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Numa tentativa de aperfeiçoar as habilidades dos funcionários e transformar o setor de Recursos 
Humanos em centro de lucros, as empresas estão investindo na criação de universidades 
corporativas. A proposta é garantir a capacitação dos funcionários dentro das estratégias e 
objetivos do negócio. No Brasil, o tema ainda está ganhando musculatura, mas estimativas 
apontam para a existência de pelo menos 100 iniciativas espalhadas pelas cinco macrorregiões. 
 
"Hoje, as empresas estão mais preocupadas com a capacitação dos funcionários do que cinco 
anos atrás. Entre as empresas brasileiras, os investimentos ainda oscilam de acordo com o 
momento econômico. Nas multinacionais não há tantos altos e baixos", garante Luiz Augusto 
Costa-curta, vice-presidente do Instituto MVC, uma empresa de consultoria em RH. 
 
Em 1997, o grupo McDonald's implantou em Barueri, ao lado da sede da multinacional no Brasil, a 
Universidade do Hambúrguer da América Latina (UH). O orçamento anual da universidade 
corporativa gira em torno de R$ 22 milhões. No local, são treinados do caixa do restaurante ao 
diretor regional da rede. De acordo com o vice-presidente de Recursos Humanos do McDonald's, 
Alcides Terra, invest ir na capacitação do funcionário é um negócio rentável. 
 
"Nossa atividade é de alta tecnologia em processo. Só conseguimos garantir agilidade no 
atendimento e a satisfação do nosso cliente se a equipe estiver muito bem treinada", diz. A 
Universidade do Hambúrguer tem uma equipe fixa de apenas nove funcionários. O corpo docente 
ê formado por cerca de 100 executivos da rede. 
 
Cinco anos atrás, o grupo Telemar também resolveu apostar na implantação de uma universidade 
corporativa. A Universidade Telemar (Unite) oferece cursos à distância, a exemplo de excel e 
redação, e mantém uma espécie de academia de lideranças. Esta academia funciona como um 
espaço de treinamento contínuo para aos mil executivos do grupo, formado pela Telemar, Oi e 
Contax. 
 
"Assim como numa academia de judô, o treinamento nunca para. Você vai mudando de faixa e, 
mesmo quando chega à preta, ainda tem que passar por várias outras etapas. Quando acaba é 
porque já é hora de aposentar", afirma Júlio Fonseca, diretor de RH do grupo Telemar. Nos 
últimos três anos, os investimentos na Unite somaram R$ 35 milhões. Em 2004, foram 
capacitadas 3.853 pessoas e oferecidas 17.339 horas de treinamento. 
 
A Companhia de Cerveja das Américas (AmBev) herdou da Brahma uma universidade e investe 
cerca de R$ 38 milhões por ano na melhoria da qualificação dos funcionários. Como o centro de 
ensino é virtual, os cursos são ministrados à distância. No último ano, a Universidade AmBev 
capacitou cerca de 20 mil pessoas. Para complementar a formação  profissional dos trabalhadores 
na indústria o Serviço Social da Indústria (Sesi) investiu na implantação da Universidade do Sesi 
(Unisesi). A entidade oferece programas de pós-graduação lato sensu nas áreas de educação, 
saúde, lazer e gestão.  
 
Segundo a coordenadora em exercício da Unisesi, Joana D'arc Machado Cerqueira, a proposta ê 
oferecer cursos que permitam contribuir para melhorar a competitividade das empresas. 
 
"Construímos um projeto pedagógico avançado e inovador. A rede de comunicação é nacional e 
permite que a gente atue em todo o país", diz. O orçamento anual da Unisesi é de R$ 6 milhões e 
a receita com a prestação de serviços para parceiros não-industriais chega a R$ 900 mil por ano. 
(EA.) 
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