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Cresce o número de companhias latino-americanas que criam universidades corporativas para 
capacitar seus empregados, com a ajuda de colegas de trabalho e parcerias com professores 
especializados. 
 
Em termos simples, uma universidade corporativa é um conjunto de cursos – Na estatal petróleos 
Mexicanos (Pemex), encontrar um de seus executivos é uma odisséia. A telefonista desconhece as 
funções do pessoal, se atrapalha com as ligações e, no melhor dos casos, transfere a chamada de 
ramal em ramal até localizar a pessoa. O que acontece entre os empregados de nível médio 
incomoda: alguns não sabem quem é o encarregado de determinada área, muitos processos se 
repetem, vários desconhecem os projetos em andamento e o conhecimento de anos se perde 
entre tantas pessoas. Apesar de a busca por informações ser um teste de paciência, o tamanho da 
empresa torna tal descontrole compreensível. Com 140 mil empregados, a desinformação é quase 
tão monstruosa quanto a empresa mexicana. 
 
À medida que se sobe na hierarquia, o problema se agrava. "Há uma fuga de conhecimento", diz 
Jesús Téllez, líder de projetos da Pemex, no México. Por isso a empresa trabalha na criação de 
uma universidade corporativa que será lançada em 2006 e cujo objetivo já foi aunciado: 
aumentar a eficiência e o desenvolvimento integral do indivíduo. Os cursos capacitarão de 
gerentes a operários. O objetivo é mostrar qual é a estratégia empresarial da Pemex, 
profissionalizar as funções, instruir sobre melhores práticas, criar métodos de ensino e conseguir 
um aprendizado duradouro. Em um primeiro momento, a universidade atuará somente na área de 
recursos humanos, mas logo deve chegar a toda a companhia com o objetivo de criar técnicas 
comuns para transmitir as idéias ou informações sobre como buscar, extrair e vender petróleo 
com sucesso. "Quem hoje está para se aposentar não sabe como ensinar aos mais jovens", diz 
Téllez. "Ganha-se eficiência com o registro e difusão das práticas dos especialistas e trabalhadores 
que saem." Afiançar a chamada cultura Pemex é a chave para uma empresa que busca 
substituições entre seu grupo e não no mercado. 
 
O projeto da petroleira mexicana não é novo no mundo, mas sim uma clara mostra de que as 
universidades corporativas tomam força na América Latina. O conceito nasceu em 1969 quando o 
McDonald’s fundou a Universidade do Hambúrguer no porão de um de seus restaurantes em Elk 
Grove Village, em Illinois. No começo, a comunidade acadêmica não levou a idéia a sério, mas nos 
anos 90 mudou de opinião ao perceber que esse conceito é um dos fatores que mantém o 
McDonald’s líder absoluto em fast food no mundo. Walt Disney, Ford, Intel, General Eletric, Xerox, 
Motorola, General Motors, Harley Davidson e Arthur Andersen são apenas algumas das empresas 
que hoje têm centros de formação para seus empregados. O motivo é bastante lógico: quem são 
os maiores especialistas em fazer e vender hambúrgueres? O McDonald’s, dizem na empresa. 
Qual empresa é capaz de transformar o ronco de uma motocicleta em música para os ouvidos? 
Harley Davidson, respondem seus executivos.  
 
"Você cria algo quando não o encontra no mercado", diz o brasileiro Luiz Augusto Costacurta, 
vice-presidente da consultoria Instituto MVC, em São Paulo, que presta assessoria a empresas 
neste tema. "A universidade corporativa mostra aos empregados qual é a estratégia do negócio." 
Alguns estudos apontam que as empresas gastam entre 2% e 10% de seu orçamento anual em 
capacitação, que se realiza internamente ou, o mais comum, em parceria com universidades. 
 
O tema está quente. Quase 40% das 500 maiores empresas do mundo que figuram no ranking da 
revista Fortune têm uma universidade corporativa e, segundo uma pesquisa realizada pela 
consultoria norte-americana Corporate University Xchange, 40% das empresas que possuem uma 
dessas universidades registraram aumento em seus lucros no ano passado. Não é por modismo 
que a Pemex investirá US$ 3,2 milhões no plano piloto de sua universidade. O espanhol Grupo 
Santander desembolsa entre US$ 4 milhões e US$ 5 milhões anuais para formar seu pessoal 



somente no Chile. "A mão não treme", diz José Manuel Manzano, diretor corporativo de recursos 
humanos do Grupo Santander no Chile. "Acadêmicos e a equipe de gerência ministram cursos, 
pois a mudança está aqui." 
 
Com esta nova forma de melhorar o negócio, os encarregados da área de recursos humanos 
dizem em alto e bom som: senhoras e senhores, tirem o pó de suas mochilas e alistem-se para 
voltar às aulas. Esta parece ser a nova forma de ascender. Mas, claro, a universidade corporativa 
não é um conjunto de cursos de capacitação. "Trata-se de um conceito que apóia e facilita para 
que as empresas conquistem seus objetivos estratégicos", diz o colombiano Humberto Serna, 
consultor estabelecido em Bogotá que ajudou ao Banco da Costa Rica e ao Banco de Gauyaquil a 
criar suas escolas. "Sua existência aumenta a competitividade das empresas no mercado", afirma 
Serna. A Pemex concorda: "O projeto de uma universidade é marcado pela visão, missão e pelo 
plano estratégico da empresa", diz Téllez. 
 
Aulas no escritório 
 
Onde se ensina? Levam-se os empregados a uma universidade ou se adapta o próprio escritório 
para que os executivos se armem de lápis e papel. Somente as empresas mais poderosas 
possuem centros especiais. "O importante é que cada empresa faça seus cursos separadamente", 
diz Serna. 
 
Em termos simples, uma universidade corporativa é um conjunto de cursos – ministrados por 
empregados internos e professores externos — que refrescam o saber dos funcionários e analisam 
o presente e o futuro com base na realidade de cada companhia. Por exemplo, em conjunto com a 
Universidade Adolfo Ibáñez, no centro de formação corporativo do BBVA no Chile, que já tem 
cerca de cinco anos, ensina-se com base nas necessidades do banco espanhol. "Além de manter 
os executivos atualizados, muitas idéias de negócios nascem nesses cursos", diz Marcos 
Balmaceda, gerente da divisão de recursos humanos do BBVA em Santiago. "São vistos os 
problemas reais." Não é à toa que o banco não se incomodou em desembolsar US$ 40,8 milhões 
para seu plano de formação mundial em 2005. A capacitação inclui desde complicados cursos de 
finanças para os executivos até a forma como os caixas devem sorrir para os clientes. 
 
No Brasil, as universidades corporativas se reproduzem como coelhos há dez anos. "Crescem a 
um ritmo de 15% ao ano", diz o consultor Costacurta. Um claro exemplo é a Petrobras, empresa 
cuja universidade já fez 50 anos e que possui os campi Rio/São Paulo e Salvador/Taquipe e 
mantém convênios de colaboração com várias universidades brasileiras. As 35 mil pessoas que 
passaram por suas aulas em 2004 sabem que sua missão é atender às demandas da empresa 
com o objetivo de seguir como uma das líderes na América Latina. "Em 2004 remodelamos os 
cursos e montamos um sistema educacional vinculado às estratégias de negócios", diz Walter 
Brito, gerente-geral da Universidade Petrobras (UP). Por exemplo, hoje se estudam sistemas de 
desenvolvimento sustentável, como extrair petróleo em águas profundas ou sistemas de energia 
renovável. Operários e gerentes freqüentam seus cursos. "A UP busca enfrentar os desafios da 
empresa", diz Brito. Para isso, no ano passado foram estruturadas quatro escolas: Exploração e 
Produção, Abastecimento, Gás e Energia e Engenharia e Demais Tecnologias. Somadas à Escola 
de Gestão e Negócios, são mais de 600 as pessoas — entre funcionários próprios e professores — 
que analisam as perguntas da empresa e estabelecem uma filosofia de trabalho. Quase todos os 
sistemas que a Petrobras utiliza hoje foram analisados por sua universidade. 
 
Uma situação parecida ocorre na venezuelana CANTV, onde a capacitação é contínua e conta com 
um dos centros tecnológicos mais avançados da América Latina. Ali nasceram programas de 
serviços corporativos, plataformas tecnológicas e iniciativas mercadológicas. O mesmo acontece 
no também venezuelano Banco Mercantil, ou ainda na empresa de telecomunicações brasileira 
Telemar. A universidade da Telemar — criada em 1999 — melhorou os serviços que a empresa 
entrega aos clientes e oferece aos funcionários extensos programas de MBA em associação com a 
Coppead, o Ibmec e a Fundação Dom Cabral. Parece pouco? A Valer, universidade da brasileira 



Vale do Rio Doce, ensina a todos qual é a estratégia da empresa e treina seus funcionários em 
temas técnicos.  
 
O fabricante argentino de tintas Alba não fica atrás. Com 80 anos de experiência no mercado, em 
2001 enfrentou o desafio de entrar no varejo depois de adquirir uma rede de lojas de pintura e 
chegou à conclusão de que necessitava de ajuda. "Com a Universidad Católica de la Plata 
profissionalizamos as 1,2 mil pessoas que compõem a força de venda", diz Noel Crettón, diretor 
do centro de capacitação para profissionais de pontos-de-venda da Alba. "Assim, aumentaremos 
nossa participação no mercado de tintas, que hoje chega a 25%." 
 
A IMAGEM IMPORTA 
 
Os benefícios de uma universidade corporativa já estão definidos: a) desenvolver o capital 
intelectual; b) assegurar a permanência dos melhores funcionários na empresa; c) substituir 
pessoal sem traumas e d) levar os funcionários a criar a estratégia empresarial. Quem bem sabe 
disso é o BanColombia, onde desde 2002 a capacitação é intensificada com as universidades. 
"Garante que vamos manter os melhores", diz Beatriz González, gerente de formação e 
desenvolvimento organizacional do BanColombia, instituição que trabalha coma Universidad de la 
Sabana, entre outras. "O empregado sabe que a empresa confia nele." 
 
Na Universidad Sodimac, da maior empresa de produtos para construção do Chile, a história é 
parecida. Fundada em 2000, já capacitou mais de 9,8 mil empregados em 2004. É onde os 
trabalhadores fazem carreira e recebem títulos como "trabalhador especializado" ou concluem 
seus estudos escolares. "Fazemos isso porque estamos convencidos de que são nossos 
empregados os que mais conhecem o negócio", diz Sergio Dittborn, gerente de recursos humanos 
da Sodimac. Mais ainda, com os cerca de US$ 1,6 milhões que investem em capacitação, se 
garante fidelidade. Um claro exemplo é o de Carolina Ojeda, gerente de uma das lojas da rede em 
Santiago. "Comecei como secretária e hoje tenho mais de 600 pessoas sob minha 
responsabilidade", conta Ojeda. "A mensagem aqui é de que, se você estuda, pode subir." 
 
Como se medem os resultados de manter uma universidade corporativa? Esta é uma pergunta 
difícil de responder. Está claro que esse tipo de instituição é capaz de melhorar os resultados de 
uma empresa e fazer crescer a satisfação de seus clientes. Por exemplo, a brasileira Algar — 
presente nas áreas de telecomunicações, agronegócio e entretenimento do sudeste e centro-oeste 
do Brasil — já sabe que sua universidade melhorou a imagem da companhia. "É preciso 
acrescentar que os empregados são mais valorizados no mercado de trabalho", diz Eliana Mello, 
gerente de desenvolvimento da Algar Universidade de Negócios. 
 
Também há uma melhoria na imagem, que faz com que "entre 15% e 20% das empresas formem 
uma universidade corporativa somente por uma questão de marketing", diz Costacurta, de São 
Paulo. "O importante é que seu gestor tenha claro qual é o seu objetivo, pois — ainda que não 
seja o principal — a imagem também importa." De qualquer forma, criar universidades 
corporativas por simples marketing não parece uma questão de modismo. Hoje o que mais 
importa é que gerentes, líderes de nível médio e trabalhadores tenham as portas abertas para 
capacitar-se e subir na hierarquia de sua empresa. "Durante dois anos li os catálogos da Sodimac 
para aprender sobre seus produtos", diz Ojeda, a gerente de uma das lojas da empresa. "Pode-se, 
sim, crescer. Valeu a pena não dormir no ponto." 
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