
Hora  de consolidar



A implantação das universidades corporativas

no Brasil iniciou-se por volta de 1992, baseada

na necessidade das corporações em aprimorar

e focar seus resultados de forma mais eficaz.

A alta competitividade e a busca pela excelên-

cia do trabalho e de metas mais rápidas e efeti-

vas, fizeram com que as organizações buscas-

sem o caminho da educação corporativa, como
o método mais eficiente para formar mão de

obra qualificada - em diferentes níveis de hie-

rarquia e função. Desta maneira, as empresas

poderiam, estrategicamente, direcionar seus

esforços e ações para o desenvolvimento das

competências essenciais para a formação de

seus funcionários, realizando a seguinte equa-

ção: o que desejo, o que tenho e o que preciso.

Mapeando suas necessidades, cada organiza-

ção pôde, a partir de um ensino corporativo
focado, desenvolver as competências e atribu-

tos que cada uma delas precisava para vencer.

Passados cerca de cinco anos do surgimento

das UCs, o número das empresas que desen-

volveram suas escolas chega quase 100, e a ten-

dência é que se somem a esse número mais

escolas corporativas.

Mas depois de doze anos de desenvolvimen-

to e expansão, como está, hoje, o ensino

corporativo no Brasil?

Nesse momento, as questões que envolvem

a expansão das universidades corporativas no

Brasil são muitas, e todas buscam a melhoria

contínua do desenvolvimento profissional e

também pessoal dos indivíduos.
Para Cristiane Alperstedt, administradora,



economista e diretora dos cursos seqüenciais

da Universidade Anhembi-Morumbi, é preciso

ampliar e consolidar essas experiências de edu-

cação corporativa, e caracterizá-las, efetivamen-

te, como universidades corporativas. Ou seja,

que não restrinjam sua prestação de serviços

educacionais aos empregados da empresa e que

tenham, concretamente, uma parceria com uma

instituição de ensino superior. "Esse é o con-

ceito de universidade corporativa que deve ser

perseguido", afirma Cristiane.

De tato, uma análise mais próxima das prá-

ticas das organizações mostra que conceitos

diferentes levam a práticas diferentes, nem sem-



pre aquelas que os especialistas entendem como

próprias da educação corporativa. Para a ge-

rente de Educação Corporativa e Gestão do Co-

nhecimento da Votorantim Cimentes, Silvia

Gattai, pouquíssimas empresas constróem os

pilares deste processo, porque é algo que exige

tempo e investimento financeiro, além de uma

percepção do valor que este processo agrega



para a pe r en i zação e d e s e n v o l v i m e n t o da
empresa.

Silvia ressalta que muitas empresas chamam
de universidades corporativas o que, na essência,
são áreas de treinamento e desenvolvimento, sem
a visão de al inhamento entre o desenvolvimento
das competências da organização e das compe-
tências dos indivíduos. "A Associação Brasileira
de Educação Corporativa (Abec) tem um papel
f u n d a m e n t a l para a criação de um q u a d r o
conceituai comum às empresas, que precisam per-
ceber práticas de educação como agregadoras de
valor aos seus negócios", diz.

Na opinião da gerente de Desenvolvimento de
Recursos H u m a n o s da Embrate l , Ana Rosa
Chopard, as UCs no Brasil estão tomando consis-
tência. Primeiro, foram denominadas desta for-
ma para se d is t ingui r das áreas de T&D, mas tra-
tava-se do ensino on-line. Nessa primeira fase, o
que se v iu foi a construção de portais com o nome
de universidade corporativa. "Experiências con-
solidadas, discussões mais aprofundadas, acaba-
ram trazendo à tona o verdadeiro sentido: o que
v i v í a m o s não era o advento das UCs, mas o
reposicionamento da importância estratégica da
educação corporativa", af i rma a gerente. "Hoje,



as UCs aparecem e se consolidam como eixo
da estratégia. É por isso que vieram para fi-
car", conclui.

Educação formal e universidade corporativa

Uma das questões que gira em torno das
universidades corporativas é o fato de que,
muitas vezes, elas seriam mais completas do
que o ensino formal, levando-se em conta as
finalidades essenciais das empresas. Se olhar-
mos sob o ponto de vista das necessidades
organizacionais, da praticidade e objetividade
que o ensino corporativo busca, essa afirma-
ção pode ser levada em conta. A interface en-
tre escola e empresa, acontecendo fora da es-
cola tradicional, é um dado a ser considerado.
É possível imaginar que uma UC possa tam-
bém contribuir (curricularmente, ao menos) com
a escola tradicional?

Cristiane Alperstedt se entusiasma com a
questão. "Eu acho bárbaro. A educação ocorre
em todos os lugares e momentos, e não está
restrita às dependências de uma instituição de
ensino". "Além disso", acrescenta, "uma par-
cela expressiva de acadêmicos sempre buscou
uma aproximação maior entre universidade e
empresa. A universidade corporativa acabou
se materializando em um locus apropriado para
essa aproximação, especialmente nos casos em

que foi estabelecida uma parceria entre a em-
presa e a instituição de ensino superior". Para
Cristiane, a parceria efetiva entre ambas de-
pende muito das lideranças de uma e outra.
"Ao estabelecer-se esta parceria, e havendo uma
troca efetiva entre as partes, a universidade
corporativa contribui para a instituição de en-
sino superior tradicional, pois conhecer as ex-
pectativas, demandas e necessidades da em-
presa auxilia na composição curricular dos cur-
sos e nos programas das disciplinas".

Silvia Gattai afirma não ter dúvidas quanto
à contribuição do ensino corporativo, mas ob-
serva que a parceria entre universidades e em-
presas é insipiente em nosso país. "Os projetos
científicos desenvolvidos pelas universidades
poderiam e deveriam acontecer em conjunto
com as empresas. Desta forma, os jovens, aí
sim envolvidos nos projetos, já ir iam tomando
contato com o mundo do trabalho". A executi-
va lembra que o Brasil é o 11° país do mundo
em descobertas científicas, uma posição ad-
mirável. Por outro lado, está abaixo do 50° lu-
gar com relação ao patenteamento destas des-
cobertas, o que demonstra o distanciamento
entre universidade e empresas. "Infelizmente
esta é a realidade hoje", lamenta.

Ana Rosa Chopard acredita que as univer-
sidades corporativas se antecipam ao ensino
formal. "A empresa é o lado vivo das deman-
das da sociedade, principalmente as deman-
das econômicas, que acabam inf luenciando





demandas políticas e sociais. Portanto, a empre-

sa, imersa num mundo de competição e de opor-

tunidades, lê, antecipadamente, as carências e

necessidades dos profissionais, e estabelece cur-

rículos próprios, antes que a universidade se dê

conta, não de uma abordagem pragmática, mas

dos próprios conceitos e fundamentos do fazer

modificado".

Outro fator a ser considerado é que o Brasil

tem muitos problemas de qualificação no ensino

formal. Diferente dos Estados Unidos, por exem-

plo, onde a universidade corporativa é instrumen-

to de complementação específica de conhecimen-

tos e capacitação para negócios, aqui essa função

pode ser distorcida em razão da realidade educa-

cional brasileira.

"Não acredito que essa questão distorce a fun-

ção precípua da universidade corporativa. O que

acontece é uma ampliação dos objetivos, uma vez

que é necessário conceder, também, uma forma-

ção geral a esses alunos. De toda forma, um valor

está sendo agregado nesses colaboradores, e isso

reflete, sim, ainda que não especificamente, em

produtividade", afirma Alperstedt.

Silvia Gattai também não acredita que as ca-

rências do ensino formal no Brasil distorçam o

papel das Ucs. "Entendo que a educação

corporativa complementa a educação básica ou

acadêmica, mas não no sentido de aportar aque-

les conhecimentos que deixaram de ser trabalha-

dos na escola, pela fragilidade de nosso sistema

educacional. Ela é um outro tipo de educação, é

centrada na relação do homem com seu trabalho.

Os focos são diferentes", afirma. Ela explica que a

educação escolar visa, ou deveria visar, a forma-

ção do ser humano integral, enquanto que a edu-

cação corporativa tem como foco a formação/de-

senvolvimento do ser humano que trabalha. "As

empresas têm um papel fundamental como núcle-

os de geração de conhecimento, formação profis-

sional, técnica, que não é papel do ensino básico,
nem do superior".



Já Ana Rosa Chopard acredita que existe
uma interação natural entre os dois tipos de
ensino. "Penso que isso não marca de modo
nenhum o papel diferenciado das universida-
des corporativas. Elas existem naturalmente em
sinergia com o setor educacional", diz.

Lá e cá

Os Estados Unidos são o país que mais pos-
sui universidades corporativas. Que diferenças
marcantes existem entre as UCs do Brasil e dos
Estados Unidos, levando-se em conta as dife-
renças estruturais dos países?

De acordo com Cristiane Alperstedt, a pri-
meira diferença é o estágio de desenvolvimen-
to. "Nos Estados Unidos há universidades
corporativas bem avançadas em termos de am-
plitude da proposta educacional - programas
consistentes e duradouros, e atendimento de
todo o espectro organizacional restrito (inter-
no) e ampliado (externo). No Brasil, nosso de-
senvolvimento é mais recente".

A s e g u n d a d i fe rença a p o n t a d a por
Alperstedt é reflexo da legislação educacional,
que é diferente nos Estados Unidos. Lá, uma
instituição qualquer que queira operar na pres-
tação de serviços educacionais poderá fazê-lo
se obtiver licença estadual. Isso facilita, por
exemplo, que uma empresa conceda diploma
ao aluno. No Brasil, a concessão de diploma é
uma prerrogativa de instituições de ensino su-
perior, credenciadas junto ao Ministério da Edu-
cação. Por conseguinte, as empresas não po-
dem outorgar diploma, de maneira independen-
te, aos funcionários-alunos. Isso apenas se tor-
na possível a partir de uma parceria entre em-
presa e uma instituição de ensino superior.

Sílvia Gattai af irma que os projetos ameri-
canos têm caráter de praticidade e foco em re-
sultados muito desenvolvidos, além de métri-
cas de avaliação de resultados muito bem defi-
nidas. "Este é um ponto forte das UCs ameri-
canas", ressalta. Além disso, Sílvia acrescenta
que os profissionais de educação corporativa
das empresas americanas possuem uma cons-
ciência de classe os pares brasileiros ainda não
desenvolveram. "Se não temos profissionais de
educação nas empresas com uma clareza sobre
seu papel de educadores, fica muito mais difí-
cil construir este processo".

Ainda segundo a gerente de Educação





Corporativa da Votorantim, as UCs no Brasil pos-

suem uma consistência conceituai e uma capaci-

dade de reflexão a partir do trabalho que não se vê

nas amer icanas. "Mintzberg, em seu l ivro

Managers, not MBAs, afirma que a verdadeira for-

mação dos líderes nas empresas não se dá através

dos MBAs, mas a partir da reflexão que o homem

é capaz de fazer sobre o seu trabalho, e que uma

das responsabilidades do educador corporativo é

justamente criar estas situações de reflexão sobre

o trabalho", conta. E conclui: "Bem, fazemos isto

nas empresas aqui no Brasil há muitos anos. O

grande educador Paulo Freire já dizia isso há 40

anos, quando falava sobre a educação do adulto,

portanto este é um ponto forte nosso que precisa-

mos potencializar".

Na opinião de Ana Rosa Chopard, não existem

grandes diferenças entre as UCs no Brasil e nos

Estados Unidos, além do tato de os norte-ameri-

canos terem constituído as UCs há mais tempo.

"Não devemos nos esquecer que nos Estados Uni-

dos a educação acadêmica é muito próxima das

empresas, e o que houve foi um entrelaçamento

ainda maior das ações de desenvolvimento de pes-

soas com os currículos acadêmicos".



Implantação: dificuldades e resistências

Enquanto a importância e a necessidade da
educação corporativa são evidentes, quais as
dificuldades, vantagens e estímulos que exis-
tem para se implementar uma universidade
corporativa no Brasil?

Para Sílvia Gattai, a educação no Brasil é frá-
gil, não é uma instituição respeitada como ou-
tras, e isto se reflete na educação corporativa.
"A resistência que encontramos nas empresas é
uma expressão da fragilidade da educação bra-
sileira". Ela afirma que os dirigentes nem sem-
pre priorizam sua participação em ações de edu-
cação, e que o planejamento estratégico nem
sempre é feito com a participação da área de
educação c o r p o r a t i v a . "Há u m a miopia
organizacional sobre a contribuição da educa-
ção corporativa para se atingir as metas estraté-
gicas da empresa", diz Silvia, ressaltando que
tais resistências podem ser vistas também como
desafios. Ela também lembra o problema do or-
çamento, sem o qual "é difícil ter bons parceiros
externos, ter um sistema moderno para treina-
mentos a distância e gestão do conhecimento,
ter uma e s t ru tu r a adequada de educação
corporativa".

Na opinião de Alperstedt, as principais difi-
culdades consistem em duas questões básicas:
primeiro, o pensamento estratégico da alta hie-

rarquia. "Se não estiverem convencidos que vale
a pena que a empresa trilhe esse caminho, o
projeto não decola, a despeito dos esforços even-
tuais da equipe de recursos humanos". O inver-
so também é verdadeiro. "Se a equipe de RH
não está pré-disposta ao conceito e propósitos
da universidade corporativa, mesmo que a alta
hierarquia queira implementar, será difícil que
obtenha êxito, a não ser, é claro, que seja trocada
a liderança ou a equipe de RH". A segunda ques-
tão apontada pela diretora de cursos seqüenciais
da Anhembi Morumbi é a necessidade de in-
vestimentos. Algumas empresas brasileiras já são
suficientemente maduras e possuem capacida-
de de investimento. Outras, entretanto, esbar-
ram com freqüência na questão de limite de in-
vestimentos. Segundo Cristiane, as dificuldades
financeiras podem ser dribladas se houver um
plano de negócios bem estruturado e boa von-
tade de todas as partes envolvidas, incluindo
funcionários. "É possível, por exemplo, que o
f u n c i o n á r i o seja responsável por a l g u m
percentual de investimento. É possível, também,
oferecer a prestação de serviços educacionais a
fornecedores, clientes, franqueados etc, e co-
brar por esse serviço".

"Resistências existem", ressalta Ana Rosa
Chopard, "e elas estão dentro da empresa". A
gerente de Desenvolvimento de RH da Embratel
afirma que o próprio empresário ainda não se
deu conta do valor do capital intelectual e, num
país onde existe uma mão-de-obra às margens
do mercado de trabalho, fica muito mais fácil,
na visão desses empresários, recrutar intermi-
tentemente profissionais, degradando o saber
fazer. "O fato é que eles adquirem vantagens
sobre o custo da mão-de-obra", afirma. Ela lem-
bra que, em um momento de crise financeira,
nenhuma empresa vai abandonar as funções
associadas à prestação direta de serviços para
olhar a capacitação", mas ressalta que "inves-
t i r em educação vale a pena, sempre".



Vantagens competitivas

Para Sílvia Gattai, a universidade corporativa
pode impactar diretamente na redução de cus-
tos da empresa como um todo, na preservação
do know-how estratégico da empresa, na ace-
leração de processos necessários de mudança
cultural e na velocidade de alinhamento de to-
dos em torno do eixo estratégico da empresa.

Cristiane Alperstedt destaca que os resul-
tados de aprendizagem contribuem diretamente
na produtividade do empregado. "De maneira
geral, é elevada sua auto-estima, sua confian-
ça e, por conseguinte, aumenta o retorno à
empresa. Especif icamente, q u a n t i f i c a n d o o
conhecimento horizontal (de outras áreas) e
vertical (em profundidade) , envolvendo aí o
conhecimento estratégico do segmento em que
a empresa atua, os resultados para o negócio
podem ser ainda mais expressivos, resultando
em relevantes vantagens competitivas para a
empresa".

Para Ana Chopard, o que distingue uma or-
ganização é o que ela agrega de diferencial no
atendimento ao cliente. "E isso é o conheci-
mento. O bem, a commoditie, é copiável facil-
mente pelo concorrente, mas não se pode co-
piar a inventividade nas aplicações dos servi-
ços e dos bens que uma organização inteligen-
te ut i l iza . Esse diferencial está nas pessoas, e
essa vantagem se consegue com educação".

Grade curricular

Um dos desafios e incertezas que as orga-
nizações enfrentam ao implementarem uma
universidade corporativa é como deve ser mon-
tada a grade curricular e o que deve ser levado
em conta. Na opinião de Ana Chopard, a grade
curricular é conseqüência de duas vertentes. "A
primeira delas", explica, "está relacionada à

Ana Rosa Chopard, da Embratel

aderência da UC ao plano estratégico da orga-
nização, que além de definir eixos de compe-
tências diferenciais da própria empresa, esta-
belece os princípios e filosofia de atuação da
universidade". "A outra vertente", prossegue,
"diz respeito à própria natureza de conheci-
mento característico do negócio. Uma cadeia
de valores bem estabelecida e uma estratégia
competitiva clara são suficientes para se defi-
n i r as linhas básicas do currículo, seja esse cur-
rículo entendido como conjunto de conteúdos
organizados ou de estratégias de desenvolvi-
mento continuado, tais como comunidades de
prática, banco de especialistas, acervos etc".

Alperstedt diz que pensar em competênci-
as essenciais significa saber o que se tem e o
que se deseja, o que, por conseguinte, signifi-
ca saber o que deve ser realizado e objetivado.
Ou seja, detectar com precisão as necessida-
des de aprimoramento e aprendizado dentro
da empresa, para não haver desperdícios. Os
programas de aprendizagem devem considerar
um mapeamento das competências essenciais
requeridas para o negócio da empresa e um di-



agnóstico dos talentos humanos. Isso pode ser
feito de uma maneira mais ou menos formal.
Benchmarking também é uma estratégia útil,
tanto em termos de design de programas, como
em termos de de f in i ção de d i sc ip l inas e
metodologias de ensino, incluindo aí o uso de
mídias alternativas. "Uma parceria com uma
instituição de ensino superior também deve ser
prioridade", lembra. Segundo Cristiane, é fun-
damental, ainda, considerar o perf i l dos funci-
onários e o perf i l da empresa, bem como bus-
car uma harmonia entre a missão e visão da
empresa com os objetivos da univers idade
corporativa.

Na opinião de Sílvia Gattai, o que deve ser
levado em conta para a grade curricular de uma
UC são os e ixos de a p r e n d i z a g e m
organizacional, os grandes processos de traba-
lho da empresa e as funções vinculadas a estes
processos, sejam elas estratégicas, táticas ou
operacionais. Ela também aponta que é neces-
sário avaliar as competências necessárias para
cada função, os conhecimentos, habilidades e
atitudes esperadas para cada nível e, finalmen-
te, as atividades, que devem ser vivenciadas
pelo ocupante ao longo do tempo para que ele
atinja o nível máximo de maturidade em cada
competência ligada à função que desempenha.

Exemplos nacionais

Como exemplo de projetos bem-sucedidos
de implantação de universidades corporativas,
Cristiane Alperstedt prefere generalizar, sem
citar nomes. "Há vários casos de universidades
corporativas interessantes, e todos relativamen-
te diferentes entre si, tornando-se difícil a indi-
cação ou seleção de um ou alguns casos". Ele
diz que há experiências no setor público e no
setor privado, há vinculações diretas da uni-
versidade corporativa com a presidência da

empresa e com o departamento de recursos
humanos, há universidades corporativas que
assumiram personalidade jurídica distinta e
outras que estão atreladas à empresa, há expe-
riências virtuais e outras com espaço físico, há
programas que atendem parte dos funcionári-
os, não sua totalidade, há casos com final ida-
de voltada à responsabilidade social, enfim, "há
casos e estágios muito variados".

Para Sílvia Gattai, empresas que realmente
praticam educação corporativa são as que par-
ticipam da Associação Brasileira de Educação
Corporativa (Abec). "Todas são possuidoras de
excelentes modelos de UC", af i rma.

Ana Rosa Chopard cita a Fiat, a Faculdade
Anhembi Morumbi, a Natura, o Hospital Albert
Einste in , a Un imed , a Petrobras, a própria
Embratel, entre outras, como empresas que têm
experiências importantes na área.


