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A gerente sênior da área de transações da Ernst & Young, Carolina Sampaio Viana, formou-se 
em ciências contábeis em 1999, mas desde o começo da década de 90 já trabalhava em uma 
empresa de auditoria e consultoria. Mas em 97 ela decidiu fazer uma pausa profissional para 
dedicar-se a algumas pendências pessoais. Passou um ano fora do País e ajudou seu irmão, 
que acabara de abrir um escritório de advogacia. E também correu para terminar sua 
graduação. "Nessa área, as empresas investem muito nos funcionários. Por isso, o crescimento 
é rápido. Como eu avancei muito no trabalho, não conseguia avançar na faculdade. Havia um 
problema de tempo. Então aproveitei essa pausa para terminar meu curso", conta.  
 
A história de Carolina mostra com algumas empresas não medem esforços para terem 
profissionais altamente capacitados. Muitos jovens que ingressam em companhias com tal 
postura recebem uma enorme carga de conhecimento. Mas se antes o investimento feito em 
educação corporativa era pontual, hoje há indícios de que a prática está chegando à 
maturidade. Tanto que iniciativas que buscam avaliar as melhores práticas nessa área estão 
chegando ao Brasil. É o caso do Cubic Awards, realizado pela International Quality & 
Productivity Center (IQPC) com a intenção de premiar as melhores universidades corporativas.  
 
A entidade acaba de lançar uma versão brasileira da premiação, que teve como primeira 
colocada a Ernst & Young, seguida pela Caixa Econômica Federal e pela Bematech. Segundo a 
gerente de conferências para a América Latina do IQPC, Maíra Gracini, o prêmio é realizado há 
mais de cinco anos nos Estados Unidos. No Brasil, a distinção foi entregue durante a 
conferência Educação Corporativa 2009, realizada de 24 a 26 de março. "Desde o avanço do 
Recursos Humanos estratégico os treinamentos têm sido cada vez mais valorizados. As 
universidades corporativas vêm sendo uma força para a empresas que querem profissionais 
cada vez mais preparados", diz.  
 
A vitória da Ernst & Young não é fruto do acaso. Segundo a empresa, 5% do seus faturamento 
foi investido em educação, principalmente na Ernst & Young University (EYU), criada em 2007. 
No ano passado, a empresa realizou 247 cursos, totalizando cerca de 6,2 mil participantes. 
Somando tantos números, são 86 horas de aula por ano para cada profissional. Além disso, 
25% dos funcionários da companhia têm bolsas para cursos de graduação, MBA e idiomas.  
 
MBA in company  
 
Após seu retorno, Carolina foi indicada por um colega para trabalhar na Ernst & Young, onde 
ocupa hoje o posto de gerente sênior. Segundo ela, as empresas de auditoria tem uma 
preocupação muito forte com a preparação de seus profissionais. "Eu recebi muito 
treinamento. Dentro do nosso negócio, isso é a coisa mais importante que temos. A Ernst & 
Young possui uma política que coloca as pessoas em primeiro lugar. Acho que a EYU é um 
indício disso. Logo no primeiro dia é necessário fazer um curso básico de contabilidade. Há 
treinamentos durante toda a carreira. Mesmo os sócios continuam nesse processo", diz. 
Carolina considera que os cursos oferecidos pela empresa foram decisivos para sua carreira. E 
ela não se refere apenas ao técnicos, mas também aos de etiqueta e comportamentais. Nesse 
momento, ela é um do 30 participantes da primeira turma do MBA in company (desenvolvido 
em parceria com a Business School São Paulo) que a empresa passou a oferecer aos seus 
profissionais desde outubro do ano passado.  
 
Segundo o diretor da EYU, Armando Lourenzo, a empresa sempre fez muito treinamento, 
principalmente por seus negócios serem voltados à qualificação. A criação de uma 
universidade corporativa visou apenas aprimorar essas iniciativas. "As pessoas tem uma 
carreira aqui. Chegam como trainees e podem se tornarem sócias. A intenção foi acelerar o 
desenvolvimento dos profissionais", afirma. Ele destaca ainda que outra das metas da EYU é 
maximizar os investimento feitos em educação – ou seja, conseguir desenvolver mais 
competências com os mesmos recursos. "Temos um cuidado de verificar que em cada 
treinamento ou atividade a pessoas adquirirá ou desenvolverá uma competência específica", 
assegura Lourenzo.  



 
A Caixa Econômica, que ficou com a segundo lugar na premiação, criou sua universidade 
corporativa em 2001. Segundo a gerente nacional de educação corporativa e capacitação da 
organização, Maria Salete Cavalcanti, a universidade difere da o mero treinamento de 
desenvolvimento porque envolve continuidade, ou seja, não se limita a questões pontuais. 
"Hoje qualquer empresa tem claro que seu maior ativo é o capital intelectual, isto é, a 
capacitação e competência das pessoas. O capital intelectual é um diferencial competitivo e 
também um fator de sustentabilidade do negócio", afirma. Já a curitibana Bematech, que 
nasceu em uma incubadora na Universidade Federal do Paraná, afirma ter ensino em seu 
"DNA". Tanto que, em 2003, nasceu a Universidade Bematech. "A empresa está em contante 
transformação. E é preciso treinamento para enfrentar esse fato. A capacitação é algo básico 
para qualquer companhia de destaque", sustenta o diretor da Universidade Bematech, Eduardo 
Eduardo Vils, gerente da Universidade Bematech.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 7 abr. 2009, Plano Pessoal, p. D7. 


