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Empresas descobrem nas Universidades Corporativas a oportunidade para desenvolver 
competências e alinhar estratégias traçadas em seus planos de atuação 
 
A primeira vez que se empregou o termo universidade corporativa foi em 1955, nos Estados 
Unidos. No Brasil, o conceito começou a ser adotado nos anos 90, e a partir deste século passou a 
ocorrer um boom na área: enquanto na década passada não mais do que dez empresas 
mantinham universidades corporativas, hoje mais de 120 organizações utilizam o sistema para 
desenvolver competências pessoais e empresariais em sintonia com o planejamento estratégico. 
 
Para os especialistas, esse é o resultado da conscientização dos empresários de que qualificação e 
crescimento contínuo dos colaboradores é fundamental para manter a competitividade. “Formar e 
atualizar continuamente um empregado é uma tarefa complexa, audaciosa e onerosa. No entanto, 
é inquestionável que, no atual mundo dos negócios, o ‘capital intelectual’ será o fator de 
diferenciação das empresas, e esta é a principal razão de se implantar uma universidade 
corporativa”, diz Marisa Eboli, professora da FEA/USP e autora do livro Educação Corporativa no 
Brasil: Mitos e Verdades. 
 
Não se trata de uma universidade dentro de seu conceito tradicional, mas de uma estrutura 
interna de empresa que organiza e oferece cursos ou busca associações com instituições de 
educação para isso. Não é tampouco um programa de treinamento e desenvolvimento, do qual 
difere por buscar o desenvolvimento de competências críticas do negócio em vez de habilidades 
individuais; privilegiar o aprendizado organizacional fortalecendo a cultura corporativa e o 
conhecimento coletivo, e não apenas o conhecimento individual; concentrar-se nas necessidades 
dos negócios, tornando o escopo estratégico, e não focado exclusivamente nas necessidades 
individuais; e conceber ações e programas educacionais a partir das estratégias de negócios. 
 
O alinhamento com o plano estratégico é a diferença fundamental de uma universidade 
corporativa e o que torna essa estrutura tão vantajosa. Segundo Ana Rosa Chopard Bonilauri, 
gerente de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Embratel, isso é obtido ao se desdobrar os 
objetivos empresariais definidos pela alta gestão, ou pelo acompanhamento do processo de 
planejamento por meio de metodologias de gestão, tais como Balance Scorecard e diagnósticos 
estratégicos sobre a competência crítica de sucesso da empresa, que se desdobram nas 
competências humanas de sustentação. 
 
As vantagens apontadas são muitas, e vão desde o real crescimento das competências dos 
empregados – o que influi na competência da organização e, portanto, em seus resultados – até a 
atração e retenção de funcionários e a melhora de clima no ambiente de trabalho. Segundo 
Marisa, os colaboradores orgulham-se em pertencer a uma organização que valoriza a qualificação 
e investe no desenvolvimento das pessoas. Topázio Silveira Neto, vice-presidente da Softway, 
confirma que os funcionários mostram-se mais satisfeitos e que a rotatividade chegou a diminuir 
na companhia. No Centro de Ensino Universitário Softway, exclusivo para colaboradores da 
empresa, eles têm estudo superior subsidiado, após o horário de serviço e em instalações 
próximas ao local de trabalho (em Jundiaí, SP, as aulas são ministradas no mesmo edifício). 
 
Clientes, sócios, fornecedores e mercado também passam a ver essas organizações com melhores 
olhos. Oito das dez empresas mais admiradas do país, conforme pesquisa publicada pela Carta 
Capital em 2004, mantinham universidades corporativas. No trabalho Mensuração de Resultados 
em Educação Corporativa no Brasil, fruto de uma parceria entre a USP e a Natura, obteve-se um 
alto grau de concordância em relação à melhoria da imagem institucional. “Hoje isso é muito 
valorizado no mercado de trabalho. As pessoas estão procurando desafios cada vez maiores, 
oportunidade de crescimento e empresas que têm uma gestão participativa.  



É um diferencial e atrai talentos interessados no autodesenvolvimento”, diz Elizabeth Amaral, 
diretora de Desenvolvimento da Unialgar. Em Jundiaí, por exemplo, a procura por emprego na 
Softway aumentou muito, informa Silveira Neto. 
 
Universidades corporativas, em um estágio mais avançado, adotam o conceito de educação 
inclusiva, procurando desenvolver competências em toda a cadeia de valor. Na Universidade 
Ambev, fornecedores participam em alguns casos como treinadores e os revendedores como 
treinandos. Mas, para Francisco Soeltl, vice-presidente de Tecnologia da Associação Brasileira de 
Recursos Humanos (ABRH), no Brasil ainda são poucos os casos em que se prestam serviços para 
clientes, fornecedores e até mesmo para as famílias de funcionários e comunidades ao redor da 
empresa. 
 
Uma de suas principais características é a auto-sustentabilidade. Segundo José Eduardo Nasser, 
professor de MBA da Fundação Getúlio Vargas (FGV), uma universidade corporativa deve prever o 
retorno financeiro dos investimentos. No Grupo Algar, a Unialgar é tratada como um centro de 
resultado, com orçamento, receitas, despesas e metas. “Somos uma instituição sem fins 
lucrativos, que atua na área educacional, mas isso não significa que não precisamos ter 
resultados”, diz Elizabeth. Já a Universidade Embratel não é tratada como centro de lucro. 
 
Utilizam-se nas universidades corporativas todas as metodologias de ensino-aprendizagem 
disponíveis, desde que atendam às circunstâncias mais específicas de um programa ou curso. 
“Tudo tem seu valor em cima dos requisitos de um projeto ou necessidade de aprendizagem”, diz 
Ana Rosa. Segundo Marisa, o projeto de um sistema de educação corporativa deve contemplar 
alguns princípios: competitividade, perpetuidade, conectividade, disponibilidade, cidadania, 
parceria e sustentabilidade. “Cabe salientar que uma mesma prática pode dar sustentação a mais 
de um princípio. Enfim, as práticas não são estanques; ao contrário, são dinâmicas e devem estar 
inter-relacionadas.” 
 
Na Unialgar são utilizadas metodologias vivenciais que permitem a interação e participação ativa 
dos associados. São estudos de casos reais que levam à reflexão sobre o que acontece na 
empresa, além de possibilitar a disseminação de valores e crenças da mesma. A vivência prática e 
a aplicação direta do conhecimento adquirido também são estratégias do Centro de Ensino 
Universitário da Softway, que oferece cursos superiores seqüenciais de Gestão de Relacionamento 
com Clientes e Marketing e Vendas. A Universidade Ambev trabalha com bolsas de estudo para 
incentivar a formação superior e pós-graduação; turmas fechadas de MBA ministradas por 
instituições de ensino; treinamentos presenciais através de instrutores próprios e parceiros; 
ensino a distância; canal interno de TV, entre outras modalidades. “Utilizamos diversos métodos 
de treinamento e desenvolvimento da nossa equipe. O diferencial é exatamente ter a melhor 
metodologia para cada necessidade”, diz Rodolfo Bernardes Roquette, gerente corporativo de 
treinamento da Ambev. 
 
Um recurso muito importante para os sistemas de educação corporativa é o ensino a distância. 
Marisa aponta as razões: viabilizar o princípio da disponibilidade, implantando a gestão do 
conhecimento, por meio de comunidades virtuais de aprendizagem, salas de bate-papo virtuais, 
fóruns e listas de discussão, projetos de memória técnica, plataformas e portais corporativos e 
banco de dados de melhores práticas gerenciais; e implantar projetos visuais de educação, como 
estações de autodesenvolvimento, CD-ROMs, vídeos, fitas cassetes, CD (áudio) com livro auto-
instrutivo, treinamento baseado em computador, cursos on-line e TV corporativa via satélite. De 
acordo com a Mensuração de Resultados em Educação Corporativa no Brasil, 87% das empresas 
pesquisadas afirmaram possuir iniciativas de e-learning. Segundo Soeltl, da ABRH, 450 empresas 
já adotaram o e-learning e, considerando-se somente as 57 organizações que participaram das 
quatro edições do Prêmio e-Learning Brasil, os benefícios acumulados ultrapassam R$ 600 
milhões, com investimentos inferiores a R$ 370 milhões. 
 



Em 2002, o Mc Donald’s testou um pré-projeto piloto de e-learning nas Universidades do 
Hambúrguer de todo o mundo para testar a reação dos envolvidos. Segundo Ester Andrade do 
Bonfim, consultora de comunicação e educação da Universidade do Hambúrger, o Brasil foi 
destaque pela adesão.  
 
Neste ano, em parceria com o Senac, mais de cem gerentes passarão por um programa de 
treinamento a distância. Para Waldomiro Loyolla, presidente do conselho científico da Associação 
Brasileira de Ensino a Distância (Abed) e coordenador de educação corporativa do Instituto 
Uniemp, esse método permite a formatação adequada do programa às necessidades específicas 
de tempo e conteúdo da empresa. “O sistema on-line possibilita construir novos referenciais e 
valores em grandes grupos de participação, sedimentando uma cultura e conhecimentos comuns”, 
diz Ana Rosa. 
 
A hora de dar o salto 
 
“O momento de implantação de uma universidade corporativa é muito em função do grau de 
amadurecimento profissional das organizações, ou seja, dos profissionais que a dirigem quanto a 
sua aderência a métricas em todos os níveis, não só nas áreas-fim do negócio”, diz Francisco 
Soeltl. O primeiro passo após a decisão é conhecer exatamente qual o montante financeiro 
envolvido com todos, ou pelo menos os principais, processos de ensino e aprendizado da 
organização, e a partir daí definir o potencial de otimização desses investimentos. 
 
Há dois formatos de implantação de universidade corporativa. Quando os cursos a serem 
oferecidos são de natureza técnica e específica da empresa, ela própria organiza os cursos e 
indica os professores, preferencialmente de seus quadros. O segundo modelo é quando há a 
necessidade de oferecimento de cursos formais como o ensino básico, médio, técnico, superior ou 
mesmo pós-graduação. Nesses casos, a organização se associa com escolas já estabelecidas que 
possam oferecer a certificação legal para ter validade nacional, de acordo com os parâmetros 
estabelecidos pelo MEC, informa Waldomiro Loyolla. A Softway mantém convênio com duas 
universidades: a Anhembi-Morumbi, responsável pelos cursos em Jundiaí (500 alunos) e São 
Paulo (150 alunos), e a Udesc, responsável por Florianópolis (150 alunos). 
 
Elizabeth Amaral lembra que é importante conhecer o negócio, os clientes, os concorrentes, o 
mercado e as tendências, para que se possa atender à demanda atual e preparar os talentos para 
fazer frente aos desafios futuros. Para isso, é fundamental obter o comprometimento e 
envolvimento da alta cúpula; alinhar o modelo de gestão de pessoas às estratégias do negócio; 
implantar um modelo de gestão de pessoas por competências; e conceber programas 
educacionais alinhados às estratégias do negócio. As lideranças precisam desempenhar o papel de 
educador, formador e orientador no cotidiano de trabalho, para que sejam percebidas como 
lideranças educadoras, cujo modelo de comportamento deve ser seguido e buscado pelos demais 
colaboradores da empresa. 
 
Não ter as lideranças de uma organização conscientes e engajadas no processo, ou que não 
tenham consciência dos resultados a serem produzidos, é fatal para um sistema de educação 
corporativa. Em alguns casos isso não ocorre, mas a falta de habilidade em transmitir o valor 
dessa ação a todos os níveis da hierarquia, no sentido de motivar o público-alvo a aderir a esse 
processo, adotar a mudança de postura e sair de suas zonas de conforto, diminui em muito as 
possibilidades de êxito do programa, conforme Soeltl. 
 
Já as empresas de micro e pequeno porte devem procurar encontrar outras empresas com mesmo 
perfil de demanda e assim, cooperativamente, formatar um modelo de universidade corporativa. 
Isso pode ocorrer por meio dos Arranjos Produtivos Locais (APLs), clusters, associações e 
cooperativas. Marisa Eboli cita algumas experiências bem-sucedidas de projetos de educação para 
setores de atividades específicos ou para determinadas categorias profissionais, como Educação 
Corporativa do Senac/SP. 



Rede Estratégica das Universidades Corporativas, criada pela Confederação Nacional das 
Indústrias; Universidade Virtual do Sesi (UniSesi); Universidade Abrange, da Associação Brasileira 
de Medicina em Grupo; Universidade Corporativa da Indústria da Paraíba (Ucip); Universidade de 
Alimentos (UAL); Universidade Secovi, do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e 
Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo; e Universidade Sebrae de 
Negócio (Usen), em Porto Alegre. O objetivo desses projetos é formar profissionais com o perfil de 
competências exigido pelo setor, por meio da criação de programas conjuntos de educação. 
 
“A migração do treinamento e desenvolvimento tradicional para a educação corporativa deu foco e 
força estratégica para as ações de desenvolvimento das empresas, evidenciando-se como um dos 
pilares de uma gestão empresarial bem-sucedida”, diz Marisa. E, para um melhor resultado, é 
importante que a empresa também trabalhe com o conceito de competências em outros 
subsistemas da gestão de recursos humanos, como seleção, contratação e promoções. 
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