


falta de mão de obra 
qualificada já afe-
ta 69% das empre-
sas, de acordo com 
pesquisa divulgada 
pela Confederação 

Nacional da Indústria (CNI) no 
início de abril deste ano e, para a 
maioria das companhias industriais 
consultadas, é consequência da má 
qualidade da educação. 

O levantamento só oficializa o que 
está cada vez mais claro no ambiente 
empresarial: para conquistarmos van-
tagem competitiva sustentável, temos 
de poder contar com pessoas bem pre-
paradas e não apenas treinadas para 
a produtividade, como se acreditava, 
até alguns anos atrás, que bastaria. Os 
profissionais devem ter mais do que as 
habilidades técnicas necessárias; pre-
cisam pensar crítica e criativamente e 
saber fazer escolhas bem ponderadas. 

Como o Brasil pode desenvolver 
tais profissionais o mais rápido pos-
sível? É suficiente esperar pelas ini-
ciativas governamentais? Na opinião 
de Ozires Silva, o visionário fundador 
da Embraer e autor do livro Nas asas 
da educação (ed. Campus/Elsevier), 
não. Ele costuma dizer que "a socie-
dade precisa prover o acesso à educa-
ção de qualidade a todos -e sociedade 
somos nós, empresas incluídas". 

A boa notícia é que o discurso pare-
ce virar prática a passos largos; nossas 
empresas se movimentam cada vez 
mais nesse sentido. No discurso, cres-
ce o número de gestores que externam 
que o Brasil precisa investir em edu-
cação em todos os níveis se não quiser 
perder espaço no mercado mundial. 
Na prática, em anos recentes, as em-
presas incrementam a chamada "edu-
cação corporativa" indo além do trei-
namento de pessoal e viabilizando-a 
em parceria com outras empresas e/ou 
com instituições de ensino como o lese 
espanhol (veja quadro na página 132). 

• A educação corporativa (EC) é uma 
prática coordenada de gestão de 
pessoas e de conhecimento que tem 
como orientação a estratégia de lon-
go prazo de uma organização e está 
intrínsecamente ligada à inovação e 
à competitividade. (Chama a atenção 
a palavra "coordenada", pois impli-
ca a idéia de que prover EC não é o 
mesmo que realizar um curso agora 
e outro adiante, sem conexão entre 
um e outro, que faça sentido à luz 
da estratégia empresarial, como era 
comum ocorrer nos velhos departa-
mentos de treinamento.) 

• A EC se diferencia do treinamento 
nos moldes tradicionais porque reúne 
todo o aprendizado em uma organi-
zação, que gere a educação como um 
negócio ou um projeto de negócios. 
• A universidade corporativa (UC), 
que pode constituir uma unidade de 
negócios da empresa, torna tangível 
essa organização, e possui líder, es-
tratégia, objetivos e metas. 

Jeanne C. Meister, autora do livro Edu-
cação corporativa: a gestão do capital 

intelectual através das universidades 
corporativas (ed. Makron Books), en-
tende a universidade corporativa como 
um modo de organizar o desenvolvi-
mento e a educação de pessoas, um 
"guarda-chuva estratégico" que contri-
bui para dar contorno à cultura organi-
zacional, uma vez que forma lideran-
ças e estimula o pensamento criativo, 
e pode alcançar, além de funcionários, 
fornecedores, clientes e comunidade. 

Para ela, a UC -materializando a 
EC- é uma metáfora do aprendizado 
contínuo de toda a organização. 

IMPACTO NA ESTRATÉGIA 
Levando em conta os objetivos de 
aprendizado de seus alunos, o norte 
de uma UC é a realização das estraté-
gias empresariais -e é justamente para 
elas que os olhos dos tomadores de de-
cisão têm se voltado. Por meio do estudo 
Capturing the people advantage: thou-
ght leaders on human capital, publicado 
pela Strategy & Business e realizado em 
2008, a Booz & Company identificou 
preocupação crescente com o alinha-
mento entre os programas voltados 
para o aprendizado e para a estratégia. 

Uma das maneiras de alcançar tal 
alinhamento, segundo os entrevis-
tados, é envolver a alta gerência no 
desenvolvimento de programas e no 
controle de resultados. Eis aí uma as-



piração nada simples, já que essas 
atividades costumam ser delegadas à 
média gerência ou ao departamento de 
recursos humanos, que nem sempre 
têm o peso devido. 

Outra maneira de alinhar ações de 
aprendizado e objetivos estratégicos é 
a constituição de uma UC, desde que 
seja considerada a instância principal 
em que as competências humanas 
e empresariais serão desenvolvidas, 
para que as pessoas tenham acesso ao 
conhecimento que as posicionará para 
buscar o que se espera delas. 

Marisa Eboli, professora do departa-
mento de administração da Faculdade 
de Administração, Economia e Conta-
bilidade da Universidade de São Paulo 
(FEA-USP) e especialista em EC, afir-
ma que os resultados esperados pelas 
empresas são alcançados conforme se 
formem pessoas que possam pensar 

criticamente a realidade organizacio-
nal e, assim, construí-la e mudá-la de 
modo contínuo. Fala-se aqui, então, de 
líderes da mudança -idealmente, indi-
víduos capazes de solucionar proble-
mas, conduzir o crescimento orgânico 
da empresa e também inovar em mo-
delo de negócio, isto é, criar o futuro. 

PESQUISA DÁ UM PANORAMA 
A professora Eboli coordenou a 
Pesquisa Nacional sobre Práticas e 
Resultados da Educação Corporati-
va, realizada por pesquisadores da 
FEA-USP em 2009 com 54 empresas 
nacionais. Se, por um lado, o estudo 
levantou a necessidade de os execu-
tivos seniores participarem dos siste-
mas de EC -algo nada simples, como 
já comentado, pelo hábito de isso ser 
delegado à média gerência ou ao de-
partamento de RH-, por outro, mos-

tra que muitas ações educacionais 
organizacionais já têm sido voltadas 
para a estratégia, como deve ser. 

No Grupo Amil, por exemplo, a UC 
envolve o líder -surgiu diretamente do 
entusiasmo de seu CEO, Edson Bue-
no, pela educação- e está ligada à es-
tratégia. Tendo aprovado o método de 
estudo de casos e de troca entre alunos 
adotado pela Harvard Business School, 
ele decidiu criar uma estrutura pró-
pria propulsora do conhecimento. Nos 
anos 1980, a ideia tomou a forma de 
um centro de treinamento, que depois 
evoluiu para UC. Trata-se de um pro-
jeto que tem missão e visão próprias, 
além de controles orçamentários e de 
ROI (retorno sobre o investimento). 
Cláudia Marchi, diretora de RH e qua-
lidade Brasil do grupo, diz que o obje-
tivo é formar e desenvolver seus pro-
fissionais em competências técnicas e 
comportamentais. 

Outro problema que a pesquisa da 
FEA-USP revelou foi o de a EC ain-
da ser implementada principalmente 
por grandes empresas no País, o que 
significa um déficit na cadeia de valor 
-é preciso que os pequenos elos da 
cadeia desenvolvam seus sistemas de 
educação. Mas, se os menores ainda 
não conseguem ter sua própria estru-
tura, pelo menos podem contar com 
o apoio do Sebrae, cuja UC foi funda-
da em 2008. A UCSebrae realiza cur-
sos presenciais, a distância e mistos, 
como explica Alzira Vieira, gerente 
da UCSebrae. 

Eboli estima que existam de 300 a 400 
UCs no Brasil. Parece pouco quando 
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se vê que, nos Estados Unidos, esse 
número supera 2 mil, mas, lá, a EC co-
meçou a se desenvolver ao final da Se-
gunda Guerra Mundial, quando perce-
beram falta de pessoal qualificado para 
impulsionar o desenvolvimento (o que 
viemos a sentir só nos anos 1990). A 
General Electric, por exemplo, fez sua 
primeira UC na década de 1950. Já na 
Europa, como no Brasil, a EC ganhou 
fôlego no final do século 20. 

PARCERIAS SÃO TENDÊNCIA 
Uma das tendências, apontadas pelo 
levantamento são as parcerias, tanto 
entre empresas, para a formação de 
universidades setoriais, como com es-
colas de negócios. 

Uma parceria de EC setorial célebre 
é a das empresas têxteis dos Estados 
Unidos, que criaram, em 1944, o Ins-
titute of Textile Technologies, uma das 
raras UCs a oferecer programas de 
mestrado e doutorado. 

Já um exemplo clássico de parceria 
entre empresa e escola de negócios é 
o da Intel com o Babson College, nos 
Estados Unidos. Ambos uniram forças 
para montar um programa de MBA In-
tel, que atende a necessidades organi-
zacionais específicas. 

A academia também contabiliza 
ganhos em uma parceria desse tipo, 
como a grande entrada de recursos. 
Estudo divulgado pelo MDIC, de au-
toria da professora Rira Tarapanolf, da 
Universidade de Brasília (UnB), aponta 
que mais de 20% dos recursos das uni-
versidades tradicionais norte-america-
nas provêm das UCs. Nada mal. 

MasterCard, EMC, Accenture, AGCO, 
Amway e Texas Health Besources são 
exemplos adicionais de empresas que 
estabeleceram parcerias eficazes com 
instituições de ensino. Todas foram 
premiadas no ano passado pela Corpo-
rate University Xchange, entidade que 
reúne gestores de talentos, na 11 th An-
nual Awards for Excellence and Inno-
vation. A MasterCard foi o grande des-
taque de 2010, eleita a melhor UC. 

Text Box
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