
Empresa investe mais na atualização de executivos 
Paulo Florêncio 
 
A atualização e melhoria de desempenho dos seus executivos são prioridade para grandes 
empresas que investem até R$ 8 milhões ao ano em programas de reciclagem destes 
profissionais.  
 
As universidades corporativas internas ou as parcerias com instituições de ensino superior fora de 
suas dependências, para treinar o alto escalão, têm sido as opções de companhias como Vo-
torantim, Embratel, Unibanco, Atento, Siemens e Schincariol. 
 
A Embratel, por exemplo, criou a Universidade Corporativa Embratel e investe cerca de R$ 8 
milhões por ano em sua central de ensino para o alto escalão. 
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Empresas priorizam formação de executivos  
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A fim de aprimorar o desempenho dos seus executivos, grandes empresas estão investindo até R$ 
8 milhões ao ano em programas de reciclagem desses profissionais. A implementação de 
universidades corporativas para treinar o alto escalão tem sido a opção de algumas companhias.  
 
Já outras optam por parcerias com instituições de ensino superior fora de suas dependências.  
 
A Embratel , por exemplo, criou em 2003, a Universidade Corporativa Embratel. Desde então, 
investe cerca de R$ 8 milhões por ano em sua central de ensino. Na Universidade, é oferecido aos 
funcionários um Master in Business Administration (MBA) de gestão empreendedora, em parceria 
com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e a Escola Superior de Propaganda e 
Marketing (ESPM) e, também, um MBA em Logística da Informação com a Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro (PUC- Rio). 
 
“Os cursos de gestão empreendedora foram criados para preparar nossos executivos e, 
conseqüentemente, aumentar, cada vez mais, nossa força de mercado”, diz Ana Rosa Bonilauru, 
gerente-geral de desenvolvimento de Recursos Humanos.  
 
Ela conta que, ao ano, cerca de 10 mil profissionais são envolvidos nos diversos projetos da 
empresa. “As aulas sempre abordam questões de mercado e relacionamento com clientes”, 
afirma.  
 
Outra corporação que aposta na reciclagem de seus executivos para ganhar competitividade no 
mercado é o Unibanco .  
 
Ao ano, a instituição financeira destina, aproximadamente, R$ 7 milhões, de um total de R$ 9 
milhões, para os seus cursos e programas de MBA. O restante vai para os 28 mil profissionais do 
conglomerado financeiro, que são beneficiados com outros tipos de formação. 
 
“Este ano fizemos um forte investimento em reciclagem e focamos nossas atividades de 
treinamentos nos gestores”, enfatiza Beatriz Schmidt, superintendente de treinamento, 
recrutamento e seleção do Unibanco.  
 
Em alguns casos, de acordo com a executiva, o Unibanco oferece uma bolsa de estudos que cobre 
até 85% do valor da mensalidade do aluno de pós-graduação. 



 
Todos os cursos oferecidos para os seus executivos são realizados em pareceria com o Ibmec São 
Paulo e com Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).  
 
A Siemens , especializada em desenvolvimento de tecnologia e telecomunicações, é outra 
empresa que acredita no desenvolvimento profissional de seus executivos. Desde 1999, destina 
R$ 2 milhões por ano em seus programas de reciclagem dos funcionários da alta gerência. Os 
cursos são desenvolvidos por meio de um programa de educação corporativa.  
 
A iniciativa, batizada de Siemens Management Learning, envolve cerca de 35 executivos da 
companhia. Todos são preparados para assumir posições gerenciais, diretoria e presidência.  
 
“Quando nosso aluno está em aula, ele é direcionada a criar, em equipe, uma idéia que cause 
impacto nos negócios. Através disso conseguimos obter bons resultados nos negócios 
corporativos”, explica Lena Ikejiri de Medeiros, gerente regional de Recursos Humanos. 
 
O exemplo das multinacionais está sendo seguido por diversas empresas brasileiras, que buscam 
capacitar e desenvolver seu corpo de profissionais e, ainda, melhorar a produtividade e qualidade 
dos serviços. 
 
A fabricante de cervejas Schincariol também deu um passo ambicioso este ano ao criar dentro da 
empresa uma cultura de valorização dos seus Recursos Humanos. O grupo empregou R$ 2,3 
milhões na implantação de uma academia de desenvolvimento profissional. 
 
Segundo Américo Garbuio Júnior, gerente de recursos corporativo da Schincariol, todos 150 
executivos da empresa são treinados para assumir cargos de gerência corporativa e diretoria.  
 
“Nosso projeto de Recursos Humanos teve início este ano. Antes tínhamos um RH segmentado 
para cada filial da Schincariol. Agora unificamos a administração desse departamento e criamos a 
academia de treinamento para atender melhor nosso capital humano”, explica Garbuio Júnio, 
afirmando que, além dos cursos internos para os colaboradores da empresa, existe também uma 
parceria com a Universidade de Sorocaba (Unifisco) para aprimorar os profissionais.  
 
“Em 2005 teremos mais investimentos para ampliar a oferta de cursos“, revela.  
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