
Indústria do
conhecimento
Universidades corporativas se consolidam
como ferramenta estratégica das empresas
e agora buscam melhoria da qualidade

Por Hélio Batista Barboza

U m prêmio entregue no início
de setembro, numa soleni-
dade em Brasília, marcou

oficialmente o reconhecimento do governo
federal à importância das universidades
corporativas (UCs) para a competitividade
das empresas. A primeira edição do Prêmio
Melhores Práticas em Educação Corporati-
va 2008 (Prêmio Educor 2008), oferecido
pelo Ministério do Desenvolvimento,

Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e
pela Associação Brasileira de Educação
Corporativa (Abec), elegeu cinco projetos
como melhores práticas nessa área.

"São práticas consistentes, com expe-
riência acumulada e, sobretudo, com o
apoio institucional das organizações que
abrigam as universidades corporativas",
elogia Ana Rosa Bonilauri, presidente da
Abec. "Em todas elas se percebe a grande



consciência sobre o diferencial que as
pessoas trazem às organizações."

O MDIC ainda prepara a edição de
um livro com as experiências vencedo-
ras, como a da Académie Accor, uma das
pioneiras do gênero no país e a primeira
universidade corporativa criada no exterior
pela rede hoteleira francesa. Só no ano
passado, quando completou 15 anos de
Brasil, a Académie realizou 123.500 ações
de treinamento, ao mesmo tempo em que
passou a se chamar Académie Accor Latin
América - agora, sua atuação se estende
para todo o continente.

Nesse período, as UCs disseminaram-se
no mundo empresarial brasileiro. Depois
da Accor, empresas como McDonald's,
Vale e Petrobras também criaram as suas.
Hoje, elas são cerca de 200 em todo o país,
de acordo com levantamento feito por
Marisa Éboli, professora da Faculdade de
Economia, Administração e Contabilidade
da Universidade de São Paulo (FEA/USP)
e autora do livro Educação Corporativa
- Mitos e Verdades.

A primeira UC de que se tem notícia
surgiu em 1955 - o Crotonville Manage-
ment Development Institute, da General
Electric -, mas foi só a partir do final dos
anos 80 que tais instituições espalharam-
se pelas grandes empresas americanas,
que buscavam complementar a formação
acadêmica de seus empregados, já que as
escolas tradicionais não acompanhavam o
ritmo das mudanças da globalização.

O crescimento de UCs foi acompa-
nhado por grandes mudanças: segundo a
professora e consultora americana Jeanne
Meister, considerada a maior especialista
no assunto, enquanto a universidade corpo-
rativa da década passada existia principal-
mente como um campus, hoje ela consiste
num processo e não num local físico. Em
2004, por exemplo, a Accor vendeu o pré-
dio-sede da Académie, em Campinas (SP),

após descentralizar as ações de educação
dos funcionários.

No Brasil, o ensino corporativo cresce
mais em qualidade do que em quantidade,
aponta José Rincon Ferreira, diretor de
Articulação Tecnológica da Secretaria de
Tecnologia Industrial do MDIC. "Houve
melhorias na adequação dos currículos
às estratégias de negócio e conquistas
hierárquicas, como a quantidade cada vez
maior de unidades ligadas à alta diretoria
das corporações", observa.

A universidade corporativa procura
transformar a empresa numa organiza-
ção voltada ao aprendizado, na qual o
conhecimento é tratado como vantagem
competitiva. Além de incentivar atividades
de autodesenvolvimento, ela constitui um
instrumento para atrair e reter talentos.

Trata-se de uma evolução dos antigos
departamentos de T&D, que funcionavam
de maneira mais reativa e ofereciam uma
grande variedade de programas abertos,
atingindo um público amplo. Já as UCs
atendem individualmente determinadas
áreas, buscando um foco mais estratégico.
Enquanto os departamentos de T&D de-
senvolviam habilidades, as universidades
corporativas buscam o desenvolvimento de
competências. Seu escopo é mais amplo e
abrange desde os funcionários terceirizados
até os clientes.

A Bematech, empresa paranaense de
automação comercial, foi uma das ven-
cedoras do Educor 2008. "[O prêmio]
ratifica nosso modelo de gestão de capa-
citação", diz Luiz Carlos Valle Ramos,
diretor de desenvolvimento organizacio-
nal da companhia. Os cursos das UCs não
se limitam a ensinar técnicas específicas
e rotinas de trabalho, abordam também
valores organizacionais e qualidades de
liderança, utilizando os recursos multimí-
dia e as aulas a distância. "É preciso ter
um corpo de profissionais preparados não



só em desenvolvimento de pessoas, mas
conhecedor também das demais funções
que se integram e complementam a ação
educacional ampliada na organização",
afirma Bonilauri. Segundo a presidente da
Abec, tais funções incluem desde o pla-
nejamento estratégico até a avaliação de
resultados organizacionais e humanos.

Uma pesquisa feita pelo MDIC mostrou
que 93% das UCs brasileiras encontram-se

A universidade corporativa
procura transformar a empresa
numa organização voltada ao
aprendizado e ao conhecimento

nas empresas de grande porte. Isso se deve
aos custos elevados para se implementar e
manter as universidades, que consomem
5% a 10% da folha de pagamento. Mas
existem alternativas para reduzir a despesa
e até gerar receita própria. Algumas conse-
guiram a independência financeira depois
que, entre outras medidas, começaram a

cobrar pelos cursos. Uma opção para di-
minuir o gasto é a criação de universidades
corporativas setoriais, como a Universidade
Secovi, do mercado imobiliário, e a Uni-
versidade Sebrae de Negócios, para micro
e pequenas empresas.

Outro caminho é a parceria com ins-
tituições de ensino tradicionais. Além de
reduzir o custo da UC, essa cooperação
melhora a qualidade dos cursos e permite
que eles emitam certificados reconhecidos
pelo Ministério da Educação. "A parceria
se dá tanto na construção de currículos
que atendam às especificidades do negócio
quanto na indicação do corpo docente, que
pode utilizar profissionais da empresa e da
escola/universidade", diz Bonilauri.

Foi a parceria com a Universidade Fede-
ral de Santa Catarina que levou a Embraco a
vencer o Prêmio Educor 2008, na categoria
Universidade Empresa. O relacionamento
entre a indústria de compressores e a uni-
versidade catarinense começou em 1982,
para reduzir a dependência da Embraco em
relação ao licenciamento da tecnologia de
empresas estrangeiras. Os resultados não
demoraram: cinco anos depois, era lançado
o primeiro compressor 100% nacional.



Num recente fórum de discussões
realizado pela Universidade Fernando
Pessoa, em Portugal, o diretor de Tecno-
logia da Embraco, Roberto Holthausen
Campos, apontou os fatores críticos para
o sucesso de uma cooperação entre a
empresa e as universidades tradicionais:
os projetos devem buscar a geração de co-
nhecimento e não o desenvolvimento de
produtos; precisam interessar não apenas
à empresa, mas também ser desafiadores
para a universidade e têm de se basear
em inovação, excelência e comprome-
timento, como valores comuns a ambos
os parceiros.

Entre as condições consideradas funda-
mentais para a criação de uma universida-
de corporativa (ver boxe ao lado), está o
comprometimento da direção da empresa
com o projeto. Nos exemplos mais bem-
sucedidos, os executivos participam como
professores ou como alunos. A Academia
de Serviços da TAM utiliza uma metodo-
logia de treinamento em cascata, a partir
do topo da estrutura hierárquica, formando
multiplicadores que se tornam respon-
sáveis pelo treinamento de suas equipes.

Há casos nos quais a área de RH pas-
sou a gravitar em torno da universidade
corporativa, que por sua vez reporta-se
diretamente à cúpula da empresa. "Se a
alta administração não alinhar de modo
muito especial a gestão de pessoas à
gestão do negócio, fica bem difícil levar
à frente projetos de educação corporativa
consistentes e duráveis", adverte Bonilauri.

Essa definição estratégica começa por
uma análise do mercado de trabalho e das
exigências no desenvolvimento de com-
petências. Muitas UCs evoluíram a partir
da necessidade das empresas de obter
mão-de-obra qualificada numa quantidade
que as instituições de ensino tradicionais
não conseguem fornecer. Na Petrobras,
por exemplo, o número de contratações
cresceu de 32,8 mil funcionários em 2001
para mais de 50 mil no ano passado. A

estatal, que se apressa para avaliar o po-
tencial das novas descobertas no litoral
brasileiro e ser uma das cinco maiores
empresas de energia do mundo até 2020,
mantém uma UC que, além de programas
de formação para novos empregados, pos-
sui parceria com universidades e escolas
de negócio nacionais e estrangeiras para
oferecer cursos de mestrado, doutorado e
MBA. Em 2007, os cursos da Universi-
dade Petrobras tiveram a participação de
mais de 62 mil empregados.

No Banco do Brasil, o alinhamento da
UC à estratégia do negócio é demonstrado
claramente pelo Programa BB MBA - um
conjunto de cursos de aperfeiçoamento para
executivos, elaborados em parceria com uni-
versidades. O programa é aberto às empresas
integrantes das diversas cadeias produtivas
em que o banco opera (agronegócio, comér-
cio exterior, pólo calçadista etc.), o que revela
a ligação da UniBB com a responsabilidade
social do banco. Esse mesmo aspecto marca
a atuação do Centro Weg de Treinamento
(CentroWeg), mantido pela fabricante de
motores em Jaraguá do Sul (SC). Por meio
do Centro, que venceu o Prêmio Educor 2008
na categoria Social, a empresa responde pelo
treinamento de cerca de 300 alunos de 15 a 17
anos em cursos como eletrônica e mecânica
de manutenção. Dos cerca de 2.200 jovens
que já passaram pelos cursos, 1.300 ainda
trabalham na Weg. Os investimentos da Weg
na iniciativa chegaram a R$ 2,5 milhões no
ano passado.

Na professora de Célia Marcondes Fer-
raz, professora da PUC-SP e ex-diretora da
Académie Accor, o próximo desafio das
universidades corporativas pode ser ajudar
a formar cidadãos, com a mesma com-
petência com que formam profissionais.
"Poderiam essas entidades, que tão bem
preparam profissionais para o trabalho,
prepará-los também para a vida em socie-
dade?", indaga Célia, em artigo publicado
no livro Educação Faz Diferença, editado
pela Académie Accor Latin América.
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