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A competitividade crescente na disputa por mercados tem imposto às organizações a necessidade 
de repensar a sua atuação e de estabelecer uma nova definição de negócios. Nesse contexto, a 
obtenção e a seleção adequada de informações pode representar o diferencial competitivo 
necessário para determinar vantagens competitivas para uma organização. O conhecimento está 
portanto, se transformando no recurso que mais agrega valor aos negócios e, por conseguinte, à 
economia.  
 
As empresas cientes da importância do conhecimento na sua arena de atuação, e impelidas a 
buscar e manter uma força de trabalho em processo permanente de aprendizagem, vêm 
desenvolvendo diferentes estratégias de atuação objetivando a manutenção de empregados com 
elevado potencial de agregação de valor, representando uma fonte potencial de vantagens 
competitivas.  
 
Margerison (1992) aponta que um número considerável de organizações criou a sua própria 
business school, motivado pela convicção de que interessa à empresa integrar o trabalho e a 
aprendizagem de maneira mais consistente, como forma de ampliar as habilidades de seus 
recursos humanos, visando a continuidade da prestação de um serviço de qualidade para a 
empresa. Essa afirmação é reforçada por Meister (1998) ao apontar que a proliferação destes 
cursos formais pelas próprias organizações é conseqüência do crescente interesse organizacional 
pelo desenvolvimento permanente de empregados capacitados. Greenspan (1999) corrobora tal 
afirmação discorrendo que o aumento da demanda por serviços educacionais, particularmente on-
the-job training, impulsiona a proliferação das então denominadas, universidades corporativas.  
 
É fundamental destacar que a criação destes cursos formais pelas empresas, disponibilizados 
pelas universidades corporativas, não se restringe apenas à seara da administração e gerência; 
abrange a área de informática, de engenharia e outras áreas consideradas vitais para o tipo de 
negócio da empresa. Algumas universidades corporativas focam as core competencies, tais como 
o desenvolvimento de qualidades de liderança e a compreensão dos valores organizacionais. 
Outras enfatizam a aprendizagem horizontal, em que, profissionais de marketing aprendem sobre 
tecnologia, por exemplo. E outras enfocam a aprendizagem vertical, promovendo o 
aprofundamento de conhecimentos e técnicas específicas. Evidentemente, combinações entre 
esses tipos são bastante freqüentes.  
 
Uma série de organizações, principalmente nos Estados Unidos, vem se beneficiando dos 
conhecimentos e habilidades que têm ajudado a promover a partir da criação de departamentos 
ou instituições voltados especificamente para a promoção da aprendizagem organizacional. Pode-
se citar as empresas Motorola, Arthur Andersen, Arthur D. Little, Disney, McDonald?s, Nokia, 
Oracle, IBM, General Eletric, entre outras, como organizações que criaram centros de ensino 
próprios para a condução de atividades voltadas para a aprendizagem, denominadas 
universidades corporativas.  
 
Muitas destas instituições têm estendido os seus programas de educação e treinamento a 
fornecedores, clientes, franqueados e, também, a outras empresas. Algumas destas instituições 
têm tornado os seus programas acessíveis ao público interessado em geral, e outras têm 
transformado sua universidade corporativa em uma fonte de receitas expressiva.  
 
 
No Brasil já iniciaram suas atividades a Motorola University, Universidade do Hambúrguer da 
McDonald´s, Escola Amil, Instituto de Formação Carrefour, Universidade Algar, Unite da Telemar, 



Universidade TAM, e outras mais, com destaque, de acordo com Eboli (1999), para a Academia 
Universidade de Serviços do grupo Accor, Boston School do Bank Boston, Visa Training e 
Universidade Datasul.  
 
As universidades corporativas, em âmbito mundial e nacional, vêm se multiplicado em número e 
suas ações têm despertado a atenção para o fato de que se configuram em um novo locus de 
gestão de conhecimento. Antes de se enveredar nessa discussão, é pertinente uma descrição 
prévia das características gerais das universidades corporativas.  
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CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS UNIVERSIDADES CORPORATIVAS  
 
Além de estarem presentes em diferentes setores, as universidades corporativas são tão variadas 
quanto as organizações com as quais estão vinculadas, assumindo diferentes características. Peak 
(1997) discorre sobre alguns tópicos que pontuam diferentes arranjos organizacionais:  
 
a) espaço físico:  
 
Muitas universidades corporativas contam com instalações próprias, e outras contam com as 
instalações de instituições de ensino superior tradicionais em regime de parceria. Em ambos os 
casos podem atuar de maneira centralizada, deslocando todos os empregados para um mesmo 
local, ou de forma descentralizada contando com vários locais distribuídos entre vários pontos no 
mesmo país ou no mundo. A Motorola University é um exemplo de universidade corporativa que 
conta com instalações próprias, espalhadas ao redor do mundo, incluindo a unidade instalada em 
Jaguariúna - SP. O mesmo vale para a Hamburger University da McDonald´s, que no Brasil está 
fisicamente instalada em Barueri - SP. Também o Centro Internacional de Educación y Desarrollo 
- CIED da Petróleos de Venezuela S.A. - PDVSA com sede em Caracas e que conta com mais 12 
centros educacionais espalhados pela Venezuela. Outros dois exemplos de universidades 
corporativas que contam com instalações físicas são a Universidade Academia de Serviços Accor, 
do grupo Accor, que dispõe de um campus físico em Campinas - SP; e a Boston School, do 
BankBoston, com sede em São Paulo - SP.  
 
 
A Southern Company College é um exemplo de universidade corporativa baseada em um sistema 
de consórcio que conta com instalações físicas de uma instituição de ensino superior parceira, no 
caso a Emory University. A Arthur D. Little School of Management que, desde sua fundação, em 
1964, estava instalada na matriz da empresa, no último semestre de 1997 passou a utilizar o 
campus de uma instituição de ensino superior - Boston College, permanecendo ambas as 
instituições independentes uma da outra. Algumas universidades corporativas sublocam espaços 
em hotéis, centros de convenções e similares, como é o caso da Visa Training da Visa do Brasil. 
Muitas universidades corporativas não contam com qualquer tipo de arranjo físico concreto, pois 
estão baseadas em redes eletrônicas independentes de espaço físico, constituindo o que se 
convencionou denominar de organizações virtuais. A Service Delivery University, universidade 
corporativa da Fidelity Institutional Retirement Services Company - FIRSCo, a SunU, universidade 
corporativa da Sun Microsystems, e a Quality Academy, universidade corporativa da Northern 
States Power, são exemplos de universidades corporativas totalmente virtuais. No Brasil, são 
exemplos de universidades corporativas virtuais a Unite da Telemar e a Escola Amil.  
 
 
Outras estão num meio termo, mesclam algumas atividades presenciais com outras à distância. 
São inúmeras as universidades corporativas que usam mídia eletrônica para promover algumas 



atividades de aprendizagem. É o caso da Arthur Andersen Center for Professional Development, 
da Dell University, da Xerox Management Institute, da Oracle University, da University of 
Excellence da Sprint, entre outras. De acordo com Peak (1997) o ensino eletrônico com apoio de 
instrumentos informatizados e técnicas de ensino à distância dispõe de uma série de vantagens, 
porém na maior parte das vezes, não viabiliza o trabalho em equipe. Dado que o conceito de 
universidade corporativa exige que as organizações concentrem suas necessidades de 
treinamento em torno dos objetivos organizacionais, e que esses objetivos envolvem cada vez 
mais o trabalho em equipe, muitos centros de ensino eletrônico estão buscando campi para o 
desenvolvimento de seus trabalhos.  
 
Em contrapartida, para Meister (1998) a tendência de longo prazo é de equilíbrio: as atividades de 
treinamento que podem ser ministradas por meio eletrônico assim o serão, ficando restritas às 
salas de aula os treinamentos que impliquem a reunião da equipe em um ambiente comum.  
 
b) créditos reconhecidos e outorga de diplomas:  
 
A pesquisa desenvolvida por Meister (1998) revela que cerca de 25% das universidades 
corporativas oferecem créditos universitários e 40% esperam começar a criar programas que 
garantam créditos. Esses créditos têm validade a partir de uma parceria desenvolvida com uma 
instituição de ensino superior tradicional, que, a partir de critérios negociados, assume a validade 
dos programas desenvolvidos pelas universidades corporativas como créditos reconhecidos para a 
obtenção de um diploma.  
 
O American Council of Education - órgão americano que defende os interesses da educação 
superior - concedeu 7.000 créditos para os programas educacionais das universidades 
corporativas em 1995, número equivalente a três vezes o total de créditos concedidos em 1985 
(The Economist, 1995).  
 
Convém destacar que o reconhecimento de créditos por órgãos oficiais de educação superior nos 
Estados Unidos não constitui um fato inteiramente novo. Em 1974, o American Council of 
Education e o New York State Board of Regents desenvolveram um projeto de avaliação das 
organizações não-universitárias provedoras de ensino, que culminou com o reconhecimento dos 
créditos oriundos desses programas. Em 1976 foi lançado um guia que listava mais de 600 cursos 
oferecidos por 38 organizações nos Estados Unidos. Tais organizações, cuja principal função não 
era a educação, incluíam organizações de setores industriais, sindicatos, associações profissionais 
e voluntárias, e agências governamentais (Guide to educational programs in noncollegiate 
organizations, 1976).  
 
Optem os empregados por continuar seus estudos em instituições de ensino superior tradicionais 
ou não, o que se deve observar é que o conhecimento e as competências ensinadas são 
reconhecidas como equivalentes àqueles obtidos junto às instituições de ensino superior 
tradicionais. A parceria entre as universidades corporativas e as instituições de ensino superior 
tradicionais prevê uma troca de serviços entre ambas. As universidades corporativas ganham com 
a validação dos créditos na obtenção de um diploma, além da experiência dos docentes da 
instituição. E a instituição de ensino, por sua vez, tem aumentado o seu potencial de captação de 
alunos, em função dos incentivos para que os empregados dêem continuidade aos seus estudos, 
além do ganho pela aproximação com a realidade organizacional das empresas.  
 
A AT&T School of Business and Technology, por exemplo, estabeleceu uma parceria com a 
University of Phoenix, que oferece aos empregados da AT&T a oportunidade de continuar os seus 
estudos em um dos seus 51 campi e centros de aprendizagem espalhados nos Estados Unidos, 
reconhecendo os créditos cursados naquela universidade corporativa. Uma parceria nos mesmos 
moldes também foi estabelecida entre a AT&T School of Business and Technology e a St. John´s 
University de Nova York, que conta também com um campus em Roma e outro na China.  
 



Essas parcerias têm permitido às universidades corporativas desenvolver por meio de instituições 
de ensino superior tradicionais, além de cursos tradicionais, cursos inovadores conferindo 
diplomas de graduação em "serviço ao consumidor" (American Express e Rio Salvado Community 
College), "tecnologia de telecomunicações" (Bell Atlantic e State University of New York), 
"gerência de varejo" (Eaton School of Retailing, Ryerson Polytechnic University e Bell Canada), 
"projetista de veículos" (Megatech Engeneering e Central Michigan University), entre outros 
exemplos. No Brasil está sendo ofertado o curso superior seqüencial de "consultor de Enterprise 
Resource Planning - ERP" (Universidade Datasul e Universidade do Estado de Santa Catarina - 
UDESC).  
 
Nessa linha, e visando ao oferecimento de diplomas, várias parcerias entre empresas e 
instituições de ensino superior tradicionais foram estabelecidas. As empresas per se, muitas 
vezes, não têm o poder de chancela de diplomas. Entretanto, uma instituição de ensino superior 
tem tal poder. Esse é, com freqüência, um dos estímulos mais significativos ao estabelecimento 
de parcerias.  
 
Variados são os exemplos dessas parcerias objetivando a outorga de diplomas. O Rochester 
Institute of Technology - RIT desenvolveu em parceria com os gerentes da Xerox um curso de 
graduação e um curso de master of science voltados para os empregados da Xerox (Laabs, 1993). 
Outro exemplo interessante é o Lord Institute for Technical and Management Training, que é a 
universidade corporativa da Lord Corporation, uma empresa que projeta, produz e comercializa 
produtos para o controle de movimentos mecânicos. O Lord Institute recebeu uma licença do 
estado da Pensilvânia para atuar como instituição educacional. Esse é um fato significativo que 
merece ser destacado. Além de ter os créditos validados por uma faculdade comunitária, a 
Northwest Pennsylvania Technical Institute - NPTI, com a qual trabalha em regime de parceria, o 
Lord Institute, obteve licença para atuar como instituição educacional. Tal fato foi motivado pelo 
lastro de credibilidade que a licença representa, contribuindo para o acesso a novas fontes de 
financiamento.  
 
Algumas empresas já galgaram um degrau mais elevado: outorgam elas mesmas os seus 
diplomas. A Arthur D. Little, consultoria de origem americana, licenciada para atuar como 
instituição educacional pelo estado de Massachusetts, com autorização para outorga de diplomas 
pelo Board of Regents of Higher Education of the Commonwealth of Massachusetts, oferece um 
mestrado em administração na Arthur D. Little School of Management, credenciado por um órgão 
regional de acreditação americano - New England Association of Schools and Colleges, desde 
1973.  
 
O caso da Arthur D. Little revela-a como a primeira instituição de ensino não-tradicional a 
outorgar ela própria os diplomas expedidos, porém, uma pesquisa conduzida por uma consultoria 
americana junto a 100 universidades corporativas identificou que um terço dessas instituições têm 
planos de, em um futuro próximo, iniciar a outorga de diplomas (The Economist, 1995).  
 
No Brasil, a Boston School, universidade corporativa do BankBoston, está buscando acreditação 
de seu MBA junto a The International Association for Management Education - AACSB, que é um 
órgão de acreditação americano.  
 
c) composição do corpo docente:  
 
A política de composição dos professores para ministrar estes cursos de treinamento é variável. 
Algumas universidades corporativas entendem que apenas professores universitários titulados 
podem ministrar aulas, outras utilizam executivos da empresa e/ou consultores externos como 
professores, e outras ainda valem-se dos próprios profissionais da empresa que submetidos a um 
treinamento e preparação pela instituição de ensino a qual estão vinculados em regime de 
parceria, obtiveram certificado de professor-adjunto ou equivalente (Peak, 1997).  
 



Como se vê, algumas destas definições por parte das universidades corporativas vão favorecer ou 
não o estabelecimento de parcerias junto às instituições de ensino superior tradicionais. No caso 
da opção por professores titulados para ministrar cursos nas universidades corporativas, embora 
haja possibilidade de contratação ad hoc de professores de diferentes instituições de ensino, a 
tendência é de busca de parcerias junto a estas instituições, a fim de facilitar o processo de 
contratação de professores, assim como reduzir os custos deste processo.  
 
d) clientela:  
 
Algumas das universidades corporativas extrapolam o oferecimento dos cursos de treinamento 
para além dos funcionários da empresa, estendendo-os à clientes, fornecedores, franqueados, 
outras empresas, e até mesmo à comunidade externa em geral. Vale lembrar que a referência aos 
clientes, engloba todos os intermediários no processo de venda, ou seja, revendedores, 
distribuidores, atacadistas e lojistas.  
 
Tradicionalmente esta expansão para outros stakeholders é resultado do sucesso obtido pelo 
programa junto aos clientes internos, e motivado pela possibilidade de realocação de custos. Os 
programas educacionais promovidos pelas empresas, durante muito tempo considerados como um 
mero centro de custos, passaram a ser considerados como um potencial centro de lucros, 
constituindo-se em uma forma alternativa de captação de recursos financeiros para a empresa.  
 
Convém destacar que além dos stakeholders mencionados, algumas universidades corporativas 
como a Arthur Andersen Center for Professional Development e a Motorola University, estão 
realizando algumas ações tópicas em escolas públicas selecionadas e/ou que contam com maior 
número de empregados. Tais ações consistem basicamente na orientação e estímulo ao uso de 
novos métodos de ensino-aprendizagem, e no aconselhamento de quais habilidades são 
importantes para o contexto profissional futuro dos alunos.  
 
e) origem do investimento:  
 
As universidades corporativas necessitam de investimentos significativos por parte das empresas 
às quais estão atreladas e, além disso, o retorno sobre esses investimentos é de difícil medição. 
Não surpreende portanto, o fato de que essas iniciativas sejam encontradas mais freqüentemente 
em grandes organizações.  
 
Por outro lado, alternativas vêm sendo desenvolvidas para evitar a necessidade de grandes 
investimentos. É o caso dos consórcios entre empresas não concorrentes que compartilham 
necessidades de treinamento comuns e que têm se associado a fim de obter redução de custos. 
Peak (1997) destaca alguns exemplos de iniciativas de empresas: a antiga Bell Atlantic, que 
passou a denominar-se Verizon após a fusão com a GTE, reuniu vinte e três instituições de ensino 
superior em New England, a fim de desenvolver um programa associado que confere o grau de 
tecnólogo em telecomunicações; a AT&T Universal Card que se uniu a outras empresas não 
concorrentes em Jacksonville, com o intuito de desenvolver um curriculum para explorar 
principalmente banco de dados e tecnologia da informação.  
 
Outra alternativa para organizações norte-americanas é a parceria com a American 
Management´s Association Partnership Group - AMA, que define programas educacionais 
baseados nas necessidades e orçamentos das organizações associadas.  
 
 
A descrição dessas alternativas denota que, mais importante do que a capacidade de 
investimento, é o comprometimento da alta administração com a necessidade de viabilizar a 
aprendizagem.  
 
Apesar do investimento elevado, que pode ser reunido a partir de diferentes iniciativas, é 
importante destacar que, no que compete à questão do custo, as universidades corporativas são 



significativamente mais eficientes, se comparadas às instituições de ensino superior tradicionais 
(Moore, 1997). Evidentemente que tal comparação exige que se considerem economias de escala 
em um horizonte de tempo mais longo, enfocando principalmente o aspecto da contratação de 
corpo docente e pessoal especializado conforme a demanda das universidades corporativas, em 
contraste com a manutenção de corpo docente titulado em horário integral ou parcial nas 
instituições de ensino superior tradicionais.  
 
Meister (1998) afirma que a cobrança pelo fornecimento de educação e treinamento, 
especialmente após a incorporação das atividades das universidades corporativas na cultura 
organizacional da empresa, é uma prática recorrente nas várias universidades corporativas. Não é 
raro que aquelas empresas organizadas por unidades estratégicas de negócio, cobrem das 
unidades estratégicas que demandaram seus serviços de ensino-aprendizagem, como uma forma 
de equilibrar seus custos. Essa tendência vem sendo denominada por alguns autores de shared 
internal services, ou insourcing.  
 
A pesquisa realizada pela Corporate University Xchange com 100 universidades corporativas 
identificou que mais da metade das universidades pesquisadas recebem recursos diretos da 
própria unidade de negócio, em vez de serem financiadas totalmente por alocações da 
organização (Meister, 1999). A autora ressalta que a estratégia de obtenção de recursos por meio 
da remuneração por serviços evolui na medida em que a universidade corporativa vai 
amadurecendo.  
 
Quando a Motorola lançou a sua universidade corporativa em 1981, a empresa arcou com todo o 
seu custo. Em 1996, a empresa arcava com apenas 37% do custo. O restante do orçamento da 
Motorola University vinha do pagamento pelos serviços prestados feito pelos clientes das unidades 
de negócios internas (47%) e do licenciamento dos programas de treinamento da universidade 
corporativa a clientes e fornecedores (16%) (Meister, 1999).  
 
Também a Sun Microsystems está evoluindo, considerando-se o modelo de amadurecimento da 
universidade corporativa. Os clientes contribuíram com 40% do orçamento total em 1995, com 
75% em 1996, e a meta futura é cobrir totalmente os custos com recursos externos. Como se 
pode observar, a obtenção de uma nova fonte de renda também serve de elemento motivador 
para que as universidades corporativas passem a treinar os elementos que compõem a sua cadeia 
de valor. O licenciamento de programas para fornecedores e clientes tornou-se uma importante 
fonte de receita para as universidades corporativas que objetivam sua independência financeira.  
 
Outras organizações como a First Union Corporation e a General Motors também estão usando 
suas universidades corporativas como centro de resultados e, até, de lucro (Meister, 1999).  
 
Embora a maioria das universidades corporativas (74%) ainda não receba recursos financeiros de 
fontes externas oriundos de treinamentos, o número daquelas que recebem aumentou 
significativamente, evoluindo de 16% em 1996 para 25% em 1998 (Meister, 1998).  
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UNIVERSIDADES CORPORATIVAS: DEFINIÇÃO PROPOSTA  
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Antes de avançar é necessário esclarecer duas questões fundamentais. Uma diz respeito à adoção 
da expressão "universidade" e a outra diz respeito à distinção entre universidade corporativa e o 



departamento de treinamento e desenvolvimento. A expressão universidade corporativa 
invariavelmente suscita questões a respeito de quais as razões para essa denominação, e 
principalmente, que semelhanças ou que diferenças existem entre universidades corporativas e 
instituições de ensino superior tradicionais.  
 
O uso da expressão "universidade corporativa" é reflexo da tradução livre da expressão recorrente 
na literatura americana: corporate university. O uso do termo "corporate" é decorrente do fato de 
que essas instituições estão atreladas a empresas, revelando que, pelo menos a princípio, a 
prestação de serviços educacionais não constitui per se o seu objetivo fundamental. Por sua vez, a 
adoção do termo "university" é justificada pelos empresários de diferentes formas. Todas porém, 
voltadas para denotar uma seriedade de propósitos, em termos de comprometimento com os 
objetivos pretendidos. Meister (1999) destaca que também é arrolado, como justificativa para uso 
do termo, o objetivo de criação de uma marca para os seus programas educacionais, materiais 
didáticos e processos. Em casos extremos é usado como apelo mercadológico.  
 
É evidente que o uso do termo "university" não confere a essas instituições a mesma conotação 
que a palavra possui no sistema educacional. A palavra universidade no contexto do ensino 
superior é utilizada para caracterizar uma "instituição de ensino superior que compreende um 
conjunto de faculdades ou escolas para a especialização profissional e científica, e tem por função 
precípua garantir a conservação e o progresso nos diversos ramos do conhecimento, pelo ensino e 
pela pesquisa" (Ferreira, 1995). Wanderley (1983) complementa a definição de Ferreira, ao 
destacar outra finalidade da universidade, a saber, a extensão universitária, materializada na 
prestação de serviços à comunidade.  
 
Quanto à distinção entre universidades corporativas e departamentos de treinamento e 
desenvolvimento há duas perspectivas que contribuem para esse entendimento. Uma análise 
longitudinal das empresas, enfocando especialmente a área de recursos humanos, revela que a 
consolidação da gestão estratégica de recursos humanos na década de 90, foi incorporando à 
prática organizacional o conceito de competência, como base do modelo de gestão de pessoas 
(Fleury e Fleury, 2000). Isso é verificado no emprego de novos instrumentos e técnicas de 
recrutamento e seleção, em novos sistemas de remuneração e nos novos contornos assumidos 
pelos processos de treinamento e desenvolvimento, praticados pelas universidades corporativas 
criadas por um número cada vez mais crescente de empresas.  
 
As universidades corporativas responsáveis pelo processo de desenvolvimento de pessoas 
alinhado à definição das estratégias de negócio e competências essenciais da organização, 
assumiram, em muitos casos, um papel tão significativo, que em várias empresas a área ou 
departamento de recursos humanos, passou a gravitar em torno de suas universidades 
corporativas. Os demais processos inerentes à gestão de recursos humanos, foram absorvidos 
como sub-funções ou sub-processos das universidades corporativas, denotando uma mudança 
qualitativa substancial na organização das funções estratégicas de recursos humanos. Meister 
(1999) corrobora com esse estado das coisas ao afirmar que do total de universidades 
corporativas investigadas por ela, 63% se reportam ao gerente ou diretor de Recursos Humanos, 
porém 37% se reportam diretamente à alta cúpula da organização. Isso evidencia o novo papel 
assumido pelas universidades corporativas perante a área de Recursos Humanos e a organização 
como um todo.  
 
 
Porém, ainda que mudanças substanciais tenham ocorrido nesse âmbito, promovendo a 
reorganização das funções e processos de recursos humanos, a análise dessa perspectiva 
longitudinal demonstra que, as universidades corporativas podem ser entendidas como uma 
evolução direta da função ou processo de treinamento e desenvolvimento.  
 
Uma análise pontual e polarizada desenvolvida a partir de uma perspectiva transversal conduz ao 
entendimento que um departamento de treinamento de uma empresa tende a ser reativo, 
descentralizado e serve a uma ampla audiência; enquanto que a universidade corporativa tem 



orientação proativa e centralizadora para o encaminhamento de soluções de aprendizagem para 
cada negócio dentro da empresa. Ou seja, departamentos de treinamento em geral, propõem 
programas de treinamento à medida que estes se tornam necessários, sendo muitas vezes 
identificada a sua necessidade no contexto de um departamento específico, e cujos tópicos são, 
na maior parte das vezes, genéricos. Já nas universidades corporativas, os programas de 
educação e treinamento são permanentes e orientados com visão de futuro, antecipando e 
gerando necessidade de melhoria, privilegiando os objetivos organizacionais, ainda que orientado 
para cada negócio dentro da empresa (Meister, 1998). Neste sentido, conforme Gerbman (2000) 
as universidades corporativas têm um escopo mais estratégico, enquanto que os departamentos 
de treinamento são mais táticos.  
 
Uma outra diferença que Meister (1999) destaca é que os tradicionais departamentos de 
treinamento voltam-se mais para as habilidades técnicas imediatamente necessárias ao trabalho, 
enquanto que as universidades corporativas não se restringem às habilidades técnicas; 
envolvendo também o conhecimento de valores e cultura da corporação, da indústria em que a 
empresa opera - fornecedores, clientes e concorrentes, e das competências básicas do negócio.  
 
Diferentemente dos tradicionais departamentos de treinamento e desenvolvimento, as 
universidades corporativas valem-se da sistemática universitária, oferecendo cursos em bases 
modulares, valendo créditos, inclusive denominando de corpo docente o grupo de professores e 
instrutores. Algumas universidades corporativas contam ainda com catálogo de cursos e logotipo 
próprio.  
 
Entretanto, essas distinções apontadas não parecem ser suficientes para distinguir as chamadas 
universidades corporativas dos tradicionais departamentos de treinamento e desenvolvimento. 
Considerando-se os dois critérios de diferenciação a partir das análises longitudinal e transversal, 
e se tratando - "universidades corporativas" - de uma expressão nova que está sendo 
indistintamente utilizada, tendo um significado um pouco diferente em cada empresa que a está 
implementando, e não existindo um conjunto de parâmetros ou regras que precisam ser seguidas 
(Journal of Career Planning & Employment, 1996), a definição proposta para as universidades 
corporativas por Alperstedt (2001), privilegia não apenas a formação estratégica de 
desenvolvimento de competências essenciais ao negócio da empresa, mas também, 
paralelamente, a detenção de duas características fundamentais.  
 
Uma dessas características refere-se a não restrição dos serviços educacionais aos empregados, 
com destaque para abertura ao público externo em geral. A outra se refere ao estabelecimento de 
parcerias com instituições de ensino superior, com destaque para a validação dos créditos 
cursados e a possibilidade de outorga de diplomas, ou ainda, a outorga de diplomas de forma 
independente. A terminologia "universidade corporativa" parece estar "na moda" e muitas 
instituições estão batizando com esse nome, ou nomes similares, os seus antigos departamentos 
de treinamento e desenvolvimento, sem contudo, imputar-lhes atividades diferenciadoras que 
justifiquem a mudança de nome. A definição proposta, essencialmente, distingue aquilo que vem 
sendo intitulado de universidades corporativas, das universidades corporativas de fato. Deste 
modo, experiências calcadas em modismos e não consistentes, são excluídas do rol de 
universidades corporativas (de fato), não maculando o seu significado e o seu papel em um 
contexto mais amplo.  
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As atividades de ensino dirigidas pelas empresas promovem um programa de capacitação 
orientado aos objetivos da organização, garantindo uma mensagem unificada e uma linguagem 
comum. Além da vinculação aos objetivos organizacionais, Meister (1998) destaca o caráter 
intensivo e permanente como características diferenciadoras do provimento educacional oferecido 
pelas empresas. Essas duas características revelam os dois principais objetivos das universidades 
corporativas: ser um agente de mudanças na organização, e aumentar as qualificações, 
conhecimentos e competências relacionadas ao cargo.  
 
 
As atividades que vêm sendo desenvolvidas pelas universidades corporativas, implementadas por 
uma série de empresas, revelam um novo locus de gestão do conhecimento. O conhecimento está 
presente, no seio das empresas, nas áreas de Pesquisa e Desenvolvimento - P&D, e Treinamento 
e Desenvolvimento - T&D. Porém a gestão do conhecimento não é promovida pela primeira, e é 
promovida de maneira acanhada pela segunda, uma vez que a área de Treinamento e 
Desenvolvimento possui um perfil reativo frente às necessidades de promoção de conhecimento, 
restringe-se mais às habilidades técnicas e seu enfoque é mais operacional do que estratégico. As 
universidades corporativas por sua vez, têm um perfil proativo, enfoque estratégico, envolvendo 
também o conhecimento a respeito da indústria em que a empresa opera (fornecedores, clientes e 
concorrentes), do setor no qual está inserida, e das competências básicas do negócio. Nessas 
condições a gestão do conhecimento é de fato realizada no que compete ao subsistema de 
disseminação do conhecimento, visto que a gestão de conhecimento, de maneira geral, 
compreende diferentes subsistemas relativos aos processos de identificação, criação, captura, 
organização, disseminação e uso do conhecimento no ambiente organizacional.  
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Considerando-se o aspecto da gestão do conhecimento também promovida pelas universidades 
corporativas, as fronteiras entre as funções da universidade e da empresa estão deixando de ser 
tão evidentes. As universidades tradicionais passaram a contar com um novo entrante no 
contexto do ensino superior, representado pelas universidades corporativas. Nesse contexto, dois 
cenários estratégicos podem ser visualizados: um cenário marcado por oportunidades estratégicas 
surgidas a partir da emergência das universidades corporativas no contexto do ensino superior; e 
um outro cenário, no qual uma série de situações de concorrência entre os elementos 
pertencentes a esse contexto podem ser identificadas.  
 
Com relação às oportunidades geradas a partir do surgimento das universidades corporativas no 
contexto da educação superior pode-se citar aquela mais relevante, materializada na formação de 
parcerias entre as instituições de ensino superior tradicionais e as universidades corporativas. A 
pesquisa conduzida em 1997 pela Corporate University Xchange, uma consultoria sediada em 
Nova York, descobriu que quase metade das 100 universidades corporativas investigadas, 
contavam com algum tipo de aliança com uma instituição educacional. A mesma pesquisa 
também apurou que 4 entre 10 universidades corporativas esperam começar a conceder diplomas 
reconhecidos, através de parcerias com instituições de ensino superior (Meister, 1999).  
 



As universidades corporativas podem buscar o estabelecimento de parcerias com as instituições 
de ensino superior tradicionais, motivadas por diferentes necessidades: possibilidade de validação 
das disciplinas, possibilidade de outorga de diploma, ausência de espaço físico disponível, 
necessidade de docentes com conhecimento especializado, necessidade de docentes com 
experiência didática, necessidade de fundir o currículo com a cultura corporativa, interesse na 
formação de mão-de-obra especializada na comunidade (Alperstedt, 2000).  
 
De acordo com Alperstedt (2000) do ponto de vista das instituições de ensino superior tradicionais 
também o estabelecimento de parcerias é representativo de uma série de vantagens: 
aproximação com a realidade organizacional das empresas, incremento das possibilidades de 
pesquisa, aumento da arrecadação de recursos financeiros, aumento do potencial de captação de 
alunos.  
 
Vale lembrar que as parcerias entre instituições de ensino superior tradicionais e empresas podem 
ocorrer sob diferentes modalidades: desenvolvimento de programas personalizados de educação 
continuada, graduação ou pós-graduação; e formação de um consórcio de parceiros de 
aprendizagem, envolvendo por exemplo, mais de uma instituição de ensino superior e uma única 
empresa (Whirpool Brandywine Creek Performance Centre e Indiana University, University of 
Michigan e INSEAD), ou mais de uma empresa e uma única instituição de ensino superior 
(Southern Company e mais 12 empresas de Atlanta e Emory University dando origem a Emory 
University Consortium). Também é realidade a formação de um consórcio entre mais de uma 
empresa e mais de uma instituição de ensino superior (Ericsson, AT&T Wireless Services, Lucent 
Technologies, AirTouch Comunication, Motorola, e Mankato State University, South Central 
Technical College e University of Texas que deram origem ao Global Wireless Education 
Consortium).  
 
Como se pode ver, as parcerias entre empresas e instituições de ensino superior tradicionais 
podem assumir formas bastante variadas. Um outro exemplo é o caso da United Healthcare, que 
selecionou uma instituição de ensino superior - Rensselaer Learning Institute - com sede no 
estado de Nova York, em função de sua capacidade de oferecer treinamento à distância, para 
atuar como agenciadora, oferecendo programas à distância de outras instituições de ensino 
superior tradicionais, tais como Boston University, Carnegie Mellon University, Stanford University 
e Massachussetts Institute of Technology. No Brasil a Universidade Datasul estabeleceu uma 
parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC a fim de desenvolver uma 
ferramenta específica para viabilizar treinamentos à distância. Outra parceria da Universidade 
Datasul é com a Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC na oferta de um curso 
seqüencial de consultor de softwares integrados de gestão. Também há uma parceria da 
Universidade Datasul com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro na oferta de um curso de 
MBA voltado igualmente para gestão de softwares integrados.  
 
A iniciativa do estabelecimento de parcerias freqüentemente é das empresas: a empresa detecta 
uma necessidade de aprendizagem e propõe um programa ou um curriculum à instituição de 
ensino superior tradicional. Entretanto, o inverso também pode ocorrer, embora seja menos 
freqüente: a instituição tradicional de ensino superior detecta uma possibilidade que seja do 
interesse de determinada empresa ou setor e propõe um programa individual ou conjunto.  
 
Claramente o estabelecimento de parcerias entre universidades corporativas e instituições de 
ensino superior tradicionais denotam uma situação representativa de oportunidades estratégicas 
para as instituições de ensino superior tradicionais.  
 
Paralelamente ao surgimento de oportunidades estratégicas, situações caracterizadas por 
concorrência potencial entre os elementos provedores de educação no contexto da educação 
superior podem ser visualizados a partir de dois aspectos importantes e não excludentes: 
abertura ao mercado externo e reconhecimento por órgãos de credenciamento dos diplomas 
conferidos pelas universidades corporativas. No que concerne ao primeiro aspecto, as 
universidades corporativas além de oferecerem os seus programas aos empregados da empresa, 



podem estendê-lo aos fornecedores, clientes, franqueados, outras empresas e público externo em 
geral.  
 
A decisão de adotar um determinado modelo de obtenção de recursos está intrinsecamente ligada 
com o interesse da universidade corporativa em criar ou não um mercado aberto de treinamento 
e educação (Meister, 1999). Essa decisão gera uma série de implicações, não apenas para a 
empresa, mas também para os outros elementos envolvidos. Considerando-se o âmbito do ensino 
superior tão somente, e especificamente, as instituições de ensino superior, esse aspecto 
evidencia uma situação de provável competição entre estas e as universidades corporativas, 
resultante do fato de as universidades corporativas estarem prestando serviços educacionais 
antes restritos unicamente às instituições de ensino superior tradicionais.  
 
Com relação ao segundo aspecto importante, o caso da Arthur D. Little School of Management, 
comentado anteriormente, é o mais representativo. De acordo com Meister (1999) a Arthur D. 
Little - ADL iniciou suas atividades de educação em 1964, passando por uma série de 
modificações. Em 1973 o curso apresentava características de um programa de mestrado. 
Naquela época a ADL solicitou e recebeu uma licença do órgão intitulado Commonwealth of 
Massachusetts, para conceder diploma de "master of science management". Depois ela obteve a 
acreditação regional da New England Association of Schools and Colleges.  
 
Há também o caso da Employee Development University - EDU da Southern California Water 
Company, que em julho de 1997 obteve junto ao International Association for Continuing 
Education and Training - IAECT, um órgão nacional de acreditação voltado para a educação 
continuada, o status de provedor educacional credenciado. A EDU além de explorar os serviços 
educacionais prestados para o setor de fornecimento de água, quer se posicionar como um braço 
educacional de todo o segmento de serviços públicos (Meister, 1999).  
 
O movimento na direção da acreditação é realmente uma declaração de que as organizações 
estão assumindo o compromisso de serem proativas no que se refere à educação (Meister, 1999). 
Mas evidentemente, tal movimento não se restringe à mera promoção da educação. Além da 
credibilidade obtida pela acreditação auferida por órgãos competentes, há que se considerar 
também o aumento do potencial de captação externa de recursos financeiros, seja de 
fornecedores, clientes, franqueados, ou público externo em geral, obtido a partir do status 
alcançado em função da acreditação.  
 
Não obstante, a validação de créditos que ocorre quando as disciplinas cursadas nas 
universidades corporativas são reconhecidas pelas instituições de ensino superior tradicionais, 
configura a equivalência, ficando provada a confiabilidade do serviço prestado; o que em última 
análise pode configurar uma situação de concorrência, decorrente da não mais exclusividade das 
instituições de ensino superior nesse âmbito.  
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