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Empresas têm como objetivo promover educação continuada de profissionais 
 
Investir em treinamentos focados nas atividades diretas dos profissionais, visando a resultados de curto 
prazo, já não é mais suficiente para algumas empresas. Essas companhias optam, então, por assumir custos 
de infra-estrutura e administração de universidades corporativas com o intuito de promover preparações 
continuadas de seus colaboradores e, ainda, evitar a perda de conhecimentos gerados internamente. Trata-
se de uma decisão estratégica de alinhar os ensinamentos com os objetivos da empresa como um todo. 
 
Os treinamentos técnicos não são descartados, mas, por não serem tão relevantes, ficam de fora dos 
currículos dessas universidades. As instituições de ensino corporativas, segundo José Renato Domingues, 
responsável pela consultoria em Transformação Organizacional da DBM, responsabilizam-se pela difusão de 
pesquisas técnicas desenvolvidas internamente na empresa e pela atualização abrangente e prioritária dos 
profissionais. Os resultados se refletem no faturamento e na retenção de talentos. 
 
Nessas universidades, tanto profissionais quanto instituições parceiras podem ser responsáveis por propagar 
os ensinamentos. "Existe um misto de conhecimentos oriundos da própria instituição com cursos externos 
customizados para a realidade da empresa contratante", explica Antonio Caminhato, diretor do Grupo Soma. 
As universidades corporativas ofertam cursos continuados e constantes. Por isso, os contratos com essas 
instituições de ensino parceiras tornam-se menos custosos, na medida em que têm volumes e prazos 
maiores.  
 
"As empresas exigem cada vez mais do departamento de Recursos Humanos uma atuação estratégica, e 
universidades corporativas compreendem atividades nesse sentido", acrescenta Domingues. Empresas 
tecnológicas e inovadoras costumam demandar treinamentos mais constantes, tanto por falta de mão-de-
obra especializada no mercado, quanto em função do vasto conhecimento gerado pelos profissionais. 
 
Esse é o caso da Telsinc, que montou sua Academia há um ano e, desde então, dois terços dos funcionários 
já passaram pelas salas de aula. "O objetivo da Academia Telsinc é fazer com que as áreas gerem conteúdo 
com relação direta com as metas comerciais da empresa, e passem-no para os demais departamentos. Os 
cursos serão adaptados periodicamente de acordo com as metas comerciais estabelecidas nos primeiros 
meses do ano", afirma Glauco Ribeiro, diretor Financeiro para a Área Educacional.  
 
A Telsinc é uma integradora de serviços e soluções de tecnologia da informação (TI). Segundo Ribeiro, a 
estrutura da empresa é bastante complexa e é preciso que as áreas trabalhem em conjunto. Desse modo, a 
universidade corporativa assume a função de propagar os diversos conteúdos gerados entre os 
departamentos. "Como resultados, já percebemos uma diminuição no retrabalho e melhoria na satisfação do 
cliente", comemora o diretor da companhia. 
 
DISPERSÃO GEOGRÁFICA. A dispersão geográfica também incentiva a criação de uma universidade 
corporativa. A General Eletric (GE) e a Oi, por exemplo, contam com uma instituição para aglutinar a 
empresa e padronizar o treinamento, através de um currículo pré-determinado. 
 
A GE construiu sua universidade há 53 anos, em Nova York. Desde então, 10 mil executivos e líderes passam 
pelo centro de treinamento por ano. Esses profissionais levam os ensinamentos adquiridos durante os cursos, 
que podem durar de uma a cinco semanas, para seus países e atuam como multiplicadores nas filiais.  
 
Há treinamentos de liderança e técnicos, relacionados à inovação, negociações ou apresentações de 
resultados. "Cerca de 70% dos cursos são ministrados pelos próprios funcionários", acrescenta Carlos Griner, 
diretor de RH da GE. 
 
A existência de um campus próprio favorece, ainda, o processo de integração entre os colaboradores, que 
atuam distantes um dos outros. Cria-se um ambiente favorável ao desenvolvimento de uma rede de contatos 
que podem ajudar nos trabalhos futuros. "A GE já investiu cerca de US$ 1 bilhão em treinamento", afirma 
Griner.  
 
 



O diretor credita a esse sistema ainda o baixo índice de rotatividade da empresa, que alcança valores 
máximos de 3% do quadro. "Além da retenção, os treinamentos garantem retornos em produtividade e 
disseminação de cultura e valores da empresa", explica Griner. Segundo o diretor, a estrutura da 
universidade em nível nacional transforma-se de física em virtual, mas não perde em nada a essência da 
universidade. São 10 mil treinamentos sempre disponíveis em rede interna.  
 
A Universidade Oi também estimula a formação de um grande banco de dados com conhecimentos 
desenvolvidos em diversas áreas. Karen Politi, consultora de desenvolvimento de RH da empresa, garante 
que a criação de um centro de estudos, em 1999, fez com que o desenvolvimento dos funcionários fosse 
mais voltado para resultados estratégicos da empresa como um todo. "Ganhamos alinhamento, mesmo 
estando dispersos em 16 estados, e passamos a investir nos cursos certos", afirma.  
 
Foram formados 170 talentos, e os ensinamentos ficam disponíveis na rede. Através de ferramenta de 
categorização, é possível permitir o acesso de cada funcionário apenas ao conteúdo que possa lhe servir de 
alguma forma. Existem treinamentos presenciais e virtuais, oferecidos por colaboradores, capacitados como 
multiplicadores, com perfil didático, e por instituições de ensino, como a Escola Superior de Propaganda e 
Marketing (ESPM). "Os cursos são técnicos ou comportamentais, sempre focando a estratégia dos serviços da 
empresa", explica Karen. 
 
Essas duas competências também são prioritárias na Universidade Corporativa APSA, criada em 1997 e 
atualizada em 2005. A empresa administra 2750 condomínios no Rio, obtendo receita bruta anual em torno 
de R$ 36 milhões. Com 480 empregados, espalhados pelo escritório-sede e mais 13 filiais, a Apsa também 
precisou criar sua Universidade Corporativa para capacitar os colaboradores e alinhá-los com os seus 
objetivos estratégicos e os seus diferenciais de qualidade. 
 
Não são oferecidos cursos virtuais, mas, segundo Flavia Barsotti, coordenadora de RH, a companhia está se 
instrumentalizando para isso. "As aulas presenciais são ministradas por consultores e outras instituições de 
ensino contratados, além de multiplicadores próprios para questões técnicas, que demandam expertise na 
atividade", diz. A Apsa deixou que a instituição própria de ensino ficasse diretamente subordinada ao RH da 
empresa, sem criar sistema de gestão próprio. 
 
Universidades formam novos profissionais 
 
Muitas empresas montam universidades corporativas por sofrerem com a carência de mão-de-obra 
especializada no mercado. Geralmente seu foco de atuação é específico, como é o caso da Companhia Vale 
do Rio Doce, que trabalha com mineração. "Nosso objetivo é ampliar o mercado local qualificado, que sirva 
de mão-de-obra para toda a cadeia produtiva que envolve a nossa atividade. Empreiteiras e empresas 
prestadoras de serviço trabalham para a CVRD e precisam de profissionais capacitados", explica Dayse 
Gomes, gerente geral de Desenvolvimento de Pessoas. 
 
A universidade corporativa oferece cursos não só para seus colaboradores, mas ao público externo, sempre 
os associando à demanda local.  
A CVRD disponibiliza cursos de formação básica ensino fundamental e médio e profissional cursos técnicos. A 
universidade tem a parceria de instituições de ensino. 
 
Já os demais centros da universidade são voltados apenas para os profissionais internos. Eles buscam 
desenvolver a liderança e a cidadania corporativa em seus funcionários. "A criação da universidade 
corporativa, em 2003, nos permitiu contar com uma forte equipe pedagógica e ter um diálogo melhor com 
instituições de ensino", acrescenta Dayse. 
 
A Telsinc volta esforços para a qualificação dos profissionais recém-chegados à companhia. Os contratados 
passam cerca de um ano só estudando. "Os novos colaboradores assumem apenas funções básicas, em um 
primeiro momento, para se capacitarem nas tecnologias com as quais trabalharão mais tarde", explica 
Glauco Ribeiro, diretor Financeiro para a Área Educacional da empresa. 
 
Datasul criou empresa para educação corporativa 
 
A Datasul optou por criar um departamento especial para a sua universidade. Inclusive, uma nova empresa 
foi criada, a Datasul Educação Corporativa, para que o modelo de sucesso pudesse ser vendido para outras 
companhias.  



A instituição não tem espaços físicos, pois está tudo bastante automatizado. Em 1999, ano de criação da 
universidade, apenas 12 mil pessoas participaram de seus cursos, enquanto em 2006 foram 49 mil os 
contemplados. Dois mil treinamentos online estão disponíveis para todos os franqueados da rede. 
"Atendemos apenas as necessidades estratégicas da empresa. Treinamentos menos urgentes não são de 
nossa responsabilidade", explica Julio Cesar da Cunha, gerente de Aprendizagem e Conhecimento da Datasul 
Educação Corporativa. 
 
A atuação da universidade é definida ano a ano de acordo com as principais carências da empresa. Em 1999, 
o grande problema identificado era o pouco conhecimento dos produtos pelos próprios funcionários. "Todos 
os esforços foram direcionados para suprimir essa lacuna de conhecimento de produto e processo. Hoje, o 
foco é gestão, rentabilidade e crescimento", acrescenta Cunha. 
 
A proposta da Universidade CSU é trabalhar a cultura do desenvolvimento dentro da empresa, de modo a 
desenvolver cada pessoa, mas manter o conhecimento na companhia. Ou seja, se determinado colaborador 
vai embora, aquele conhecimento que ele tinha não some da companhia. Uma consultoria especializada 
identificou cinco competências da corporação talentos, liderança, atendimento, clientes e negócios para, 
através delas, as metas serem traçadas ano a ano.  
 
Em 2007, o foco será fazer os colaboradores pensarem e agirem como donos da empresa, focar o cliente e a 
qualidade e formar, desenvolver e reconhecer as contribuições individuais. Os cursos ministrados terão essas 
questões para abordar, utilizando métodos diferenciados. Treinamentos técnicos, envolvendo, por exemplo, o 
lançamento de um novo produto, é trabalhado internamente pela companhia. Já para a formação de líderes, 
por exemplo, uma consultoria externa pode ser acionada. 
 
Segundo Viviane Kakazu, gerente da área de treinamento e desenvolvimento da CSU e coordenadora da 
Academia CSU, os 9,2 mil funcionários são treinados anualmente, com cerca de 200h de capacitação e 
reciclagens constantes. Os módulos de 6 a 8 horas são fracionados ao longo de cinco dias para não impactar 
a operação. 
 
A Motorola University, localizada nos Estados Unidos, objetiva fomentar a competitividade da empresa 
através da geração da inovação. Por isso, seu foco maior está na capacitação dos gestores e líderes. Estes 
profissionais podem ficar até 18 meses na instituição de ensino, dedicando-se apenas aos estudos. 
 "Acontecem cursos institucionais, que traduzem a cultura da empresa, comportamentais e de gestão. Uma 
universidade corporativa precisa ter visão de longo prazo e de perenidade", afirma Eduardo Pelegrina, diretor 
de RH. Para os demais cargos, existe a oferta de cursos online, além de funcionários capacitados e 
homologados para prover ensinamentos nas filiais da multinacional. Só assim, a empresa conseguiu alinhar 
todos os seus treinamentos e ainda otimizar os recursos investidos nessas atividades. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, São Paulo, 12 mar. 2007. Gerencia, p. B-9. 


