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Multinacionais
do ensino
De olho no mercado globalizado, empresas espanholas capacitam até 90%
dos funcionários e se tornam referência entre as universidades corporativas

Clarissa Vasconcellos, de Madri

Atendência começou há ape-
nas uma década, mas es-
palhou-se e consolidou-se
rapidamente pelo país. Com

multinacionais nos segmentos finan-
ceiro, elétrico e de telecomunicações,
a Espanha tem se destacado mundial-
mente no campo das universidades
corporativas, com prêmios e citações
em fóruns internacionais. Bancos como
o Santander e o BBVA e empresas como
a Iberdrola, Union Fenosa-Gas Natural
e Telefônica figuram entre as cerca de 20
instituições espanholas e internacionais
que investem neste tipo de ensenanza no
país, algumas delas chegando a oferecer
formação a 90% de seus funcionários.

Com profissionais da casa, na maio-
ria dos casos, e com a colaboração
das equipes docentes de prestigiosas
universidades nacionais e estrangeiras
(normalmente privadas, como a Escola
de Negócios lese, a faculdade de Ciên-
cias Econômicas e Empresariais Icade
ou o MIT de Massachusetts), estes
centros unidos às grandes multinacio-
nais espanholas oferecem milhares de
horas de formação por ano para que
seus melhores profissionais conheçam
em primeira mão a cultura corporativa
da entidade, as últimas novidades tec-
nológicas, financeiras e comerciais, as
atualizações quanto às técnicas mais
bem-sucedidas de gestão e liderança,
além de poder desenvolver-se no mundo
do business em vários idiomas.

"A idéia central é que a formação seja
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considerada estratégica, algo que, por
mais que se diga o contrário, é cada vez
menos habitual. O investimento em edu-
cação não é apenas rentável, mas também
poupa gastos à empresa", explica José
Fernández Izard, diretor da Universidade
Corporativa do Grupo Gas Natural.

Uma das principais características
destas escolas internas é que crescem
à medida que as companhias se in-
ternacionalizam. A necessidade de se
tornarem conhecidas e de fomentar

uma cultura unificada nas equipes (em
alguns casos, divididas entre diferentes
países) impulsiona seu crescimento.
"A globalização empurra à formação",
assegura Izard. Outro elemento comum
entre elas é estabelecer campi fora dos
grandes centros, como forma de ajudar
os funcionários a se "desconectarem".

E o caso da gigante de telecomuni-
cações Telefônica, que inaugurou em
março a sede de sua Universitas Tele-
fónica, centro de ensino que funcionava



há quase três anos em um hotel em
Barcelona. Pelo novo edifício, locali-
zado na cidade de La Roca del Vallès
(a 30 quilômetros da capital catalã),
passarão cerca de 1,6 mil alunos em
2009, procedentes dos mais de 20 países
onde a empresa tem representação. A
Telefônica conta com aproximadamente
248 mil empregados.

A Telefônica começou sua aven-
tura universitária em 2007 com uma
equipe de professores "de luxo".
Entre as instituições que apoiam o
projeto da multinacional espanhola
estão a Columbia Business School,
o lese, a business school Esade e o
Instituto de Empresa. A cada ano são
criados cursos adaptados às deman-
das da multinacional.

A idéia é que a cada doze meses
passem seis mil diretores e executivos
de alto potencial da companhia, com
uma previsão de gastos que beira os €
30 milhões por ano. Os cursos foram
estruturados a partir das necessidades
traçadas pelo conselho administrativo
e de uma detalhada análise de mais
de 300 universidades corporativas de
todo o mundo.

Por sua vez, o grupo empresa-
rial Union Fenosa, especia-
lizado em diversos setores,
principalmente o energético,

recentemente comprado pela companhia
espanhola de energia Gas Natural, se
gaba de oferecer formação especiali-
zada a cerca de 90% de seus 12,5 mil
funcionários. Cada trabalhador recebe
53 horas de aulas por ano. Foi a primeira
empresa espanhola a criar oficialmente
uma universidade corporativa, no ano
2000, e hoje é uma referência no país,
premiada nos Estados Unidos e reco-
nhecida pelo Financial Times como
uma das doze melhores universidades
corporativas fora do país.

Seu diretor, José Fernández Izard,
que também é membro do conselho de
direção da empresa, explica que as uni-
versidades corporativas se concentram
no ensino de pós-graduação, almejando
um público entre 25 e 65 anos. Izard
também destaca que este tipo de forma-
ção não se trata de um "modismo", mas
sim de uma "ferramenta para ajudar as
empresas a crescer", além de servirem
para "segurar os talentos".

A universidade forma, mas também
realiza seleção de pessoal e avalia os
empregados que tenham capacidade de
assumir direção de equipes. A empresa
investe por ano aproximadamente € 21
milhões no projeto. Seu campus principal
está localizado em umas antigas instala-
ções elétricas em Puente Nueva (Ávila),
a pouco mais de uma hora de Madri,
mas conta com mais de 50 escolas, em
12 países diferentes. Por Puente Nueva
passam cerca de 1,5 mil executivos e
profissionais da companhia por ano.

Já o centro formativo do Banco Santan-
der chama-se El Solaruco e está em sua ci-
dade financeira, na localidade de Boadilla
do Monte, nos arredores de Madri. Com
capacidade para formar 600 profissionais
por dia, tem um orçamento de cerca de
€ 75 milhões por ano. Os cursos do El
Solaruco já foram oferecidos a mais de
90% de sua equipe na Espanha.

Union Fenosa-Gas Natural: 53 horas
de aula por ano para cada trabalhador

Um de seus rivais, o BBVA, conta
desde 2002 com um campus na cidade
de Aranjuez, uma subsede no México
e uma escola on-line de formação não
presencial. O projeto conta com um
investimento de € 45 milhões por ano.
Entretanto, o banco prefere não clas-
sificar seu centro como universidade,
optando por qualificá-lo como Escola de
Negócios. Em 2008, o BBVA ofereceu
42,6 horas de formação por empregado
(40,7 em 2007).

O principal centro de formação do
BBVA se encontra na cidade de Aranjuez
(a 47 quilômetros de Madri), onde se
oferecem cursos de gestão e administra-
ção de empresas para diretores, diretores
corporativos e futuros executivos. Além
disso, o banco conta com uma escola de
idiomas e uma subsede para ensino em
finanças e tecnologias em Alcobendas,
uma cidade-satélite de Madri.

As elétricas também formam "em
casa". A empresa energética Endesa
criou sua Escola de Energia no ano 2004
e a multinacional Iberdrola também
abriu seu ensino a não funcionários,
com um campo empresarial aberto a
profissionais de entidades e instituições
não necessariamente vinculadas à com-
panhia elétrica.

Este é exatamente o próximo passo
para as universidades corporativas: es-
tender a clientes e à sociedade o ensino
antes restrito a seus empregados, se-
guindo o modelo de universidades cor-
porativas do mundo anglossaxão. Uma
tendência apontada nos resultados de
um fórum realizado recentemente pela
escola de negócios particular espanhola
Esade, que previu que a crise potenciali-
zará a importância deste tipo de ensino,
já que se exigirá um conhecimento cada
vez mais especializado.

Os participantes concordaram ao
assinalar que, ainda que as universida-
des corporativas sejam organizações
educativas, estes centros vão "além",
pois atuam para melhorar os resultados
das companhias e, diferentemente das
universidades tradicionais, oferecem
não apenas formação, mas também
servem para propor soluções para os
problemas das empresas.
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