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O PAPEL DAS LIDERANÇAS NO ÊXITO DE
UM SISTEMA DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA

Marisa Eboli
FEA-USP

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Após finalizar minha tese de douto-
rado, em 1996, em que uma das
principais conclusões foi a estreita
associação entre educação, moder-
nidade e competitividade, o foco
principal de minhas atividades pro-
fissionais nas áreas de docência,
pesquisa e consultoria tem sido o
tema Educação Corporativa. Ao lon-
go desses anos, surpreendo-me ao
ver o quanto esse assunto ganhou
notoriedade, tanto na esfera das
empresas públicas e privadas como
na própria academia.

O conceito de Universidade Cor-
porativa (UC) no Brasil começou a
ser adotado no início da década de
1990. A primeira experiência de im-
plantação foi a da Academia Accor,
em 1992. Em seguida surgiram a
Universidade Martins do Varejo, em
1994; a Universidade Brahma, em
1995; a Universidade do Hambúr-
guer, do McDonald’s, em 1997; o
Visa Training, criado em 1997 e que

originou a Universidade Visa,
lançada oficialmente em 2001; a
Universidade Algar, fundada em
1998; a Alcatel University e o
Siemens Management Learning, em
1998; a Boston School do Bank
Boston e a Universidade Datasul,
implantadas em 1999. Com isso, na
década de 1990, em torno de 10
empresas constituíram suas UCs.

A partir de 2000 é expressivo o
crescimento dos casos de UCs no
Brasil. Para se ter uma idéia, hoje são
aproximadamente 150 organizações
brasileiras ou multinacionais, tanto
na esfera pública quanto na privada,
que já implantaram e estão operan-
do seus Sistemas de Educação Cor-
porativa (SEC).

Dentre as perguntas (ou confu-
sões) mais freqüentes em torno do
assunto que me foram dirigidas nos
últimos anos em aulas, palestras e
congressos, destacam-se:
• educação corporativa é de fato

uma necessidade ou é apenas
mais um modismo na área de ges-

tão empresarial?
• qual a diferença conceitual entre

Educação Corporativa e Univer-
sidade Corporativa?

• como diferenciar o “rótulo UC” de
um tradicional Centro de Treina-
mento & Desenvolvimento
(T&D)?

• há anos a empresa onde trabalho
tem parcerias com universidades,
institutos e instituições de ensino
superior. Então ela tem uma UC?

• ter um programa de MBA in
company é o mesmo que ter uma
UC?

• implantar um projeto de univer-
sidade virtual é o mesmo que im-
plantar uma UC?

• criar uma fundação empresarial
é o mesmo que criar uma UC?

• a gestão do conhecimento englo-
ba a Educação Corporativa, ou é
a Educação Corporativa que en-
globa a gestão do conhecimento?

Conhecer essas questões sobre a
Educação Corporativa talvez contri-
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bua para um entendimento inicial,
por parte de todos os interessados
em projetos dessa natureza, do que
significa a concepção e a implemen-
tação de um sistema integrado e es-
tratégico de educação, contemplan-
do princípios e critérios que sejam
norteadores da elaboração de um
plano estratégico consistente e de
qualidade.

No entanto, eu gostaria de fo-
car este artigo noutra questão po-
lêmica e que me tem incomodado
muito, pela freqüência com que
tem sido feita, e também pelas pes-
soas que perguntam (são diretores
ou gerentes de Recursos Huma-
nos) e que sinteticamente poderia
assim ser formulada: é possível
conceber um Sistema de Educação
Corporativa (SEC) e terceirizar
sua operacionalização? A esses
gestores de pessoas que têm o per-
fil extremamente prático, focado
em redução de custos e de traba-
lho, afirmo que não.

Essa é com certeza uma das prin-
cipais lições aprendidas durante es-
ses anos da minha experiência. O
grande divisor de águas entre um
SEC bem-sucedido e um projeto que
não sai do papel – e conseqüente-
mente não ganha vida na organiza-
ção – é justamente o envolvimento
da área de Recursos Humanos e das
lideranças de modo geral, com ca-

pacidade de se apropriarem desse
sistema como uma ferramenta po-
derosa para viabilizar a estratégia
empresarial. A Educação Corpora-
tiva deve permear toda a cultura
organizacional e fazer parte do co-
tidiano da organização, e o papel das
lideranças empresariais é crucial
nesse sentido.

O ESCOPO ESTRATÉGICO DE
UM SEC

De modo geral, um SEC nasce vin-
culado à área de RH, pois a Educa-
ção Corporativa é um sistema de de-
senvolvimento de pessoas pautado
pela gestão por competências. É im-
portante que a empresa também tra-
balhe com o conceito de competên-
cia em outros subsistemas da ges-
tão de RH, e não apenas em T&D.
Se a noção de competência for in-
corporada e assimilada como prin-
cípio organizacional, a empresa
contratará por competência,  remu-
nerará por competência e avaliará
por competência. E em sintonia
com as competências críticas em-
presariais.

Assim sendo, conceber o projeto
de educação corporativa a partir do
plano estratégico de negócios é o
que realmente diferencia o SEC de
um centro de T&D tradicional. Para

tanto, são fundamentais quatro pon-
tos: obter o comprometimento e en-
volvimento da alta cúpula, alinhar
o modelo de gestão de pessoas às es-
tratégias do negócio, implantar um
modelo de gestão de pessoas por
competência e conceber programas
educacionais alinhados às estratégias
do negócio.

Uma pesquisa intitulada “Mensu-
ração de resultados em Educação
Corporativa no Brasil”,

 
realizada no

final do ano passado, envolvendo
uma amostra de 160 empresas – com
39 questionários respondidos –,
apontou resultados que ilustram o
que afirmo.

Na Tabela 1 estão os principais
resultados referentes ao grau de con-
cordância com as questões que com-
punham um bloco intitulado “Ali-
nhamento com estratégias e geração
de programas educacionais a partir
do mapeamento das competências
críticas”.

Como pode se observar na tabe-
la, a média geral do bloco foi 5,09,
o que significa que as empresas res-
pondentes concordaram muito que o
SEC implantado tem alinhamento
estratégico e que os programas edu-
cacionais foram concebidos a partir
do mapeamento das competências
críticas da empresa.

A migração do T&D tradicional
para a Educação Corporativa deu

Tabela 1 – Alinhamento estratégico e mapeamento das competências.

QUESTÕES

Os programas educacionais implantados estão alinhados às estratégias do negócio.

Na concepção dos programas educacionais é considerada prioritária a identificação das necessidades do negócio.

Os programas educacionais implantados foram concebidos a partir do mapeamento das competências críticas da
empresa.

Na concepção dos programas educacionais é considerada prioritária a definição da estratégia do SEC.

Bloco

5,41

5,27

4,89

4,81

5,09

MÉDIA*

* Escala de discordância/concordância: Discordo totalmente (1) a Concordo totalmente (6).
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foco e força estratégica para as ações
de desenvolvimento das empresas,
evidenciando-as como um dos pila-
res de uma gestão empresarial bem-
sucedida. Para tanto, é essencial o
papel da área de RH na concepção e
implementação do SEC, integrado
com as demais políticas de RH e sin-
tonizado com as estratégias da em-
presa. Tudo isso, obviamente, requer
uma parceria profícua com as lide-
ranças empresariais, em especial com
aquelas responsáveis pelas áreas de
negócio.

DANDO VIDA A UM SEC

Quando uma empresa se interessa
por implementar um SEC, deve ba-
sicamente responder a três ques-
tões-chave. Primeiro, por que im-
plantar um SEC? Refere-se ao moti-
vo principal que é elevar o patamar
de competitividade empresarial por
meio do desenvolvimento, da insta-
lação e consolidação das competên-
cias críticas empresariais e huma-
nas.

Segundo, o que fazer para im-
plantar um SEC? Diz respeito ao que
deve ser feito para que o SEC seja
eficaz, ou seja, que efetivamente
aumente a inteligência da empresa
por meio da implementação de um
modelo de gestão de pessoas por
competências, e de gestão de co-
nhecimento. Ressalte-se que são
condições necessárias, porém não
suficientes.

Terceiro, como fazê-lo? Para que
um SEC atinja seus propósitos é
fundamental que as pessoas motiva-
das se envolvam e se comprometam.
Apenas por meio das pessoas pode-
rá se construir um sistema de edu-
cação verdadeiramente eficaz e di-
nâmico. Para tanto, é essencial que
a instalação da mentalidade de apren-
dizagem contínua ocorra de forma

alinhada em três níveis: empresa,
lideranças e pessoas. Ou seja, a cria-
ção de um ambiente e uma cultura
empresarial cujos princípios e valo-
res disseminados sejam propícios
para processos de aprendizagem
ativa e contínua, que favoreçam a
formação e atuação de lideranças
exemplares e educadoras que acei-
tem, vivenciem e pratiquem a cul-
tura empresarial e, assim, desper-
tem e estimulem nas pessoas a pos-
tura do autodesenvolvimento.

EXECUTIVOS COMO LÍDERES
EDUCADORES

Um outro assunto que desperta o in-
teresse em termos da quantidade de
trabalhos que o abordam é o tema
da liderança, que tem se constituí-
do em uma das maiores preocupa-
ções dos pesquisadores do compor-
tamento humano no trabalho. Qual-
quer que seja o significado atribuí-
do ao tema, sua relevância é indis-
cutível. E vale também quando se
trata de dar vida e dinâmica a um
SEC. Afinal, educação é prática.
Assim, como se estabelece uma re-
lação entre o líder dentro da orga-
nização e um SEC? O papel do líder
reforça a formação dos indivíduos
e/ou é reforçado pela formação e
capacitação destes? Como é a parti-
cipação das lideranças num SEC?

Várias práticas adotadas em todo
o mundo têm produzido ótimos
efeitos. A primeira é envolver os
principais líderes do alto escalão
como aprendizes e acadêmicos. Usar
as competências dos CEOs (Chief
Executive Officers, ou diretores exe-
cutivos) para traçar os programas a
serem seguidos pelos colaboradores
é uma prática que pode funcionar.
Outra medida é dar ao CLO (Chief
Learning Officer, algo como diretor
ou gestor de educação), ou à pessoa

que comanda a Universidade Cor-
porativa, o status de um CIO (Chief
Information Officer, ou diretor de in-
formação), para que ele possa enca-
minhar as informações estratégicas
da direção para a Universidade Cor-
porativa. Um número crescente de
CLOs está se reportando hoje dire-
tamente ao CEO para estabelecer as
direções que devem ser seguidas na
área da educação, sendo esse o pri-
meiro elo para ajudar a aliar a edu-
cação às metas do negócio.

Os especialistas no assunto evi-
denciam basicamente sete papéis a
serem desempenhados pelos execu-
tivos para que eles atuem efetiva-
mente como lideranças educadoras
e construam de fato uma learning
organization. São eles:
• visionário: apontar a direção do

SEC;
• patrocinador: promover o en-

corajamento nos colaborado-
res;

• controlador: participar ativamen-
te no controle do desenvolvimen-
to de competências;

• especialista: idealizar e desenvol-
ver novos programas educacio-
nais;

• professor: ensinar nos programas
educacionais;

• aprendiz: mostrar também sua
vontade de aprender, freqüentan-
do cursos;

• comunicador: divulgar e promo-
ver interna e externamente o
SEC.

Um interessante estudo sobre o
tema foi um survey realizado nos Es-
tados Unidos envolvendo 250 em-
presas, 170 das quais haviam cria-
do Universidades Corporativas. As
UCs pesquisadas foram classificadas
em três categorias: beginner
(iniciante), established (estabelecida)
e expert (especialista). Sinteticamen-
te, essas três categorias podem ser
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assim definidas:
• beginner (iniciante): a UC foi

lançada e está em operação, mas
ainda é nova e está construindo
sua credibilidade dentro da em-
presa;

• established (estabelecida): a UC já
opera com resultados significati-
vos de sucesso e conquistou sóli-
da credibilidade dentro da orga-
nização;

• expert (especialista): a UC rece-
be solicitações de verificações
comparativas (benchmarking) de
pelo menos cinco organizações
externas por ano.

Vejamos as melhores práticas iden-
tificadas nas UCs pertencentes à ca-
tegoria expert (especialista), no que
diz respeito ao envolvimento dos
executivos: fazem referência à UC em
seus discursos e mensagens; atuam
como representantes internos da
aprendizagem; promovem a apren-
dizagem como um componente de
reuniões e projetos de trabalho em
equipe; ministram cursos e seminá-
rios; e atuam como mentores ou fa-
zem coaching.

Ao se analisarem as melhores prá-
ticas de Educação Corporativa, ma-
nifesta-se a importância de os líde-

res e gestores assumirem seu papel
de educadores. É fundamental que
eles se envolvam e se responsabili-
zem pela educação e aprendizagem
de suas equipes, e se comprometam
com todo o sistema.

O gestor que criar um ambiente
de trabalho em que sua equipe te-
nha condições de expressar e ques-
tionar opiniões, e perceba a preocu-
pação do gestor com o progresso de
seus membros, com certeza cons-
truíra um excelente lugar não ape-
nas para trabalhar, mas também
para aprender e educar. Trabalho,
aprendizado e educação se associa-
rão e se integrarão cada vez mais à
vida corporativa, e a prática exem-
plar da liderança educadora será o
alicerce para a construção do ideal
organizacional almejado.

Retomarei a pesquisa “Mensura-
ção de resultados em Educação Cor-
porativa no Brasil”, mencionada no
início deste artigo, para apresentar
os principais resultados relativos às
questões que diziam respeito dire-
tamente à participação e ao papel
dos executivos ou lideranças das
empresas nos SECs (veja a Tabela 2).

Parece reforçada a percepção de
que a participação das lideranças é
crucial para garantir a concepção e

a implementação de programas edu-
cacionais a partir da identificação
das necessidades críticas para o su-
cesso do negócio. Também no que
diz respeito ao envolvimento da alta
cúpula da empresa com o SEC, as
avaliações gerais dos respondentes
denotam um alto grau de concor-
dância.

A média geral da questão que tra-
ta da participação das lideranças na
concepção dos programas educacio-
nais foi 4,74, próxima de concordo
muito, enfatizando o papel das lide-
ranças, tidas como fundamentais
para disseminar e reforçar a estra-
tégia e a cultura organizacionais.

No que tange à implantação de
um sistema de mensuração para ava-
liar o impacto do SEC no negócio,
percebe-se ser este ainda o ponto
mais vulnerável, porque os respon-
dentes concordam pouco com a pro-
posição de que na concepção de um
programa educacional deve-se defi-
nir de forma mensurável os resulta-
dos esperados pelas lideranças da
empresa. Talvez daí venha a grande
dificuldade de avaliar os programas
educacionais: se as lideranças não
definem os indicadores de resulta-
dos quando da concepção dos pro-
gramas, será muito difícil que a área

Tabela 2 – Participação e papel das lideranças no SEC.

QUESTÕES

Os programas educacionais implantados estão alinhados às estratégias do negócio.

Os programas educacionais implantados foram concebidos a partir do mapeamento das competências críticas da
empresa.

Na concepção dos programas educacionais, é considerada prioritária a identificação das necessidades do negócio.

A alta cúpula da empresa se envolve com o SEC.

Na concepção dos programas educacionais, é considerada prioritária a solicitação das lideranças da empresa.

Na concepção de um programa educacional, são definidos de forma mensurável os resultados esperados pelas
lideranças da empresa.

5,41

4,89

5,27

5,11

4,74

4,03

MÉDIA*

Escala de discordância/concordância: Discordo totalmente (1) a Concordo totalmente (6).
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de Recursos Humanos o faça sozi-
nha, depois dos programas já im-
plantados.

COMENTÁRIOS FINAIS

O papel dos líderes e gestores, por-
tanto, é vital, não apenas por serem
eles agentes de disseminação, con-
solidação e transformação da cultu-
ra empresarial, mas principalmente
porque será por meio de sua atua-
ção exemplar que eles serão perce-
bidos como lideranças educadoras,
cujo modelo de comportamento
deve ser seguido e buscado pelos

demais colaboradores da empresa.
Na prática, isso significa que os

líderes precisam estar preparados
para desempenhar plenamente seus
papéis de educadores, formadores e
orientadores no cotidiano do traba-
lho, criando um ambiente em que
os membros da equipe se sintam
motivados a utilizar toda a sua
potencialidade e a buscar sempre
padrões elevados de desempenho.

Finalmente, de uma óptica de
Educação Corporativa, é recomen-
dável que os responsáveis pela con-
cepção e desenho dos programas
educacionais desenvolvam progra-
mas e ações especificamente volta-

Artigo recebido em 31.08.2005. Aprovado em 12.09.2005.
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dos para estimular os gerentes e lí-
deres a repensarem seu comporta-
mento em suas equipes no cotidiano
de trabalho, reforçando a idéia de que
também são responsáveis pelo pro-
cesso de aprendizagem delas.

Ao tentar responder à questão
colocada no início deste texto: ter-
ceirizar a operacionalização de um
SEC significa terceirizar a estraté-
gia da empresa?, afirmamos: é im-
possível implementar com êxito um
SEC colocando a responsabilidade
por sua gestão e operação nas mãos
de terceiros. Dessa forma, sugeri-
mos que as lideranças se apropriem
dele.
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