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Enquanto boa parte das empresas tem freado os investimentos em treinamento de 
funcionários para garantir o caixa em tempos de turbulência econômica, a Companhia Paulista 
de Força e Luz (CPFL Energia) tomou uma atitude ousada em novembro: inaugurou uma 
universidade corporativa para atender a seus oito mil colaboradores situados em 60 diferentes 
municípios. A companhia, que investe anualmente R$ 6,5 milhões em treinamento e 
desenvolvimento de pessoas orçamento que deve ser mantido em 2009, aportou R$ 567 mil 
no projeto, o que envolve uma reforma predial na sede em Campinas (SP), investimentos em 
tecnologia da informação para ensino a distância e contratação de um parceiro estratégico, a 
consultoria espanhola Overlap, que auxiliou no desenho da estrutura da universidade.  
 
Para o diretor corporativo de recursos humanos da CPFL, Arlindo Casagrande, não há 
contradição em lançar o projeto no contexto econômico atual. "Além de os investimentos 
serem baixos, a universidade corporativa deve nos ajudar neste momento de crise porque 
define mais o foco para as ações de treinamento e desenvolvimento de pessoas", afirma. O 
que muda na transição do então departamento de treinamento para o conceito de universidade 
corporativa é um maior alinhamento com a estratégia do negócio, já como parte de um 
reposicionamento que está sendo desenhado pela empresa. "Vamos ser mais seletivos nas 
ações e dar prioridade ao que gera valor", diz Casagrande.   
 
A expectativa é que o projeto reduza, inclusive, custos de treinamento, já que vai enfatizar o 
ensino virtual, diminuindo tempo e despesas com deslocamento de funcionários. "Este modelo 
de ensino corporativo atenderá mais pessoas em menos tempo, melhorando os resultados com 
menos recursos e maior abrangência", resume o comunicado interno divulgado aos 
colaboradores no dia 17, data oficial de lançamento da universidade corporativa. O volume 
individual de treinamentos na empresa não deve ser alterado o índice atual é de 112 
horas/homem de treinamento por ano, enquanto a média das empresas brasileiras é de 37,5 
horas presenciais/homem, segundo a Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento 
(ABTD). Hoje, cerca de 90% dos cursos aplicados para os profissionais da companhia são 
presenciais. Para 2009, em torno de 60% dos treinamentos de liderança previstos já devem 
ser realizados por meio de e-learning. Os cursos e capacitações que faziam parte do leque de 
treinamentos da CPFL continuarão sendo aplicados até que sejam realinhados e adaptados ao 
novo conceito da universidade corporativa. A linha mais avançada nesse sentido é a da escola 
de liderança, que compõe, junto com os temas especialização (para cursos técnicos) e 
cliente/mercado, as três "trilhas de aprendizagem" que serão abordadas no novo conceito de 
educação corporativa usado pela companhia.   
 
Para chegar ao desenho dessa arquitetura, foram envolvidos profissionais de todas as áreas da 
organização em workshops que discutiram expectativas e barreiras do projeto em questões 
como tecnologia, governança, missão, visão, valores e rumos estratégicos. "Um dos grandes 
riscos era simplesmente colocarmos uma ferramenta de e-learning e chamarmos de 
universidade corporativa", diz a gerente de desenvolvimento de pessoas, Lucilaine Bellacosa, 
que se dedicou exclusivamente a esse programa nos últimos seis meses. "Fechamos um 
modelo que está alinhado totalmente à estratégia da empresa e, ao mesmo tempo, amarrado 
às políticas de recursos humanos", garante. A universidade será gerida por um comitê 
executivo, formado por um conselho diretor, um conselho consultivo e uma diretoria 
acadêmica.   
 
Lucilaine admite que ainda há um longo caminho a percorrer nesse projeto, já que a 
maturação de uma universidade corporativa leva em torno de dois anos. "É preciso criar 
cultura, disciplina e ajustar todos os programas para só então começarmos a medir os 
resultados", diz. Uma das novidades do programa será a participação de executivos da 
empresa não apenas na elaboração de conteúdos, mas também atuando como professores de 
programas internos. "Temos grandes especialistas em energia aqui dentro, por exemplo. Não 
faz sentido só trazermos gente de fora", completa Casagrande.   
 



As universidades corporativas surgiram nos Estados Unidos há mais de 40 anos, porém 
ganharam mais força nos anos 90, período em que os primeiros projetos foram também 
implantados no Brasil. Como toda novidade na área de gestão, viraram modismo no país e 
muitos projetos não passaram de jogada de marketing. "Hoje, quase não implanto novas 
universidades corporativas, mas passo a maior parte do tempo consertando o que já existe", 
diz o consultor Luiz Augusto Costacurta Junqueira, presidente do Instituto MVC, que ajudou a 
implantar o bem-sucedido programa da Algar, de Uberlândia (MG), criado há 10 anos.   
 
Para o consultor, alguns cuidados são fundamentais para se criar uma universidade 
corporativa. "Na Algar, um dos facilitadores desse processo foi a cultura moderna e sofisticada 
da empresa em relação a treinamentos, fora o fato de o dono ser o grande mentor do projeto. 
Ele também foi concebido por um grupo de trabalho, o que ajuda muito na aceitação do 
produto", explica Costacurta. Além da Algar, empresas como Natura, Nestlé e grupo Accor são 
consideradas exemplos neste segmento no Brasil, ou seja, modelo de empresas que buscam 
melhorias contínuas.   
 
Importantes disseminadoras da cultura empresarial, as universidades corporativas tendem a 
oferecer capacitação não apenas para colaboradores, mas também fornecedores, terceiros e 
até mesmo clientes. Na CPFL, o projeto começa apenas para os funcionários, mas o diretor de 
RH diz que a expansão dos treinamentos a outros públicos é um objetivo a ser cumprido no 
futuro. Outra característica desse modelo educacional é a maior inserção da realidade da 
empresa nos treinamentos e casos estudados, em vez de apenas exemplos genéricos. O que 
tende a surgir neste momento de crise financeira global, na visão do consultor da MVC, é um 
maior questionamento das empresas em relação aos resultados das universidades 
corporativas. "Se elas forem vistas como centro de custos em vez de centro de lucros elas 
tendem a perder espaço", diz Costacurta. "O Brasil tem uma característica de realizar 
avaliações qualitativas, em vez de quantitativas. O problema é que, em momentos de crise, o 
que vale são os números, os resultados financeiros".   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 1 dez. 2008, Eu & Investimentos, p. D10. 


