de alguns entrevistados do “subgrupo 2a” seria, ainda, papel da UC o 

alinhamento dos empregados aos valores, à cultura e às prioridades da empresa. Para 

isso, entendem que caberia uma abordagem educacional corporativa, de caráter 
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transversal, pautada no uso de recursos tecnológicos, para disseminação de 

conhecimentos básicos e fomento aos comportamentos esperados pela organização. 

Por fim, os entrevistados do “subgrupo 2” parecem estar de alguma maneira 

propensos a se tornarem desfavoráveis à manutenção da UC caso esta, no curto 

prazo, não implemente as melhorias que julgam necessárias.  

 

6.1.1. Consolidação das percepções dos entrevistados 

 

Conforme evidenciado nas entrevistas, apesar de, numa primeira análise, os 

entrevistados apresentarem relativa homogeneidade por se posicionarem 

criticamente em relação à UC da EBE S.A., quando analisadas as suas percepções 

ante a cada um dos elementos que devem constituir uma UC – de acordo o marco 

teórico definido neste estudo –, frente às suas formações acadêmicas e às suas 

próprias experiências com a UC, é possível distinguir posições bastante díspares. 

Como verificado, a ênfase da formação acadêmica dos entrevistados parece 

ser determinante para o posicionamento favorável ou não à manutenção da UC. 

Os executivos com formação predominantemente nas disciplinas de gestão e 

negócios, sem histórico de desenvolvimento ou atuação na área técnica, não 

observam valor nas entregas da UC e, portanto, não hesitam em propor sua extinção. 

Ao analisar o contexto organizacional destes executivos, vimos que se tratam de 

executivos com estreita aproximação e relacionamento com o mercado externo. Cabe, 

destacar, também, se tratarem de executivos que atuam hoje como responsáveis por 

iniciativas que buscam reposicionar a EBE S.A. como um todo; iniciativas voltadas 

para o reestabelecimento financeiro da empresa, para o resgate de sua imagem de 

mercado e para o fortalecimento da gestão corporativa da EBE S.A.  

Para estes executivos, portanto, que formam o “grupo 1” dos entrevistados, a 

UC parece representar custos, sem retorno perceptível ou tangível. O posicionamento 

destes executivos, se reflete, também, numa baixa percepção de qualidade da 

atuação da UC na formação das equipes da EBE S.A., à exceção do desenvolvimento 

de algumas competências técnicas críticas que consideram específicas e estratégicas 

para a EBE S.A. Contudo, a percepção de valor é nula em relação às disciplinas de 

gestão, de liderança e comportamentais para as quais propõem o completo 

desenvolvimento por meio de parcerias externas. 
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Já os executivos com formação na área técnica, apesar de críticos, enxergam 

valor na UC e defendem a sua manutenção. Como evidenciado, estes executivos, que 

conformam o “grupo 2 dos entrevistados, reconhecem a atuação da UC na formação 

de suas equipes e na sua própria formação, mesmo que num passado não tão 

recente. De maneira convergente ao posicionamento dos executivos do “grupo 1”, os 

entrevistados do “grupo 2” apontam lacunas e deficiências da UC na formação em 

disciplinas de gestão, de liderança e comportamentais 

Como visto, o nível de interação dos executivos do com a UC da EBE S.A., seja 

na própria formação ou na formação das equipes, parece também guardar correlação 

com o posicionamento de cada entrevistado que se torna mais crítico à medida em 

que se percebe menor interação com a UC. 

Os executivos do “grupo 1”, que relatam muito baixa ou inexistente interação 

com a UC, são os que também propõem se mostram desfavoráveis à sua 

manutenção. Já os executivos do “grupo 2” que, em algum nível se relacionam com a 

UC, defendem sua manutenção, desde que aprimorada. 

Em relação ao modelo de UC instalado, na visão dos executivos do “grupo 2” 

a percepção de oportunidades de melhoria prepondera sobre a percepção de pontos 

fortes. Algumas oportunidades de melhorias surgem, contudo, com diferentes 

nuances e níveis do posicionamento crítico, razão pela qual foi possível delimitar o 

“subgrupo 2a” no qual os executivos demonstram maior nível de posicionamento 

crítico em relação à UC. Os executivos do “subgrupo 2” parecem, inclusive, estarem 

propensos a se tornarem desfavoráveis à manutenção da UC caso não se 

implementem as melhorias que avaliam como críticas e necessárias. 

De maneira geral, os principais aspectos destacados pelos executivos do 

“grupo 2” que devem ser objeto de ações por parte da EBE S.A. estão relacionados à 

aproximação da UC à alta administração da empresa, ao alinhamento estratégico do 

modelo de educação corporativa, à integração das ações de educação corporativa 

aos demais processos de gestão de pessoas – com destaque para desenvolvimento 

de carreira –, à implantação de trilhas de desenvolvimento para o desenvolvimento 

integrado de competências técnicas, de gestão e comportamentais, à aplicação de 

tecnologia ao processo educacional, ao estabelecimento de parcerias externas 

especializadas e à otimização dos recursos físicos e humanos dedicados à UC. 

 O quadro a seguir sintetiza as percepções de cada um dos grupos de 

entrevistados aos elementos do modelo teórico de UC proposto neste trabalho: 
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Grupo Elementos de 
convergência Síntese do Posicionamento 

Grupo 1 

Desfavoráveis à 
UC 

Apresentam formação 
acadêmica com ênfase nas 
áreas de gestão e negócios  

Relatam nível de interação 
praticamente nulo com a 
UC na formação de 
equipes, além de nenhuma 
experiência na própria 
formação. 

Possuem alto nível de 
interação com o mercado 
externo com atuações em 
empresas do setor privado 
ou do grupo da EBE S.A. 

Apontam baixa percepção de valor 
relacionado às ações da UC. 

Entendem que o desenvolvimento de 
empregados deve estar associado à 
gestão de pessoas e é escopo de 
atuação da área de RH. 

Indicam a celebração de parcerias 
externas e implantação de trilhas de 
desenvolvimento 

Não legitimam as ações da UC nas 
áreas de gestão, liderança e 
desenvolvimento comportamental 

Sugerem mais autonomia para os 
empregados no desenvolvimento de 
carreira, com suporte da empresa no 
desenvolvimento de talentos. 

Propõem a redução drástica de 
instalações físicas dedicadas à UC e 
a supressão de especialistas técnicos 
dedicados exclusivamente. 

Não destacam pontos fortes na 
atuação da UC. 

Grupo 2 

Favoráveis à UC 

Possuem formação 
acadêmica com ênfase na 
área técnica 

Apresentam nível 
moderado de interação com 
a UC caracterizado por 
experiências recentes ou 
periódicas na formação 
técnica de equipes, além de 
algum nível de experiência 
na própria formação 

Destacam a importância da 
aproximação da UC à alta 
administração e relatam baixa 
percepção de alinhamento das ações 
da UC às estratégias da empresa. 

Apontam necessidade de maior 
integração da UC à gestão de 
pessoas, em especial, ao 
desenvolvimento de carreira. 

Apontam a necessidade de adoção 
de trilhas de desenvolvimento.  

Evidenciam a importância do 
desenvolvimento integrado de 
competências com forte crítica as 
ações da UC nas áreas de gestão, 
liderança e desenvolvimento 
comportamental 

A respeito da alocação de recursos, 
sugerem otimização de instalações e 
de profissionais dedicados à UC. 

Identificam os cursos de formação e a 
competência na formação técnica 
como pontos fortes da UC. 
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Grupo Elementos de 
convergência Síntese do Posicionamento 

Subgrupo 2a 

Favoráveis à UC, 
porém altamente 

críticos 

Possuem formação 
acadêmica com ênfase na 
área técnica 

Apresentam baixo nível de 
interação com a UC 
percebendo atuação não-
estruturada na formação 
técnica de equipes, além de 
baixa experiência na 
própria formação 

Além de corroborarem as percepções 
do grupo 2: 

Relatam a percepção de grande 
afastamento da UC das áreas da 
empresa, assim como uma atuação 
reativa. 

Indicam a necessidade de acentuada 
elevação do uso de tecnologias 
educacionais. 

Destacam a necessária integração ao 
processo de desenvolvimento de 
carreira. 

Sugerem a redução de instalações 
físicas dedicadas à UC e a supressão 
de especialistas técnicos dedicados 
exclusivamente. 

Citam a competência na formação 
técnica dos empregados como ponto 
forte da UC. 

Sugerem a atuação da UC no 
alinhamento dos empregados aos 
valores, à cultura e às prioridades da 
empresa 

Demonstram-se propensos a apoiar 
eventual extinção da UC caso não 
sejam implementadas melhorias 
estruturais no curto prazo 

Quadro 10 – Comparativo das Percepções por Tipologia 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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6.2. Resposta à problemática 

 

A questão de pesquisa colocada para o presente estudo foi verificar se o 

sistema de educação corporativa da EBE S.A refletido, na sua universidade 

corporativa, seria aderente a um modelo estratégico de gestão de pessoas e capaz 

de promover o desenvolvimento de competências que assegurem o êxito da EBE S.A. 

frente aos seus novos desafios organizacionais 

Para responder a essa questão, foi desenvolvido um modelo teórico (figura 4, 

p.63) que posiciona uma UC como responsável pelo desenvolvimento de 

competências e pela aprendizagem organizacional que tornam sustentáveis as 

vantagens competitivas da organização em que atua. Para que isso aconteça, de 

acordo com o modelo teórico desenvolvido, é necessário, primeiramente, que a UC 

se instale no contexto de um modelo estratégico de gestão de pessoas o que implica 

em características e funções especificas que precisará desempenhar. Além disso, 

para que atinja seus plenos objetivos, o modelo de UC adotado precisa estar alinhado 

aos princípios de educação corporativa que, como vimos, diferenciam uma 

universidade corporativa de um centro de T&D. 

 

6.2.1. Quanto ao modelo estratégico de gestão de pessoas 

 

Embora não fosse esse o objetivo principal da pesquisa, foi necessário analisar 

as condições do modelo de gestão de pessoas da EBE S.A. no intuito de diagnosticar 

se a sua UC estaria inserida num ambiente estratégico de RH como um todo. De 

acordo com Motta e Vasconcelos (2006), o modelo estratégico de gestão de pessoas 

possui determinadas características e funções que o diferenciam do modelo 

tradicional. Tais características apontam para questões como um envolvimento da alta 

administração com a gestão de pessoas, a avaliação de resultados em RH, o 

estabelecimento de alianças estratégicas para a gestão de pessoas, dentre outras que 

serão exploradas mais adiante e correlacionadas com a atuação da UC.  

Com base na pesquisa realizada e nos referenciais de modelo estratégico de 

gestão de pessoas apresentados por Motta e Vasconcellos (2006), o modelo de 

gestão de pessoas da EBE S.A. se enquadraria num patamar intermediário entre o 

modelo tradicional e o estratégico, já que diversos elementos da gestão estratégica 

de RH estão em estágio de desenvolvimento. Realizado este diagnóstico, passamos 



104 

 

a analisar a atuação da UC da EBE S.A. que, portanto, está inserida num contexto de 

gestão de pessoas que ainda não atingiu o patamar estratégico, de acordo com os 

referenciais teóricos. 

Um dos pressupostos de uma UC que atua num modelo estratégico de gestão 

de pessoas é o envolvimento da alta administração. Eboli (2005) aponta que o papel 

da liderança é fundamental para a existência e sobrevivência de um sistema de 

educação corporativa. Tal percepção é corroborada por Meister (1999) segundo a qual 

um dos obstáculos mais críticos que se pode encontrar ao estabelecimento de uma 

UC é a falta de adesão da liderança. Conforme verificado na análise das entrevistas, 

na avaliação dos executivos da EBE S.A. a UC da empresa está distante da alta 

administração. Essa conclusão se revelou pela percepção de baixa proatividade da 

UC em buscar aproximação com as lideranças decisórias da empresa e pela falta de 

um sistema de governança. 

Com relação ao sistema de governança vimos, a partir da análise documental, 

que a UC da EBE S.A. de fato adota um sistema baseado em comitês. Contudo, esse 

sistema parece ser desconhecido da alta da administração da empresa e, portanto, 

pouco eficaz. De acordo com Meister (1999) é fundamental que uma UC possua um 

sistema de controle que reúna sua liderança e proporcione uma visão compartilhada 

da UC. Esse sistema de controle está relacionado à governança da UC e se 

materializa através de instâncias da liderança colegiada. O papel da governança é 

priorizar necessidade de aprendizagem, assegurar a consistência do sistema e seu 

alinhamento às estratégias empresariais, bem como orientar o desenvolvimento da 

filosofia de aprendizagem na organização.  

Outro pressuposto de uma UC que atua num modelo estratégico de gestão de 

pessoas é a viabilização da autonomia e da concretização dos interesses dos 

empregados da empresa. No modelo estratégico de RH o trabalhador busca sua 

autonomia, numa relação de menor dependência e vinculação à organização 

caracterizando-se por uma ação mais focada em si mesmo e em suas possibilidades 

de crescimento profissional (MOTTA e VASCONCELOS, 2006). A esse respeito Dutra 

(2002) também afirma que a responsabilidade pela gestão de carreira do empregado 

deixa de ser exclusivamente da empresa e passa a ser dele próprio. Com relação e 

este pressuposto, verificou-se ausência de mecanismos estruturados pela UC que 

propiciem a atuação do empregado em sua própria formação. 
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Como já destacado, o modelo teórico desenvolvido aponta a necessidade de 

alinhamento estratégico das ações da UC já que esta deve ter como principal 

atribuição a preservação das competências que asseguram vantagem competitiva à 

organização na qual se insere. Uma competência só poderá continuar a ser 

considerada estratégica se a empresa estiver adequadamente organizada para 

explorá-la inclusive através do seu sistema de gestão de pessoas (BARNEY, 2002; 

EBOLI, 2014b; MASCARENHAS, 2013).  

Ao analisar o nível de alinhamento estratégico da UC da EBE S.A. buscou-se 

verificar, primeiramente, se as ações da UC estariam apontando para o 

desenvolvimento de competências críticas e estratégicas para a EBE S.A. O resultado 

obtido através das entrevistas com os executivos é de que a UC não atua 

intensamente com foco em competências distintivas da estratégia da EBE S.A. Os 

executivos entrevistados da EBE S.A. destacam que alguns cursos e soluções 

apresentados pela UC podem até colaborar para a preservação de determinadas 

competências críticas, mas a atuação da UC não está estruturada nesse sentido já 

que o desenvolvimento dos cursos não parte a priori, na visão dos entrevistados, da 

leitura e compreensão da estratégia organizacional da empresa. 

De acordo com Mascarenhas (2013) o aprimoramento das competências 

existentes e o desenvolvimento de novas competências necessárias ao sucesso da 

organização apontam para a ideia de aprendizagem organizacional. Assim, um 

segundo elemento que propicia a análise do alinhamento estratégico de uma UC é a 

sua atuação para a construção de um ambiente de aprendizagem organizacional. A 

aprendizagem organizacional acontece quando a organização desenvolve os 

indivíduos ao se desenvolver e os indivíduos desenvolvem a organização ao se 

desenvolverem. Têm-se, assim, a institucionalização do aprendizado em circuito duplo 

que permite a criação de modelos mentais compartilhados e a rápida reinvenção 

organizacional diante das mudanças de contexto com o intuito de assegurar 

vantagens competitivas sustentáveis (DUTRA, 2004; MASCARENHAS, 2013; MOTTA 

e VASCONCELOS, 2006). 

Novamente, verifica-se ser baixo o nível de alinhamento estratégico da UC da 

EBE S.A. Conforme verificado na pesquisa, a UC não atua no fomento e estruturação 

de um ambiente de aprendizagem organizacional. Prevalece de maneira acentuada o 

modelo de transmissão vertical do conhecimento do docente para o aluno não se 

destacando iniciativas de aprendizado em circuito duplo. 
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O terceiro e último elemento que permite verificar o alinhamento estratégico de 

uma UC é, segundo o modelo teórico desenvolvido, a sua atuação no 

desenvolvimento de competências. A efetividade de uma organização está 

diretamente relacionada à sua capacidade de articular a escolha estratégica com as 

competências organizacionais, funcionais e individuais. Assim, para obter uma 

vantagem competitiva sustentável, a organização deve mapear e alinhar suas 

competências organizacionais e individuais às competências essenciais que definiu 

como estratégicas (MOURA e BITENCOURT, 2006; PRAHALAD e HAMEL, 1994). 

O que se verificou na UC da EBE S.A. a esse respeito é que não existe uma 

homogeneidade no desenvolvimento de competências, tampouco uma intencional 

articulação e alinhamento do desenvolvimento das diferentes competências às 

estratégias da empresa. Os discursos dos executivos entrevistados evidenciaram 

baixa legitimação da atuação da UC no desenvolvimento de competências de gestão, 

de liderança e comportamentais. Mesmo no desenvolvimento de competências 

técnicas há críticas quanto à atuação da UC.  

 

6.2.2. Quanto aos princípios de um sistema de educação corporativa 

 

Além de atuar segundo as características de um modelo de gestão estratégica 

de pessoas e de desenvolver competências com foco na aprendizagem 

organizacional e na criação e preservação de vantagem competitiva para a 

organização, uma UC deve, necessariamente, estar plenamente alinhada aos 

princípios norteadores de um sistema de educação corporativa que apontam, ainda, 

para temas como efetividade, conectividade, disponibilidade, cidadania e parcerias,  

Como vimos, o princípio da efetividade indica que uma UC deve ser um centro 

gerador de resultados para a empresa, buscando sempre agregar valor ao negócio 

(EBOLI, 2012). Assim surge o desafio de deixar os métodos de avaliação dos 

tradicionais centros de T&D pautados nas medições relacionadas ao catálogo de 

cursos, ao uso das dependências de treinamento e ao número de participações ou 

horas de treinamento e partir para a mensuração das experiências de aprendizagem 

incorporadas ao trabalho, do atendimento às necessidades empresariais e do 

aumento do desempenho individual e organizacional (MEISTER, 1999). Nesse 

sentido, Kirkpatrick (1994) propôs as avaliações de aplicabilidade (nível 3) que 

buscam avaliar a performance do profissional e identificar o quanto o treinamento está 



107 

 

sendo utilizado no dia a dia do trabalho e as avaliações de resultados (nível 4) que 

buscam determinar se o treinamento agregou algum valor ao negócio, seja ele 

tangível ou intangível. A análise da efetividade da UC EBE S.A. demonstrou uma 

atuação prioritariamente focada em métodos tradicionais de avaliação, com esparsas 

iniciativas de avaliação de resultados nos níveis 3 e 4 preconizados por Kirckpatrick 

(1994). A baixa incidência de mensurações de resultados resulta numa menor 

percepção da efetividade do modelo, além de dificultar a identificação do valor gerado 

pelas ações da UC. De fato, verificou-se que, na percepção dos executivos 

entrevistados, é baixa a geração e agregação de valor pela UC. 

Já o princípio da conectividade aponta para uma UC que privilegia a construção 

social do conhecimento, estabelecendo conexões e intensificando a interação e a rede 

de relacionamentos entre os públicos internos e externos (EBOLI, 2012). De alguma 

maneira, esse princípio reforça os aspectos de um ambiente de aprendizagem 

organizacional. O que pôde ser percebido na UC da EBE S.A., foi a ausência de sua 

atuação no fomento às redes de relacionamento internas e externas e um baixo nível 

de atuação na construção social do conhecimento indicando, dessa forma, lacunas de 

uma atuação focada na conectividade. 

O terceiro princípio incorporado ao modelo destaca a relevância de se 

considerar a UC um processo e não um espaço físico destinado à aprendizagem 

(MEISTER, 1999). Trata-se do princípio da disponibilidade. Eboli (2012) destaca que 

a UC deve propiciar condições favoráveis para que os colaboradores realizem a 

aprendizagem a qualquer hora e em qualquer lugar ofertando e disponibilizando 

recursos educacionais de fácil uso e acesso. Esse princípio é o que, indica, portanto, 

a importância da ampliação dos formatos de aprendizagem que passa pelo 

balanceamento da modalidade presencial com o ensino a distância e o formato 

híbrido. A aprendizagem virtual, conforme defende Meister (1999), aumenta a 

flexibilidade de acesso, viabiliza a redução de custos logísticos, amplia a base 

geográfica atendida e aumenta a escala dos programas. O que se verificou a esse 

respeito na UC da EBE S.A. foi uma atuação majoritariamente focada na modalidade 

presencial. Embora a UC disponha de um campus virtual e outros recursos de ensino 

a distância, sua aplicação está abaixo das expectativas da organização, de acordo 

com a opinião dos executivos entrevistados.  

 Outro princípio norteador de um sistema de educação corporativa é a chamada 

cidadania organizacional ou corporativa. O conceito de Cidadania corporativa enxerga 
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os empregados como parte de uma comunidade da qual são cidadãos possuindo 

direitos e deveres (Motta e Vasconcelos, 2006). Eboli (2012) afirma que é papel da 

UC estimular o exercício da cidadania individual e corporativa, formando atores 

sociais, ou seja, sujeitos capazes de refletirem criticamente sobre a realidade 

organizacional, de construí-la e modifica-la, e de atuarem pautados por postura ética 

e socialmente responsável. Este aspecto surgiu nas entrevistas com os executivos da 

EBE S.A. Diversos deles entendem que falta na organização uma preocupação com 

a formação do empregado da empresa para que compartilhe os valores da 

organização, que compreenda seu contexto de atuação, que seja capaz de avaliar os 

resultados da empresa e se posicionar criticamente. Na visão dos executivos, assim 

como no modelo teórico deste estudo, caberia à UC capitanear essa formação e, de 

certa maneira, homogeneização de um modelo mental esperado dos colaboradores 

da EBE S.A. Este papel não foi observado na atuação da UC da EBE S.A. 

 O quinto e último princípio trata da questão das parcerias, definidas como 

essenciais para o êxito de uma UC. A UC, de acordo com Eboli (2012), deve entender 

que desenvolver continuamente as competências dos colaboradores é uma tarefa 

complexa, que exige o estabelecimento de parcerias internas (com líderes e gestores) 

e externas (com instituições de nível superior e credibilidade).  

Analisando primeiramente a questão das parcerias internas, resgatamos que o 

papel da liderança em relação à uma UC vai além do patrocínio e facilitação. O 

encorajamento e facilitação do envolvimento dos líderes com o aprendizado é um dos 

princípios que devem nortear uma UC. Os líderes do alto escalão devem ser 

envolvidos como alunos e professores. Em algumas organizações é parte do plano de 

carreira da organização o aprendizado de mão dupla, aprender e ensina, sendo este 

um dos requisitos para a progressão funcional da empresa (EBOLI, 2005; MEISTER, 

1999). O que se verificou na UC da EBE S.A. é que não são exploradas as parcerias 

internas com a liderança. Em relação à UC, as lideranças da EBE S.A. têm apenas o 

papel de indicar empregados para os cursos que ela oferece. Embora a UC também 

oferte cursos para desenvolvimento de líderes não há percepção de sua existência ou 

valor por parte das lideranças entrevistadas que, também, destacam não serem 

envolvidas na atividade de docência. 

A respeito das parcerias com instituições externas, Meister (1999) defende que 

são cruciais num sistema de educação corporativa. A consciência de que não se 

encerra na UC toda a competência necessária para cumprir a sua missão a levará a 



109 

 

buscar apoio de instituições de ensino nacionais ou internacionais, institutos técnicos 

e empresas de treinamento e consultoria para que atuem complementarmente. Assim, 

para a autora, a UC tem o papel de relacionar-se com instituições e empresas 

educacionais a fim de viabilizar a educação corporativa dos indivíduos da 

organização. O que se verificou neste aspecto no presente estudo é que a UC da EBE 

S.A. atua de maneira concreta em parceria com instituições externas. Na visão da 

maioria dos executivos a celebração de parcerias é importante mas deve ser 

implementada estrategicamente para conhecimentos que, de fato, a organização não 

dispõe. Para 65% dos executivos entrevistados, as parcerias não são aplicáveis em 

todos os casos. Defende este grupo que há conhecimentos críticos e estratégicos da 

organização, principalmente voltado para suas competências técnicas distintivas, que 

devem ser desenvolvidos e compartilhados internamente. As parcerias caberiam, na 

visão deste grupo, para o desenvolvimento de competências de gestão e liderança, 

além das comportamentais e dos conhecimentos básicos do setor de atuação da EBE 

S.A. O grupo de executivos que defende a extinção da UC, que representam 35% dos 

entrevistados, aponta a celebração de parcerias como o formato ideal para 

sustentação do sistema de educação corporativa da EBE S.A. Nesse sentido, propõe 

a alavancagem de parcerias tanto para o desenvolvimento de competências técnicas 

como de gestão, liderança e comportamentais. Conclui-se, portanto, que, em relação 

à celebração de parcerias externas, a UC da EBE S.A. deve estabelecer a priori onde 

serão aplicáveis estruturando um modelo estratégico de atuação em parcerias. 

 

6.2.3. Quanto ao estágio do modelo de educação corporativa vigente 

 

Conforme verificado na revisão de literatura, as universidades corporativas 

surgem no princípio do século XXI apoiando-se em atributos bem distintos daqueles 

observados nos centros de T&D. O surgimento das universidades corporativas está 

relacionado ao processo de transição das organizações. Diferentemente das 

organizações do século XX marcadas pela organização hierárquica, pela liderança 

autocrática, pela atuação em mercados domésticos, por uma força de trabalho 

homogênea, pela separação das funções de trabalho, pelo desejo de estabilidade na 

organização e pela delegação do processo de educação e treinamento às instituições 

de ensino, as organizações do século XXI migram para um modelo que preconiza as 

redes e parcerias, a liderança inspiradora, a atuação em mercado globais, a 
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diversidade da força de trabalho, as equipes interfuncionais, o desejo dos 

trabalhadores pelo desenvolvimento pessoal e a educação corporativa viabilizada por 

meio da UC (MEISTER, 1999). 

Assim, verifica-se uma mudança de paradigma no modelo de capacitação de 

indivíduos das organizações, demonstrado na figura a seguir: 

 
     Figura 3 – Centro de T&D e Universidade Corporativa 
     Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Meister (1999) e Eboli (1999) 

  

 A análise da UC da EBE S.A. revela que considerável parte de suas 

características, ainda apontam para um Centro de T&D e não para uma UC. Mesmo 

dispondo de uma plataforma de ensino a distância, a grande maioria dos cursos e 

ações educacionais se dão presencialmente. Como visto anteriormente, apesar de 

atuar no desenvolvimento de algumas das competências críticas para o negócio isso 

não se dá de maneira estruturada e alinhada a estratégia da empresa. O método e 

foco de ensino estão marcados pela passagem de conhecimento vertical, embora a 

EBE S.A. se destaque pela prática do treinamento no local de trabalho que, contudo, 

não é orquestrada pela UC. Os cursos da UC são exclusivamente destinados ao 

público interno, aspecto que a aproxima de um centro de T&D, mas com algum nível 

de utilização de docentes externos que, de maneira oposta, a aproxima do modelo 

conceitual de UC. Com relação à frequência dos treinamentos, há constância de 

oferta, principalmente no desenvolvimento das equipes técnicas, contudo não de 

maneira sequenciada via trilhas de desenvolvimento, aspecto que abordaremos 

adiante. Por fim, os resultados das ações da UC colaboram para o aumento das 
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habilidades dos profissionais e para o aumento do desempenho, este último aspecto, 

contudo, não mensurado de maneira sistemática. 

 Ao analisar a transição das organizações que, como apresentado, levou ao 

surgimento das organizações, percebe-se que a própria EBE S.A. ainda guarda traços 

bastante características das organizações do século XX como, por exemplo, uma 

forma de organização hierárquica, uma liderança em transição do modelo autocrático 

para o inspirador, a atuação prioritária no mercado doméstico, a separação das 

funções de trabalho e considerável homogeneidade da força de trabalho. Dessa 

forma, há aspectos de contexto organizacional, que extrapolam as práticas de 

educação corporativa, que colaboram decisivamente para que o sistema de educação 

corporativa da EBE S.A. ainda não tenha atingido o patamar pleno de uma chamada 

universidade corporativa, conforme os referenciais e o modelo teórico desenvolvido 

para esta pesquisa.  

 Percebe-se, contudo, ações em curso no âmbito da UC da EBE S.A. que 

buscam endereçar diversas das lacunas identificadas nesta pesquisa. Como 

verificado, pode-se afirmar que há conscientização por parte da UC da EBE S.A. 

quanto à necessidade de mudança imposta pelo novo contexto organizacional da 

empresa. Indicando a revisão da sua filosofia e modelo de atuação, a UC da EBE S.A 

priorizou recentemente junto à alta administração da empresa um portfólio de projetos 

e ações por meio dos quais busca o seu reposicionamento. As inciativas previstas, 

estabelecidas com base em boas práticas de mercado, indicam melhorias no sistema 

de governança da educação corporativa, a revisão do portfólio de serviços oferecidos 

pela UC, o desenvolvimento de parcerias estratégicas e o aperfeiçoamento do 

desenvolvimento das lideranças da EBE S.A. Além disso, a UC da EBE S.A. vem 

atuando concretamente na  otimização dos seus processos e recursos, com redução 

das instalações físicas dedicadas, com a adoção de diferentes modelos de 

aprendizagem e investindo na intensificação do uso de tecnologias educacionais. 
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7. CONCLUSÃO 

 

O ano de 2014 estabeleceu um novo marco na trajetória da EBE S.A. Após 

uma década de vertiginoso crescimento e expansão, a empresa passou a se ver 

diante de uma das mais desafiadoras fases de sua existência. A estratégia de 

expansão e diversificação com foco no longo prazo, deu lugar a planos de 

recuperação e ações maximização de resultados prioritariamente voltadas para o 

curto e médio prazos. Desaceleração, otimização e priorização incorporam-se ao 

vocabulário cotidiano da empresa. Estruturas e processos, sem exceção, foram 

postos em discussão. A fórmula, até então bem-sucedida, precisava, agora, passar 

por um profundo, ágil e desafiador processo de reflexão e mudança. 

A universidade corporativa da EBE S.A., formalmente implementada no final do 

século XX e, a partir de 2004, incumbida prioritariamente de preparar milhares e 

milhares de novos empregados para assumirem as funções técnicas e de gestão na 

empresa, se tornou, também, objeto de reflexões e questionamentos. Com a 

pronunciada retração do crescimento do quadro de pessoal da EBE S.A e a 

necessária redução dos gastos internos da empresa, incluindo os destinados à 

educação corporativa, faria sentido avançar com o modelo instalado? 

Motivada por esse questionamento, esta pesquisa buscou identificar, com base 

nas expectativas dos executivos da empresa, os componentes do modelo de UC 

adotado pela EBE S.A. que apresentam lacunas em relação a um modelo estratégico 

de gestão de pessoas indicando, assim, um possível caminho para o 

reposicionamento da UC no contexto de mudança organizacional pela qual passa a 

EBE S.A. 

A abordagem aos executivos da EBE S.A. revelou um consistente 

posicionamento critico instalado em relação à UC e permitiu a delimitação de dois 

grupos de executivos: um menor grupo que se demostra desfavorável à manutenção 

da UC da EBE S.A., e um grupo de executivos que defende a manutenção da UC mas 

identifica um conjunto de oportunidades de melhorias no modelo. 

Os executivos que se demonstraram contrários à manutenção da UC têm em 

comum uma formação com ênfase em gestão e negócios, além de uma trajetória de 

desenvolvimento pessoal e profissional com baixo, ou praticamente nulo, grau de 

intervenção da UC. Também não vislumbram valor agregado pela UC na formação de 

suas equipes. Indicam, como proposta de mudança, a intensificação da celebração 
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de parcerias externas por meio das quais, acreditam, se viabiliza o desenvolvimento 

da maior parte das competências requeridas pelo quadro de profissionais da EBE S.A. 

De outro lado, está o grupo formado pela maior parte dos executivos 

entrevistados, que defende a manutenção da UC da EBE S.A. e que, em comum, 

possuem uma sólida formação técnica na área de engenharia, assim como 

experiências com a UC no seu próprio desenvolvimento e no desenvolvimento de suas 

equipes. Este grupo destaca a atuação histórica da UC, mesmo antes de ser 

denominada dessa forma, na formação de novos empregados. Os programas de 

desenvolvimento de novos empregados são percebidos quase que unanimemente 

como o principal e mais qualificado produto da UC. A respeito deles, os executivos 

destacam não apenas o êxito no nivelamento técnico dos novos empregados, mas 

também a oportunidade de socialização e formação de redes internas de 

relacionamento. Apesar de tal reconhecimento, este grupo de executivos se posiciona 

de maneira prioritariamente crítica; identificam estes pontos fortes na atuação da UC, 

contudo, destacam vários aspectos do modelo de UC que devem ser objeto de ações 

de aprimoramento e mudança.  

Com base no modelo teórico desenvolvido para este estudo – que estabelece 

os pilares de uma UC instalada no modelo estratégico de pessoas – na análise 

documental realizada e nas percepções dos executivos entrevistados, verificou-se que 

o reposicionamento da UC da EBE S.A. deve pautar-se nos seguintes aspectos: 

i. Aproximação da UC à alta administração da EBE S.A.: a alta administração se 

ressente do distanciamento e postura reativa da UC. Uma atuação mais 

próxima dos executivos, buscando compreender seus desafios, necessidades 

e prioridades auxiliará o direcionamento das ações da UC;  

ii. Revisão do modelo de governança: a estrutura de governança adotada pela 

UC, suportada prioritariamente em comitês de composição técnica, é 

desconhecida do nível executivo da empresa. A revisão do modelo tendo como 

base a implantação de colegiados de nível executivo reposicionará a instância 

de discussão da educação corporativa no âmbito da EBE S.A.; 

iii. Integração dos processos de educação corporativa aos demais processos de 

gestão de pessoas: a percepção instalada é de que as ações de educação 

corporativa não dialogam com os processos de alocação, mobilidade e 

desenvolvimento de carreira dos empregados. A integração desses processos 

via modelo de competências é uma expectativa da organização; 
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iv. Alinhamento estratégico da UC: as ações da UC não apontam, prioritariamente, 

para as estratégias da organização. A UC necessita apropriar-se dos desafios 

estratégicos da EBE S.A. e assegurar-se de que todas as suas ações apontam, 

exclusivamente, para o desenvolvimento e preservação de competências 

críticas para o atingimento das estratégias; 

v. Implantação de trilhas de desenvolvimento: a integração dos processos de 

gestão de pessoas, especialmente a conexão entre educação corporativa e 

carreira, assim como o alinhamento das ações da UC às estratégias da 

empresa, passam, na visão dos executivos, pelo desenho e implementação de 

trilhas de desenvolvimento e carreira que confiram, inclusive, autonomia aos 

empregados no seu próprio desenvolvimento. Deseja-se a extinção dos 

portfólios e cardápios de cursos; 

vi. Fomento à aprendizagem organizacional: o modelo de transmissão vertical do 

conhecimento e aprendizagem individual deve dar lugar a um modelo que 

viabilize o aprendizado em circuito duplo, que favoreça a troca de experiências, 

que estimule o compartilhamento do conhecimento e que promova um 

ambiente mais propício à aprendizagem organizacional e à inovação; 

vii. Desenvolvimento de competências: a UC é reconhecida por sua atuação do 

desenvolvimento de competências técnicas, contudo, uma grande lacuna é 

percebida no desenvolvimento das competências de gestão, de liderança e 

comportamentais. Essa conclusão, pode, em parte, explicar o posicionamento 

contrário à manutenção da UC por parte dos executivos cujas formações 

originais têm ênfase em gestão e negócios; 

viii. Atuação voltada para resultados: é baixa a percepção de agregação de valor 

por parte da UC. A mudança de foco das avaliações tradicionais de horas 

treinadas e uso de instalações para mensurações que apontem aplicabilidade 

dos conhecimentos adquiridos e resultados alcançados deve ser uma 

prioridade da UC na busca pela efetividade de suas ações;  

ix. Fomento às redes e à conectividade: espera-se da UC uma atuação que 

conecte indivíduos por similaridade de interesses e promova a formação de 

redes internas de colaboração na EBE S.A.; 

x. Adoção de tecnologia e formas alternativas de ensino: a atuação da UC EBE 

S.A. se dá prioritariamente no formato presencial. A UC deve buscar alavancar 

o uso de tecnologias educacionais que viabilizem, de maneira simples e 
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compatível com os recursos de mobilidade já adotados na vida cotidiana do ser 

humano, a aprendizagem no formato a distância – quando aplicável – e no 

formato híbrido;  

xi. Formação de cidadãos organizacionais: um dos créditos atributos aos 

programas de desenvolvimento de novos empregados é o primeiro contato com 

a cultura e os valores preconizados pela empresa. Há uma lacuna no 

permanente alinhamento dos empregados à estratégia e às prioridades da 

empresa e na sua formação em conhecimentos básicos de um “cidadão EBE 

S.A”. Tratam-se de ações que transcendem a mera comunicação e para quais 

a UC é apontada como responsável podendo, inclusive, implementá-las em 

larga escala com adoção de EAD por se trataram de temas destinados à grande 

massa de profissionais da empresa; 

xii. Estabelecimento de parcerias internas: não há envolvimento dos líderes 

experientes na formação de novos líderes. O fomento à liderança educadora é 

destacado como papel da UC sendo indicado como iniciativa que contribui para 

a perpetuação dos traços, comportamentos e características de liderança 

preconizados pela EBE S.A.;  

xiii. Estabelecimento de parcerias externas: destaca-se, na visão dos executivos da 

EBE S.A., a necessidade de definição de uma estratégia de parcerias. 

Observa-se grande espaço para parcerias no desenvolvimento de 

competências de gestão, comportamentais e de liderança, esta última 

especialmente voltada para média e alta gerência. Com relação às 

competências técnicas, a atuação em parcerias deve ser mais seletiva voltada, 

prioritariamente, para o desenvolvimento de competências técnicas básicas. O 

desenvolvimento de competências técnicas de natureza crítica e distintiva deve 

ser a priori interno;  

xiv. Otimização de recursos físicos e humanos em dedicação exclusiva: identifica-

se a necessidade de uma acentuada redução das instalações físicas dedicadas 

às ações de treinamento presencial associada à alavancagem de formas 

alternativas de aprendizagem. Da mesma forma, percebe-se a expectativa de 

migração dos especialistas técnicos da UC para as áreas técnicas de onde 

seriam acionados sob demanda, quando necessário. Há críticas quanto ao 

descolamento e desatualização técnicos destes profissionais. 



116 

 

A análise do estágio de desenvolvimento do modelo de educação corporativa 

da EBE S.A. revelou que sua UC ainda preserva, de maneira marcante, algumas 

características típicas dos antecessores das universidades corporativas, os centros 

de T&D. A atuação plena, alinhada a um modelo teórico de UC e não ao centro de 

T&D, passa pela ampliação das formas alternativas de aprendizagem; pelo foco no 

desenvolvimento das competências críticas para o negócio; pelo fomento à 

aprendizagem organizacional; pelo desenvolvimento não apenas dos empregados da 

própria empresa, mas da cadeia de valor da empresa; pela aprendizagem contínua 

apoiada em trilhas de desenvolvimento; pela composição de um mix ideal de docentes 

internos e externo; e pelo foco no aumento do desempenho organizacional. 

Foram verificadas ações em curso na empresa voltadas para a revisão da 

filosofia e modelo de atuação da UC que endereçam o tratamento de algumas das 

oportunidades de melhoria identificadas como a reformulação do sistema de 

governança da UC, a implantação das trilhas de desenvolvimento, o aprimoramento 

do desenvolvimento das lideranças, o desenvolvimento de parcerias externas e a 

otimização de instalações físicas. As demais oportunidades de melhoria identificadas 

e destacadas anteriormente, representam, portanto, oportunidades a serem 

observadas e tratadas pela EBE S.A para que sua UC de fato atue segundo um 

modelo estratégico de gestão de pessoas. 

A UC da EBE S.A. tem diante de si uma grande oportunidade. A crise instalada 

na empresa tem propulsionado intervenções e grandes mudanças nos diversos 

contextos de atuação da EBE S.A. Os vetores dessas mudanças têm sido a 

otimização de recursos, a simplificação de processos e a aproximação com práticas 

de mercado. Conforme verificado, a liderança da UC tem consciência da necessidade 

de reposicionar-se. Num outro extremo, a alta liderança – até então distante da UC e 

crítica ao modelo implementado – demonstra preocupação e apoio à sua manutenção, 

desde que reconfigurada. À luz de todos esses fatores, estabelece-se um cenário 

propício e favorável à mudança. 

A mudança organizacional, contudo, é um processo, e não simples de ser 

trilhado. O diagnóstico da situação vigente e a clara compreensão de para onde se 

deseja ir constituem o primeiro passo. Os caminhos, porém, reservam obstáculos e 

dificuldades que precisarão ser transpostos. Como destacam Crozier e Friedberg em 

sua obra “O Ator e o Sistema” (1987), a organização na concepção burocrática – 

característica da maioria das empresas ainda hoje – é uma estruturação da ação 
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coletiva de um grupo social. Os atores sociais desse sistema detêm e controlam 

recursos – como o conhecimento técnico, por exemplo – que são fundamentais à 

organização e que constituem, portanto, zonas de incerteza sob domínio destes 

indivíduos. A mudança organizacional redistribui as zonas de incerteza e o controle 

dos recursos e, naturalmente, provoca resistências. Disso, nasce a necessidade de 

se negociar formas de trabalho com os aqueles que pertencem ao antigo grupo 

organizacional e que irão pertencer ao novo sistema, desempenhado um relevante 

papel, reciclando-se e aprendendo novas formas de trabalho (MOTTA e 

VASCONCELOS, 2006). 

De acordo com Vasconcelos et al. (2017) a mudança organizacional se trata 

da reinvenção de um sistema de regras e normas que estimule novas interações, 

comportamentos e formas de negociação necessárias para que se obtenha a 

colaboração dos indivíduos para que se organizem e implementem novas soluções. 

Nesse contexto instauram-se novos valores, nova comunicação e novas práticas 

sociais e de trabalho. 

Dessa forma, a EBE S.A. precisará lidar com a provável resistência dos atores 

organizacionais que suportam o seu atual sistema de educação corporativa. Embora 

haja propensão e ações concretas da liderança da UC rumo à mudança, além de apoio 

e expectativa por parte da alta administração, existe uma camada intermediária que 

congrega, de maneira mais próxima, centenas de pessoas habituadas e, talvez, não 

convencidas da necessidade da mudança. Será preciso, para tanto, que os atores do 

atual sistema de educação corporativa da EBE S.A. vislumbrem sua posição no novo 

sistema e compreendam como colaborar e contribuir para o êxito do sistema e para o 

seu próprio sucesso. Segundo Trepo (2002), os indivíduos são inteligentes e 

razoáveis e não são convencidos a se comportarem de maneira diferente apenas com 

base em modelos teóricos e abstratos. Mesmo que conscientemente desejem mudar 

e cooperar com o novo sistema, existem bloqueios cognitivos que podem existir no 

aprendizado de novas técnicas, novos papéis sociais e formas de interação 

(ARGYRIS, 2000). A UC precisará, portanto, atuar na gestão e facilitação da mudança, 

o que vai além dos processos de negociação. Trata-se de promover as novas formas 

de trabalho e desenvolver os novos meios de interação utilizando-se, para isso, do 

diálogo franco que favoreça o aprendizado e a superação dos bloqueios cognitivos 

(VASCONCELOS et al., 2017). 
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A necessidade de mudança na UC da EBE S.A., contudo, urge e a resposta 

não pode tardar. O movimento que se vislumbra requer da UC uma habilidade de 

reorganização e de reestruturação de recursos e processos que a levem a atuar de 

maneira eficaz, em um contexto de mudanças externas e internas. A rápida resposta, 

por meio de iniciativas e adaptações flexíveis às adversidades do ambiente 

organizacional, é uma característica das organizações resilientes que são capazes de 

se adaptar rapidamente, sem perda de resultado, atingindo um patamar superior 

(BEUNZA, STARK; 2003; GALLOPIN, 2006; MINOLLI, 2005). A resiliência 

organizacional pode ser compreendida como a habilidade que uma organização tem 

de apresentar respostas a rupturas no ambiente que apresentem potenciais ameaças 

à sua sobrevivência. Organizações resilientes se adaptam às novas condições, se 

reerguem e agem para reestabelecer o quanto antes possível o estado normal de suas 

operações (LENGNICK-HALL et al. 2011; SANCHIS & POLER, 2013).  

Na sua trajetória de mudança organizacional, a UC da EBE S.A. precisará 

desenvolver sua resiliência. No passado as organizações agiam de maneira reativa, 

assim como verificamos com os executivos ser a percepção da forma de atuação da 

UC. Contudo, o contexto mais dinâmico dos dias atuais exige das empresas um 

comportamento proativo e uma forma de atuação criativa e inovadora. O grande 

desafio da UC da EBE S.A. em seu processo de mudança organizacional passa, 

portanto, por reposicionar-se como uma organização resiliente e inovadora. 

Mais do que apenas agir com resiliência diante da ruptura que ora se apresenta, 

a UC da EBE S.A. deve buscar desenvolver este atributo com foco na sua 

sustentabilidade. A organização resiliente consegue enfrentar situações de ruptura 

com êxito, inovando e aprendendo com o processo de mudança, e alcançado 

patamares mais elevados de complexidade; mesmo diante das rupturas a organização 

resiliente aprende, evolui e se mantém estável (VASCONCELOS et al. 2017). Trata-

se do exercício da aprendizagem organizacional que, como vimos, estabelece um 

ambiente de inovação organizacional. O comportamento resiliente e inovador levará 

a UC a repensar sua atuação permanentemente e a estabelecer suas estratégias de 

longo prazo a fim de se tornar capaz de antever prováveis rupturas. Resiliência e 

inovação devem ser incorporadas ao cotidiano da UC servindo de base para 

implementação do seu audacioso projeto de mudança.  
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APÊNDICE – Roteiro das entrevistas realizadas 

 
Definição do perfil: gênero, idade, tempo de empresa, tempo em posição executiva 

1. Qual a sua formação acadêmica (graduação, especialização, mestrado, 

doutorado)?  

2. Fale um pouco sobre seu percurso acadêmico, o porquê das escolhas e como 

estas agregaram à sua formação profissional. 

3. Fale um pouco de seu percurso profissional citando os cargos ocupados ao 

longo de sua carreira, principais desafios, oportunidades e realizações. 

4. Fale de sua carreira na EBE S.A. (como chegou à empresa, principais cargos 

ocupados, principais desafios, oportunidades e realizações). 

5. Com relação ao seu cargo atual quais são as principais oportunidades e que 

lhe proporciona? E os principais desafios e dificuldades com os quais precisa 

lidar. Dê exemplos de situação vivenciadas 

6. Como você analisa o momento atual de mudança pela qual a EBE S.A. passa? 

Na sua visão quais são os principais desafios, dificuldades e oportunidades que 

se apresentam para a empresa. Dê exemplos 

7. De uma maneira geral, em sua opinião, qual deve ser o papel de uma 

Universidade Corporativa numa organização? 

8. Fale um pouco de sua própria experiência com a Universidade Corporativa da 

EBE S.A. Quais cursos realizou e como impactaram em sua trajetória 

profissional?  

9. Fale um pouco da sua experiência com a Universidade Corporativa da EBE 

S.A. na formação da sua equipe atual e das equipes pelas quais foi responsável 

10. Como você analisa a atuação da Universidade Corporativa da EBE S.A. ao 

longo da trajetória da empresa? Como você analisa esta atuação no atual 

momento de mudança pelo qual a empresa passa? 
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11. Em relação ao atual modelo de atuação da Universidade Corporativa da EBE 

S.A, quais são os pontos fortes que devem ser preservados?  E quais são os 

pontos que precisam ser aprimorados ou mesmo descontinuados? 

12. Na sua opinião, a atuação da Universidade Corporativa da EBE S.A. está 

alinhada à estratégia global da empresa? Você considera que a forma de 

atuação assegura a preservação das competências essenciais e proporciona 

vantagem competitiva à EBE? 

13. Com relação ao processo de desenvolvimento dos empregados: 

a. Você considera que os empregados estão sendo adequadamente 

capacitados nas competências requeridas? 

b. Como você avalia a sua integração ao processo de evolução de carreira 

dos empregados? 

14. Que ações você considera necessárias para a evolução vislumbrada do modelo 

de atuação da Universidade Corporativa da EBE S.A.? 

 

  


