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RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi compreender e descrever como as universidades corporativas  

ajudam as organizações no processo de aprendizagem e geração de conhecimentos sobre a 

própria organização. Por meio de estudo de casos múltiplos, investigou-se o contexto de 

criação, a estrutura e a participação dos atores envolvidos, o alinhamento com a estratégia 

da organização, a incorporação de conhecimentos práticos da organização aos programas e 

cursos e os instrumentos de apoio que podem favorecer a incorporação dos conhecimentos 

práticos de três organizações, que implantaram universidades corporativas. Para isso, 

recorreu-se à pesquisa descritiva e qualitativa, durante a qual se utilizaram entrevistas semi-

estruturadas, análise documental e levantamento bibliográfico para pesquisa conceitual e de 

conteúdos. Os resultados mostram que as três universidades corporativas estão norteadas 

pelos princípios e conceitos propostos pela literatura, principalmente, quanto ao 

alinhamento estratégico e à formação de competências. Cada uma das universidades 

corporativas tem estrutura e formas de atuação diferenciadas, compatibilizadas com a 

cultura e com os valores da respectiva organização. A relação com instituições de ensino 

parceiras demonstra que há intercâmbio de conhecimentos entre a academia e as 

universidades corporativas, uma vez que as organizações buscam complementar a 

escolaridade dos profissionais – graduação, pós-graduação como também pesquisa e 

desenvolvimento de novas tecnologias. Para disseminar cultura, valores e crenças e repassar  

conhecimentos sobre produtos e serviços, processos e sistemas internos, a educação 

corporativa busca nos próprios funcionários, “geradores de conteúdo”, “padrinhos”, 

“professores,” os quais transformam a experiência pessoal, adquirida com a prática 

profissional, em conhecimento explícito, repassado por meio dos programas e cursos. Os 

referidos funcionários geralmente recebem ajuda metodológica e tecnológica de consultores 

que se tornam parceiros preferenciais quando incorporam a cultura e valores da empresa. 

Palavras-chave: Aprendizagem. Universidades corporativas.   

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The objective of this work was to understand and to describe how the corporate universities 

do help the organizations in the learning process and generation of knowledge about the 

own organization. Through study of multiple cases, it was investigated the creation context, 

the structure and the involved actors' participation, the alignment with the strategy of the 

organization, the incorporation of practical knowledge of the organization to the programs 

and courses and the support instruments that favorate the incorporation of the practical 

knowledge of the organization, that implanted  corporate universities. For that, it was made 

use of descriptive and qualitative research, semi-structured interviews, documental analysis 

and bibliographical rising for conceptual research and of contents. The results show that the 

three corporate universities are orientated by the beginnings and concepts proposed by the 

literature, mainly, into the strategic alignment and the formation of competences. Each one 

of the Corporate Universities has different structure and forms of performance, compatible 

with the culture and values of each organization. The relationship with teaching partners' 

institutions demonstrates that there is knowledge exchange among the academic world and 

the corporate universities, as organizations search to complement the professionals' 

education – graduation, master degree, as also research and development of new 

technologies. To spread the culture, values and faiths, the reproduce of knowledge about 

products and services, processes and internal systems, the corporate education gets with her 

own employees, “content generators”, “sponsors”, “teachers”, which transform the personal 

experience, acquired with the professional practice into explicit knowledge, taught through 

the programs and courses. The employees refered even get methodological and 

technological help of the consultants that become preferential partnerships when inserted to 

the company culture and values. 

Keywords:Learning. Corporate universities. 
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1  INTRODUÇÃO 

Este trabalho procura identificar, por meio da prática das universidades corporativas, como 

as organizações estão aprendendo, gerando conhecimentos sobre elas próprias e 

desenvolvendo competências. Para isso, são analisados os objetivos da criação da 

Universidade Corporativa, a vinculação aos objetivos estratégicos da empresa, a 

participação de funcionários no processo de aprendizagem, a participação e o papel de 

consultores externos, a realização de parcerias com instituições de ensino superior e outros 

recursos organizacionais na busca de um entendimento, à luz do referencial teórico, sobre 

como se tem dado o processo de aprendizagem organizacional, geração de conhecimentos 

sobre a própria organização e o desenvolvimento de competências essenciais, a fim de a 

organização se manter competitiva no contexto atual. 

A criação das universidades corporativas, segundo Meister (1999, p. 25), decorre da 

mudança no ambiente de negócios e da necessidade de geração de novas competências, no 

qual se destaca a importância da formação de “alianças de aprendizagem” referentes às 

parcerias com instituições de ensino superior. Conforme a autora, o modelo de educação 

superior atende à necessidade de formação de jovens, enquanto as universidades 

corporativas estão sendo estruturadas para atender às exigências do profissional adulto. 

Diante dos novos desafios do século XXI, a pesquisadora brasileira Marisa Eboli (2004) 

fala do surgimento das universidades corporativas, destacando os esforços das organizações 

na concepção, no desenvolvimento e na implantação de sistemas de desenvolvimento de 

talentos humanos. Eboli (2004, p. 52) articula os conceitos de educação corporativa, gestão 

do conhecimento e gestão por competências, considerados pilares da construção das 
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“competências críticas”, ou seja, aquelas capazes de fazer a diferença estratégica em 

ambientes competitivos. 

Este estudo se apóia, como base conceitual, em Meister (1999) e Eboli (2004) na 

contextualização do locus da pesquisa − as universidades corporativas − e apresenta 

análises e citações sobre aprendizagem organizacional com base em três enfoques: 

aprendizagem de adultos, estudada a partir de Merrian; Caffarella (1999) e Mezirow 

(1991); aprendizagem prática, respaldada em Jarvis (1987) e Gherardi, Nicolini e Odella 

(1998); e aprendizagem reflexiva, baseada nas obras de Argyris (1991), Schön (1983) e 

Valença (1997). Além desses autores, outros importantes são referenciados, citados ou, 

simplesmente, foram consultados, entre os quais Kolb, Dewey, Knowless, Ryle, Harrison, 

Barnard, Polanyi, Chris Alexander, Vickers, Alfred Schultz, Birdwhistell e Mintzberg.  

Conceitualmente, o estudo apresenta ainda uma visão sobre as dimensões humana e 

organizacional do conhecimento, expressas por Dueck (2001), dentro de um enfoque que 

engloba aprendizagem, conhecimento e estratégia organizacional, seguindo, 

principalmente, Fleury e Fleury (2001).  

Tal referencial teórico é utilizado para analisar e categorizar os fenômenos de 

aprendizagem organizacional, geração de conhecimentos e formação de competências 

essenciais para a organização, a partir das experiências de universidades corporativas, de 

forma a facilitar a compreensão dos seus elementos de origem e de sustentação.  

A dissertação é composta de cinco capítulos. A introdução traz a contextualização do 

problema, as questões de pesquisa, os objetivos gerais e específicos bem como a 

justificativa e relevância do tema escolhido. O segundo capítulo apresenta a fundamentação 

teórica e conceitual que suporta a pesquisa. O terceiro capítulo trata da opção metodológica 
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usada na realização da pesquisa, aborda o tratamento e análise dos dados, discorre sobre as 

limitações do método escolhido, além das dificuldades encontradas no decorrer do trabalho. 

Os últimos capítulos são dedicados à apresentação dos resultados alcançados e às principais 

conclusões da pesquisa.  

1.1 O contexto da pesquisa 

As organizações no século XXI enfrentam desafios não previstos, por tal razão têm que 

buscar alternativas para rapidamente se transformarem e se adaptarem. Entre os principais 

focos de atenção relacionados por Meister (1999, p. 8-10), estão: a transferência da força 

motora da economia para o cérebro, “da Força Muscular para o Cérebro” − característica da 

chamada economia do conhecimento − ; a redução do prazo de validade do conhecimento 

decorrente da agilidade nos mecanismos de comunicação, transmissão das informações 

além do aumento de estudos e pesquisas; o fim da segurança do emprego a qual dá lugar à 

“ocupacionalidade”, relacionada à capacidade de o indivíduo manter-se permanentemente 

qualificado para o trabalho e, como conseqüência, a necessidade de as organizações 

tornarem-se educadoras. 

A propósito de analisar o contexto de criação das universidades corporativas, a 

pesquisadora Marisa Eboli (2004, p. 31-36) apóia-se na visão sociológica de Karl 

Mannheim e parte de uma breve retrospectiva do papel da educação na sociedade e sua 

influência recíproca, referindo-se à situação histórica, ao caráter cultural, à estrutura social, 

à orientação política e à vida econômica.  

Éboli (2004, p. 33) elabora uma distinção entre pedagogia e andragogia, em essência, com a 

finalidade de situar que a educação corporativa está voltada para a educação de adultos. 
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Inspirada em Meister (1999), Eboli (2004, p. 45-47) apresenta as “forças que sustentaram o 

aparecimento desse fenômeno” − educação corporativa e criação das universidades 

corporativas −, trazendo, além das questões relacionadas ao conhecimento e à 

empregabilidade, a emergência de organizações menos hierarquizadas, chamadas pela 

autora de “organizações flexíveis”, e a influência da globalização na educação, ou seja, a 

educação voltada para uma estratégia global, o que evidencia a necessidade de formação de 

pessoas numa perspectiva global dos negócios.  

As obras dessas autoras compõem um referencial teórico importante sobre educação 

corporativa e, mais especificamente, para a compreensão das universidades corporativas, 

porém, ambas se referem à necessidade de ampliação das pesquisas e do desenvolvimento 

de políticas públicas de apoio à educação corporativa.  

A educação corporativa, que historicamente já ocupava lugar estratégico na gestão 

empresarial, hoje, na chamada era do conhecimento, carece de um olhar consciente e mais 

aprofundado.  

Existem muitos trabalhos e pesquisas sobre aprendizagem organizacional, gestão do 

conhecimento, gestão por competências, educação corporativa; no entanto, a relação entre 

aprendizagem organizacional, conhecimento gerado pela organização e geração de 

competências essenciais, ainda é pouco explorada, pois acaba por abranger uma área 

bastante ampla e multidisciplinar. 

A evolução do processo de aprendizagem corporativa decorre da própria evolução histórica 

da administração científica. A acepção americana de Frederick W. Taylor (1856-1915) e a 

francesa de Henri Fayol (1841-1925) não previam a integração do trabalhador com a 

organização, uma vez que o operário trabalhava apenas em troca de dinheiro, 
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conseqüentemente, o treinamento era restrito aos aspectos mecânicos do trabalho. (GIL, 

2001, p.18). 

A partir das pesquisas de Elton Mayo (1890-1949), Gil (2001, p. 19), que observava o 

comportamento humano nas organizações, especialmente as experiências na fábrica da 

Western Electric, no distrito de Hawthorn, Chicago, em 1927, a administração clássica 

passou a conhecer a influência de aspectos ambientais até então desconsiderados na análise 

do comportamento dos trabalhadores, mas influenciadores da produtividade.      

A evolução da administração científica na segunda metade do século passado acompanhou 

e provocou mudanças nas organizações, desde a especialização com a implantação dos 

modelos burocráticos aos treinamentos por meio de manuais. Motta (2004, p. 332) afirma 

que, no início do século XX, os gerentes, seguindo a concepção taylorista, dividiam o 

trabalho de modo que cada operário se especializava de tal forma, que não tinha visão 

global do processo de produção e não participava da concepção do processo produtivo.  

Citando Georges Friedmann (1964), Mayer e Rowan (1991), Cohen, March e Olsen (1972), 

Cohen e March (1974), March e Olsen (1976) e Argyris (2000), Mota (2004) faz uma 

avaliação dos reflexos do modelo taylorista e chega ao modelo pós-industrial já na década 

de 70, afirmando: “...muitos sistemas organizacionais ainda se baseiam na supervisão 

direta, no controle burocrático estrito e na redução da autonomia dos indivíduos e, 

conseqüentemente da aprendizagem”. (MOTA, 2004, p. 334). 

Essa constatação de Mota também é encontrada em outros autores, como Chiavenato 

(1985) e Gil (2001). Em contexto com tais características, a aprendizagem estaria baseada 

em estímulo e resposta segundo abordagem predominantemente behaviorista (MERRIAN; 

CAFFARELLA, 1999, p. 251-253). 
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Chiavenato (1985, p. 41-42) aponta, como divisor de águas para o desenvolvimento das 

teorias organizacionais, a contribuição da psicologia por meio da “Teoria de Campo”, de 

Kurt Lewin, publicada em 1935, a qual vincula o comportamento humano à totalidade dos 

fatos coexistentes que o envolvem, formando um campo psicológico, e à dependência da 

inter-relação dinâmica de cada parte desse campo.  

Para Lewin apud Chiavenato (1985, p. 41-42), o comportamento é resultado ou função da 

interação da pessoa e do seu meio ambiente. Conforme o autor, os estudos de Lewin 

possibilitaram as organizações enxergarem as pessoas como pessoas, “... dotadas de 

características próprias de personalidade e de individualidade, aspirações, valores, atitudes, 

motivações e objetivos pessoais...” e não apenas como recursos humanos dotados de “... 

habilidade, capacidades, destrezas e conhecimentos necessários para a tarefa 

organizacional”.   

Leon Festinger publica em 1957 outra contribuição da psicologia, a “Teoria da Dissonância 

Cognitiva”, a qual chama a atenção para o processo decisório em situações complexas e 

ressalta a própria complexidade da natureza humana. (CHIAVENATO, 1985, p. 41-42). Na 

Teoria da Dissonância Cognitiva, a premissa é que o indivíduo se esforça para estabelecer 

um estado de consistência (coerência) com ele mesmo; quando há conflito ou 

inconsistência, existe a “dissonância cognitiva”. (ROBBINS, 2005, p. 62-63).  

Essa teoria considera o elemento cognitivo uma espécie de crença, conhecimento ou 

opinião que o indivíduo tem de si mesmo ou do meio externo, onde podemos perceber que 

ela se alinha não apenas à “Teoria de Campo”, de Kurt Lewin, mas também à abordagem 

cognitiva da aprendizagem, trazendo mais referências para a inteligência humana, além dos 

aspectos medidos pelos testes de inteligência de Thurstone e Guilford. (MOSCOVICI, 
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1997, p. 29). A aprendizagem do ponto de vista da abordagem cognitiva tem, como 

principais teóricos, além de Lewin, Ausubel, Bruner, Gagne, Koffka, Kohler e Piaget. 

(MERRIAN; CAFFARELLA, 1999, p. 253-256). 

Não obstante a tais exemplos de contribuições da psicologia para a administração científica, 

constatamos que a aptidão cognitiva continuou, na maioria dos casos, sendo considerada 

pelos recursos humanos e centros de treinamento, em função de suas quatro dimensões: 

compreensão verbal, habilidade quantitativa, capacidade de raciocínio e visualização 

espacial (WAGNER III; HOLLENBECK, 2003, p. 36).        

O modelo conceitual que preparava as pessoas para o pós-industrialismo ainda era o de 

treinamento, considerado como a educação profissional que “prepara o homem para o 

cargo”. (CHIAVENATO, 1985, p. 286). Nesse modelo, aprender significava ser bom no 

cumprimento de função específica. Portanto, era comum a utilização dos treinamentos para 

avaliar, o que limitava a participação dos profissionais que evitavam a exposição em sala de 

aula. 

Apesar de as teorias motivacionais já estarem sendo amplamente incorporadas ao dia-a-dia 

das organizações, onde Maslow, um dos teóricos da abordagem humanista da 

aprendizagem, coloca no indivíduo o poder de se desenvolver movido pela necessidade da 

auto-realização (MERRIAN; CAFFARELLA, 1999, p. 256-258), os profissionais 

aparentemente continuavam buscando a auto-realização como algo que estava fora do 

mundo do trabalho.          

A presença de consultores externos nas organizações (entre os quais psicólogos) atuando 

em atividades de treinamento e desenvolvimento de pessoas, chamou a atenção das 
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lideranças para a importância de processos de aprendizagem dentro da abordagem 

humanista.  

Nesse sentido, ressalta-se a contribuição da teoria de aprendizagem desenvolvida por 

Rogers, na qual se consideram “significantes” o envolvimento pessoal, a auto-iniciativa, a 

aprendizagem como influência para a mudança de comportamentos e atitudes, o aprendiz 

que vai ao encontro da experiência e a experiência que faz sentido para o aprendiz 

(MERRIAN; CAFFARELLA, 1999, p. 258). Trocava-se a valorização da experiência, da 

especialização pela valorização da experiência, da participação em projetos e da atuação em 

áreas distintas, como forma de ampliar as perspectivas organizacionais e profissionais. 

Nos departamentos de T&D, em razão da escassez de mão-de-obra qualificada, buscava-se 

aproveitar as diferenças individuais a fim de promover mudanças nas pessoas, treinando-as, 

para compensar as deficiências em relação aos novos desafios da tecnologia e da gestão de 

processos e de pessoas. Em alguns casos, os treinamentos eram “... voltados à mudança dos 

estilos de personalidade das pessoas". (WAGNERIII; HOLLENBECK, 2003, p. 33). 

Os cargos foram redesenhados em função das competências requeridas pelo negócio, e as 

pessoas, treinadas para adaptarem-se aos perfis dos cargos. Os gestores que sobreviveram 

foram aqueles mais reflexivos, capazes de promover algum tipo de mudança pessoal e 

profissional. Era comum, nos treinamentos, o uso dos conceitos oriundos da obra de 

Thomas Kuhn (1995), que tratam da estrutura das revoluções científicas, para falar da 

necessidade de quebrar paradigmas como forma de fazer os profissionais e as organizações 

avançarem e garantirem suas sobrevivências. 
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Peter Senge, nos anos 80, desenvolveu o conceito de aprendizagem organizacional 

Learning Organization
1, no qual evidencia as cinco disciplinas da aprendizagem 

organizacional. Nelas se pode perceber claramente uma abordagem construtivista da 

aprendizagem como um processo de construção de significado. (MERRIAN; 

CAFFARELLA, 1999, p. 261-263).   

Ciente de que o futuro chegara e, ao mesmo tempo, envolvida com suas rotinas de produção 

e instrumentos de controle excessivamente burocráticos, boa parte das organizações passou 

a contratar serviços de consultoria para ajudá-las no processo de mudança acelerada. Os 

consultores, além de transferir know how, seriam independentes e isentos em relação aos 

jogos internos de poder.  

Por outro lado, a adoção do enfoque sistêmico pela organização apresentava certas 

características que fortaleceram a criação de um ambiente mais democrático, como, por 

exemplo, a interdependência das partes, a multidisciplinaridade das equipes, a 

multicausalidade, o dinamismo estrutural, a abertura em relação ao ambiente, a participação 

no processo decisório, entre outras. 

Paralelamente à adoção de um modelo sistêmico, o acirramento da competição estimulada 

pelos modernos meios de comunicação obrigou as empresas a educar seus gestores. A 

educação passou a ser valorizada e muitas organizações criaram programas de estímulo à 

graduação e à pós-graduação, especialmente os MBA’s. O encontro de profissionais de 

diversas empresas em ambientes de aprendizagem estimulou a criação das redes de 

relacionamento em torno do trabalho ou de atividades profissionais. 

                                                           
1 No pensamento de Senge (1990), percebe-se claramente a influência de Chrys Argyris e Donald Schön.   
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Estimulados pelos consultores e pelas redes de relacionamento, as organizações passaram a 

adotar a prática do benchmark. Essa prática democratiza o conhecimento, mas tal 

movimento nem sempre acontece entre empresas, nem, até mesmo, dentro das 

organizações, onde, em muitos casos, o conhecimento dos profissionais se perde quando 

estes vão embora. 

Analisando a Educação Corporativa, Mundim e Ricardo (2004, p. 6) sinalizam os desafios 

gerenciais que afetarão as organizações na gestão do capital intelectual, como, por 

exemplo: 1) as estruturas não são desenhadas de forma a propiciar a retenção e a criação de 

conhecimento, a criatividade, a aprendizagem e a inovação, e não são flexíveis para 

permitir a rápida adaptação de produtos e serviços; 2) os modelos motivacionais 

(reconhecimento e recompensa) não abrigam o capital intelectual nem retêm talentos; 3) o 

desenvolvimento de líderes não contempla a captação da experiência institucional e a 

difusão de suas lições; 4) a visão organizacional não é capaz de alinhar colaboradores em 

direção à aprendizagem organizacional. 

Nesse contexto, os consultores externos que colocavam seus conhecimentos, quase sempre 

adquiridos na academia, a serviço do mundo organizacional, dando-lhes uma leitura mais 

específica e adaptada para a realidade da organização contratante, alertavam-nas para os 

desafios do século XXI, apontando a importância da abertura para aprender e para mudar. 

As “lideranças” e as áreas de recursos humanos não conseguiriam sozinhas criar esse 

contexto de abertura para a aprendizagem e para a mudança, especialmente porque nem 

recursos humanos, nem as áreas que não fossem “comerciais” eram demandas a conhecer 

sobre os negócios, assim como os líderes não precisavam ocupar-se com questões 
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relacionadas a Recursos Humanos. Todos possuiriam as mesmas dificuldades de se 

desvincularem da cultura e das rotinas estabelecidas.  

As empresas, e também os departamentos de Treinamento e Desenvolvimento, passariam a 

contar, cada vez mais, com a participação de consultores externos, com a mentalidade de 

fornecedores, contratados para dar agilidade aos processos de mudança. 

Buscar a experiência externa mediante a contratação de consultorias seja para a realização 

de projetos em conjunto com a equipe de profissionais da organização, seja para o repasse 

de tecnologias por meio de capacitações, no entanto, foi uma prática adotada pelas 

organizações a qual também favoreceria a criação de um ambiente de aprendizagem. A 

presença da consultoria na organização não deveria criar dependência, mas naturalmente 

esta não seria uma preocupação do consultor, que teria interesse em perpetuar-se. Caberia à 

organização a busca de autonomia no processo de aprendizagem.  

A responsabilidade de funcionários no processo de aprendizagem, no antigo departamento 

de T&D, era centrada na figura do multiplicador, amplamente utilizada pelos 

departamentos de T&D, mais para reduzir os custos de capacitação do que pela 

conscientização de sua importância no processo de aprendizagem.  Hoje, percebe-se que tal 

prática ainda persiste, mas, em muitos casos, quem exerce esse papel tem responsabilidades 

mais amplas, bem como as competências requeridas são maiores.  

Segundo Gil (2003, p. 65 apud ORLICKAS, 1998, p. 58), o consultor interno precisa ser 

um agente de mudança comprometido com os resultados e inteirado dos acontecimentos 

externos e internos à organização, o qual apresente racionalidade e isenção, tenha bom nível 

de cultura geral, conheça sua área de atuação e seja capaz de agregar conhecimentos; tenha 

ainda facilidade de diálogo e relacionamento, seja capaz de estabelecer relação de 
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confiança, seja negociador; coloque ênfase nas pessoas; tenha comportamento ético, perfil 

inovador, disposição para assumir riscos, senioridade e equilíbrio; enfim, tenha pensamento 

estratégico, saiba compartilhar responsabilidades, perceba sentimentos e lide com 

resistências, seja capaz de propor ações que possam ir à razão dos problemas.  

Os consultores externos e internos, coexistindo nas organizações e envolvidos com o 

processo de aprendizagem, talvez não tenham sido capazes de assegurar o dinamismo no 

processo de aprendizagem, daí surgiu a necessidade de busca de parceiros nas 

universidades, faculdades e instituições do sistema formal de ensino e qualificação. 

As parcerias com universidades para a realização dos programas de formação de seus 

quadros ou dos chamados cursos in company, feitos sob medida para atender à determinada 

necessidade, parecem aproximar a organização do mundo acadêmico, pois favorecem a 

troca de experiências e a conseqüente aprendizagem de ambas. Seja porque o sistema 

formal de graduação não tem flexibilidade suficiente para rápida adaptação de seus 

currículos, seja porque as organizações nem sempre têm a clareza do que necessitam, o 

caminho das parcerias tem sido o mais adequado para este momento de transição. Eboli 

(2004, p. 62) destaca a importância das parcerias que se formam em torno da educação 

corporativa: geram importantes trabalhos, dissertações de mestrado e teses de doutorado 

sobre as universidades corporativas. 

As universidades corporativas, segundo Meister (1999, p. 10-13), surgem num contexto em 

que as organizações se tornam educadoras para ajudar os trabalhadores a construir a própria 

base de conhecimento ao longo de toda sua vida profissional. Para Eboli − que, desde 1997, 

estuda a relação entre educação, modernidade e competitividade −, esse movimento reflete 
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a relevância que a questão da educação corporativa adquiriu na gestão empresarial, não se 

trata apenas de mais um neologismo ou modismo na área de administração. 

Entre alguns desafios apontados por vários autores para a educação corporativa, destacamos 

os que consideramos básicos, ou seja, fundamentais para a evolução da Universidade 

Corporativa: a tentativa de alinhar as estratégias às competências da organização, bem 

como a necessidade de desenvolver nos colaboradores essas competências e o 

envolvimento das lideranças com a aprendizagem e o aprendizado contínuo.  

A questão do alinhamento estratégico com a aprendizagem no âmbito das organizações nos 

remete a Chrys Argyris como referencial teórico. A leitura de Argirys nos permite refletir 

sobre uma postura profissional que, de fato, promova a investigação sobre o discurso e a 

prática das organizações, a fim de a aprendizagem se tornar capaz de provocar mudanças 

que consigam alterar valores e não apenas estratégias.  

Marisa Eboli (2004, p. 181-183) assegura que as parcerias com os líderes de negócios para 

avaliar as necessidades e exigências de aprendizagem que nortearão os programas de 

aprendizagem já constituem uma prática constatada em suas pesquisas − uma preocupação 

cada vez maior é a mensuração da contribuição efetiva nos resultados.  

Por fim, destacamos a necessidade do aprendizado contínuo não apenas como mais um 

desafio mas sobretudo como forma de encarar o grande desafio imposto pelas mudanças 

ambientais, sociais, econômicas e culturais no mundo globalizado. Nele, surge a economia 

do conhecimento, que, com sua dinâmica própria, provoca a redução do “prazo de validade 

do conhecimento” (MEISTER, 1999, p. 8-9) e impõe a organização dotada de estrutura 

flexível. Para Meister, essas mudanças provocam mudança fundamental no mercado da 

educação global.  
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1.2 Questão de pesquisa 

Sabendo-se que a educação formal é concebida, predominantemente, com intuito de 

preparar jovens para o mercado de trabalho e − inferindo-se que as universidades 

corporativas podem ter surgido diante da incapacidade da estrutura formal de ensino − estar 

atendendo, rápida e plenamente, às demandas atuais das organizações relacionadas à 

formação estratégica de profissionais adultos, pergunta-se: 

Como a universidade corporativa tem favorecido a investigação, a prática reflexiva, a 

produção e o compartilhamento de conhecimentos sobre a organização? 

Complementarmente, a questão de pesquisa tem desdobramento que resulta nas seguintes 

perguntas: 

a) Está sendo gerado e sistematizado conhecimento significativo sobre a organização com o 

apoio da universidade corporativa?  

b) No âmbito de atuação da universidade corporativa, quem são os envolvidos e qual o 

papel que exercem no processo de aprendizagem e geração de conhecimento 

organizacional? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo geral 

Delinear e analisar o conjunto de práticas adotadas pelas universidades corporativas 

estudadas, a fim de apurar como estão favorecendo a aprendizagem, a formação de 

competências e a geração de conhecimentos sobre a própria organização. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

a) Caracterizar os principais aspectos da geração, acumulação e compartilhamento de 

conhecimentos sobre a organização, a partir de experiências encaminhadas por meio da 

universidade corporativa. 

b) verificar e analisar a participação de profissionais da organização e de consultores 

externos na formulação e aplicação de programas, cursos e outras atividades no âmbito das 

universidades corporativas; 

1.4 Justificativa 

A educação profissional baseada no conjunto de conhecimentos profissionais voltados para 

o trabalho, seja no sistema tradicional de ensino, seja na forma de treinamento conduzido 

nas organizações, parece não estar atendendo totalmente às necessidades do mercado de 

trabalho. 

Uma análise sobre até que ponto o modelo de educação corporativa, especialmente o que 

vem sendo praticado pelas universidades corporativas, considera os novos conceitos de 

aprendizagem organizacional e incorpora o conhecimento sobre a própria organização pode 

vir a esclarecer ou apontar os caminhos que a educação corporativa esteja trilhando na 

chamada era do conhecimento. 

A metáfora “aprendizagem organizacional” parece não ser apenas a representação 

simbólica de um momento de transição paradigmática, na medida em que, no universo da 

educação corporativa, ela parece já possuir um significado específico.  
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As competências que têm sido requisitadas na prática profissional estão exigindo um tipo 

de conhecimento que não é apenas intelectual mas também fruto da habilidade e da 

capacidade de reflexão do profissional e da organização. Trabalhar todas essas questões de 

forma integrada parece inadaptável ao mecanismo de treinamento tradicionalmente 

oferecido pelas organizações.  

Atualmente, as organizações buscam profissionais completos que reúnam a compreensão de 

conceitos e técnicas, a aptidão e a capacidade de realizar e uma postura motivada. Esperam 

que sejam capazes de mobilizar recursos e oferecer soluções inovadoras, criativas e difíceis 

de serem imitadas, que não se limitem aos aspectos internos da organização e considerem o 

valor agregado pelos aspectos simbólicos que os produtos e serviços proporcionam aos 

clientes. 

Por meio deste estudo, vamos tentar entender como está ocorrendo a transição na educação 

corporativa − do um modelo tradicionalmente montado na racionalidade técnica para o 

modelo cuja sustentabilidade parece estar pautada em um processo reflexivo dinâmico, na 

“reflexão-em-ação”.  

Por intermédio de entrevistas semi-estruturadas, tentaremos captar até onde esse 

movimento relativamente novo na educação corporativa pode levar a organização: se pelo 

caminho da reflexão capaz de gerar conhecimento sobre a própria organização; se para uma 

educação profissional corporativa capaz de levar o profissional à prática competente e 

reflexiva. 

A análise dos resultados poderá trazer para a academia informações sobre o tipo de 

profissional que as organizações esperam receber para a prática profissional competente, 
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sobre o porquê de estarem, cada vez mais, assumindo a educação dos seus profissionais e 

sobre o tipo de conhecimento produzido nas organizações. 

Este estudo, pautado nos princípios da educação corporativa, na filosofia do instrumento 

das universidades corporativas e nas teorias sobre aprendizagem, especialmente 

aprendizagem organizacional reflexiva, também pode possibilitar uma avaliação crítica dos 

meios e formas que vêm sendo utilizados atualmente, na educação corporativa, ou seja, em 

que medida eles favorecem ou dificultam a transição da racionalidade técnica para a 

reflexão-em-ação.    
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2  FUNDAMENTOS CONCEITUAIS 

A base teórica deste estudo contempla dois contextos essenciais. O primeiro contexto 

apresenta a aprendizagem nas organizações e, dentro desta base, focaliza três temas 

relacionados: a primeira temática está relacionada à aprendizagem de adultos, por se tratar 

de estudo focalizado na educação profissional; a segunda está voltada para a aprendizagem 

mediante a experiência prática capaz de proporcionar a reprodução habilidosa do que se 

aprende; a terceira temática aborda a aprendizagem oriunda da reflexão-em-ação. 

O segundo contexto, como forma de favorecer a compreensão dos resultados da pesquisa, 

apresenta as dimensões humanas e organizacionais do conhecimento, comparando as visões 

humanista e tecnicista do conhecimento e o interesse pelo conhecimento organizacional, 

além de apresentar a relação da Universidade Corporativa com os processos de 

aprendizagem e de geração de conhecimento organizacional. Neste contexto, são tratadas as 

temáticas das estratégias de aprendizagem e geração de conhecimentos pelas organizações e 

dos princípios e estratégias adotadas pelas universidades corporativas. 

O referencial teórico deste estudo pode ser visualizado por meio do esquema mostrado na 

figura 1. 
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Figura 1 – Estrutura do referencial teórico da dissertação. 
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2.1 A aprendizagem nas organizações 

Uma vez que o universo do trabalho é particularmente de adultos em situações de prática 

laborativa, escolhemos tratar a questão da aprendizagem organizacional em três frentes:  

aprendizagem de adultos, aprendizagem na prática ou pela experiência e aprendizagem reflexiva. 

Abordaremos a aprendizagem de adultos, tendo como principais referências Merrian e Caffarella, 

além de Mezirrow; a aprendizagem prática, baseada nas obras de Jarvis e de Guerardi, Nicolini e 

Odella; a aprendizagem reflexiva, com base em Donald Schön e Chris Argyris. Esses autores 

escolhidos utilizam e fazem referências a importantes obras de outros grandes estudiosos do 

assunto, como Dewey, Kolb, Knowless, Candy, Ryle, Harrison, Barnard, Polanyi, Chris 

Alexander, Vickers, Alfred Schultz, Birdwhistell, Mintzberg. 

2.1.1 Aprendizagem de Adultos 

Entre as dezenas de teorias sobre aprendizagem, Merrian e Caffarela (1999, p. 248-266) 

escolheram cinco orientações e realizaram uma análise focalizada na aprendizagem de adultos. 

Cada uma das orientações apresenta diferente conceito sobre a natureza da aprendizagem. A 

sugestão das autoras (MERRIAN; CAFFARELA, 1999, p. 265) é que cada pessoa responsável 

pela instrução ou por programas de desenvolvimento combine e use as teorias, construindo sua 

própria teoria de aprendizagem, e  também, descubra a estratégia mais favorável à aprendizagem 

de forma coerente com a teoria.  

Segundo Merrian e Caffarela (1999, p. 253), a orientação behaviorista afeta profundamente o 

nosso sistema educacional e tem sido um grande desafio para os teóricos de duas perspectivas  

diferentes: as perspectivas cognitivista e humanista. O behaviorismo define a aprendizagem como  
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mudança de comportamento, muito utilizada em treinamentos de adultos para a realização de 

tarefas. Baseia-se em estímulos externos e respostas.  

Por outro lado, a orientação cognitivista não focaliza o comportamento externo, mas o processo 

mental interno do indivíduo. O cognitivismo surgiu entre os psicólogos da Gestalt, os quais, já em 

1929, dirigiam severas críticas ao behaviorismo. As contribuições mais importantes da Gestalt 

para os teóricos do cognitivismo são a incorporação, nas teorias sobre processos e aprendizagem, 

dos conceitos de percepção, insight e significado. De acordo com Merrian e Caffarela (1999, p. 

254), foi Jean Piaget, em 1966, quem esclareceu o processo cognitivo interno, influenciado tanto 

pelos behavioristas quanto pelos psicólogos da Gestalt.  

A proposta de Piaget aponta para uma mudança na estrutura cognitiva interna do indivíduo, tanto 

como resultado de mudanças e do amadurecimento do sistema nervoso quanto em decorrência da 

interação do organismo com o meio ambiente, exposto a um enorme número de experiências. 

(MERRIAN; CAFFARELA, 1999, p. 254).  

A perda da hegemonia da orientação behaviorista despertou a atenção de muitos teóricos que 

passaram a estudar os processos mentais relacionados à aprendizagem. Um dos achados 

significativos foi a descoberta de que a aprendizagem pela repetição é facilmente esquecida, 

diferentemente da aprendizagem do que faz sentido ou tem significado para o indivíduo. Segundo 

Merrian e Caffarela (1999, 254-255), Ausubel (1967, p. 222) estabeleceu essa distinção e 

introduziu a noção de “recepção”, buscando determinar como as pessoas processam novas 

experiências. 

Ainda focalizando a orientação cognitivista, o trabalho de Merrian e Caffarela (1999 apud 

KNOWLESS, 1984, p. 25) faz referência a Bruner (1965, p. 607-608), que se apoiou na teoria de 

que o ato de aprender envolve três processos simultâneos: a aquisição de novas informações, o 
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processo de manipulação ou de transformação de conhecimentos para fazê-lo encaixar novas 

questões e a avaliação ou checagem para conferir se a maneira que se tem manipulado a 

informação é adequada à questão. Ainda segundo Merrian e Caffarela, Gagne, Briggs e Wager 

(1992), ligando a aquisição e processamento de conhecimento à instrução, demonstraram que 

existem oito tipos diferentes de conhecimento: aprendizagem de sinais, estímulo-resposta, 

treinamento motor, associação verbal, aprendizagem discriminatória, aprendizagem conceitual, 

aprendizagem de regras e solução de problemas. Sumarizando, Merrian e Caffarela (1992, p. 256) 

citam Di Vesta (1987, p. 229), que aponta para a necessidade de ampliação das teorias 

cognitivistas no sentido de irem além do controle e predição do comportamento. 

A orientação humanista rejeita o pré-determinismo do behaviorismo e das manifestações da 

personalidade defendidas pelos psicólogos freudianos e carrega suas teorias sob a perspectiva do 

potencial humano para a mudança e para o desenvolvimento. Os humanistas, entretanto, são 

influenciados pelos conceitos de Freud sobre ansiedade, repressão, mecanismos de defesa e outros.  

De acordo com Merrian e Caffarela (1992, p. 257), Abraham Maslow e Carl Rogers são dois 

psicólogos que muito contribuíram para o entendimento da aprendizagem sob a perspectiva 

humanista, dos quais Maslow é considerado o fundador da psicologia humanista.  Para Maslow 

(1970, apud MERRIAN; CAFFARELA, 1992, p. 257), a motivação para aprender é intrínseca e 

emana do aprendiz. 

Entre as crenças humanistas, estão: 1) o homem tem controle sobre o seu destino; 2) as pessoas são 

inerentemente boas e desejam um mundo melhor; 3) as pessoas são livres para agir; 4) o 

comportamento é conseqüência das escolhas; 5) as pessoas possuem um potencial sem limites para 

o desenvolvimento. 
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Portanto, a orientação humanista estuda a aprendizagem sob a perspectiva do potencial humano e 

considera que a afetividade é também dimensão cognitiva da aprendizagem. 

Roggers (1983, p. 20), citado por Merrian e Caffarela (1992, p. 258) como outro grande escritor 

teórico da aprendizagem, aborda que  a “terapia centrada no cliente” ou a “aprendizagem centrada 

no estudante” ocorrem por intermédio do que chama de significantes. Esses significantes são: a) 

envolvimento pessoal – relacionado ao aspecto afetivo envolvido nos eventos de aprendizagem; b) 

auto-iniciativa – ligada a um senso interior pela descoberta; c) influência da aprendizagem – 

relacionada à diferença que a aprendizagem faz no comportamento, atitudes e talvez na 

personalidade do aprendiz; d) avaliação do aprendiz – indica que o aprendiz é quem melhor 

determina quando a experiência vai de encontro a sua necessidade; e) fazer sentido é a essência − 

quando o aprendizado experiencial acontece, seu significado para o aprendiz passa a ser 

incorporado à experiência como um todo, ou seja, a experiência faz sentido para o aprendiz.        

Merrian e Caffarela (1992, p. 258) afirmam que os princípios dos significantes de aprendizagem 

de Roggers, assim como a obra de Maslow, estão claramente integrados à aprendizagem de adultos 

e que tanto a teoria da andragogia, de Knowless, quanto a maioria das pesquisas sobre 

aprendizagem auto-direcionada estão fundadas nas teorias humanistas sobre aprendizagem.   

Ressaltam, ainda, que, na aprendizagem auto-direcionada, o foco é o autodesenvolvimento 

individual, no qual o aprendiz assume a responsabilidade pelo próprio desenvolvimento. O 

processo de aprendizagem centrado no aprendiz tem sido mais importante do que o conteúdo, e os 

educadores envolvidos no processo são considerados facilitadores. 

Na orientação social, o estudo da aprendizagem combina elementos do behaviorismo e do 

cognitivismo, assumindo que as pessoas aprendem, observando os outros.  Merrian e Caffarela 

(1992, p. 259) apontam estudos desde 1940 nos quais o fenômeno da personalidade social foi 
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demonstrado por Miller e Dollard, que já exploravam como as pessoas aprendem mediante a 

observação. Porém as autoras destacam o trabalho de Bandura por meio de sua “teoria da 

aprendizagem social”, indicando que, a partir desta teoria, a orientação puramente behaviorista 

deixa de ser considerada. 

Bandura concentrou-se mais no processo cognitivo que envolve a observação do comportamento 

subseqüente. O ponto central de tal teoria, segundo as autoras, é a separação da observação do ato 

da imitação. Nesse contexto, elas ratificam a teoria, abordando a “aprendizagem vicária” conforme 

o próprio Bandura (1976, p. 392). 

A base vicária da aprendizagem ocorre quando a observação direta não é seguida pela imitação, ou 

seja, o observador pode aprender, observando o comportamento dos outros e visualizando as 

conseqüências para si mesmo. Adicionalmente ao processo cognitivo e vicário, a aprendizagem 

observacional de Bandura é caracterizada pelo conceito de auto-regulação, o qual indica que as 

pessoas podem regular o próprio comportamento, visualizando as conseqüências. 

A teoria de Bandura é citada por Merrian e Caffarela (1992, p. 260-261) como relevante para a 

aprendizagem de adultos, não apenas pelo fato de o autor considerar o comportamento função da 

interação da pessoa com o meio ambiente por meio de influência recíproca, mas também por seus 

trabalhos terem fornecido insights sobre a natureza da mentoria.     

Na orientação construtivista, de acordo com as mesmas autoras, a aprendizagem é um processo 

de construção de significados, ou seja, aborda como as pessoas dão sentido às suas experiências. 

Para as autoras, essa perspectiva é congruente com muitas teorias de aprendizagem de adultos. Na 

perspectiva construtivista, os aprendizes interagem com a experiência e a prática é produzida pelos 

membros de uma comunidade mediante negociação de significados. 
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 Segundo Merrian e Caffarela (1992, p. 260-261), os trabalhos dos construtivistas apontaram para 

a variedade de perspectivas que convergem para um debate a respeito de construtivismo pessoal e 

social. Tais perspectivas vão desde a Matemática, com Von Glaserfields, aos conceitos de Dewey 

sobre conhecimento e experiência, passando pelas noções de conhecimento e experiência de Kant, 

pelas visões das teorias feministas acerca da construção de conhecimento, pelo trabalho de 

Thomas Khun sobre as revoluções dos paradigmas científicos e pela teoria do desenvolvimento 

cognitivo, de Piaget. 

De acordo com Driver et al (apud MERRIAN; CAFFARELA, 1992, p. 261), em Piaget a 

aprendizagem é uma atividade pessoal ou individual que envolve progressiva adaptação do 

esquema cognitivo do indivíduo ao meio ambiente. O significado é dado pelo indivíduo e depende 

da estrutura do conhecimento prévio. Na orientação construtivista, portanto, para as autoras, a 

aprendizagem é uma atividade cognitiva interna, em que os professores são provedores de 

experiências que induzam a um conflito cognitivo e que encorajem os aprendizes a desenvolverem 

novos esquemas de conhecimento que melhor se adaptem à experiência, tendo, como prática 

pedagógica, atividades suportadas por discussões em grupo. 

Outros autores que também se destacam na perspectiva construtivista, quanto à educação de 

adultos, são Philip C. Candy e Jack Mezirow, inclusive citados por Merrian e Caffarela (1992, p. 

261).  

Candy (1991) escreve sobre o que denomina de Aprendizagem Autodirecionada, aliando teoria e 

prática, na perspectiva construtivista predominantemente social, na qual o conhecimento é 

“socialmente construído” e os indivíduos, membros de uma sociedade, podem ser capazes de 

acrescentar ou mudar o conjunto geral de conhecimentos. Aprender e ensinar, especialmente 

alunos adultos, constituem processo de negociação, envolvendo construção e mudança de 
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personalidade e a viabilidade de significados. O argumento de Candy (1992, p. 278) é que, com a 

maturidade e desenvolvimento, as pessoas adquirem um conjunto pessoal de construtos, redes de 

relacionamentos ou esquemas que agem como filtro através do qual elas observam, experimentam 

e avaliam os eventos. Nesse sentido, na mesma obra (p. 249-278), ele examina a questão da 

aprendizagem como um fenômeno complexo que acontece na ação da vida real, onde os 

aprendizes se colocam como construtores ativos e produtores de significado. Assim sendo, a obra 

de Candy focaliza a aprendizagem na perspectiva do aprendiz, referindo-se à transformação 

qualitativa do conhecimento.    

A perspectiva transformadora da aprendizagem está no cerne da obra de Jack Mezirow, na qual o 

autor focaliza a construção de significados tanto no aspecto individual quanto no social. Mezirrow 

(1991) aborda o contexto cultural da aprendizagem, iniciando pelos achados da sociologia do 

conhecimento.  

As cinco proposições acerca do processo da socialização sumarizadas por Bowers (1984, p. 35-44, 

apud MEZIRROW, 1991, p. 1) indicam que: a) a realidade social é compartilhada, sustentada e 

continuamente negociada através da comunicação; b) por meio da socialização, a subjetividade 

individual é construída sobre um caminho biograficamente único; c) o mundo social e a vida diária 

são aprendidas como processo natural e, inevitavelmente, fazem parte da realidade; d) o 

autoconceito individual é constituído pela interação com os outros significativos; e) a consciência 

humana é caracterizada pela intencionalidade, que assegura que a socialização não é determinista. 

Mezirow ressalta a importância do trabalho de Bowers sobre socialização, pois considera que é na 

aprendizagem formadora da criança que começa a aprendizagem transformadora do adulto. 

Apoiado em Bowers, Mezirrow (1991, p. 2-3) afirma que, no processo de socialização, são os 
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“outros significantes”, pais e mentores, que definem a realidade da criança de acordo com os seus 

valores.   

Para Mezirow (1991, p. 3), as rápidas mudanças da sociedade moderna, que afetam crenças, 

valores e práticas sociais, geram no adulto a necessidade de transformação e marcam 

culturalmente a fase de transição no processo educativo, tornando-o mais democrático, 

possibilitando a negociação de novos significados e, até mesmo, a criação de novas formas de 

autoridade. Sobre o aspecto democrático do processo educativo, ele considera crucial que, na 

aprendizagem individual, a negociação de significados, conceitos e valores ocorra de forma crítica, 

reflexiva e racional, e não passivamente como uma realidade social definida pelos outros. Ele 

ressalta que a “Teoria da Transformação” apresenta a dinâmica dos caminhos para isso, 

relacionados à aprendizagem de adultos. 

A teoria da aprendizagem transformadora é construtivista e parte da idéia de que os hábitos são 

assimilados sem críticas, de acordo com esquemas de percepção e interpretação. Segundo 

Mezirow (1991, p. 5), a própria aprendizagem de adultos tem aceitado, sem críticas, modelos 

limitados, distorcidos, arbitrários e seletivos de percepção e cognição. Ele considera que uma 

dimensão muito importante na aprendizagem de adultos envolve o processo de justificação e 

validação das idéias comunicadas e os pressupostos da aprendizagem a priori.  

De acordo com a teoria da aprendizagem transformadora, a expectativa de hábitos e a 

aprendizagem de esquemas e perspectivas são transformadas por meio da reflexão. A reflexão, 

segundo Mezirow (1991, p. 15), não é semelhante a uma introspecção que ocorre pelo fato de 

estarmos percebendo, pesando, sentindo ou atuando de uma certa maneira na qual talvez estejamos 

pensando e aprendendo de forma não-reflexiva. Para o mesmo autor, a reflexão é intencional e 
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envolve crítica. Nesse sentido, ele concebe a aprendizagem como uma interpretação e considera a 

necessidade de entendimento das experiências importante atributo humano.   

Segundo Mezirow (1991, p. 11), a aprendizagem é um processo dialético de interpretação e 

interação com objetos e eventos, guiado por experiências passadas, ou seja, usamos nossas 

experiências para explicar e construir o que nós percebemos. Na aprendizagem transformadora, o 

autor indica que nós reinterpretamos velhas ou talvez novas experiências por um novo conjunto de 

expectativas, dando novo significado e perspectivas para experiências passadas. 

Trabalhando a definição de aprendizagem de Mezirrow, fica evidente que a interpretação está no 

cerne de sua definição. Assim sendo, o referido autor procura esclarecer as distinções e 

sobreposições que faz entre compreensão, interpretação, pensamento e aprendizagem. Para ele, a 

compreensão é o processo de tornar coerente a experiência, usando categorias adquiridas por meio 

da linguagem; já na interpretação, cada caso está cheio de significado, porque o aprendiz encontra 

pontos relevantes para fazer conexões.  

Quanto a pensamento e aprendizagem, o autor considera que os termos se sobrepõem. Pensamento 

nesse contexto é tido pelo autor como um processo psicológico consciente e imediato de 

associação, diferenciação, imaginação e inferência. A interpretação pode ser o resultado de um 

pensamento intencional que incorpora com freqüência o conhecimento tácito acumulado 

culturalmente. A aprendizagem, ainda segundo ele, envolve o uso do processo de pensamento para 

fazer ou revisar nova interpretação em novo contexto, aplicando o conhecimento resultante 

prioritariamente do pensamento e ou do conhecimento tácito, a fim de dar significado a uma nova 

situação. 

Mezirow (1991, p. 13-14) relaciona cinco contextos que considera muito importantes para a 

aprendizagem: 1) o quadro de referências no qual a aprendizagem está situada; 2) as condições de 
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comunicação como linguagem principal, códigos e categorias delimitantes, construtos e rótulos, 

além dos caminhos onde as assertivas problemáticas são validadas; 3) a linha de ação na qual a 

aprendizagem ocorre; 4) a auto-imagem do aprendiz; 5) a situação encontrada que representa as 

circunstâncias externas com as quais a interpretação é feita e relembrada. 

É importante destacar também que Mezirow distingue claramente reflexão de introspecção, 

afirmando que não são a mesma coisa. A introspecção se refere simplesmente ao fato de estarmos 

percebendo, pensando, sentindo ou agindo de certa maneira, sem necessariamente estarmos 

pensando ou aprendendo de forma reflexiva. Já a reflexão é intencional e envolve “crítica”, 

visando reacessar a prioridade da aprendizagem e restabelecer sua validade, identificando e 

corrigindo distorções em seu conteúdo, processos ou premissas. Ao abordar a dimensão 

transformadora da aprendizagem de adultos, ele ressalta que a reflexão leva a uma intenção ou 

proposta que, por sua vez, leva a uma organização de princípios que dão coerência e ordem às 

atividades.  

 2.1.2 Aprendizagem prática 

A questão colocada por Mezirow e exposta na seção precedente remete o foco deste estudo à 

posição ocupada pelas atividades práticas ou pela experiência no processo de aprendizagem. Nesse 

enfoque, Peter Jarvis (1987), ao analisar a aprendizagem, aborda o significado das experiências.  

Jarvis (1987, p. 164) parte do conceito de experiência nas perspectivas de Dewey e de Kolb. 

Segundo o autor, Dewey (1938, p. 25) pôde melhorar o seu entendimento inicial de que toda a 

educação genuína vem da experiência e, mais corretamente, afirmar que toda aprendizagem 

começa com a experiência. Para Jarvis, Kolb (1984, p. 38) reconhece isso ao definir aprendizagem 

como o processo em que o conhecimento é criado pela transformação da experiência. Para Jarvis 

(1987, p. 164), a aprendizagem é mais do que a aquisição ou criação de conhecimento, envolve 
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também habilidades e atitudes. Esse autor cita a própria obra (1983 a, p. 5), na qual afirma que 

aprendizagem pode ser definida como a aquisição de conhecimento, habilidade ou atitude pelo 

estudo, experiência ou ensino. O autor complementa sua afirmativa com a reflexão de que estudo e 

ensino também são formas de experiência e sugere ser a aprendizagem a transformação de 

experiência em conhecimento, habilidades e atitudes. 

Jarvis (1987, p. 164-172) analisa o significado de experiência por meio da obra de Dewey (1933, 

1938, 1958), para quem deveria haver uma “teoria da experiência” analisada sob duas perspectivas 

− filosófica e sociológica −, e considera, na sua análise, o fato de as experiências ocorrerem dentro 

de determinada situação sociocultural-temporal. Ele considera ainda as experiências como “cheias 

de significado”, baseado no conceito de Schutz e Luckmann (1974, p. 8), na análise que os autores 

fazem sobre o que é “tomado como certo” ou taken-for-garanted. Para Jarvis (1987, p. 167), 

quando a situação se apresenta cheia de significado, a experiência é “tomada como certa” e poderá 

determinar uma performance impensada no futuro. Ele afirma que essas situações são freqüentes, 

mas, em determinadas situações, o estoque de conhecimentos da pessoa é insuficiente para prover  

resposta automática. Jarvis (1987, p. 168) afirma que tem ocorrido experiência com potencial de 

aprendizagem, quando há disjunção entre as biografias dos indivíduos e o mundo sociocultural-

temporal de suas experiências. O autor observa, ainda, que, para uma experiência começar a 

encher-se de significado, a pessoa tem que pensar sobre ela, refletir nela e, talvez, até olhar para 

outras opiniões a respeito dela. A reflexão é considerada fase essencial no processo de 

aprendizagem, uma vez que, explorando a experiência de maneira consciente, a pessoa pode ter 

novo entendimento e talvez um novo comportamento. 

Ele considera o tempo um fator importante com implicações consideráveis para professores e 

alunos, porque a reflexão também ocorre em etapas posteriores. Conforme o mesmo autor, a 

experiência só se completa quando ela é internalizada e o aprendiz adiciona conhecimento ao seu 
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estoque pessoal de conhecimentos. Jarvis (1987, p. 172) discorda de Knowless (1980, p. 44), que 

considera o acúmulo de experiências um rico recurso para a aprendizagem e argumenta apoiado 

em Durkheim, Hegel, Marx, Merton sobre experiências alienantes, concluindo que nem toda 

experiência resulta em desenvolvimento e aprendizagem.  

A relação entre o individual e o social no processo de aprendizagem vem sendo estudada em 

profundidade por vários autores. Gherardi, Nicolini e Odella (1998, p. 273-297) refletem sobre a 

aprendizagem no local de trabalho, como atividade cognitiva e social. Para esses autores, “o sabe 

fazer experiente é conseguido no dia-a-dia e está baseado em ação e reflexão”. (GHERARDI, 

NICOLINI; ODELLA, 1998, p. 274). 

Os mesmos autores, estudando como as pessoas aprendem nas organizações numa perspectiva 

social, analisaram como os novatos adquirem proficiência em suas atividades práticas, em estudo 

conduzido no âmbito de um projeto voltado para a questão da segurança na indústria da construção 

civil, por meio do qual surgiu a noção de “currículo situado” para o estudo da aprendizagem em 

organizações. 

Quanto à aprendizagem no trabalho como um processo social, os autores argumentam que: 1) a 

aprendizagem acontece na prática diária, durante a qual relevantes conhecimentos são adquiridos à 

medida que se age, pensando sobre o que se faz e porque se faz, falando com os outros, e não 

apenas em ocasiões especiais, conforme a visão tradicional; 2) a aprendizagem é muito mais, e 

muito diferente, do que apenas encontrar e adquirir itens do conhecimento organizacional. Todos 

os dias, na vida como no trabalho em organizações, as “pessoas e grupos criam conhecimento, 

negociando o significado de palavras, ações, situações e artefatos materiais”. (GHERARDI, 

NICOLINI; ODELLA, 1998, p. 274, apud GHERARDI, 1995 b). 
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Ainda sobre o caráter social da aprendizagem, eles analisam não apenas a prática mas também a 

prática competente. Eles afirmam que o aprendiz competente sabe escolher e organizar um plano, 

usando um contexto independente e aderindo simultaneamente ao contexto e às regras, as quais 

não respeitará se a situação exigir ou explorará suas incompletudes. 

Os autores consideram a linguagem elemento crucial no processo de aprendizagem, como meio de 

cultura e usam o conceito de comunidades de prática, a fim de ajudar a entender o processo por 

meio do qual a transmissão do conhecimento tácito e o conhecimento-em-ação acontecem.    

Eles ainda constroem toda uma argumentação sobre comunidades de prática para apoiar sua 

proposição baseados, principalmente, em Lave and Wenger (1991) e Brown (1991). O postulado 

de Lave e Wenger aponta uma relação fechada entre conhecimento, tecnologia de prática e a 

cultura dessa prática. Segundo os mencionados autores, Brown e Duguid (1991, p. 122) incluem 

em tal relação trabalho, aprendizagem e inovação. 

De acordo com Lave e Wenger (1991, p. 33-43), o conhecimento associado a representações 

abstratas e descontextualizado pode ter pouco significado para determinada situação. Eles 

compreendem a aprendizagem como uma parte integral da geração da prática social no mundo em 

que se vive, e não meramente situada na prática social. E ainda (LAVE; WENGER, 1991, p. 29-

43): a teoria da “Participação Periférica Legitimada” é capaz de descrever o engajamento na 

prática social que permite a aprendizagem como um constituinte integral. 

O trabalho desses autores teve como foco a aprendizagem de aprendizes em comunidades de 

prática, onde analisaram, inclusive, o lugar do conhecimento em termos de participação, currículo, 

acessos e transparência. Eles consideram que a participação se torna integral em uma comunidade 

de prática, quando inclui o engajamento com as tecnologias da prática diária, como a participação 

nas relações sociais, processos de produção e outras atividades. (LAVE; WENGER, 1991, p. 94-
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101). Eles  destacam a importância da participação que envolva tecnologia, a qual é extremamente 

variada, depende da forma de participação e habilidade para usá-la; além do mais,  os artefatos 

usados na prática cultural carregam substancial porção de herança daquela prática específica. 

Os mencionados autores (LAVE; WENGER, 1991, p. 94-100) introduziram a noção de “Currículo 

Situado”,  ao investigar aprendizes de alfaiate. Nessa situação, observaram o tipo de atividades nas 

quais os aprendizes foram envolvidos. Eles encontraram que a ordem em que as peças eram 

produzidas e a divisão do trabalho realizada pelos alfaiates serviam como um currículo para 

aprendizes. 

Gherardi, Nicolini e Odella (1998, p. 279) destacam que Lave e Wenger (1991), generalizando 

para estudos de aprendizes em várias ocupações, sugerem que, em toda comunidade, há um 

currículo que consiste em um tipo de recurso de aprendizagem e oportunidades situado na prática 

diária, visto sob a perspectiva dos aprendizes. Assim, a aprendizagem curricular é característica de 

uma comunidade específica e não pode ser considerada isoladamente nem analisada 

separadamente das relações sociais que legitimam a participação periférica na comunidade. Ainda 

segundo Gherardi, Nicolini e Odella (1998, p. 280-281), enquanto a aprendizagem curricular 

focaliza a aprendizagem de oportunidades relativas a uma ocupação específica, a noção de 

currículo situado enfatiza o fato de que o conteúdo é relativamente fechado para a situação 

específica, local, material, econômica, simbólica e para as características sociais do sistema de 

prática e atividades de trabalho. Eles afirmam que o currículo situado é um dos caminhos pelo qual 

o novo conhecimento, cultural e material, é institucionalizado na comunidade de prática como o 

mais importante mecanismo da aprendizagem organizacional.  

Analisando as conseqüências metodológicas da natureza tácita do currículo situado, Gherardi, 

Nicolini e Gherardi, Nicolini e Odella (1998, p. 291) concluem que ele nunca é transmitido por 
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meio do domínio representacional, logo, a aprendizagem experiencial não pode ser transmitida 

depois, de uma forma comunicável. Entretanto, os teóricos do currículo situado confessaram-se 

diante de um dilema, porque, para descrever o “currículo situado”, são forçados a usar modelos 

representativos, que, conforme Gherardi, Nicolini e Gherardi, Nicolini e Odella, são estranhos a 

essa prática e usualmente provaram ser pobres e insatisfatórios. 

A perspectiva social de aprendizagem proposta na obra acima mencionada carrega a noção de que 

o currículo situado tem importantes implicações para o entendimento a respeito de como as 

pessoas aprendem nas organizações. Os autores sugerem  que o gerenciamento das pessoas nas 

organizações redirecione esforços mais produtivamente, dê atenção ao processo social de 

aprendizagem no local de trabalho, distinga o conteúdo principal dos tópicos relativos aos aspectos 

sociais do ensino. Afirmam que isso representaria nova perspectiva para o estudo do local de 

trabalho.   

Destacando o conhecimento e a importância do “currículo situado”, Gherardi, Nicolini e Odella 

(1998, p. 294-295) colocam: 1) que talvez seja de interesse dos indivíduos entender as regras da 

participação periférica em uma comunidade na “co-construção” de suas carreiras, mas a adoção 

dessa perspectiva ou de outra é semelhante a uma decisão confrontada com um problema, depende 

da ação intencional dos indivíduos; 2) que o recurso social da aprendizagem organizacional e o 

currículo situado podem ser de interesse para todos que trabalham a junção entre o instrucional e o 

ambiente do trabalho. Abstração e generalização do conhecimento embutem um preço a pagar já 

que os agentes instrucionais não conseguem transferir para outros contextos a parte idiossincrática 

do conhecimento.   

As pesquisas desenvolvidas por Chris Argyris e Donald Schön focalizam o conhecimento tácito 

por meio da análise do que denominam “reflexão-em-ação”, assunto a ser abordado na seção 
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seguinte, sobre aprendizagem reflexiva. Aqui se tratará apenas de esclarecer o entendimento a 

respeito de prática, conforme apresentado por Schön (1983, p. 60). Segundo esse autor, a palavra 

prática carrega ambigüidade, pois um sentido de “prática” refere-se à performance em uma 

variedade de situações profissionais e o outro refere-se à preparação para a performance. Ainda de 

acordo com Schön (1983, p. 60), um praticante experiente desenvolve um repertório de 

expectativas, imagens e técnicas, além de aprender o que procurar e como responder ao que ele 

encontra. Ao longo do tempo, estabiliza sua prática à medida que os tipos de casos se repetem, o 

que reduz as surpresas. Seu “conhecimento-em-prática” tende a ser muito tácito, espontâneo e 

automático, por isso pode oferecer a seus clientes os benefícios da especialização. Isso, por outro 

lado, diminui as oportunidades de o profissional pensar sobre o que está fazendo. 

2.1.3 Aprendizagem reflexiva 

A ação pouco reflexiva de experientes praticantes especialistas pode levar a erros muitas vezes 

incorrigíveis e com conseqüências para os clientes. Quando isso acontece, o praticante tem um 

reforço de aprendizagem sobre o seu próprio saber,  o que poderá torná-lo ainda menos reflexivo. 

Mas, segundo Schön, uma reflexão dos praticantes pode servir como um corretivo quando se pode 

observar e criticar o próprio entendimento tácito envolvido.  Para o autor, em experiências 

repetitivas de uma prática especializada, o praticante pode dar novo sentido para situações de 

incertezas. 

Diversos autores abordam a questão de como os profissionais pensam em ação e como analisam 

suas performances cotidianas, intuitivas e espontâneas. Eles ressaltam que nem sempre se 

consegue descrever as experiências. A partir dessa constatação, forja-se o conceito do que vem a 

ser conhecimento tácito e sua contraposição − o conhecimento explícito − além da estreita relação 

entre ambos. 
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Para Schön (1983, p. 49), o nosso saber é ordinariamente tácito, implícito em nossos padrões de 

ação e em nossos sentimentos pelas coisas com as quais estamos lidando, de forma que parece que 

o nosso saber está contido nas nossas ações e o trabalho profissional da vida diária depende do 

conhecimento tácito em ação. No dia-a-dia, os profissionais, fazem inúmeros julgamentos de 

qualidade, uma vez que não podem estabelecer um critério adequado e exibem práticas para as 

quais não podem assegurar as regras e procedimentos. No entanto, ao fazer uso consciente de 

teorias e técnicas baseadas em pesquisas, o profissional também depende do reconhecimento 

tácito, julgamentos e performances habilidosas.  

O mesmo autor reconhece que não apenas os praticantes profissionais mas também as pessoas 

comuns estimuladas pela surpresa voltam o pensamento sobre a ação e sobre o saber implícito na 

ação: “geralmente pensam sobre o que estão fazendo, às vezes enquanto estão fazendo.” (SCHÖN, 

1983, p. 50). Ele considera, ainda, que todo o processo de reflexão-em-ação é como uma “arte” de 

negociar, na qual os “praticantes” às vezes negociam bem com situações de incerteza, 

instabilidade, ineditismo e conflito de valores. 

O modelo da racionalidade técnica que conduz o pensamento da inteligência prática como sendo 

uma aplicação de conhecimentos para a produção de decisões instrumentais é deixado de lado por 

Schön, que não considera estranha a existência de um tipo de saber inerente na ação inteligente, 

compara-o à categoria do “saber fazer” admitida pelo senso comum. Schön (1983, p. 51) explica a 

origem do termo “conhecimento-em-ação”, citando Gilbert Ryle, o qual afirma que “pensando no 

que estou fazendo” não significa fazer duas coisas, ou seja, na ação inteligente, pensar e fazer 

resulta numa performance especial, que não tem antecedentes.  

Após um levantamento sobre a epistemologia da prática em vários escritores, Schön afirma que 

eles acabam “encurralados” pelo fato de que os perfis traçados geralmente revelam um 
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conhecimento além do que se pode descrever. Segundo o autor, 1) Chester Barnard distinguiu 

“processos de pensamento” de “processos não lógicos”; 2) Michael Polanyi inventou a frase “tacit 

knowing”; 3) Chris Alexander, em suas notas acerca do saber envolvido no design, reconhece que 

podemos identificar o mau encaixe de uma forma num contexto, porém não podemos descrever as 

regras por meio das quais nós encontramos isso ou reconhecer a forma correta; 4) Geoffrey 

VicKers, sobre as anotações de Alexander, afirma que não é somente um julgamento artístico, 

baseado num senso de forma, que não pode ser totalmente articulado, mas a prática competente 

depende de julgamentos e apreciações qualitativas de situações apoiadas em normas tácitas; 5) 

Alfred Schultz e seus descendentes intelectuais têm analisado o saber fazer tácito nas interações 

sociais, como em rituais de felicitações e outros; 6) Birdwhistell tem feito contribuições para a 

descrição de conhecimento tácito incorporado em nosso uso e reconhecimento de movimentos e 

gestos. 

Para Schön (1983, p. 62), a complexidade do termo knowin-in-practice precisa ser considerada: a) 

a duração de episódios de reflexão-em-ação varia de acordo com a duração das situações de 

prática; b) o praticante reflete em e sobre sua prática; c) os possíveis objetos da reflexão variam de 

acordo com os tipos de fenômenos anteriores e com o saber em ação acerca deles; d) pode haver 

reflexão sobre as normas tácitas e apreciações por meio das quais ocorrem os julgamentos, sobre 

as teorias implícitas em um padrão de comportamento, sobre o sentimento diante da situação a 

respeito da qual se adota um particular curso de ação, sobre o caminho usado para se tentar 

resolver o problema e sobre as regras que o praticante tem instituído para si mesmo dentro de  

amplo contexto institucional. 

De acordo com Schön na mesma obra, quando o fenômeno acontece e a categoria ordinária de 

“conhecimento-em-ação” se apresenta como única ou instável, o praticante pode observar e criticar 

seu entendimento inicial do fenômeno, construir uma nova descrição dele e testar a nova descrição 
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de forma experimental, pode, inclusive, chegar a uma nova teoria sobre o fenômeno, articulando o 

sentimento que tenha sobre este.    

O processo de “reflexão-na-ação” como elemento gerador de aprendizagem e de conhecimento 

sobre a própria ação individual e coletiva é amplamente estudado por Chrys Argyris, considerado 

pioneiro na apresentação deste tema, o qual expõe suas crenças de como os profissionais e as 

organizações aprendem, partindo da base conceitual da “Teoria de Ação”. Essa teoria foi testada, 

sintetizada e exposta por Argyris e Schön (1974) em Theory in Practice, na qual os autores 

avaliam teorias de ação e diagnosticam “teorias-em-uso”. Eles propõem, a partir de suas 

constatações, dois modelos de aprendizagem comportamental chamados de Modelo I e Modelo II2. 

Segundo Argyris e Schön (1974, p. 3-4), a “ação eficaz requer a geração de conhecimento” e a 

integração efetiva do pensamento e da ação não é tarefa fácil: primeiro, porque os acadêmicos 

raramente trabalham a interdisciplinaridade e os que o fazem são vistos com ceticismo pelos 

colegas; segundo, porque a pesquisa rigorosa também constitui um obstáculo importante à 

integração de pensamento e ação, por requerer tempo e não poder lidar com as propriedades da 

ação eficaz em tempo real. 

Argyris propõe representar o conhecimento organizacional relacionado à tarefa por meio de sua 

“teoria de ação”, que inclui as “estratégias de ação”, os valores ou “variáveis governantes” que 

encerram as escolhas das estratégias e os “pressupostos” em que elas se apóiam. O esquema 

traçado por Argyris define a teoria nos seguintes termos: “Definimos uma teoria de ação em 

termos de uma dada situação, S, uma conseqüência particular, intencionada para essa situação, C, e 

uma estratégia de ação, A, em vista de atingir a conseqüência C na situação S”.  

                                                           
2 Para compreensão detalhada dos modelos desenvolvidos por Chrys Argyris e Donald  Schön, é recomendável a 
leitura de Theory in Practice: Increasing Professional Effectiveness (1974). 
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A forma geral de uma teoria de ação é: se você tenciona produzir a conseqüência C na situação S, 

então faça A. Dois outros elementos entram no esquema geral dessa teoria: os valores atribuídos a 

C que fazem com que se apresentem como um resultado final desejável e os pressupostos 

subjacentes, ou modelos de mundo, que tornam a ação A capaz de produzir a conseqüência C na 

situação S. (ARGYRIS; SCHÖN, 1974, p. 29). 

A “teoria de ação” pode ser aplicada tanto a organizações, pois o comportamento interativo é 

governado por normas formais ou informais para a tomada de decisão coletiva, delegação ou 

associação, como a pessoas. Pode apresentar-se de duas formas: “Teoria proclamada” e “Teoria 

em uso” (VALENÇA, 1997, p. 67-69). A primeira é aquela que, segundo o autor, “antecipa, 

explica ou justifica” um padrão de atividade; a segunda “está implícita no desempenho do modelo 

padrão de atividade, mas não é um dado”. A investigação ou o “aprender a aprender” consiste em 

“obter evidência pela observação de qualquer modelo padrão para construir teorias em uso como 

hipóteses que serão testadas confrontando-as com o dado da observação”. 

Para Argirys e Schön (1974, p. 20-23), essa teoria-instrumental em uso, explícita, pode não ser 

coerente com os “valores, estratégias de ação e pressupostos incluídos nas rotinas de atividades”, 

que podem ser mais tácitos do que explícitos, ou seja, pode haver um modelo padrão em vigor que 

não coincide com o modelo padrão proclamado, mas esse modelo efetivamente praticado pode não 

se tornar conhecido em razão da incapacidade de os membros da organização o descreverem e o 

discutirem, uma vez que isso iria expor a incoerência, podendo tornar-se algo ameaçador. 

Segundo os autores, “uma teoria em uso organizacional” conta muito para a identidade da 

organização ao longo do tempo. Eles acrescentam que os membros internos da organização é que 

têm acesso a como as tarefas são realizadas e a como essas formas são geradas e controladas, bem 

como aos tipos de comportamento gerado diante de variações imprevistas. Essa a teoria em uso 
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percebida pelos próprios membros da organização os quais nem sempre conseguem descrevê-la ou 

discuti-la. Ele consolida tal entendimento, afirmando que, na organização, cada membro tem uma 

particular, parcial e mutante imagem de si mesmo em relação ao todo; assim sendo, a prática da 

organização é apoiada nessas diferentes representações individuais. 

Argirys e Schön (1974), diferenciam, segundo a Teoria de Ação, a aprendizagem instrumental, que 

reproduz os valores vigentes na organização – aprendizagem de ciclo único –, daquela que 

modifica os valores – aprendizagem de ciclo duplo –, considerando esta importante para o 

desempenho da missão e relacionada à eficácia da ação a longo prazo, uma vez que é capaz de 

produzir valores resultantes do próprio processo de aprendizagem.  

Para Argyris e Schön (1996, p. 2), na aprendizagem instrumental, deve haver medidas de avaliação 

da eficácia da ação, tal qual as “curvas de aprendizagem” utilizadas pelos economistas na 

engenharia industrial. Eles asseguram que tal tipo de aprendizagem deve ser tomada como ponto 

de partida, mas não a qualificam como boa ou má, colocam a classificação na dependência dos 

valores que servirem de parâmetro para a melhoria do desempenho.  

Nessa perspectiva, sucesso está relacionado à eficácia da ação que produz resultados de longo 

prazo, dos quais decorre mudança de valor. Argyris e Schön demonstram não acreditar na eficácia 

da melhoria de desempenho que decorre da aprendizagem de ciclo único, ou seja, quando a 

mudança é decorrente de uma alteração apenas na estratégia, sem que a organização investigue e 

reveja os seus valores.  

A preocupação de Argyris e Schön (1996, p. 3) é com a forma impessoal com que muitos teóricos 

tratam os fenômenos organizacionais, ou seja, “como espectadores num ponto distante...”, sem 

aproximação suficiente “para poder perceber os processos individuais e interpessoais que se 

encontram por baixo do comportamento organizacional...”.  
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Apesar do avanço de como as organizações vêm sendo concebidas, Argyris e Schön (1978, p. 2) 

admitem a dificuldade de se continuar vinculando os processos organizacionais à capacidade de 

pensar e agir dos indivíduos. Nas organizações – destaca –, há pessoas que sabem mais do que o 

conjunto e também pessoas que sabem menos. O problema está em determinar sob que condições 

o pensamento e a ação dos indivíduos se tornam distintivamente organizacionais. 

Em muitos casos, quando o conhecimento detido pelos indivíduos não 
consegue entrar na corrente e do pensamento e da ação distintivamente 
organizacional, as organizações sabem menos que seus membros. (ARGYRIS; 
SCHÖN, 1996, p. 3). 

Segundo Argirys e Schön (1978, p.4-6, 1996, p.5), ao vincularem aprendizagem à ação, 

argumentando que aprender é uma ação, logo, a idéia de ação é anterior à de aprendizagem –, a 

organização que aprende é, antes, uma organização que age. E um conjunto de indivíduos compõe 

uma organização que age, a partir do momento em que três condições começam a satisfazer: 1) 

procedimentos consensuais de tomada de decisão; 2) delegação de autoridade para a ação de 

alguns em nome da coletividade; 3) estabelecimento dos limites da coletividade. Essas condições 

implicam existência de normas implícitas ou explícitas, que os autores chamam de constitucionais, 

as quais serão utilizadas para que indivíduos, por delegação, tomem decisões e ajam em nome da 

coletividade.  

Importante consideração é feita em relação às normas tácitas, uma vez que, havendo normas, 

mesmo ambíguas ou inconsistentes, estarão asseguradas a existência e a continuidade da 

organização em caso de ausência de alguns. Para os autores (1996, p.5), na medida em que as 

normas de tomada de decisão, delegação e definição de associação são estabelecidas, a 

coletividade se torna uma organização capaz de agir. Essa ação coletiva, cooperativa e organizada, 

de forma durável, por indivíduos para a realização de tarefas, ao contrário de uma organização 

efêmera, constitui uma agência. Eles asseguram também que podem haver agências informais, 

que, segundo os autores, sugerem a existência de esquemas organizacionais culturais específicos 
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que são familiares a todos os membros de uma cultura e capazes de serem reproduzidos muitas 

vezes, com infinitas variações. 

A obra de Chrys Argyris e Donald Schön  também fornece embasamento teórico para o 

entendimento do que seja investigação organizacional.  Eles utilizam o conceito de investigação de 

John Dewey (1938): corresponde ao “entrelaçamento de pensamento e ação que procede da dúvida 

até a resolução da dúvida”. A dúvida decorre do desencontro entre os resultados esperados da ação 

e os resultados efetivamente obtidos. Esse desencontro, segundo Argyris e Schön (1974), 

“bloqueia o curso da atividade espontânea”, originando pensamento e ação com vistas ao 

restabelecimento de tal fluxo. A investigação organizacional ocorre quando indivíduos a assumem 

como agentes da organização, conforme seus papéis e as normas organizacionais preestabelecidas.  

Para os autores (1996, p. 7) existe interdependência das investigações, “quando a investigação 

individual e a organizacional se cruzam”, passando a alimentarem-se mutuamente. Eles entendem 

que a organização que atinge a condição de que seus membros podem atuar a partir dela, então, 

pode-se dizer que ela aprende quando seus membros aprendem por ela, conduzindo em seu nome 

um processo de investigação que resulta num produto de aprendizagem. Esse produto parece ser o 

estoque de conhecimentos sobre a organização que os indivíduos puderam aprender no processo de 

investigação. 

Argyris e Schön (1996, p.8), argumentam que o conhecimento organizacional pode ser retido por 

indivíduos em suas mentes, mantidos nos arquivos das organizações em seus documentos que 

registram decisões, políticas etc. e também nos objetos físicos usados como referência pelos 

indivíduos, como placas de sinalização e outros.  

Os autores também reconhecem a dificuldade de se examinar e decodificar a aprendizagem, que 

está, segundo ele, “imbricada em rotinas e práticas”, mas qualquer organização possui respostas 
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para um conjunto de questões ou soluções correspondentes a um conjunto de problemas. Podemos 

inferir que a dificuldade apontada por eles –  examinar e decodificar a aprendizagem – seja uma 

das razões, senão a principal, por que as organizações precisam aprender a aprender. São “As 

imagens da organização desenvolvidas pelos seus membros que dão forma ao verdadeiro objeto de 

sua investigação”. É sobre essa definição que ele constrói o seu conceito de aprendizagem 

organizacional: 

Aprendizagem organizacional ocorre quando os indivíduos de uma organização 
experimentam uma situação problemática e a investigam em nome da 
organização. Experimentam um inesperado descompasso entre os resultados 
esperados e os alcançados através da ação e respondem a este descompasso 
com um processo de pensamento e subseqüente ação que lhes permite 
modificar suas imagens da organização ou sua compreensão dos fenômenos 
organizacionais, reestruturar suas atividades, de modo a produzir os resultados 
e expectativas esperados. Para se tornar organizacional, a aprendizagem 
decorrente da investigação deve passar a integrar as imagens mentais 
organizacionais de seus membros e ou os artefatos (mapas, memórias e 
programas) presentes no ambiente organizacional. (ARGYRIS; SCHÖN, 
p.11). 

Quando Argyris e Schön se referem aos produtos da aprendizagem organizacional, asseguram que 

eles se manifestam de diversas formas, porém somente são considerados como aprendizagem se, 

de alguma forma, haja mudança nos comportamentos que modifiquem a teoria em uso que fará 

parte das imagens individuais. Os autores listam algumas dessas manifestações:  

a) interpretações de experiências passadas, de sucesso ou fracasso; b) 
inferências de conexões causais entre ações e resultados e suas implicações 
para futuras ações; c) descrições do ambiente organizacional mutável, assim 
como das prováveis demandas de desempenho futuro; d) análises da 
potencialidade e limites de estratégias organizacionais alternativas, estruturas, 
técnicas, sistemas de informação, ou sistemas de incentivos; e) descrições de 
visões e interesses conflitantes que surgem dentro da organização, sob 
condições de complexidade e incerteza; f) imagens de futuro desejado e 
invenção dos meios para atingi-lo; g) reflexões críticas sobre teorias em uso e 
propostas de sua reestruturação; g) descrição e análise de experiências de outras 
organizações. 

 

 



55 

 

Advertem (1996, p. 11-12) para situações que “por um triz” não são aprendizagem organizacional:  

1) novas percepções que não se transformam em ação; 2) investigações que produzem novas 

percepções e ações, mas permanecem fora do fluxo da atividade da organização, sem produzir 

mudança na teoria em uso; 3) investigação que produz mudança temporária na teoria em uso, em 

função da retirada dos membros que detinham as novas compreensões. 

Argyris e Schön (1978), vinculam claramente aprendizagem à investigação e investigação à 

dúvida e a erros. Esclarecem, (p.14), as origens do conceito de aprendizagem que utiliza – 

“aprendizagem dêutero” ou aprendizagem de segunda ordem, que significa “aprender a aprender” 

(apud GREGORY BATESON, 1972) – e reforçam a dependência crítica entre aprendizagem 

dêutero organizacional e individual, correlacionando os deslocamentos da aprendizagem, de ciclo 

único para aprendizagem de ciclo duplo, aos deslocamentos das teorias em uso do Modelo I para o 

Modelo II. Esses deslocamentos constituem preocupação fundamental na obra dos referidos 

autores 

Faz-se necessário o esclarecimento de alguns pontos ligeiramente abordados. Primeiro, Argyris e 

Schön (1974,1978 e 1996), situam a aprendizagem instrumental como produtiva, quando atrelada 

à forma investigativa com vistas à melhoria do desempenho de tarefas. A aprendizagem produtiva 

para eles “ parece ser a aquisição de um conhecimento ou know how válido e útil” (ARGYRIS; 

SCHÖN, 1996, p.12).  

O problema está no julgamento de sua validade e no risco da auto-referência em situações de 

sucesso que tendem a se transformar em “... padrão habitual de pensamento e ação para além do 

tempo e das condições nas quais é possível obter bons resultados”, como, por exemplo, os padrões 

de empresas familiares e as novas tecnologias.  
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Segundo os modelos desenvolvidos por Argyris e Schön (1974, p. 82-84), estão claramente 

ligados ao tipo de investigação e de resposta. Assim, aprendizagem de ciclo ú
nico (1996, p.13), é 

entendida como “... aprendizagem instrumental que modifica as estratégias de ação ou os 

pressupostos que as fundamentam, deixando, no entanto, inalterados os valores da teoria de ação”. 

O compromisso é com a efetividade do alcance de metas e objetivos previstos, do melhor modo 

possível, mantendo o desempenho organizacional dentro das margens especificadas pelos valores 

e pelas normas existentes. A aprendizagem de ciclo duplo (ARGYRIS; SCHÖN, 1996, p. 14) 

portanto, resulta de uma modificação nos valores da teoria de ação-em-uso, assim como nas suas 

estratégias e pressupostos.  

Aprendizagem de ciclo duplo, pode ser praticada por indivíduos, quando a investigação conduz a 

mudanças nos valores de suas teorias de ação-em-uso, ou por organizações, quando os indivíduos 

investigam em nome da organização, de modo a modificar os valores da teoria de ação-em-uso 

organizacional. Segundo os autores (1996, p. 14-17), a aprendizagem de ciclo duplo não acontece 

em decorrência do desejo de mudança nos valores e normas, mas a desejabilidade decorre da 

própria mudança e do processo de investigação, que pode ser direcionada pelos indivíduos 

mediante a aprendizagem de ciclo duplo. Eles destacam também que um processo de mudança 

iniciado tendo em vista a efetividade sob normas existentes, conduz a um conflito entre as próprias 

normas, razão pela qual os administradores serão imersos em incertezas, uma vez que os 

resultados da investigação, tomarão a forma de uma reestruturação das normas organizacionais, 

assim como das estratégias e pressupostos a ela associados, que, corporificados nas imagens e 

mapas que codificam a teoria em uso organizacional, representam um tipo de episódio de feedback 

de ciclo duplo.  Quando esse episódio acontece, a aprendizagem organizacional pode ou não 

ocorrer, mas, se ocorrer, conforme Argyris e Schön, será resultado de um processo de investigação 
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pelo qual grupos de administradores confrontam e resolvem suas disputas. Nesse caso, as normas 

resultantes, novas compreensões e prioridades são incorporadas à memória da organização. 

Argyris e Schön (1996, p.17), apontam os fatores pelos quais consideram complicado distinguir 

entre aprendizagem de ciclo único e de ciclo duplo, em razão das “zonas de ambigüidade” 

existentes e dos fatores como tamanho e complexidade das organizações, onde as teorias em uso 

são compostas por muitas partes interligadas e onde existem muitas camadas que representam 

verdadeiras instituições dotadas de “interesses, intenções e teorias de uso próprias”.  

Outra dificuldade citada (ARGYRIS; SCHÖN, p. 18) é a relação entre produtos e processos de 

aprendizagem, referindo-se ao próprio processo de investigação com sua capacidade de 

aperfeiçoar o desempenho e reestruturar valores organizacionais. Os autores distinguem 

aprendizagem de ciclo duplo para a teoria em uso da organização da aprendizagem de ciclo duplo 

em processos de investigação organizacional, afirmando que a distinção está relacionada ao tipo 

de erro de primeira e de segunda ordem. 

É a detecção do erro, que definimos como o descompasso dos resultados com 
as expectativas, que alavanca a investigação que visa à corre,cão do erro. 
Quando os resultados de nossa ação não guardam relação com as expectativas, 
o pesquisador vivencia uma experiência de surpresa – uma experiência 
essencial, como Israel Scheffler escreveu (1987), para o processo de iniciar a 
pensar e agir de um modo novo. (ARGYRIS; SCHÖN, 1996, p. 22).  

Os erros de primeira ordem se evidenciam em custos excessivos e os de segunda ordem aparecem 

no próprio processo de investigação, tal como “falha no questionamento de práticas existentes”. O 

sucesso da investigação “resulta em mudanças em direção a valores de investigação que permitem 

uma aprendizagem válida e acionável em relação aos erros de segunda ordem”. Para Argyris e 

Schön (1974), “estas mudanças estão intimamente ligadas ao sistema de aprendizagem”. 
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Convém esclarecer que os autores consideram, como sistema de aprendizagem, as estruturas que 

são capacitadoras, porque facilitam a investigação (canais de comunicação, sistemas de 

informação, ambiência organizacional, procedimentos e rotinas e sistemas de incentivos), e o 

mundo comportamental através dos quais os indivíduos interagem na investigação organizacional.  

Para eles, os jogos e interesses de poder, característica marcante do mundo comportamental nas 

organizações, estão entrelaçados ao processo de investigação.  

2.2 A aprendizagem das organizações 

Desde 1978 quando publicaram Organization Learning e em 1996 Organization Learning II,  

Argyris e Schön perguntam “o que é uma organização capaz de aprender” e discorrem sobre a 

aprendizagem de modo geral, individual e coletiva, esclarecendo seus conceitos acerca de ação, 

investigação e conhecimento organizacional, o que lastreia uma abordagem mais específica sobre 

aprendizagem organizacional. 

Eles apresentam (1996, p. 11-12), a partir de dados coletados em suas pesquisas, situações que 

“por um triz” não devem ser consideradas como exemplos de aprendizagem organizacional capaz 

de mudar valores organizacionais. Sua base teórica está sempre presente em todos os conceitos e 

exemplos; além disso, procura trazer também outras abordagens teóricas, que, não sendo 

antagônicas, servem como trilha ou ilustração de sua construção. 

Conforme já foi mencionado, os autores consideram a existência de uma ambigüidade por meio da 

qual a aprendizagem é tida ora como produto, ora como processo por acadêmicos e por 

praticantes. Em clara alusão ao conteúdo da aprendizagem como uma espécie de estoque de 

conhecimentos e habilidades disponíveis para utilização, a aprendizagem assume o papel de 

produto.  
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Argyris e Schön (1996), também focalizam as formas e as evidências de aprendizagem nas 

organizações e destacam três componentes: produto, processo e aprendiz, para o que chama de 

“esquema genérico” de aprendizagem organizacional. A aprendizagem como processo é a forma 

pela qual se absorvem conhecimentos e habilidades. Nesse caso, o autor apresenta um exemplo 

que demonstra o seu apreço à experiência prática, valorizando os meios ou formas pelos quais 

conhecimentos e habilidades se transformam em desempenho.  

Argyris e Schön (1978 e 1996) acrescentam que um sistema de aprendizagem de ciclo duplo capaz 

de deslocar a organização do Modelo I (aprendizagem de ciclo único) para o Modelo II 

(aprendizagem de ciclo duplo) é a aprendizagem dêutero, conforme Gregory Bateson (1972), uma 

aprendizagem de segunda ordem ou “aprender a aprender”. A aprendizagem organizacional 

dêutero, segundo os autores (p. 19), permite aos membros da organização “descobrir e modificar o 

sistema de aprendizagem que condiciona os padrões de investigação organizacional 

prevalecentes”.  

Argyris (1970) e Argyris e Schön , (1996) analisaram a relação pesquisador-praticante e sugeriram 

virar pelo avesso essa relação, na medida em que, a partir do trabalho que realiza, o praticante, 

consciente de um processo de aprendizagem, detectará e corrigirá erros de desempenho 

organizacional. Conforme o autor, o papel do pesquisador acadêmico será o de “promover 

conhecimento útil e pesquisa robusta”,  reconhecendo, porém, a causalidade e a inferência causal. 

Esclareceram ainda (1996, p. 21) que a investigação organizacional referida é tal qual a pensada 

por John Dewey, derivada do “Pragmatismo Americano” presente na obra de Charles Pierce 

(1877). Pierce acreditava que a investigação se inicia com a dúvida, que é inerente a situações 

complicadas, indeterminadas, conflituosas, obscuras ou confusas. Tais situações são bloqueadoras 

da ação cujo fluxo o pesquisador procura restaurar, tornando a situação determinada.  
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Informou também (ARGYRIS; SCHÖN, 1996, p. 21-22) que, na pesquisa de Dewey, o 

pesquisador participa da ação “buscando entendê-la e mudá-la”, portanto, “A transação entre o 

pesquisador e a situação é contínua e inerentemente aberta-e-fechada”, pois, enquanto o 

pesquisador resolve, também levanta situações problemáticas numa dialética em que a própria 

investigação é testada pelo sucesso das soluções e “pelos valores que os pesquisadores atribuem 

aos novos problemas que sua resolução acarreta”. Acrescenta-se mais uma vez que o erro, para 

Argyris e Schön, representa o descompasso entre os resultados e as expectativas, porém esse 

descompasso é a alavanca da investigação, que se destina à solução do erro. O descompasso 

geralmente ocorre de surpresa e é a surpresa quem determina o momento de investigar as falhas e 

propor soluções, iniciando-se um novo ciclo de aprendizagem.  

Verifica-se que para esses autores (1996, p. 22), o termo “erro” não é empregado como sinônimo 

de “equívoco”, mas como algo que sinaliza a presença de equívocos e podem ter um significado 

positivo e até desejável na pesquisa, porque é capaz de levar a uma nova investigação e a uma 

nova descoberta, sem que isso, no entanto, represente a afirmação de que se aprende mais rápido 

com os erros do que com o sucesso. Destaca-se que o fator surpresa presente no erro leva à busca 

de novas formas de “pensar e agir”. 

A investigação Organizacional, segundo Dewey, levou Argyris (1970), e Argyris e Schön (1996), 

a colocarem aprendizagem organizacional como “[...] um processo levado à frente por membros 

de uma organização, trabalhando seja individualmente, seja em interação com os demais, dentro 

de uma comunidade de investigação organizacional”. Eles (1996, p. 23), ressaltam que o vínculo 

entre indivíduos da mesma comunidade de investigação ocorre mediante “responsabilidades 

contratadas”, logo, “[...] os indivíduos podem investigar e aprender de forma vinculada e, por 

vezes, desvinculada da organização à qual pertencem”. 
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Os autores constataram ainda por intermédio de suas pesquisas, que, na aprendizagem 

instrumental,  está voltada para a melhoria do desempenho de tarefas, portanto, a eficácia de seus 

resultados é dependente da constatação de mudanças observáveis no comportamento; porém, 

como existem mudanças de comportamento por outras razões e de outras maneiras, apenas a 

observação de mudanças comportamentais não são suficientes para se constatar a aprendizagem, 

embora seja esse um aspecto necessário. 

Também é analisada por Argyris e Schön (1996, p. 23), a aprendizagem que decorre de insights de 

indivíduos que investigam obstinadamente fenômenos, os quais podem ou não encontrar suas 

respostas. O autor esclarece que os insights não resultam em novas formas de ação organizacional, 

logo, não chegam a ser aprendizagem, mas apenas potencial de aprendizagem.  

Os autores propõem (ARGYRIS; SCHÖN, p. 25), “virar de ponta à cabeça a relação convencional 

entre pesquisadores e praticantes”, tornando estes últimos pesquisadores Deweyanos, capazes de 

refletir sobre o que já sabem e sobre como investigam e aprendem. Eles relatam “similitudes” de 

interesses entre os que praticam e os que conduzem pesquisa organizacional: “Ambos os grupos 

têm interesse em dar sentido à experiência organizacional em termos instrumentais: querem saber 

o que contribui para a eficácia da ação organizacional.”, apesar de que, para os praticantes, isso 

represente ameaças, uma vez que evidenciará a “[...] validade da aprendizagem organizacional, 

isto é, os tipos de raciocínio e de comportamento que os levam a tirar lições distorcidas da 

experiência passada” e como podem ter se tornado “[...] cegos para o significado mais abrangente 

de suas ações.  

Para Argyris e Schön afirmam ainda que os praticantes suspeitam que as estruturas existentes e os 

sistemas de incentivos podem minar suas habilidades para desempenhar-se bem num ambiente 

mutável e que muitos deles querem aprender como criar novas estruturas e incentivos e como 
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adquirir novas habilidades que lhes permitam aumentar a capacidade de aprendizagem de suas 

organizações.  

Prosseguindo em sua análise do praticante como investigador, Argyris e Schön (1996, p. 25) 

utilizam Geoffrey Vickers (1975) e descrevem dois tipos de investigadores: o “espectador-

manipulador”, “[...] que se mantém longe de seus objetos de investigação, isentando-se dos 

mundos que estudam.”, e os “agentes experimentadores”, que “[...] localizam-se dentro da 

situação problemática como atores”. Os autores dizem que “Os praticantes organizacionais são, 

por necessidade, agentes experimentadores e que somente por uma fantasia ou por uma retirada 

podem se dar ao luxo de transformar-se em expectadores”.  

Através de suas percepções, palavras e pensamentos, assim como de suas 
ações, eles contribuem para construir os objetos de sua investigação. Eles são 
projetistas não no sentido dos projetistas profissionais e sim, num sentido mais 
inclusivo: realizam sob condições de complexidade e incerteza. Os objetos que 
eles projetam incluem produtos e serviços, políticas, estratégias de marketing, 
sistemas de informação ou papéis e estruturas organizacionais, trabalhos, 
esquemas de compensação e níveis de carreira. Eles podem até transformar-se 
em projetistas da organização como um todo. No mínimo, projetam as 
estratégias de ação do seu dia-a-dia.  

2.2.1 Relacionando aprendizagem, conhecimento e competências 

O estudo da aprendizagem no campo das organizações acaba exigindo do aprendiz que ele 

conheça e reflita sobre o conhecimento por causa do imbricação existente. Refletindo a respeito do 

conhecimento, surge a necessidade de buscar alguns esclarecimentos que, de alguma forma, 

situem o conhecimento no âmbito deste trabalho. 

A estrutura conceitual sobre aprendizagem exposta anteriormente refere-se a conhecimento como 

algo multifacetado – explícito, tácito, cognitivo, individual ou organizacional – o qual está 

imbricado no processo de aprendizagem de forma cíclica, ora como matéria-prima que alimenta o 

processo, ora como produto ou resultado da aprendizagem que pode ser estocado e do qual se 
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lança mão como insumo para a solução de problemas do dia-a-dia. Guardado na mente das 

pessoas, em algum manual ou norma da organização, ou mesmo consolidado em bibliotecas e 

arquivos, o conhecimento, na opinião de muitos, precisa ser compreendido e gerenciado. 

O conhecimento, segundo Prussack (2000, apud DUECK, 2001, p. 885), desde os antecedentes 

gregos, está diferenciado em quatro tipos: 1) epistemológico – baseado nos princípios e leis 

científicas; 2) técnico – baseado em habilidades, procedimentos e comunidades de prática; 3) 

prático – baseado na sabedoria, na experiência e na vida prática; 4) metafísico – baseado no dom 

pessoal.  

Para Dueck (2001, p. 886-888), que relatou pesquisa sobre o comportamento das pessoas 

envolvidas com “gestão do conhecimento” em uma grande organização, em seu artigo Wiews of 

Knowledge are human views, as pessoas, diante do conhecimento, apresentam comportamentos 

diferenciados, classificados como perfis: 1) guardião corporativo – atribuído às pessoas dotadas de 

“inteligência logística” para guardião, capazes de se comprometerem em ensinar e gerenciar o 

conhecimento; 2) artesão útil – dotado de “inteligência tática” para o artesão – é atribuído às 

pessoas que amam o trabalho, divertem-se com ele e o encaram como criação pessoal; 3) idealista 

cooperativo – caracteriza pessoas dotadas de “inteligência diplomática” para o idealista, as quais  

buscam recursos em si mesmas e nos relacionamentos, gostam da perfeição e seu alvo é a  

virtuosidade; 4) racional útil – identifica pessoas que possuem “inteligência estratégica”, são 

ligadas à ciência e à tecnologia, buscam a competência e a excelência no uso do conhecimento e 

na ação organizacional.  

Além da caracterização de perfis individuais, Dueck (2001, p. 886-888) apresenta três dimensões 

integradas:  a dimensão tecnológica, relacionada aos meios utilizados para capturar o 

conhecimento; a organizacional, que diz respeito à logística de captura, armazenagem, 
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distribuição, gerenciamento, reutilização; a social, que trata da troca e negociação de 

conhecimentos e experiências entre as pessoas. Abordando o aspecto social, o autor coloca o 

conhecimento como elemento capaz de construir efetivas redes de relacionamentos entre as 

pessoas para o estabelecimento de uma cultura corporativa, coaching  e mentoring. 

Para Oliveira (2004, p. 1-15), a gestão do conhecimento discute alternativas capazes de ajudar os 

steakholers, interessados na gestão do conhecimento, a converter “conhecimento tácito em 

explícito,  inteligência, invenção e inovação em conhecimento institucionalizado”. Eles defendem 

uma causa, são visionários e ativistas e possuem habilidades capazes de integrar estratégias e 

operação, desenvolver esquemas de disseminação, atuar em processos de criação do conhecimento 

e de lidar com competição e colaboração. 

Essa consideração dos aspectos pessoais e organizacionais envolvidos na questão do 

conhecimento e apresentados por Dueck de forma integrada e na exposição de Oliveira (2004) 

sobre o papel dos steakholders na gestão do conhecimento organizacional nos parece útil no 

contexto deste trabalho, uma vez que não existe a intenção de explorar o assunto em profundidade, 

mas existe a necessidade de refletir sobre o imbricação entre aprendizagem e conhecimento, tanto 

do ponto de vista comportamental quanto organizacional, pela sua total aderência ao sistema de 

educação corporativa, seja qual for a sua configuração. 

Ao articular os conceitos de educação corporativa, gestão do conhecimento e gestão por 

competências, Eboli (2004, p. 52-55) indica que a educação corporativa envolve não apenas os 

conceitos de aprendizagem e gestão do conhecimento mas também o conceito de competência. 

Competência para autora compreende três fatores: a) conhecimento/saber – relacionado à 

capacidade de o indivíduo compreender conceitos e técnicas; b) habilidade/poder – envolve 

aptidão e capacidade de realizar;  c) atitude/querer – diz respeito à postura e modo de agir.  
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“Através da gestão por competências e da Gestão do conhecimento podem-se construir as 

competências críticas, ou seja, aquelas que irão diferenciar a empresa estrategicamente”. (EBOLI, 

2004, p. 52). Para ela, todos esses conceitos articulados visam a esclarecer o que seria uma 

educação corporativa capaz de promover a aprendizagem contínua e, conseqüentemente, dar mais 

competitividade às empresas.  

O conceito de Meister (1998), que considera as universidades corporativas como guarda-chuva 

estratégico para o desenvolvimento e educação de funcionários, clientes e fornecedores, com o 

objetivo de atender às estratégias empresariais de uma organização, é também corroborado por 

Eboli (2004). Essa autora considera a Universidade Corporativa (UC) um processo que possibilita 

o oferecimento de oportunidades de aprendizagem, incorporando cidadania, contexto e 

competências básicas capazes  de dar sustentação à estratégia empresarial. Ela destaca um foco 

global no desenvolvimento das soluções de aprendizagem e ressalta que as UCs encorajam e 

facilitam o envolvimento dos líderes com o aprendizado. 

Nesse contexto, as autoras introduzem significativas questões que estão intimamente relacionadas: 

estratégias e competências. A imbricação das duas questões está no cerne da criação das 

universidades corporativas, porque, sem pessoas competentes, as estratégias não serão 

implementadas e, sem estratégias a implementar, faltarão não apenas a oportunidade para o 

profissional explicitar a sua prática profissional competente mas também o espaço para o 

reconhecimento de sua competência. 

Fleury e Fleury (2001) diferenciam qualificação – ligada aos requisitos de uma posição ou cargo e 

presente no “modelo tayloista-fordista de organização” – de competência. Fleury e Fleury (2001, 

p. 19-20) baseiam-se no conceito de Zarafian (1994), o qual, segundo aqueles autores, definiu 

competência como a “...capacidade da pessoa assumir iniciativa, ir além das atividades prescrita, 
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ser capaz de compreender e dominar novas situações no trabalho, ser responsável e ser 

reconhecido por isso.”, e de Le Boterf (1994), por meio do qual “A competência é o conjunto de 

aprendizagens sociais comunicacionais, nutridas à montante pela aprendizagem, formação, e a 

jusante pelo sistema de avaliações”. Le Boterf (1994 apud FLEURY; FLEURY, 2001, p. 20) 

também definiu competência como “um saber responsável que é reconhecido pelos outros”, que 

“implica saber como mobilizar, integrar e transferir conhecimentos, recursos e habilidades num 

contexto profissional determinado.”. 

Para Fleury e Fleury (2001,  p. 19-20), competência não se refere apenas a estoque de 

conhecimentos  nem está somente relacionada à realização de tarefas. Os autores afirmam que 

“[...] o conceito de competência só revela seu poder heurístico, quando apreendido no contexto de 

transformações do mundo do trabalho [...]” Eles entendem o trabalho não mais como um conjunto 

de tarefas associadas ao cargo, mas como um “prolongamento direto da competência”, mobilizado 

pelo indivíduo diante de uma situação que se torna, a cada dia, mais complexa.  

Analisando o conceito de competência de Fleury e Fleury (2001, p. 21), que, por sua vez, foi 

inspirado em Zarifian3 (1994) e em Le Bortef4 (1994), percebe-se uma dimensão na definição de 

competência que alinha estratégias, aprendizagem e conhecimentos como forma de gerar valor 

para a organização e para o indivíduo: “Definimos, assim, competência: um saber agir responsável 

e reconhecido, que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos, habilidades, 

que agreguem valor econômico à organização e valor social ao indivíduo.” 

Na definição acima, os autores relacionam a competência da pessoa e da organização e 

denominam essa relação de “círculo virtuoso”, uma vez que consideram que são as estratégias que 

definem as competências, as quais, por sua vez, estão refletidas nas escolhas das estratégias. Outra 

                                                           
3 Zarafian inclui no conceito de competência responsabilidade e reconhecimento. 
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evidência na definição de Fleury e Fleury coloca em discussão a questão da competência 

individual. O reconhecimento, a transferência, a geração de valor acabam por colocar a 

competência na dependência da existência de um contexto. Segundo os autores, “a competência 

individual encontra seus limites, mas não a sua negação no nível dos saberes alcançados pela 

sociedade, ou pela profissão do indivíduo, numa época determinada.” Eles asseguram que, sendo 

as competências sempre contextualizadas, a rede de conhecimentos em que o indivíduo se insere é 

fundamental para que a comunicação seja eficiente e geradora de competência. Para eles, 

competência envolve tanto características do indivíduo – saber agir, mobilizar, comunicar 

aprender, comprometer-se, assumir responsabilidades e ter visão estratégica – como o resultado da 

tarefa ou desempenho. O desempenho de um profissional nem sempre depende apenas de sua 

capacidade individual, portanto, ele somente terá a capacidade de exercer, na plenitude, a sua 

competência diante de um contexto organizacional que o possibilite. Os mesmos autores criticam 

a forma de se praticar a gestão por competência nas organizações: ainda estaria apoiada no 

“modelo tayloista-fordista”, no qual a qualificação, e não a competência, ainda é o referencial na 

“relação indivíduo-organização” (FLEURY;  FLEURY, 2001, p. 19).  

Segundo Fleury e Fleury (2001, p. 24), no “círculo virtuoso”, a empresa identifica as 

competências essenciais do negócio e as competências necessárias a cada função, ao definir sua 

estratégia competitiva. Essas competências, por sua vez, vão influenciar as escolhas estratégicas 

da empresa. 

A existência de competências essenciais ou estratégicas, a necessidade de identificá-las e defini-

las são praticamente unanimidade entre os estudiosos da educação corporativa, baseados nos 

achados de Prahalad e Hamel (1990), sobre as core competences.  Segundo Fleury e Fleury (2001, 

p. 23, apud PRAHALAD; HAMEL, 1990) as competências essenciais devem “oferecer reais 

                                                                                                                                                                                                        
4 Lê Bortef considera competência em função de três eixos: a pessoa, o conjunto de aprendizagens e a 
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benefícios aos consumidores, ser difícil de imitar e prover acesso a diferentes mercados”. Para se 

chegar às competências essenciais do negócio – esses mesmos autores afirmam –, é necessário 

relacionar o conjunto de competências desenvolvidas pelos indivíduos com as estratégias de 

negócios. 

Conforme Fleury e Fleury (2001, p. 23-26), que constroem o seu próprio quadro de referências 

para o que consideram competências essenciais tanto individuais quanto organizacionais, a  

questão principal está na possibilidade de combinar as várias competências que uma organização 

dispõe. Competência organizacional, portanto, é a capacidade de fazer a combinação das 

competências e integrar recursos em produtos e serviços. Exemplificando, eles evidenciam que um 

domínio de conhecimento, ou tecnológico, só será competência essencial da organização se estiver 

“associado a um sistemático processo de aprendizagem, que envolve descobrimento/inovação e 

capacitação de recursos humanos”. Assim, a estratégia de implantação de universidades 

corporativas, de acordo com Eboli (2004, p. 52-55), associa competências estratégicas individuais 

e organizacionais, aprendizagem, gestão do conhecimento e gestão por competências. 

Para Fleury e Fleury (2001, p. 29), o processo de aprendizagem requer não apenas a elaboração de 

novos mapas cognitivos para compreensão dos ambientes interno e externo à organização mas 

também como a mudança de comportamento comprovando a aprendizagem. A transformação de 

conhecimentos em competência necessita de aprendizagem, que ocorre, segundo eles, em três 

níveis: individual, grupal e organizacional. 

No nível da organização, os autores revelam que a aprendizagem individual e grupal torna-se 

institucionalizada e expressa nos artefatos organizacionais, formais e simbólicos, e nas memórias 

que as organizações desenvolvem para reter e recuperar informações. 

                                                                                                                                                                                                        
experiência profissional. 
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Outra contribuição importante desses autores, dentro da visão integrada de aprendizagem e gestão 

do conhecimento, acontece quando eles diferenciam três momentos: 1) o da aquisição e 

desenvolvimento de conhecimento, que pode ocorrer de forma proativa ou reativa; 2) o da 

disseminação, por meio de comunicação, treinamento rotatividade e trabalho em equipe; 3) o da 

construção de memória, que contempla as memórias individual e coletiva, as comunidades de 

prática e os bancos de dados estruturados. 

2.2.2 Universidades Corporativas – princípios e estratégias 

De acordo com os relatos de Meister (1998) e Eboli (2004) sobre universidades corporativas no 

mundo e no Brasil, estas trazem embutidas em seu conceito princípios e características. A 

imbricação discutida acima é assim resumida por Fleury e Fleury (2001,  p. 33): 

Em suma a gestão do conhecimento está imbricada nos processos de 
aprendizagem nas organizações e, assim, na conjugação desses três 
processos: aquisição e desenvolvimento de conhecimentos, disseminação e 
construção de memórias, em um processo coletivo de elaboração das 
competências necessárias à organização.   
 

Desde os anos 50, nos Estados Unidos, surgiram, nas organizações, infra-estruturas de 

aprendizagem semelhantes a campi universitários, as quais foram, segundo Meister (1998-1999, p. 

20), sendo denominadas de universidades, institutos ou faculdades corporativas. Empresas com 

altos investimentos em tecnologia precisavam manter seus empregados qualificados, atualizados 

ou, até mesmo, à frente das inovações, para competir no mercado global. Eram as que mais 

investiam em pesquisa e desenvolvimento, e os “[...] novos processos de P&D criaram a 

necessidade de treinamento e retreinamento de trabalhadores profissionais”, afirma Meister 

(1999).  Diversos autores apontam como pioneira a Crotonville, da General Eletric, lançada em 

1955, hoje denominada Management Development Institute. 
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À medida que crescia a competitividade entre as empresas do mercado global, ampliava-se a 

necessidade de qualificação, inclusive, no setor de manufatura, onde o que passou a se esperar do 

trabalhador é que ele penssasse enquanto trabalhava. Com a pesquisa e o desenvolvimento a 

avançar na velocidade do mercado globalizado, os processos produtivos foram sendo 

automatizados, transformando a necessidade de força muscular em necessidade de cérebros bem 

desenvolvidos. Os produtos, bens e serviços precisavam não só de ter qualidade como também de 

serem certificados e atualizados tecnologicamente, a fim de adquirirem competitividade.  

Segundo Meister (1999), do final da década de 1980 até a edição do seu livro, “[...] nos Estados 

Unidos, o número de universidades corporativas cresceu de 400 para quase 2000". `A proporção 

que as empresas se modernizavam e atualizavam, a cibernética avançava e novos instrumentos de 

comunicação, como a Internet, passaram a contribuir para reduzir ainda mais o prazo de validade 

do conhecimento. Através da Internet, dados para pesquisa podem ser disponibilizados quase que 

em tempo real, reuniões através de vídeo conferências podem acontecer no momento da 

necessidade. 

Toda essa transformação contribuiu para criar a Economia do Conhecimento, fenômeno que tem 

como uma de suas características a redução do prazo de validade do conhecimento, o que reforça, 

ainda mais, a necessidade de busca pela educação de forma constante. A reação para à necessidade 

de educação constante foi o fator preponderante para que as universidades corporativas se 

multiplicassem. Nos Estados Unidos, há a previsão de que, até 2010, as UCs5 ultrapassem o 

número de instituições de ensino superior. 

Jeanne Meister (1999, p. 12) afirma que existe, no processo formal de ensino de graduação, lacuna 

que vem sendo suprida pelas universidades corporativas, mas não deixa claro o processo de 

                                                           
5 Universidades Corporativas 



71 

 

geração de conhecimento e aprendizagem organizacionais, qual o papel de agentes externos, 

como, por exemplo, as consultorias externas, e dos parceiros universidades e outras instituições de 

ensino.  

Segundo a autora, as organizações estão estruturando suas UCs para além do treinamento e 

desenvolvimento de pessoas. Tais universidades, segundo a mesma autora, são como um “guarda-

chuva estratégico” que abriga as ações de desenvolvimento, treinamento, capacitação, cidadania 

empresarial, entre outras voltadas para o desenvolvimento de competências críticas ao atingimento 

dos objetivos estratégicos de suas organizações.  

A UC, segundo a literatura disponível, é uma instituição que passa a existir vinculada à própria 

organização, representada por um conceito e pode ser, ou não, dotada de estrutura física. Por meio 

de suas ações, busca-se a educação corporativa do trabalhador a qualquer hora e em qualquer 

lugar. Para isso, ela se utiliza de todos os meios disponíveis, sobretudo os programas de 

autodesenvolvimento à distância, e-learning.  

Ainda segundo Meister (1999, p. 10), as organizações tornam-se educadoras, uma vez que, na 

nova economia, “[...] espera-se que os trabalhadores construam sua base de conhecimento ao 

longo da vida”. Ela chega a afirmar que “[...] não existe realmente aquilo que se chama de 

graduação”, assegurando que há necessidade constante de reabastecimento de nossas qualificações 

“[...] para competir na economia global do conhecimento”.  

Os resultados das pesquisas de Jeanne Meister, junto a corporações “do mundo inteiro”, indicam 

sete “competências exigidas pelos empregadores nos ambientes de negócios: aprender a aprender, 

comunicação e colaboração, raciocínio criativo e resolução de problemas, conhecimento 

tecnológico, conhecimento de negócios globais, desenvolvimento de liderança e 

autogerenciamento da carreira”. 
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As UCs no Brasil já vêm sendo estudadas por alguns autores adiante citados, porém serão 

tomados, como principal referência, os estudos realizados pela Universidade de São Paulo, por 

meio das pesquisas da professora Marisa Eboli, que faz, em seu artigo Educação Corporativa no 

Brasil: da Prática à Teoria, a ressalva de que merece discussão ampla e profunda o entendimento 

do surgimento das universidades corporativas assim como sua influência nos sistemas 

educacionais e na produção de conhecimento. 

Eboli (2004) informa que não se atreve a fazer afirmações, porém traz informações sobre o 

contexto de surgimento das UCs e seus principais conceitos. Estuda as 21 UCs existentes no Brasil 

e consideradas casos de sucesso na época da pesquisa. Apoiada nesse estudo, cataloga (2004, p. 

59) sete princípios básicos da educação corporativa: competitividade, perpetuidade, conectividade, 

disponibilidade, cidadania, parceria e sustentabilidade, além de apontar as vantagens e 

desvantagens de uma universidade corporativa.  
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3 MÉTODO 

A escolha metodológica pela pesquisa qualitativa e descritiva ocorreu, porque essa abordagem é 

mais adequada ao entendimento e à caracterização do processo de aprendizagem e de geração de 

conhecimento sobre a organização, a partir de experiências de organizações que têm universidades 

corporativas. 

A estratégia adotada para esta pesquisa foi a do estudo de casos múltiplos, por meio dos quais se 

buscou estudar, com um bom nível de profundidade, como estava o processo de aprendizagem e 

geração de conhecimento sobre a própria organização e analisar alguns aspectos das interfaces da 

universidade corporativa com a organização. O estudo de casos múltiplos (limitado a três casos) 

foi escolhido após se considerarem as demais estratégias metodológicas. Uma vez apoiado em 

conceitos e teorias, ele permite assegurar a pertinência e a interpretação dos dados levantados, 

particularizando, contingenciando e limitando o poder de generalização. Bruyne (1977) chama a 

atenção, entretanto, para o estudo de caso não se limitar à mera descrição, por mais documentada 

que seja. 

3.1 A escolha das universidaes corporativas para a pesquisa 

Um levantamento preliminar de dez universidades corporativas vinculadas a empresas de grande 

porte foi realizado a fim de identificar o nível de interesse e de abertura das empresas em relação à 

pesquisa acadêmica e, a partir daí, poder definir aquela (s) para fins de execução da pesquisa. 

Entre as que responderam, três viabilizaram agendas e acabaram fazendo parte da pesquisa.  
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3.2 As três Universidades Corporativas participantes 

As universidades corporativas pesquisadas pertencem a empresas de grande porte e envolvem 

ramos de atividades distintos, assim como suas sedes se localizam em diferentes Estados 

brasileiros. Nenhuma das empresas é multinacional estrangeira embora todas tenham ações 

negociadas em bolsas de valores; portanto, são empresas brasileiras de capital aberto à 

participação estrangeira e com investimentos em outros países. Duas das três empresas são de 

economia mista, ou seja, o governo brasileiro é detentor da maior parte de suas ações, e as três 

empresas realizam negócios também no exterior, mas o Brasil é a base mais forte. 

Apesar de serem empresas de grande porte, elas têm tamanho, estrutura e nível de complexidade 

diferentes, adequados ao ramo de atividade em que cada uma atua e às diferentes estratégias de 

abordagem mercadológica. Tudo isso interfere em como as respectivas universidades corporativas 

estão estruturadas e no seu funcionamento, mas não nos princípios que norteiam as suas estruturas 

e formas de atuação. A pesquisa, portanto,  baseou-se em pontos teoricamente comuns a quaisquer 

universidades corporativas, ou seja, o porquê da estruturação, as estratégias, as formas de atuação 

e o envolvimento das pessoas.   

3.3 Coleta de dados 

A coleta de dados desta pesquisa ocorreu com base em mais de uma fonte de evidências, a 

“triangulação”, que, segundo Yin (2001, p. 120), normalmente acontece nos estudos de casos, 

idéia compartilhada por diversos autores, como, por exemplo, Gil (1991), Lakatos (2003) e 

Vergara (2000). O desenvolvimento de “linhas convergentes de investigação” (YIN, 2001, p. 121), 

decorrente do uso de mais de uma fonte de investigação, permite ao pesquisador analisar maior 

diversidade de questões com a vantagem de se investigar o fenômeno em vários ângulos. 
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Foram utilizadas, neste estudo, como fonte de evidências, principalmente a entrevista semi-

estruturada e a observação direta seguidas de pesquisa documental. De acordo com Yin (2001), as 

entrevistas semi-estruturadas são consideradas as fontes de evidências mais importantes nos 

estudos de casos pela amplitude, riqueza de detalhes e foco, assumindo, portanto, o depoimento 

dos sujeitos, posição de destaque na coleta de dados. Os dados que não estão nas fontes 

documentais mostraram-se, nesta pesquisa, relevantes e significativos e podem ser comprovados 

no decorrer de outras entrevistas. Essa é mais uma das vantagens da entrevista. (LAKATOS, 

2003). Segundo esse autor, a entrevista também oferece limitações, como a censura e o controle 

sobre as informações por parte do entrevistado, além de sua conotação subjetiva e intersubjetiva, 

restrições de tempo e outros aspectos que podem ser minimizados pela experiência e habilidade do 

pesquisador. 

O quadro a seguir (figura 2) apresenta as unidades de análise.  

Entrevistado A Gerente Executivo da Universidade Corporativa A, com 
experiência de 17 anos no trabalho com educação 
corporativa. É graduado em Administração, com 
especialização em Novas Tecnologias de Educação e 
mestrado em Gestão Pública. 

Entrevistado B Analista Sênior, atua na divisão de parcerias da 
Universidade Corporativa A.  Trabalhou 11 anos com a 
produção de material instrucional para cursos, ajudou a 
fundar a TV Corporativa e, nos últimos oito anos, 
trabalha com planejamento e assessoramento. É graduado 
em Jornalismo e Cinema. 

Universidade 
Corporativa A − 
pesquisa realizada 
na sede em Brasília 
(DF). 

Entrevistado C Gerente de Divisão da Universidade Corporativa A. 
Trabalha há 10 anos com educação corporativa, mas 
antes atuara em diversas áreas da organização, inclusive 
na gerência média de unidades de negócios. É graduado 
em Contabilidade e Jornalismo, especializado em 
Recursos Humanos e mestrado em Educação.  

Entrevistado D Gerente de Treinamento de Educação Corporativa, 
responsável pela educação corporativa, posição de nível 
sênior de gestão. Está na empresa há três anos e tem 
graduação em Administração de Empresas. Sempre 
trabalhou com desenvolvimento de recursos humanos no 
Brasil, onde montou, em outra empresa, a Universidade 
Corporativa, e no exterior, onde exerceu função mais 
generalista em RH.   

Universidade 
Corporativa B − 
pesquisa realizada 
na sede, localizada 
no interior do 
estado de São 
Paulo. 
 

Entrevistado E Faz parte da Consultoria de RH da empresa, trabalha na 
educação corporativa, no desenvolvimento das 
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competências funcionais. É graduada em Enfermagem e 
especializada em Neonatologia. Está na empresa há dez 
anos; na educação corporativa, há três anos. 

Entrevistado F Analista Comercial, possui graduação em Administração 
e pós-graduação em Marketing. Trabalha na área 
comercial com o desenvolvimento da equipe de vendas. 
Atuou na Consultoria de RH, atendendo às fábricas e à 
logística, onde começou junto com a educação 
corporativa da empresa, “do surgimento à 
transformação”. 

Entrevistado G Gerente de Fábrica com graduação em Engenharia 
Química e, em andamento, MBA em Gestão de 
Operações e Serviços. Está na empresa há menos de dois 
anos e tem experiência anterior de 13 anos em duas 
outras grandes empresas do setor, na área de operações e 
logísticas, como gerente de fábrica, de qualidade e de 
processos.   

Entrevistado H Coordenador do Programa de Formação há dois anos e 
meio na Universidade Corporativa. Tem 20 anos na 
empresa, onde trabalhou como operador de produção. 
Tem formação em Psicologia, em Arte e Educação e 
atualmente faz mestrado em Gestão.   

Entrevistado I Assistente da Escola de Gestão e Negócios da 
Universidade Corporativa C, com graduação em 
Engenharia de Telecomunicações, pós-graduado em 
Análise de Sistemas e em Logística e Transporte. 
Costuma dar aulas no curso de Formação e, fora da 
empresa, é professor universitário de Matemática e de 
Sistemas da Informação.   

Universidade  
Corporativa C − 
pesquisa realizada 
na sede, situada no 
Rio de Janeiro 
(RJ). 

Entrevistado J Tem graduação em Engenharia e especialização em 
Mercado de Trabalho. Está na Universidade Corporativa 
desde a sua criação, onde coordena a área de 
Responsabilidade Social e a Formação de Pessoal de 
Nível Médio. 

Figura 2 – Unidades de análise. 
Fonte: elaborada pela autora da dissertação. 
  

3.4 Análise dos dados 

 

A interpretação das entrevistas baseada na análise de conteúdo segue a opção pela abordagem 

qualitativa, procurando-se obter dados descritivos sobre os processos estudados por contato 

direto do pesquisador com a situação encontrada, com o objetivo de compreender os 

fenômenos sob a perspectiva dos que dela participaram. (GODOY, 1995). Foram analisados 

os temas extraídos das entrevistas, considerados como identificáveis e comparáveis 

(BARDIN, 1977). A análise temática foi feita de forma transversal, obedecendo à 
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metodologia proposta por Richardson (1999), ou seja, as entrevistas foram recortadas em 

torno de cada tema e todas as afirmações foram identificadas e marcadas. 

 

As categorias teóricas utilizadas no referencial serviram como modelo para análise do 

problema de pesquisa e tratamento dos dados conforme o quadro a seguir (figura 3). 

 

Dimensões da Análise 
Categorias Teóricas Evidências Coleta dos Dados 
Universidades Corporativas Sobre a origem e os objetivos da 

empresa ao criar sua 
Universidade Corporativa. 

Entrevistas e análise 
documental. 
 

Universidades Corporativas Sobre a estrutura da UC e a 
participação dos atores 
envolvidos. 

Entrevistas, análise 
documental e 
observação direta. 

Universidades Corporativas e 
Estratégias de Aprendizagem e 
Geração de Conhecimentos 

Sobre a incorporação dos 
objetivos estratégicos da 
empresa aos programas e cursos 
desenvolvidos na UC. 

Entrevistas e análise 
documental. 

Aprendizagem organizacional, 
aprendizagem de adultos, 
aprendizagem prática e 
aprendizagem reflexiva. 

Sobre a incorporação do 
conhecimento que vem da 
prática aos programas e cursos 
desenvolvidos pela UC. 

Entrevistas e observação 
direta. 

Aprendizagem Organizacional, 
aprendizagem de adultos, 
aprendizagem prática e 
aprendizagem reflexiva. 

Sobre os instrumentos dos quais 
a UC dispõe e que podem estar 
favorecendo a aprendizagem e a 
geração de conhecimento sobre a 
própria organização. 

Entrevistas e análise 
documental. 

Figura 3 – Dimensões da análise. 
Fonte: conceitos utilizados pela autora no referencial teórico.  
 

 

3.5 Limitações da pesquisa 

 

Um dos fatores limitantes da pesquisa foi a distância geográfica das sedes das UCs, o que 

dificultou a observação direta e a coleta dos dados. Foram realizadas visitas às três 

universidades corporativas selecionadas: a primeira, em Brasília (DF); a segunda, no interior 

do estado de São Paulo, próximo à capital; a terceira, na cidade do Rio de Janeiro (RJ). Outro 

fator limitante considerado: o número de entrevistados em cada uma das UCs – três na 
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Universidade Corporativa A, quatro na Universidade Corporativa B e três na Universidade 

Corporativa C –, limitado pelo tempo disponibilizado para a visita, coleta de documentos e 

entrevistas, ou seja, dois dias na Universidade A, um dia na Universidade B e dois dias na 

Universidade C. Essa limitação pode ter levado a pesquisadora a negligenciar questões 

importantes não abordadas pelos entrevistados. Entretanto, a disponibilidade dos entrevistados 

no momento das entrevistas e o envolvimento deles com o tema da pesquisa foram fatores 

determinantes para a qualidade dos resultados obtidos.   

 

O método qualitativo de análise de conteúdo, pela sua complexidade, exigiu da pesquisadora 

um esforço significativo para associar os dados à base teórica da pesquisa. Mesmo assim, a 

pesquisadora foi capaz de realizar diversas articulações entre a percepção, as dimensões da 

análise dos dados coletados e a interpretação de questões cognitivas correlatas.       
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4  ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

4.1 Caracterização das três Universidades Corporativas pesquisadas 

 

Universidade Corporativa A 

A Universidade Corporativa A tem como base a “gestão por competências”.  Esse modelo 

considera os três pilares que a pesquisadora Marisa Eboli (2004, p. 52) articula, ou seja, 

educação corporativa, gestão do conhecimento e gestão por competências – a base para a 

construção de competências. 

É parte de uma organização brasileira de grande porte do setor de serviços, com presença em 

outros países e fortemente presente em todas as regiões do Brasil, onde a UC A conta com 

mais de vinte estruturas ligadas à educação corporativa as quais formam o que é chamado de 

campus. Atende diretamente a mais de trinta mil pessoas –  funcionários da administração e 

da área fim – e, indiretamente, por meio do seu portal, a visitantes que realizam pesquisas e 

fazem cursos. 

Universidade Corporativa B 

Embora não utilize essa denominação, a Universidade Corporativa B está estruturada nos 

princípios expostos por Meister (1998) e por Eboli (2004). Prefere ser tratada como Núcleo de 

Aprendizagem. Suas ações organizam-se em quatro dimensões definidas a partir da estratégia 

da organização. Essa configuração é recente e faz parte do esforço de consolidação das ações 

voltadas para a educação corporativa, as quais sempre foram tratadas pelas áreas como 

centros de treinamentos distintos. Tal situação ainda persiste em parte. 

A empresa da qual a UC B é parte promoveu abertura de capital e está em processo de 

crescimento acelerado, inclusive pondo em prática uma estratégia de internacionalização.   
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Por industrializar e comercializar produtos, a empresa tem abrangência nacional em razão da 

distribuição de seus produtos, por isso a ação da UC pode chegar a todo o território nacional. 

No entanto, a área comercial tem estrutura própria de treinamento de vendas (apenas 

parcialmente é alinhada com a UC).   

A área comercial ocupa-se da formação de mais de 600.000 pessoas sem vínculo formal de 

trabalho com a organização, mas realizam “consultoria” e venda de produtos porta a porta em 

todo o país. A UC B atende diretamente a todo o contingente das fábricas, pesquisa e 

desenvolvimento, administração, inclusive o da administração comercial, o que totaliza 

aproximadamente cinco mil pessoas. 

Essa realidade, ainda segregada, da estrutura de treinamento comercial, cujo peso é muito 

mais forte em temos de quantidade de pessoas e dos resultados que tal segmento gera, 

continua sendo um desafio na implantação de novo modelo para a educação corporativa da 

organização. 

Universidade Corporativa C 

A Universidade Corporativa C se denomina apenas Universidade C, uma vez que seus 

processos produtivos trabalham com tecnologia de ponta e ela teve que estruturar cursos de 

especialização não disponíveis no país.  

A empresa da qual a Universidade C é parte integrante é uma grande empresa do setor 

extrativista mineral e também industrializa e comercializa produtos, com plantas industriais 

em alguns outros países e vários empreendimentos espalhados pelo Brasil. Por trabalhar com 

alta tecnologia está constantemente promovendo pesquisas.   
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A Universidade C forma os quadros da organização por meio de intensivo programa de 

iniciação e de altos investimentos em cursos de especialização, mestrado e doutorado. 

Também promove o alinhamento estratégico de cursos e treinamentos trabalhados por 

“Escolas” de acordo com a área de conhecimento da qual faça parte. 

4.2 Sobre a origem e os objetivos da empresa ao criar sua universidade corporativa 

A Universidade Corporativa A é resultado da evolução de um trabalho de educação e 

formação de quadros que já existem tradicionalmente, na empresa, desde 1965. A partir de 

1998, tendo sido destacado o pioneirismo da iniciativa, foi criado um grupo de trabalho a fim 

de formatar a universidade corporativa – tendência mundial nas grandes organizações a qual 

alia educação e cidadania corporativas mediante interação com a sociedade, de modo mais 

intenso. Segundo o seu gestor, ela “é um marketing que foi criado para valorizar os 

profissionais da área de educação”. 

Indagados sobre os objetivos da criação da Universidade Corporativa A, os entrevistados 

destacaram os seguintes aspectos: a) tornar a estrutura de educação corporativa mais voltada 

para os negócios; b) deixar mais visível e dinâmica a educação corporativa; c) ganhar mais 

acesso a recursos; d) ganhar visibilidade, também, nos públicos externos. 

Sobre os resultados alcançados com a criação da UC A, destacaram-se: a) melhoria da 

imagem da área de treinamento; b) ganho de reconhecimento por parte dos funcionários e da 

direção para a área de treinamento; c) maior facilidade para a criação de instrumentos de 

repasse de informação e de transferência de conhecimentos; d) capacitação dos profissionais 

para o trabalho de acordo com necessidades específicas dos negócios e dos mercados; e) 

programas desenvolvidos transformam-se em referência para outras instituições. 
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O que nós temos aqui é uma gestão política que cuida e aciona esse grande 
contingente de colegas [...]. O nosso principal papel é capacitação dos nossos 
profissionais para o trabalho [...] tendo em vista os novos mercados e os 
novos negócios. A Empresa A também se responsabiliza pela formação do 
caráter profissional do indivíduo ao receber esse profissional., [...] a gente 
tem, na Universidade Corporativa A, uma área forte de formação para a 
profissão, uma área forte para a formação do profissional[...]. Não queremos, 
de forma nenhuma, ser igualados à categoria de uma universidade, porque 
não é essa a questão, o nosso papel principal é a capacitação dos nossos 
profissionais para o trabalho e isto é bastante diferente.6 (Entrevistado A). 
 
A universidade corporativa para mim é o seguinte: não me interessa a placa 
[...] interessa o que você faz [...] significa muito se você tiver uma área que 
atenda às necessidades do teu funcionário, que é área de negócio da tua 
organização, que é a tal da ética, que é uma pedagogia construtivista, [...] pra 
nós essa é a essência da nossa vida. [...] a educação é uma educação para a 
vida, para uma vida profissional honesta, séria. (Entrevistado A). 
 
Ela tem um papel que é desenvolver os funcionários e também ampliar os 
negócios [...] ela ganhou muito esse caráter negocial e também a 
legitimidade dentro da Empresa A [...] a área de treinamento passou a ser 
vista como aliada dos negócios. (Entrevistado B). 
 
Inclusive fui eu que conduzi a implantação, fiz o grupo implantador. A 
universidade corporativa não é novidade em si, ela é continuidade de um 
processo de mais de 40 anos de educação dentro da Empresa A. [...] a 
Empresa A aproveitou a temática emergente da universidade corporativa 
para apresentar algumas novas condições e fazer uma facilidade de 
compreensão do processo de educação da empresa. [...] passo a ter 
hiperlinks, hiperimagens, hipertextos, [...] ferramentas de gestão do 
conhecimento dentro da UC, [...] disponibilizando expertise para o público 
externo. (Entrevistado C). 
 

 

A Universidade Corporativa B é bem recente e vem estruturando-se ao mesmo tempo em 

que a organização promove abertura de capital, estratégia de internacionalização, e 

experimenta crescimento em torno de 20% ao ano. Para garantir sustentabilidade desse 

crescimento e a implantação de sua estratégia de internacionalização, a empresa promove uma 

série de ajustes internos, entre os quais estrutura a educação corporativa, unificando 

estrategicamente os centros de treinamento existentes e trabalhando também com vistas à 

centralização de esforços, no sentido de criar internamente uma identidade corporativa 

compatível com a sua imagem diante do público externo. 

                                                           
6 Com relação aos depoimentos dos entrevistados, optamos por mantê-los na forma original, com as possíveis 
transgressões à norma culta da língua portuguesa. 
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Dois dos entrevistados, ambos mais antigos na organização e ligados anteriormente aos 

centros de treinamento, associaram a iniciativa à chegada �à empresa da pessoa responsável 

pela atual Gestão da Educação Corporativa – associação ausente nos depoimentos de outras 

pessoas entrevistadas. Uma delas indicou que a medida trouxe um direcionamento estratégico 

voltado à integração de áreas e ao alinhamento estratégico das ações de educação corporativa 

e sustentabilidade. Outra pessoa entrevistada, que chegara à empresa já com a nova área 

implantada, também associou a criação da UC B ao direcionamento estratégico que tem 

ajudado a organização neste momento de crescimento. 

A educação corporativa, o nome já diz, trabalha uma educação para a 
empresa. Portanto ela desenvolve competências, ela desenvolve 
qualificações, ela desenvolve pessoas para o exercício da função na empresa. 
E, infelizmente no Brasil, a gente ainda carrega uma carga, que é suprir a 
deficiência na educação formal. [...] fazia sentido numa área, mas não fazia 
sentido para a estratégia. A educação corporativa, ela inverte essa curva de 
investimento, ela primeiro foca basicamente qual é a estratégia da empresa. 
(Entrevistado D).  

[...] juntou o treinamento corporativo com o treinamento operacional. Essa é 
a grande virada, de botar estratégia nisso, de botar gestão. A gente dividiu 
estrategicamente a educação em pilares: um pilar para cidadania e cultura, 
outro para estratégia, outro para funcionário [...] (Entrevistado E). 

[...] a gente tem uma nova história [...] a Empresa B produz muito 
conhecimento, sempre, em todas as instâncias dele, seja na área comercial, 
seja na indústria, na parte de inovação, tecnologia, seja até na parte mais 
administrativa, e isso não era concentrado, isso não era considerado um 
conhecimento [...] (Entrevistado F). 

[...] a Empresa B tem que formar as pessoas e criar essa massa que pensa, 
que desenvolve produtos, e mais recentemente a gente tem sentido isso no 
chão de fábrica [...] o chão de fábrica, os colaboradores, eles têm esse up 

grade para acompanhar essa inovação, esse crescimento tecnológico. Acho 
que a busca e a corrida é pela formação de pessoas, de forma consistente, 
porque, afinal de contas, a gente está competindo com outras multinacionais 
que têm séculos de história e, portanto, teve a formação de seus recursos. 
(Entrevistado J).  

  

A Universidade Corporativa C foi estruturada como universidade corporativa no ano de 

2000 e, dois anos depois, passou a chamar-se simplesmente Universidade C. A empresa C, 

entretanto, atua no planejamento e desenvolvimento de pessoas desde a sua fundação, há mais 
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de 50 anos. Na época, não havia no Brasil cursos universitários que fornecessem profissionais 

capazes de atender às necessidades tecnológicas. Segundo um dos entrevistados, a 

denominação de “Universidade C” consolidou apenas uma mudança de nome para 

acompanhar a tendência da maioria das empresas que tinham áreas de treinamento e 

desenvolvimento e que foram tornando-se muito grandes, a ponto de ficarem parecidas com 

universidades. 

Os relatos de todos os entrevistados informam sobre feedbacks positivos de alunos, profissionais, 

professores, consultores e diretores da empresa. Um dos entrevistados relatou a dificuldade em se 

avaliar o impacto de forma quantitativa, porque ainda não existe uma métrica definida. 

 

[...] treinamento e desenvolvimento foram ficando muito grandes, a ponto de 
ficarem parecidas com uma universidade convencional. A Universidade C, 
ela cuida basicamente da formação de novos empregados que estão na 
companhia, mas com visão estratégica [...] (Entrevistado H). 
 
O desenvolvimento de recursos humanos [...] sempre foi muito forte, e o 
grande sucesso da empresa C se deve a ter uma parte de recursos humanos 
forte. Gera um envolvimento muito grande da pessoa com a empresa. Então, 
você entra na empresa, você já vai fazer um curso, já vai ter um ano 
estudando, aprendendo como funciona a empresa, pegando o conhecimento 
que não tem lá fora. Então, isso faz com que as pessoas fiquem muito 
envolvidas com a empresa. (Entrevistado I). 
 
[...] a Universidade C assume um conceito mais de aprendizagem; então, 
num conceito mais amplo, surge a questão do conhecimento. [...] a gente 
adquire uma característica de aprendizagem alocada [...]. (Entrevistado J). 

 

4.3 Sobre a estrutura da UC e sobre a participação dos atores envolvidos  
 

Na Universidade Corporativa A, os programas são desenvolvidos pela própria UC, às vezes 

em parceria com especialistas contratados, normalmente ligados a universidades de renome. 

São operacionalizados ou internamente, ou por meio de parcerias com universidades, de 

preferência consorciadas. A estruturação das parcerias e análise dos parceiros são feitas pela 

Divisão de Parcerias, parte da Gerência Executiva que cuida da UC. 
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Não existe outra área de treinamento na empresa a não ser a UC A seja na sua unidade 

centralizadora ou no seu campus (mais de 20 unidades descentralizadas, detentoras de 

estrutura e orçamento para realizar treinamentos). Embora haja relato de treinamentos por 

iniciativa dessas unidades descentralizadas, a centralizadora reconhece-os apenas para cobrir 

necessidades específicas. Prevalecem os programas concebidos pela centralizadora, que 

utiliza a estrutura descentralizada e monitora todas as iniciativas. As pessoas envolvidas com 

a aplicação de programas e cursos são educadores internos, preferencialmente, ou são 

professores universitários membros de universidades consorciadas que firmaram parceria com 

a UC A. Todos os programas e cursos são desenvolvidos por profissionais da UC A, que 

possui pedagogos e metodólogos. Assuntos específicos são trabalhados com os especialistas 

de cada área e, às vezes, com especialistas externos vinculados às universidades parceiras.  

Quanto à aplicação dos cursos, a empresa dispõe de mais de mil funcionários que passaram 

por formação interna da UC A para serem educadores. Eles são os principais responsáveis 

pela transmissão de conhecimentos na organização. Nos programas de autodesenvolvimento 

que a UC A distribui, seja pela web, ou encartados, a UC conta com o que chama de “tutor”, 

ou seja, um funcionário mais experiente e capacitado que trabalhe junto ao treinando e possa 

orientá-lo nos estudos. Professores universitários, de universidades parceiras da UC A, atuam 

em cursos que visam a complementar a escolaridade e a formação ou a especialização de seus 

profissionais. Não houve relato de parceria com o objetivo específico de promover pesquisas, 

mas apenas de desenvolver programas em conjunto com os profissionais da UC A ou, 

principalmente, de aplicar cursos.  

Os programas voltados para o complemento da escolaridade dos funcionários são 

operacionalizados pelas universidades consorciadas parceiras da UC A, que utilizam seus 

próprios professores. Os currículos dos cursos são examinados pela UC A, seja para saber se 
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estão alinhados aos objetivos da empresa, seja para incluir disciplinas de acordo com as suas 

necessidades, seja para permitir a participação de seus educadores no repasse de assuntos 

específicos da empresa. Buscam-se os especialistas de forma complementar, a fim de se 

agregarem conhecimentos ainda não disponíveis no quadro interno de profissionais.  

Para ter um quadro capacitado, a organização promove a participação de funcionários em 

programas de mestrado e doutorado. Os profissionais com mestrado e doutorado acabam por 

lecionar em faculdades, o que favorece a interação com o meio acadêmico. Essa troca também 

ocorre quando os acadêmicos interagem com os profissionais da empresa na formatação de 

programas ou nos cursos de formação e especialização. Como resultado dessa interação, a 

biblioteca da UC A registra um número significativo de monografias, dissertações e teses que 

versam sobre assuntos relacionados à própria organização.    

A UC A não utiliza serviços de consultoria; prefere recursos internos, complementando-os, às 

vezes, com recursos das universidades parceiras. A justificativa é de que, sendo a empresa 

muito grande e complexa, não há consultoria com capacidade para atendê-la. É alto o custo do 

investimento em horas de trabalho – até que a consultoria compreendesse sua realidade – e há 

a falta de capilaridade da consultoria para dar cobertura em todo o território nacional. Estas 

são as razões da preferência pelos consórcios de Universidades.    

 

A estratégia que se adotou para o que chamamos aqui de ‘ponte’ foi você 
repassar metodologia para dentro da organização, com a formação de 
quadros de educadores (Entrevistado A). 
 
A gente tem uma seleção e formação de instrutores internos que a gente 
mudou a nomenclatura depois que a universidade corporativa se firmou, a 
gente chama de educadores corporativos [...] educador tem muito mais esse 
caráter mais abrangente da educação como formação do sujeito, não apenas 
como instrumento estabilizador para o trabalho[...], [...]formação de um 
sujeito cidadão que deve não só repassar o conteúdo, mas também inovar a 
ideologia de respeito ao ser humano, de evolução e pensamento humanista. 
(Entrevistado B). 
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[...] a gente trabalha muito na formação metodológica destas pessoas 
(educador) com idéias construtivistas na educação de adultos. Então, como a 
gente dá essa formação para essas pessoas, a gente quis ressaltar isso [...] 
(Entrevistado C).   

      

Na Universidade Corporativa B, a educação corporativa está estruturada em quatro pilares 

voltados para a sustentabilidade, integração, desenvolvimento e capacitações. Ela busca o 

conhecimento prático dos seus colaboradores a fim de produzir o aspecto considerado básico, 

que é o desenvolvimento sustentável. Ela faz isso, gerando conteúdos para os seus cursos, por 

meio dos quais favorece a aprendizagem para o desenvolvimento de competências, tanto as 

consideradas essenciais quanto as funcionais.  

A UC B atua de forma diferente da UC A, exceto quanto à questão dos “orientadores de 

conteúdo” ou sponsors – que são padrinhos, pessoas do quadro da empresa alocadas nas 

respectivas áreas, que acompanham as mudanças e reportam indiretamente à estrutura da UC 

B,  visando tanto ao alinhamento estratégico de cursos quanto, simplesmente, à atualização de 

conteúdos. Esses profissionais interagem com consultorias contratadas para elaboração de 

conteúdos, aprovam os cursos e os acompanham, monitorando, assim, a participação externa. 

A UC B contrata consultorias com freqüência, em razão da falta de pessoas da casa – “faltam 

braços”, seja para desenvolver programas e cursos, seja para aplicá-los. No entanto, submete 

as consultorias contratadas ao que chama de “um banho de cultura da empresa”, a fim de 

conseguir o alinhamento conceitual dos agentes externos. Garantido isso, ela coloca 

consultores, inclusive, para desenvolverem conteúdos e fazerem parte da equipe 

multidisciplinar que trata as questões da educação corporativa diretamente. Um dos 

entrevistados, no entanto, afirmou que as consultorias nem sempre conseguem absorver a 

cultura e acabam indo à sala de aula sem bom conhecimento sobre a organização.    
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Quanto às parcerias com instituições de ensino, a UC B também atua de forma diferente da 

UC A, em alguns aspectos. A principal diferença está na não-interferência no trabalho dos 

parceiros. A UC B seleciona parceiros pela qualidade e pelo interesse que a Empresa B tenha 

em seus cursos e produtos. Quando interessada, a opção da UC B é pela simples contratação, 

não opta por desenvolver programas em conjunto ou in company, nem por realizar parcerias 

com participação nos lucros dos parceiros. 

Sobre os programas internos, como o de formação de lideranças, não são estruturados como 

MBAs, apenas suprem as necessidades da própria empresa: “Quando os funcionários fazem 

MBAs em universidades, estão fazendo o MBA da própria universidade”.  

A gente tem a participação dos sponsors que são validadores de conteúdos 
(refere-se a pessoas da empresa). A gente tem a participação de pessoas que 
são os geradores de conteúdo. Os geradores de conteúdo podem ser pessoas 
de fora [...] não desenvolvo uma parceria de que ele tem uma parte do 
investimento do curso, dividir as coisas, o lucro e tal. Eu contrato e ele faz o 
trabalho. [...] pessoas (refere-se a consultores) sempre que vêm trabalhar 
com a gente têm que ter um banho sobre a cultura da nossa empresa. [...] eu 
tenho desde enfermeira até economista, administrador como eu, tem 
psicólogos, pedagogos [...] a gente desenvolveu uma parceria externa, uma 
consultora que trabalha pra gente dando suporte na educação corporativa, e 
colocam essas pessoas dentro do conceito de educação. (Refere-se aos 
funcionários citados que se envolvem com a educação dos colegas). 
(Entrevistado D). 

[...] a gente tem tanto pessoas internas quanto externas. Trabalha muito com 
consultor externo, tanto para desenvolver como para aplicar. A gente 
trabalha com multiplicador interno principalmente na fábrica, com 
treinamento on the job. A gente também, em muitos momentos, a gente entra 
em sala”. (Refere-se à sala de aula). (Entrevistado E). 

[...] o dia-a-dia (refere-se aos profissionais da área de vendas) consome 
muito [...] para a gente poder [...] fazer uma coisa muito estruturada como a 
educação corporativa. Acho que o modelo acabou não acertando e a cabeça 
do pessoal de vendas acaba sendo mais difícil; também acaba sendo um 
desafio aí (refere-se à ação da Universidade B), de mudar um pouco a cabeça 
do pessoal de vendas de buscar preparo e tal. [...] existe um paradigma de 
que treinamento é coisa de RH e tudo que vem de RH é meio. Lá vem o RH, 
sabe essa coisa? Que não se fez essa conscientização de entender esse 
modelo, de entender quanto que a educação corporativa transcende a sala de 
aula, quanto a educação corporativa é trazer conhecimento, é gerar 
conhecimento [...] (Entrevistado F). 
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[...] a velocidade é importante [...] o que a gente tem tempo. É aí a 
repescagem, treina uma vez, não deu; treina a segunda; treina a terceira, 
então a gente está insistindo. A questão do gestor é formar, é a promoção das 
pessoas [...] e a gente da fábrica tem o pessoal mais simples e isto, seja pra 
Empresa B, seja para o mercado, seja para ele como indivíduo. (Entrevistado 
D). 

 

A Universidade C realiza parcerias com instituições de ensino e pesquisa e também busca 

profissionais com expertise não encontrados em seu próprio quadro de funcionários. Os 

cursos são formulados por um comitê que reúne técnicos da empresa, de nível sênior. A 

contratação de consultores, quando acontece, é apenas para a parte comportamental dos 

programas. 

Os programas e cursos desenvolvidos na empresa C ou são iniciativas da UC C ou dos RHs 

das áreas. Os cursos são montados por um comitê técnico formado por profissionais seniores 

da companhia, reunido a cada vez que se vai montar um curso. Toda turma tem um 

coordenador didático que a acompanha e é avaliada de diversas formas, por meio de fóruns 

com representantes de turma, com coordenadores didáticos e com os próprios representantes 

dos RHs das áreas. Esses últimos trazem feedbacks que são repassados aos coordenadores 

didáticos e ao comitê técnico segundo um dos entrevistados. 

A Empresa C “é uma empresa de engenharia”, segundo um dos entrevistados ao referir-se ao 

predomínio de engenheiros em seus quadros. A natureza mais técnica do que comportamental 

dos programas e cursos faz com que a maioria dos professores sejam pessoas do próprio 

quadro. 

Com alto nível de especialização, mestrado e doutorado, alguns empregados são considerados 

consultores técnicos da UC C e atuam nos comitês de estruturação como professores e 

membros dos fóruns de avaliação. Perguntado sobre o privilégio da experiência prática em 
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detrimento de abordagens mais teóricas, um dos entrevistados afirmou que o peso é o mesmo, 

já que esses profissionais da companhia são também acadêmicos. 

As parcerias mais citadas foram as que envolvem P&D, firmadas com instituições de ensino 

de renome que desenvolvem tecnologias na área de atuação da companhia. Há muita troca de 

conhecimentos entre a companhia e as instituições parceiras, não apenas pelas contratações e 

convênios, mas também pelo grande número de mestres e doutores nos quadros da empresa. 

Há um projeto de formar, até 2008, mais 120 mestres e 40 doutores. 

A empresa C, pelo nível de exigência imposta aos seus prestadores de serviços, inclusive os 

de consultoria, acaba utilizando mais as consultorias ligadas às instituições de ensino superior 

parceiras, seja para captar expertises das quais não disponha, seja para acompanhar mudanças 

tecnológicas aceleradas para as quais ainda não tenha profissionais habilitados. 

[...] esse curso de formação com colegas que ainda não se aposentaram 
(atuando como professores), e é aí que a gente garante a qualidade do curso, 
porque as pessoas passam ali uma experiência, um conhecimento tácito que 
eles até [...], o grande objetivo do curso de formação é justamente acelerar o 
processo de aquisição do conhecimento. [...] o grande objetivo da 
Universidade Corporativa C é passar o conhecimento que nós temos, mas 
nem sempre a gente tem este conhecimento. E quando a gente não tem, a 
gente vai buscar essa expertise lá fora com quem tem. [...] há uma 
obsolescência do conhecimento muito rápido. Então, você precisa contratar 
gente, trazer gente com conhecimento novo, com formas novas, e aí a gente 
contrata. (Trata da contratação de universidades de renome). (Entrevistado 
H). 

[...] a gente vai junto às universidades, vê o que está sendo dado nas 
universidades de uma maneira geral, então, qual o currículo que está sendo 
dado, preciso saber qual o profissional que eu estou recebendo, aí já tem um 
levantamento. Depois eu vou às áreas que vão receber esses engenheiros e 
vejo quais são os conhecimentos necessários que precisam que eles tenham, 
e a gente vai e monta as etapas desse conhecimento necessário. Aí eu vejo o 
gap, que tem entre uma coisa e outra. E com base nisso, a gente consegue 
montar o chamado curso de formação. Tem que ter uma parte de dentro da 
empresa e uma parte que a gente busca lá fora. [...] porque às vezes é 
interessante você fazer, tipo um nivelamento, e aí é bom que venha alguém 
de fora (refere-se a acadêmicos de boas universidades) e que coloque todo 
mundo num mesmo patamar. (Referindo-se a alunos de diferentes 
universidades que são contratados pela Empresa C). (Entrevistado I). 
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Está todo mundo com medo em todas as áreas. Pessoas que pegaram um 
conhecimento muito forte saíram e os que ficaram não tinham aquela 
vivência para transferir, né ?, o conhecimento atual. O grande medo é esse: 
controla a entrada, mas não controla a saída. Não tem como se controlar, 
você vê a pessoa saindo, foi”. (Refere-se à perda do conhecimento). 
(Entrevistado J). 

 

 
4.4 Sobre a incorporação dos objetivos estratégicos da empresa aos programas e cursos 

desenvolvidos 

 

A Universidade Corporativa A não forneceu informações específicas sobre os objetivos da 

organização ou da própria universidade corporativa, porém, quando colocado o assunto, as 

respostas dos entrevistados informaram que cada programa ou curso existente possui 

objetivos ligados ao atingimento de necessidades do negócio da empresa.  

A lista de todos os programas e cursos e documentos que pudessem melhor elucidar essa 

questão não foi disponibilizada, porém fomos informados pelos entrevistados de que os cursos 

existentes têm registrados na ficha técnica os seus objetivos, os quais visam a aumentar as 

competências dos profissionais para a empresa atingir os seus objetivos. Essa vinculação 

materializaria o alinhamento dos programas e cursos da UC A com os objetivos da 

organização e, de modo mais amplo, isso é demonstrado quando a educação corporativa é 

vinculada a um sistema de Gestão por Competências, o qual monitora o atingimento dos 

resultados da organização. 

[...] o próprio capitalismo contemporâneo ele é terrível, mas as áreas de 
recursos humanos das empresas adotam uma postura de pedagogia amadora 
ou de psicologia amadora. A área de negócio vai querer conversar com 
pedagogo falando de pedagogia que compense, ninguém vai querer 
recompensar [...] você precisa de um dialeto. Uma empresa tem um dialeto 
universal, e o dialeto universal da empresa se chama negócio, esse é o 
dialeto. Tem o dialeto básico, que é o negócio [...] e tem o dialeto subsidiário 
sob controle de RH, não é a pedagogia e nem a psicologia; no meu entender 
são as competências. (Trata do elo de ligação em que a educação corporativa 
se insere como estratégia dos negócios). (Entrevistado A). 
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Todo curso tem [...] e tem um item que são os objetivos estratégicos. Então, 
o curso tem um objetivo de aprendizagem, que é aquele onde o educando vai 
aprender [...]. Como é que aquele curso interfere no objetivo macro da 
empresa, todo curso tem essa informação, cada curso tem, então você 
pergunta: quais os objetivos estratégicos da universidade? Eu acho que é isso 
mesmo, é desenvolver os funcionários servindo ao negócio da empresa. 
(Entrevistado B). 

[...] é extremamente atrelado, eu não vou citar de cabeça os objetivos 
estratégicos, mas nós estamos extremamente ligados. Vou te dar três 
enfoques, tá? Primeiro, nós temos os pilares do negócio (refere-se aos 
clientes do varejo, do atacado e do governo). Eu tenho as próprias 
perspectivas da vice-presidência, que abrange a gestão de pessoas e a 
responsabilidade socioambiental [...] e da nossa parte aqui que seria o 
comportamento organizacional [...] então é, eu estou extremamente atrelado 
à estratégia. (Entrevistado C). 

 

A Universidade Corporativa B, no tocante à questão da incorporação dos objetivos 

estratégicos da empresa à educação corporativa, foi mais clara, pois detalhou, inclusive, o seu 

processo de planejamento e como a integração ocorre. Sem detalhar os objetivos estratégicos 

da empresa, embora, em todas as entrevistas, tenham sido colocadas as estratégias de abertura 

de capital, internacionalização e crescimento, a UC B trabalha sob a matriz de competências 

essenciais e funcionais. Tal matriz, segundo um dos entrevistados, é talhada para atender aos 

objetivos estratégicos da empresa. 

Os gaps de competências existentes são resolvidos por meio de soluções de contratação e 

desenvolvimento. Nesse contexto, a empresa à qual a UC B está ligada tem contratado muito 

– “mais de 150 gestores em dois anos”. A área de recrutamento e seleção, diferente da UC A, 

não é vinculada à educação corporativa, que, neste caso, cuida apenas das questões 

relacionadas ao desenvolvimento de competências essenciais e funcionais. 

O processo por meio do qual a educação corporativa é envolvida com os objetivos 

estratégicos da empresa é o mesmo das demais áreas, ou seja, como área, seu planejamento 

estratégico é trabalhado a partir dos gaps de competências da empresa e de todas as áreas 

especificamente. O desenvolvimento de competências é apoiado, mas não totalmente 
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solucionado mediante ações de capacitação. Foi relatado que a UC B capacita os gestores para 

ajudar no desenvolvimento de seus funcionários.   

É assim que a gente está olhando pra estratégia. Faz parte do nosso 
planejamento estratégico, tem uma hora que a gente fecha com as 
competências e determina se atende, se tem que mudar ou não, com aquele 
perfil [...] o comitê de educação tem uma reunião mensal de quatro horas 
com o presidente onde a gente discute aspectos ligados à educação. Os 
principais programas para aquele slide estratégico são validados lá, tem tudo 
de validação, inclusive de conteúdo. Tem coisas que eu vou para ouvir e tem 
coisas que eu vou para levar [...] então, eles têm isso claramente alinhado à 
estratégia. (Entrevistado D). 

Dentro desses blocos que a gente falou, então eles estão alinhados com a 
estratégia da empresa, então, por exemplo, o bloco da integração [...] 
responde ao programa institucional da Empresa B, que é a cultura, os 
workshops diferenciadores respondem ao plano empresarial, à parte de 
gestão de pessoas, à parte de liderança; [...] o bloco funcional responde à 
estratégia da área [...] às competências funcionais da área. (Refere-se à 
ligação entre os pilares da educação corporativa e as etapas do planejamento 
estratégico da empresa). (Entrevistado E). 

[...] cada pilar tem a estratégia da empresa. Então, a educação tem, ela é uma 
produção de conhecimentos baseada na estratégia da Empresa B. Então, ela 
reflete onde realmente a empresa quer chegar, isso eu não tenho dúvida 
nenhuma. (Entrevistado F). 

[...] é tudo muito bem delineado [...] normalmente a gente faz um 
planejamento estratégico, que é o plano operacional da área. No operacional 
da área, eu declaro, muito detalhadamente, quais são os projetos que eu vou 
fazer da minha área e, a partir desses projetos, eu levanto a necessidade de 
treinamento junto com a educação corporativa. (Entrevistado G).   

 

Na Universidade C, no que diz respeito aos objetivos estratégicos, de acordo com os relatos 

dos entrevistados, ficou evidente que a Empresa C tem como desafio o crescimento acelerado, 

uma constante desde a sua constituição, e considera fator de sucesso a formação de seus 

quadros. Portanto, o objetivo maior da UC C, segundo todos os entrevistados, é continuar 

formando os profissionais que chegam, inclusive, conforme dois dos entrevistados, de forma 

acelerada, pois muitos estão se aposentando. Além disso tal atitude permite suprir a 

organização com “educação continuada”  voltada para o que é estratégico. 



94 

 

O objetivo da UC C é gerar as competências essenciais – necessárias para o atingimento dos 

objetivos estratégicos – seja por meio dos cursos de “Formação” ou de “Educação 

Continuada”. Isso ficou evidente em todas as falas, porém um dos entrevistados foi mais 

explícito: relatou dificuldades na definição de competências, uma vez que o mapeamento 

delas fica a cargo de cada RH, que tem optado por formas diferenciadas e talvez inadequadas 

de fazer o mapeamento. Esses mapeamentos, segundo o mesmo entrevistado, têm gerado 

demandas exageradas ou desfocadas para atendimento pela UC C. 

Nós estamos mais voltados para o estratégico, para pensar a companhia 
como um todo; então, o papel da Universidade C é um papel mais 
estratégico. (Nesta empresa, quem cuida do treinamento são as áreas de 
negócios). (Entrevistado H). 

[...] não importa como está a escola, o que importa é o seguinte: montaram 
uma escola para vencer [...] (refere-se à escola de samba em desfile de 
carnaval, que coloca estrategicamente os melhores momentos da escola na 
frente dos jurados. O entrevistado não se pronunciou claramente sobre 
estratégia, mas, metaforicamente, criticou as metas para a Universidade 
Corporativa decorrentes do mapeamento de competências). [...] o 
desdobramento de você passar de competência para você descobrir qual é o 
conhecimento que vai gerar aquela competência é outro complicador, 
porque, pra você fazer, tem que ter a pessoa que conheça. Quem vai dar esse 
curso é Deus?. (Entrevistado I). 

[...] tem um tratamento diferenciado, uma proximidade com as áreas 
operacionais, a proximidade com o alinhamento estratégico da empresa. 
(Refere-se ao trabalho da Universidade C como um todo). (Entrevistado J).     

 

4.5 Sobre a incorporação do conhecimento que vem da prática aos programas e cursos 

desenvolvidos pela UC 

Na Universidade Corporativa A, existem mais de 400 práticas de gestão catalogadas, e a 

informação está disponibilizada para os funcionários. No entanto, a forma de alimentação 

desse sistema é centralizada na UC A, que, após avaliação e validação, pode disponibilizar 

para toda a organização. O processo de alimentação da informação centralizado na UC A está 

desatualizado. Nesse processo, o gerente tem que escrever sobre a prática e remeter para a UC 
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A, onde – pressupõe-se – algum conhecimento poderá desperdiçar-se. Tal forma de coleta, 

disponibilização do conhecimento e também a prática que outras organizações têm de premiar 

unidades que desenvolvem “boas práticas”, foi criticada por um dos entrevistados, o qual 

informou que vem sendo desenvolvido outro sistema de troca de conhecimentos on line , mais 

interativo e livre de julgamentos, que ajuda a promover o diálogo e a troca de conhecimentos 

entre os profissionais da empresa na hora em que eles precisam. 

A UC A alimenta-se de informações sobre problemas e erros por meio de feedbacks colhidos 

pelos educadores nos cursos presenciais. Os educadores ajudam na formatação de programas 

e cursos e, às vezes, colocam estudos de casos baseados nos comentários ouvidos em sala. Em 

pesquisa realizada na organização e relatada por um dos entrevistados, ficou evidente que o 

“herói” da organização é o apaziguador de conflitos. Na sua opinião, isso revela que a 

empresa pratica valores de “trabalho em equipe” como estratégia de sobrevivência, porquanto  

a relativa “estabilidade no emprego” praticamente obriga as pessoas a conviverem por longos 

anos ou por toda uma vida profissional. O mesmo entrevistado avalia que não se trata de 

ocultação do erro, pois há um controle social muito grande na chamada “sociedade big 

brother”. 

Ainda não existe na organização um ambiente que favoreça a aprendizagem de ciclo duplo, 

capaz de alterar valores, que seja criado, proporcionado ou favorecido pela ação da UC A. 

Essa conclusão leva em conta as falas dos entrevistados, que: 1) não atribuíram importância à 

explicitação sistematizada de boas práticas de gestão (um dos entrevistados relatou que a 

premiação de melhores práticas, como é usual em outras empresas, poderia ser humilhante 

para os demais, evidenciando receio pela geração de disputas internas); 2) revelaram que não 

se discute o erro, deixam-no por conta das áreas de controle e do controle social; 4) 

evidenciaram que se evita o conflito na organização. 
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Sobre a participação da UC A nas questões estratégicas da organização, um dos entrevistados 

informou que a Gerência Executiva tem assento em vários comitês; já os outros entrevistados 

informaram que as gerências intermediárias têm uma participação por demanda das áreas, 

para atendimento de necessidades específicas. Afirmaram que costumam opinar acerca de  

questões estratégicas e são ouvidos com respeito, apesar de serem apenas convidados para 

aquela ocasião. 

A rede de educadores, tutores e mapeadores de competências está espalhada pela organização 

e diretamente relacionada à UC A, cuidando da preparação e da alocação das competências na 

organização, o que denota a formação de competências ser parte importante da estratégia da 

empresa. 

Os entrevistados que trabalham na estrutura centralizadora do planejamento das ações da UC 

A afirmaram que são convidados a participar de reuniões e a opinar. Entretanto, a UC A não é 

apenas essa unidade centralizadora, mas toda uma rede composta pelas mais de vinte unidades 

– estruturas descentralizadas ligadas à UC A e às superintendências –, pelos educadores, pelos 

tutores e pelos mapeadores de competências,  que, enquanto desempenham um papel ligado à 

educação corporativa, estão trabalhando nas mais diversas funções dentro da empresa. 

[...] é colocar no núcleo do processo a competência, o meio pode ser o 
treinamento, a ética [...] nós fizemos um mapeamento de competências 
inédito no Brasil. [...] analisamos o que o funcionário sabe fazer, todas as 
experiências ao longo da vida [...] a partir de quatro dimensões: o 
conhecimento, a habilidade, a profissão e a produção. (Entrevistado A). 

[...] o GT já modificou o curso com base na experiência em sala de aula, com 
base em outros feedbacks dos treinandos, [...] os próprios atendentes vão 
evoluindo, vão desenvolvendo conhecimento, [...] vão modificando o 
procedimento, [...] e tudo passa mudando. (Entrevistado B). 

[...] um acaba sabendo, outro sabendo e comentando.  [...] no encontro dos 
sujeitos é que se dá a verdadeira troca, e o olho no olho, a conversa informal 
do intervalo, ali é que o conhecimento se espalha mesmo. (Refere-se à 
aprendizagem vicária e ao tratamento do erro). (Entrevistado B). 
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Não tenho ainda e faz parte das nossas intenções lidar com isso, mas a gente 
ainda não conseguiu priorizar essa reflexão [...] envolve justamente uma 
forma de trabalhar este tema, sem que ele seja constrangedor e punitivo, e 
trabalhar também a cultura para lidar com essa, com esse tom, com essa 
avaliação. A gente tem alguma coisa em estudo de casos, que, na técnica de 
estudo de casos, você pode, vamos dizer, mudar os nomes dos autores e que 
a gente pode trabalhar essa percepção de distorções, e que a gente coloca de 
forma a não expor onde isso aconteceu, mas é muito pouca coisa, são 
conteúdos de alguns treinamentos. (Entrevistado C). 

 

Na Universidade Corporativa B, os entrevistados afirmaram que não existe um momento 

específico para coleta de melhores práticas. A Empresa B define sua “educação corporativa” 

como sendo a área que trabalha a educação para a empresa, conseqüentemente gera conteúdos 

para os seus cursos, treinamentos e workshops baseados em sua própria realidade, de acordo 

com uma das pessoas entrevistadas. A área comercial trabalha com cases no treinamento de 

vendas – afirmou um dos entrevistados – e as fábricas acompanham o processo de produção 

com treinamento on the job. Essas são as formas encontradas pela organização para repasse 

das boas práticas organizacionais. 

No dia-a-dia das fábricas, há acompanhamento sistemático da produção o qual vai além de 

meros indicadores, produz avaliação de produtividade just in time. Tal sistema “TPM – Total 

Produtividade da Manufatura” – não só resulta em avaliação da produtividade das máquinas e 

das equipes, mas também fornece subsídios para a gestão com treinamentos on the job e 

gestão do desempenho das pessoas. Um dos relatos importantes foi o de que as pessoas 

trocam constantemente informações sobre o trabalho nos corredores, cafés, no restaurante, 

uma vez que a horizontalidade da estrutura favorece o encontro e também um aspecto da 

cultura local: diz-se que as pessoas gostam de falar sobre o trabalho.   

Em razão do compromisso com a “sustentabilidade”, a empresa avalia constantemente seus 

processos, a fim de garantir que não haja riscos ambientais. Mesmo assim, quando eles 

acontecem, são imediatamente resolvidos. Um dos entrevistados argumentou que, na 
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velocidade com que as coisas acontecem na Empresa B, não há tempo a perder, “o erro tem 

que ser solucionado”.   

Nas fábricas, os indicadores de perda são acompanhados a cada momento, portanto há uma 

espécie de feedback constante para as equipes envolvidas com cada um dos processos 

acompanhados. As razões são tratadas pelo gestor junto aos times e a cada funcionário;  

dependendo do assunto, isso poderá fazer parte de algum treinamento ou curso, quando 

levado pelo orientador de conteúdo da área.    

A UC B, ou Núcleo de Aprendizagem, participa do planejamento como as demais áreas da 

empresa, ou seja, a partir da estratégia definida pelo conselho de administração por meio de 

uma “carta de intenções”. Em cascata são realizados: o plano institucional, o plano 

empresarial e os planos das áreas. A UC B está vinculada à Diretoria de Recursos Humanos.   

Ela está representada pelos orientadores de conteúdo em todas as áreas, mas, às vezes, o 

pessoal vinculado diretamente a ela também é convidado a participar de reuniões em que são 

discutidos projetos ou ações que irão requerer determinadas competências. Aĺém do mais, 

participa e ajuda a organizar reuniões de trabalho e workshops, porém as áreas são muito 

independentes e produzem, muitas vezes sozinhas, os seus próprios eventos, não 

necessariamente envolvendo a UC.  

[...] os próprios workshops  são trabalhados muito em cima disso, a gente 
leva o que a gente chama de oportunidades e também de inconsistências ou 
problemas que a gente tem, ou atividades que a gente entende que não estão 
cem por cento. Então, como é que a gente vai trabalhar esses consertos. Esse 
grupo decide e estabelece posicionamentos em sala de aula que são depois 
entregues para as áreas, para, depois, desenvolver propostas de 
desenvolvimento. (Entrevistado D). 

[...] a gente troca prática no corredor, a gente tá conversando e a gente fala: 
“Puxa desenvolvi esse treinamento com o parceiro tal e foi diferenciador 
nisso, a tecnologia que ele usou foi maravilhosa”. [...] esse modelo, essa 
metodologia que usei para esse foco, então assim, é uma coisa informal. 
(Entrevistado E).   



99 

 

[...] a gente faz muito isso, os gerentes de venda fazem muito isso. Eu acho 
que falta o registro ainda, falta a coisa de registrar, mas hoje [...] tem um 
banco sobre essas atividades práticas. É uma área da Empresa B que cuida só 
dessa noção da empresa, então quanto aos arquivos, lançamentos (de 
produtos), materiais gráficos, materiais sonoros e visuais [...] a Empresa B 
tem muita história e lá você consegue ver isso, entendeu ? ” (Entrevistado F). 

[...] a empresa cresce muito, as pessoas se movimentam muito dentro da 
organização e tem um risco muito grande de perder informação, então a 
gente está num processo muito forte de se estruturar através de processos, 
onde a gente deixa a informação organizada. [...] a partir do momento que a 
gente escolheu um processo para implementar no chão de fábrica, eles têm 
rituais, têm formas estabelecidas para a gente começar a garantir que a 
informação perdure, então assim, árvore de perdas onde você identifica quais 
as perdas e quais os importantes projetos que você tem que implementar. 
(Entrevistado G). 

 

Com relação à Universidade Corporativa C, a Empresa C reconhece – e isso está na fala de 

todos os entrevistados – que o seu sucesso se deve à qualidade de seus profissionais.  As 

formas relatadas para a transformação do conhecimento tácito em conhecimento explícito 

foram a exposição dos profissionais mais experientes em sala de aula e o estímulo à produção 

de conhecimentos pelos muitos mestres e doutores que fazem parte do quadro de 

funcionários. 

Ela dispõe de um Programa de Editoração de Livros Didáticos, onde livros são produzidos 

pela própria empresa, sempre que a UC C identifique um conjunto de conhecimentos bem 

estruturados. Um dos entrevistados informou que essa é uma forma de fazer a gestão do 

conhecimento; outra forma seria o contato pessoal, em sala de aula, dos profissionais com 

colegas professores com até 40 anos na empresa, portanto, muito experientes. 

Quanto ao tratamento dado pela empresa aos erros profissionais, todos os entrevistados 

apontaram o fato de a Empresa C trabalhar em atividade que implica risco ambiental 

constante, daí está sempre exposta a acidentes. Foi também unanimidade o relato de que os 

acidentes são amplamente debatidos em sala de aula e se transformam em casos a serem 

estudados pelos alunos na sua formação e nos cursos de educação continuada. 
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A exposição dos erros da companhia os quais podem implicar problemas de grandes 

proporções para o meio ambiente promove o teste constante de suas competências, porque a 

sociedade exerce um controle externo sobre as atividades da Empresa C. Nesse sentido, com a 

colaboração da UC C, a empresa vem trabalhando fortemente no sentido de implantar uma 

cultura de segurança, incluindo em todos os cursos a reflexão sobre questões relacionadas a 

SMS – Saúde, Meio Ambiente e Segurança no Trabalho. Todos os entrevistados relataram 

que a empresa trata seus erros, refletindo e aprendendo com eles.  Um dos entrevistados 

relatou que já há uma consciência muito grande para a questão de SMS, mas é muito difícil 

fazer mudança de cultura. 

Na fala de todos os entrevistados, está claramente explicitado o papel estratégico da UC C na 

formação e na educação continuada:  suprir a Empresa C das competências essenciais para o 

atingimento dos objetivos estratégicos. A participação dela é estratégica dentro do processo de 

planejamento estruturado. Portanto, sua presença não acontece no âmbito de reuniões de 

negócios ou de assuntos específicos das áreas, mas, de estratégia das grandes áreas de 

negócios da companhia. Isso ficou evidente na fala dos entrevistados, sobretudo de um deles 

que relatou, mais detalhadamente, o processo de planejamento. 

Segundo os entrevistados, a presença dos RHs das áreas nos comitês e fóruns da UC C, a 

participação constante de profissionais da organização como professores, além da 

coordenação das ações de responsabilidade social, constituem os principais vínculos da UC C 

com as demais áreas da empresa. 

[...] essa dimensão gerencial; são dois meses que o empregado vai para o 
campo com um tutor. Tem um programa e é acompanhado por esse tutor, é 
uma parte do programa nosso. (Entrevistado H). 

[...] às vezes, você fazia, isso é só um detalhe, intervalo de quinze minutos e 
tal. Depois da discussão com um comitê, a gente chegou à conclusão que o 
seguinte: as pessoas, depois da palestra, querem conversar. O intervalo não é 
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quinze; o intervalo é de meia hora. (Sobre a promoção do diálogo entre as 
pessoas da empresa). (Entrevistado I).  

[...] aí eu faço uma perguntinha que todo mundo fica meio assim: qual é o 
valor da empresa ? [...] às vezes você tem situações que são totalmente 
irreais, a lógica de mercado é bem diferente, cada dia ela fica mais complexa 
um pouco. As ações subiram pela forma da empresa reagir socialmente 
responsável, conversar, dialogar, defender os direitos, defendendo os 
contratos, respeitando os acionistas, claro. (Refere-se a uma quebra de 
contrato importante que causou prejuízo para a empresa, no entanto as ações 
continuaram subindo). (Entrevistado J). 

 

4.6 Sobre os instrumentos de que a UC dispõe e que podem estar favorecendo a 

capitalização do conhecimento sobre a organização 

 

Há um bom nível de comunicação entre a Universidade Corporativa A e a organização 

como um todo, seja por meio do campus e das redes de educadores, tutores e mapeadores de 

competência, seja através dos sistemas de comunicação via web ou impressos. Essa 

comunicação, no entanto, ainda é hierarquizada, pois a informação, antes de ser divulgada, 

sempre passa pelo crivo de alguma área. Segundo um dos entrevistados, está em 

desenvolvimento um sistema mais interativo de troca de conhecimentos e informações em 

tempo real que permeará toda a organização. 

A gestão por competências comporta um sistema de avaliação 360 graus o qual estabelece 

metas de desenvolvimento profissional individual. Ele alimenta a educação corporativa de 

informações sobre os gaps de competências e sobre as demandas de treinamento e de 

formação. As metas de desenvolvimento são pactuadas diretamente entre os profissionais e 

seus gestores e são monitoradas pelo sistema que gera relatórios para os gestores. Conforme 

um dos entrevistados, tais metas contribuem na formação dos resultados da avaliação de cada 

profissional. 
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O sistema de gestão por competências foi montado de forma que as vagas com os perfis de 

competências são disponibilizadas para toda a organização. A UC A tem não só o relatório 

dos profissionais que possuem as competências para ocupar as vagas como também o 

relatório dos profissionais que se candidataram via sistema. A alimentação desse sistema é 

feita pelos gestores e pelos mapeadores de competências. Não existe o reconhecimento por 

“melhores práticas”, o que, segundo um dos entrevistados, não seria bom para a organização.  

Quanto aos educadores, além do reconhecimento e do investimento da empresa na sua 

formação, existe remuneração pelas atuações em regência de cursos.  

[...] hoje nós contamos com cerca de dois mil educadores corporativos, com 
uma perspectiva de muitos, porque todos são educadores. Quem faz uma 
seleção está ajudando o colega a se desenvolver, porque (até) a nossa seleção 
tem um caráter de desenvolvimento de carreira [...] nós temos profissionais 
que cuidam somente da orientação profissional, são trezentos e cinqüenta 
orientadores profissionais que cuidam da gestão de carreira na organização. 
Esse exército de profissionais da educação [...] (refere-se a funcionários 
espalhados pela empresa exercendo suas atividades normais e cuidando da 
educação, que já foram identificados e treinados para isso).  (Entrevistado A).  

[...] nosso sistema de avaliação, é gestão de desenvolvimento por 
competência. Ele tem um viés permanentemente desenvolvimentista, ele não 
tem um espírito punitivo, mas ele tem o espírito de apontar lacunas onde a 
pessoa possa se desenvolver. (Entrevistado B). 

[...] cursos, bibliografias, vídeos, publicações, artigos estão classificados para 
atender determinadas competências. Então, no processo da gestão por 
desempenho, o gestor deve funcionar como o orientador para essa questão. 
(Entrevistado C). 

 

Na empresa que abriga a Universidade Corporativa B, as pessoas falam muito sobre 

trabalho e todos têm opinião a dar. Um dos entrevistados chamou a empresa de “muito 

opiniosa” pelo fato de muitos serem envolvidos na decisão. Essa afirmativa foi confirmada 

por todos os demais entrevistados, dois dos quais reclamaram que tal forma de envolver as 

pessoas – até que todos estejam de acordo – muitas vezes emperra o processo. 



103 

 

Existem metas de desenvolvimento pessoal que são discutidas e acompanhadas pelos 

gestores. A Empresa B investe na formação do profissional para o trabalho na empresa, 

portanto, a participação com o incentivo dela em cursos e eventos tem que estar vinculada a 

alguma atividade desenvolvida ou ao interesse da empresa. 

Na empresa B, a colaboração do funcionário na educação corporativa não é formalizada e 

também não é remunerada; o que existe é a participação das pessoas e uma iniciativa da 

própria UC B, que realiza um evento anual e concede um prêmio simbólico aos que 

colaboraram diretamente, durante o ano, com a educação corporativa. 

A Empresa B não tem um sistema de gestão por competências tão desenvolvido e integrado à 

UC B quanto a Empresa A. As metas são acompanhadas pelos gestores e não necessariamente 

pela UC B. Quem alimenta a UC B com o quadro de competências a serem desenvolvidas, 

“gaps de competências”, são a área que cuida da estratégia e o RH. 

 

[...] um importante instrumento, que é o instrumento de gestão pelas pessoas, 
porque a gente não faz gestão para pessoas. A Empresa B tem um conceito 
de entrega de resultados superimportante, de metas de trabalhos; entretanto, 
você tem quer trabalhar, tem que fazer o desenvolvimento dessa 
competência. (Refere-se à ação do gestor). (Entrevistado D).  
 
Nós já tivemos um sistema formal; hoje cada área tem a sua forma de 
reconhecimento. (Sobre o reconhecimento de boas práticas). ( Entrevistado 
E). 
 
A todo minuto, a todo minuto. A Empresa B é uma empresa que transpira 
conhecimento, ela tá, a toda hora, fazendo isso; só que o problema é o 
tempo, é o registro, é o parar, é isso, o conhecimento registrado, a 
informação que vira conhecimento. A gente tem muita informação, mas tem 
pouquíssimo conhecimento. (Entrevistado F). 
 
[...] sessenta e cinco por cento de eficiência operacional. Se chegar nesse 
resultado, a gente ganha PLR. Então, o que são esses indicadores? De um 
lado, a performance individual, [...] e tem um ponto para avaliar mais 
fortemente, é assim: o quanto realmente do que nós investimos com 
treinamento a gente consegue na prática ver essa efetividade [...] 
(Entrevistado G).  
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Na Empresa C, o local preferencial para troca de conhecimentos e experiências é a sala de 

aula. Além disso, ficou evidente a existência de comitês técnicos e de fóruns de avaliação, os 

quais fornecem e recebem feedbacks para aprimoramento dos processos educativos.   A 

realização de parcerias com instituições de ensino superior é mais intensa do que a 

contratação de consultorias. Na parceria, os convênios firmados funcionam como 

prolongamentos das atividades da empresa, enquanto, nas contratações de consultores, a 

relação de parceria é mais específica e pontual. 

O sistema de desempenho da Empresa C estimula metas de desenvolvimento pessoal. A 

gestão de competências ainda não está integrada ao sistema de gestão de desempenho como 

na Empresa A. O acordo e o acompanhamento das metas de desenvolvimento pessoal na 

Empresa C são atos de gestão que não dizem respeito diretamente às ações da UC C. As 

competências são mapeadas e seus gaps são acompanhados pelos RHs das áreas, os quais 

geram demandas de formação e educação continuada para a UC C. Eles também promovem 

diretamente ações de treinamento a fim de suprir as deficiências e desenvolver competências 

específicas das áreas.   

A atividade docente dos funcionários é remunerada; além disso, dois dos entrevistados 

afirmaram que a UC C está pretendendo criar, na empresa, a carreira de professor. Assim, 

haveria maior reconhecimento dos profissionais que se dedicam ao “sacerdócio” de formar as 

competências capazes de garantir a sustentabilidade do sucesso da organização. 

Então, hoje, na Universidade C, nós temos um grande grupo de consultores 
técnicos, de pessoas que estão, que têm um conhecimento reconhecido na 
companhia e passam a ter também um salário diferenciado em função disso, 
quando são consultores de negócios, consultores técnicos. Enfim, a 
Universidade C, ela está também ganhando espaço em função disso. 
(Entrevistado H).   
 
Se eu tou dando aula aqui, então rapidamente eu fico obsoleto. (Refere-se à 
necessidade de o professor corporativo ser profissional atuante em alguma 
área da organização). (Entrevistado I). 
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[...] a nossa preocupação da universidade, a gente busca muito mais atender 
aos objetivos, às estratégias do que propriamente se preocupar com a questão 
da recompensa [...] (Entrevistado J).  
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5 DISCUSSÃO SOBRE OS RESULTADOS 

 

Na busca de evidências sobre como as universidades corporativas pesquisadas estão 

favorecendo, nas organizações, a aprendizagem acerca destas mesmas e de como realmente se 

dá tal aprendizagem, chegou-se aos resultados apresentados no capítulo anterior. O presente 

capítulo é destinado, portanto, a analisar e discutir esses resultados. 

Com relação às razões de criação das universidades corporativas, a pesquisa mostrou que 

na Universidade Corporativa A, sobre a necessidade de adaptação da Empresa A a novo 

ambiente de negócios, surgiram circunstâncias favoráveis à valorização da educação 

corporativa, e essa oportunidade foi aproveitada pela área que tradicionalmente cuidava do 

treinamento dos profissionais. Valorizada e com mais recursos disponíveis, a área passou a 

planejar e executar melhor suas ações de educação e se legitimou diante não apenas dos 

funcionários e direção mas também do público externo que conhece ou utiliza os 

conhecimentos que a UC disponibiliza e os cursos que oferece através de seu site. Hoje, a  UC 

A demonstra que busca estar presente onde estiver a necessidade de conhecimentos e de 

formação dos funcionários da Empresa A. Ela também atinge o público externo por meio de 

cursos e informações colocados em seu site. 

Em relação à Universidade Corporativa B, ela surgiu num contexto de fortes mudanças na 

Empresa B, caracterizadas pela abertura de capital e crescimento acelerado, mas ainda 

encontra alguma resistência para integrar as iniciativas de educação corporativa em toda a 

organização. O maior foco de tal resistência reside na área comercial sob o argumento de sua 

característica própria. Também ficou evidente certo distanciamento da área de P&D. Portanto, 

sua atuação mais consolidada ocorre nas fábricas e na administração.   
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A UC B tem estrutura física e filosofia de trabalho dentro dos padrões expostos por Meister 

(1999) e Eboli (2004). Apesar disso parece ainda não atender a todas as necessidades da 

empresa, onde persistem três formas de atuação mais marcantes: 1) treinamento on the job  

nas fábricas; 2) mídia televisiva para treinamento da equipe de vendas;  3)  cursos presenciais 

mais voltados para o pessoal da administração. Essa flexibilidade nas formas de atuação tem 

ajudado e possibilitado que a aprendizagem aconteça. No entanto, a falta de consenso em toda 

a organização, em torno da UC B como elemento de ligação e de direcionamento das 

estratégias de aprendizagem, parece enfraquecer uma das principais características das 

universidades corporativas – a de ser instrumento de aprendizagem organizacional –, j
á que 

segundo Argyris, a agregação é um dos fatores que caracteriza esse tipo de aprendizagem. 

De acordo com os relatos dos entrevistados, a Empresa C já dispunha de uma área de 

planejamento e desenvolvimento capaz de produzir cursos de formação que não existiam no 

país. A estruturação da Universidade Corporativa C representou apenas mudança de nome. 

A reestruturação em função de realinhamento estratégico da companhia só ocorreu dois anos 

depois, acompanhada de nova mudança de nome para Universidade C, que cuida basicamente 

da formação de novos funcionários e da educação continuada, alinhadas à estratégia da 

organização. As empresas/áreas da organização, por meio de seus RHs, também desenvolvem 

cursos em casos de necessidades específicas ou de demora no atendimento de suas 

necessidades pela UC C. 

De acordo com o referencial teórico, segundo a base conceitual desenvolvida por Meister 

(1998) e confirmada nas pesquisas realizadas no Brasil por Eboli (2004), as universidades 

corporativas pesquisadas foram criadas ou adaptadas, a fim de fazer com que a educação se 

transformasse em prática continuada mediante “aprendizagem a qualquer hora e em qualquer 

lugar”, para adaptação a novo ambiente de negócios onde o conhecimento tem prazo de 
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validade ditado pela inovação e pela criatividade cada vez mais estimuladas. Ressalta-se 

também a reflexão de Jarvis (1987, p. 164) sobre as atividades de estudo e ensino: segundo 

ele, estudo e ensino também são formas de experiência, e a aprendizagem é a transformação 

de experiência em conhecimento, habilidades e atitudes. 

Nesse sentido, a criação das universidades corporativas como elemento difuso – ao mesmo 

tempo idealizado e concreto, virtual e presencial, estratégico e operacional – parece 

proporcionar a criação de um circuito de integração importante que liga como as pessoas 

pensam, agem, aprendem e ensinam por meio de suas atividades de trabalho nas organizações 

ao que tais atividades e o mercado estão demandando em termos de competências e ao que a 

organização e a sociedade estão oferecendo em termos de ajudar a formar essas competências.  

Com relação aos recursos que as UCs estão mobilizando – onde e em que circunstâncias – , 

iniciou-se a pesquisa, analisando a estrutura das universidades corporativas e os atores 

envolvidos.  

A pesquisa mostrou que, na Universidade Corporativa A, a Gerência Executiva de 

Educação Corporativa, ou da Universidade Corporativa A, é composta por três áreas 

específicas: as divisões de “parcerias para o desenvolvimento de competências”, de 

“desenvolvimento de competências” e de “recrutamento e seleção de competências”. 

Portanto, atua dentro de um propósito de “gestão por competências”, e é essa a razão de 

abrigar a área de recrutamento e seleção, considerada parte importante do processo de 

identificação e desenvolvimento de competências.  

A Empresa A desenvolveu mais de 300 mapeadores de competências, os quais estão 

espalhados pela organização e alimentam constantemente o sistema de gestão, que fornece os 

inputs para a Universidade Corporativa A montar seus programas e cursos e para identificar e 

alocar competências. A UC A atua fortemente na formação, desenvolvimento e treinamento 
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dos profissionais, inclusive capacita-os como “educadores” – mais de mil atuam como 

professores corporativos e como “tutores”,  mais de 2000 ajudam colegas de trabalho no 

autodesenvolvimento.  

No âmbito de atuação das universidades corporativas pesquisadas, foi constatado que os 

envolvidos com a educação corporativa e os formadores de competências atuam e exercem 

seus papéis da seguinte forma: 

a) na formação de competências técnicas – existem duas modalidades: a formatação de 

programas e cursos e o treinamento no próprio local de trabalho. No primeiro caso, 

os programas são desenvolvidos pelas UCs com o apoio de especialistas das áreas 

fins, como orientadores de conteúdo, validadores de conteúdo, educadores 

corporativos, tutores e mentores;  

b) na formação de competências essenciais – por serem competências estratégicas para 

o negócio, emanadas do próprio planejamento estratégico da empresa, as UCs 

desenvolvem esses programas, geralmente contando com a participação das 

principais lideranças das organizações, inclusive presidentes e membros do 

Conselho de Administração.  

As UCs contam, também, com pedagogos e metodólogos que geralmente são acadêmicos 

ou consultores, a fim de auxiliarem  na formatação dos programas, na definição de 

metodologias, na definição e uso de mídias, na formação dos educadores corporativos e 

atuarem como  professores. 

O fato de as UCs preferirem profissionais das respectivas empresas foi atribuído tanto à 

dificuldade de pessoas externas absorverem a cultura da organização, quanto ao tamanho 

das consultorias que não teriam abrangência em todo o território nacional. No primeiro 



110 

 

caso, a questão foi resolvida por uma das UCs pesquisadas com o chamado “banho de 

cultura”; no segundo caso, a solução dada por outra UC foi fazer parcerias com 

universidades de renome que atuam de forma consorciada, para dar cobertura em todo o 

país.   

A Universidade Corporativa A realiza muitas parcerias com universidades, preferencialmente, 

consorciadas, utilizando-se de estruturas e redes de professores destas. Embora não tenha sido 

relatado nenhum programa de pesquisa em parceria com universidades, é grande a 

participação de profissionais da empresa em programas de especialização, mestrado e 

doutorado com o apoio da organização, o que favorece a troca de conhecimentos e a 

realização de pesquisas. Existem, na biblioteca da UC A, muitas monografias, dissertações e 

teses, inclusive, sobre a própria Empresa A.  

Assim como a Universidade Corporativa C, a Universidade Corporativa A parece  prescindir 

da utilização de empresas de consultorias sob o argumento de que o tamanho da organização, 

sua complexidade e a área geográfica inviabilizam as consultorias. Além disso, leva-se em 

conta o alto custo e a falta de capilaridade para realizar o atendimento a toda a empresa. 

Houve relato de participação de consultorias para atendimentos específicos de áreas, porém 

essas intervenções não são referendadas pela UC A, que classifica as necessidades apontadas 

pelas áreas como “problemas de trabalho” – categorização para questões relacionadas à 

motivação – e problemas com a liderança. 

As Universidades Corporativas A e C dispõem de estruturas consolidadas pelo tempo de 

atuação, o que as tem tornado excessivamente auto-referentes. Os entrevistados asseguraram 

que o sucesso das empresas A e C deve-se à formação dos seus quadros e demonstraram que 

elas ministram cursos que servem de referência para outras organizações.  
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Cabe observar que a auto-referência, quando as organizações experimentam situações de 

sucesso prolongado, pode também ser um obstáculo à aprendizagem organizacional, desde que 

não se reflita sobre o que já é “tomado como certo”. Como já foi apresentado no referencial 

teórico, Argyris demonstra não acreditar na eficácia da melhoria de desempenho decorrente de 

uma estratégia, sem que a organização investigue e reveja os seus valores. A reflexão ajudaria a 

organização a identificar se a sua teoria-instrumental em uso, explícita, estaria coerente com os 

“valores, estratégias de ação e pressupostos incluídos nas rotinas de atividades”, os quais podem 

ser mais tácitos do que explícitos. O modelo efetivamente praticado pode não se tornar 

conhecido pela incapacidade de os membros da organização o descreverem e o discutirem, uma 

vez que isso iria expor a incoerência, que talvez se tornasse algo ameaçador. 

Conforme Argyris, a Teoria de Ação diferencia a aprendizagem instrumental, que reproduz os 

valores vigentes na organização – aprendizagem de ciclo único –, daquela que modifica os 

valores – aprendizagem de ciclo duplo. Ele considera esta importante para o desempenho da 

missão e relacionada à eficácia da ação a longo prazo, pois é capaz de produzir valores 

resultantes do próprio processo de aprendizagem.  

Em relação à Universidade Corporativa B, a pesquisa apontou que a empresa que a abriga 

produz muito conhecimento segundo os seus entrevistados. Ela tem uma área forte voltada 

para pesquisa e desenvolvimento de produtos, com aproximadamente 500 pessoas, segundo 

um dos entrevistados, e está ampliando-a mediante contratação de mais 300 pesquisadores. O 

conhecimento gerado está sendo documentado por meio de um projeto específico voltado para 

a organização, guarda e disponibilização para consulta.  

Ficou evidente que a área comercial da empresa B, quanto ao desenvolvimento da sua equipe 

de vendas, permanece atuando como centro de treinamento, produzindo capacitações 

totalmente voltadas para o lançamento de produtos e atingimento de suas metas. Essa 
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diferenciação prejudica o pilar da integração e enfraquece a educação corporativa, porque 

fragiliza um dos seus pilares estratégicos. 

Observamos, entretanto, nas falas dos entrevistados, que a velocidade dos ciclos de produção 

e comercialização e o crescimento acelerado da Empresa B fortalecem posições já 

consolidadas pelo tempo e pela referência de sucesso, o que torna maior o desafio no caminho 

de uma educação corporativa integrada.  

A estrutura da UC C basicamente se ocupa da formação dos funcionários que ingressam na 

companhia e do que chama de “educação continuada”, ou seja, programas e cursos voltados 

ao que é estratégico para a empresa como um todo. As necessidades específicas da operação 

ou do negócio de cada área são tratadas pelos RHs das próprias áreas. Os cursos de formação 

têm duração de um mês a um ano, depende da área na qual o funcionário ingressa e do tipo de 

profissional que as faculdades estão formando. Os mais curtos destinam-se aos funcionários 

que exercerão atividades que não fazem parte do negócio, como, por exemplo, médico e 

enfermeira do trabalho. Os de média duração aplicam-se a profissionais, como, por exemplo, 

administradores e economistas. Os de longa duração servem para as funções mais técnicas, as 

diversas engenharias, geologia, entre outras. Todos esses cursos são realizados pelos 

profissionais da própria empresa ou em parceria com instituições de ensino de reconhecida 

capacitação técnica, ou mesmo com consultorias, o que é mais raro, preferencialmente as 

ligadas a universidades. 

Cada uma das UCs pesquisadas se estrutura em função das características de sua organização, 

sem deixar de observar, em maior ou menor escala, os princípios enunciados por Eboli (2004, 

p. 59): 1) princípio da competitividade, fator de diferenciação da empresa diante dos 

concorrentes; 2) da perpetuidade, relacionado ao processo de transmissão da herança cultural; 

3) da conectividade, que objetiva a ampliação da quantidade e da qualidade da rede de 
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relacionamentos; 4) da disponibilidade, que visa a oferecer aprendizagem a qualquer hora e 

em qualquer lugar; 5) da cidadania, que estimula o exercício da cidadania individual e 

corporativa; 6) da parceria, o qual reconhece a complexidade da tarefa de desenvolver 

continuamente as pessoas, portanto, estimula as parcerias; 7) da sustentabilidade, que busca 

outras fontes de recursos, visando a tornar-se auto-sustentável.     

A integração do ambiente de educação corporativa ao ambiente de negócios foi testado na 

pesquisa, quando se abordou a questão da incorporação dos objetivos estratégicos aos 

programas e cursos.  

A existência de competências essenciais ou estratégicas e a necessidade de identificá-las e 

defini-las são praticamente unanimidade entre os estudiosos da educação corporativa, 

baseados nos achados de Prahalad e Hamel (1990), sobre as core competences, que significam 

aquelas competências essenciais capazes de “oferecer reais benefícios aos consumidores, ser 

difícil de imitar e prover acesso a diferentes mercados”. 

Para a organização chegar às competências essenciais, Fleury e Fleury (2001, p. 26) afirmam 

que é necessário relacionar o conjunto de competências desenvolvidas pelos indivíduos com 

as estratégias de negócios. Segundo os autores, as competências essenciais são tanto 

individuais quanto organizacionais, e a questão principal está na possibilidade de se 

combinarem as várias competências de que a organização dispõe. Competência 

organizacional, portanto, é a capacidade de fazer a combinação das competências e integrar 

recursos em produtos e serviços. Alinhada a esse pensamento, a estratégia de implantação das 

universidades corporativas, de acordo com Eboli (2004, p. 52-55), associa competências 

estratégicas individuais e organizacionais, aprendizagem, gestão do conhecimento e gestão 

por competências. 
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A pesquisa evidenciou, na Universidade Corporativa A, o alinhamento das ações da UC 

com os objetivos do negócio, pois isso foi relatado por todos os entrevistados, além de termos 

tido acesso a peças de comunicação interna da empresa, que mostram o modelo de gestão por 

competências implantado. O “Sistema de Gestão por Competências” ajuda a levantar, avaliar, 

informar e monitorar as competências de cada empregado. É por meio desse sistema que a UC 

direciona suas ações voltadas para a formação e para a alocação das competências de acordo 

com os objetivos da organização. 

Na Universidade Corporativa B, todos os entrevistados demonstraram conhecer os objetivos 

da empresa e da educação corporativa e discorreram detalhadamente sobre o processo através 

do qual esse alinhamento ocorre. Tal fato chamou a atenção não apenas para um provável 

processo de planejamento estratégico bem estruturado, disseminado e monitorado como 

também para o papel que a UC B pode estar desempenhando nesse contexto. 

Pelo gigantismo da Empresa C, conforme explicitado por todos os entrevistados, a 

Universidade Corporativa C está focalizada na formação de iniciantes e na educação 

continuada, para a manutenção e atualização das competências essenciais. Embora apenas um 

dos entrevistados tenha falado sobre as dificuldades no mapeamento de competências, o fato 

de cada RH, segundo o mesmo relato, utilizar um sistema próprio de mapeamento de 

competências pode realmente estar gerando dificuldades para a UC C, que cuida da formação 

e da educação continuada, portanto, supre a organização com as suas competências essenciais 

por intermédio de suas cinco “escolas”, cada uma voltada para uma das áreas de negócios da 

Empresa C. No entanto, não foi evidenciada a realização de reflexão na Empresa C que 

considere a forma de execução do mapeamento de competências e o entendimento das 

pessoas do que sejam competências essenciais, qual o adequado dimensionamento dos seus 

gaps e das conseqüentes e inevitáveis demandas por formação e educação continuada. 

Conforme um dos entrevistados de outra universidade corporativa, “O ambiente da educação 
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é um ambiente crítico, é um ambiente desenvolvedor, é um ambiente polêmico, não é um 

ambiente esterilizado”. (Entrevistado A).    

Analisando a incorporação de elementos da prática profissional aos programas e cursos, 

partiu-se para a observação das universidades corporativas com respaldo nas concepções de 

vários teóricos, como Argyris e Schön, Mezirow e outros mencionados no referencial teórico, 

além de muitos influenciados – como Jarvis (1987),  por exemplo – pelos conceitos de 

experiência nas perspectivas de Dewey (1938) e Kolb (1984), segundo os quais a educação 

genuína vem da experiência e  toda aprendizagem começa com a experiência. Para Kolb (1984), 

o conhecimento é criado pela transformação da experiência. 

A Universidade Corporativa A como está estruturada – campus descentralizando suas ações 

e a rede de profissionais de educação corporativa espalhada pela organização, enquanto eles 

executam suas funções – indica fortemente que existe troca de conhecimentos e ambiente 

favorável à aprendizagem prática, cognitiva e ao desenvolvimento de competências 

relacionadas aos negócios, processos e sistemas.  

Quando se olha sob o aspecto da aprendizagem organizacional de ciclo duplo, “do aprender a 

aprender”, percebe-se, a partir dos relatos dos entrevistados, que a cultura da organização 

pouco favorece práticas que facilitariam tal aprendizagem, porque: a) a investigação sobre a 

prática ainda está restrita ao mapeamento de competências e é sistematizada mediante 

métricas definidas, conhecidas e monitoradas pela população de mapeadores, com o objetivo 

de fazer funcionar o sistema de gestão por competências; b) o diálogo sobre situações 

problemáticas e erros, segundo os entrevistados, somente acontece ou em conversas casuais 

entre colegas, ou em estudos de casos transformados pelos educadores, para que não sejam 

relacionados a casos reais, em situações de sala de aula (conforme um dos respondentes, esse 

é um dos motivos da importância de aulas presenciais); c) o tratamento de erros e de situações 
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problemáticas evidenciadas pelos mecanismos de controle busca sempre a apazigüação de 

conflitos  (não foi relatado movimento na busca de uma prática reflexiva). Segundo um dos 

entrevistados, esse conjunto de características não representa problema para a organização em 

razão do efeito big brother (ele referiu-se apenas à questão da ocultação de erros).  

De acordo com Argyris, é a surpresa provocada pelo erro que sinaliza a oportunidade de 

aprendizagem; não que somente se possa aprender com os erros, ressalva o autor. A 

preocupação com a reflexão sobre a prática cotidiana das pessoas na Empresa A não aproveita 

esta oportunidade de aprendizagem. Atualmente ela está direcionada para o mapeamento das 

competências. 

Na Universidade Corporativa B, com base nos relatos dos entrevistados, percebeu-se a 

valorização das conversas informais sobre o trabalho decorrente da cultura local: gosta-se de 

falar sobre o trabalho e pode-se opinar sobre os assuntos conversados. Parece que a Empresa 

B estimula essa prática e a respeita, porque: 1) a empresa construiu um prédio projetado 

horizontalmente onde há vários espaços que favorecem o encontro entre as pessoas; 2) todos 

os entrevistados reclamaram sobre a demora no andamento dos  projetos  pela escuta e 

formação de consenso. 

Mesmo nas fábricas, onde os processos são mais precisos e objetivos, a empresa implantou o 

que chama de “gestão semi-autônoma”, por meio da qual os empregados são estimulados a 

conhecer todo o processo, cuidar dele, corrigir falhas e acompanhar indicadores. 

Paradoxalmente, quando abordamos a forma de a empresa tratar os erros, ficou evidente: 1) 

que o erro tem que ser resolvido, “não temos tempo a perder”; 2) que o tratamento do erro é 

um problema de gestão, e não da educação corporativa, embora tenha havido relato, por parte 

de um dos entrevistados, de que um erro detectado e exposto por um cliente foi assunto  

tratado em sala de aula, porque se tratava de questão sobre sustentabilidade.  
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Em relação à Universidade Corporativa C, a incorporação dos conhecimentos decorrentes 

da prática profissional na Empresa C parece consolidada pelo formato com que a educação 

corporativa se estruturou desde o início, quando profissionais foram mandados para o 

exterior, a fim de obter conhecimentos que seriam repassados e responsabilizarem-se pela 

formação dos colegas que ficaram no país. Hoje, a Empresa C ainda tem essa prática, mas 

também já é capaz de exportar tecnologias. Outro aspecto relevante da contemporaneidade da 

Empresa C é o fato de que a sua primeira geração de profissionais já está saindo da própria 

empresa, segundo um dos entrevistados, na expectativa de que o sucesso da organização 

continuará pelas mãos de profissionais que eles ajudaram a formar.  

Um estudo metodológico aprofundado sobre as formas de transformação do conhecimento 

tácito em conhecimento explícito acompanhando esses “professores corporativos” talvez 

pudesse afirmar algo sobre a postura reflexiva deles, se ela é capaz de promover efetivamente 

mudanças de valores. 

Os erros e problemas ocorridos em outras áreas da Empresa C menos expostas talvez não 

estejam recebendo o mesmo tratamento relatado pelos entrevistados, quando apontaram 

imediatamente questões relacionadas ao meio ambiente, cada vez mais sob forte controle 

social.   

A questão relacionada ao tratamento dos erros pela organização entrou no contexto desta 

pesquisa pela importância que ele tem no processo de aprendizagem, não pela ocorrência 

em si, mas pela forma de a organização investigar, refletir e aprender sobre suas próprias 

práticas. Isso a pesquisa mostrou: raramente acontece quando em decorrência de erros e 

fracassos.  



118 

 

Segundo Argyris, a aprendizagem organizacional, quando ocorre, é resultado do processo 

de investigação pelo qual grupos de administradores confrontam e resolvem suas disputas. 

As normas resultantes, novas compreensões e prioridades são incorporadas à memória da 

organização. 

O que a pesquisa constatou, e que também foi tratado por Argyris, é a existência de “zonas 

de ambigüidade”, que, por fatores como tamanho e complexidade das empresas 

pesquisadas, fazem com que as “teorias em uso” sejam compostas por muitas partes 

interligadas, nas quais existem muitas camadas que representam verdadeiras instituições 

dotadas de “interesses, intenções e teorias de uso próprias”.  

Do ponto vista de uma organização capaz de aprender a aprender, o sucesso, portanto, não  

decorre da ocultação, indiferença ou mesmo da solução de problemas, mas de uma 

investigação reflexiva que resulte em mudanças em direção a valores de investigação 

capazes de permitir aprendizagem válida e acionável. Para Argyris, essas mudanças estão 

intimamente ligadas ao sistema de aprendizagem.  A propósito, Argyris considera, como 

sistema de aprendizagem, as estruturas que são capacitadoras – na medida em que facilitam 

a investigação (canais de comunicação, sistemas de informação, ambiência organizacional, 

procedimentos e rotinas e sistemas de incentivos) – e o mundo comportamental, por meio 

do qual  os indivíduos interagem na investigação organizacional.  

 

Diante de tal perspectiva apresentada por Chris Argyris é que se procura, nesta pesquisa, obter 

informações a respeito dos instrumentos que podem estar favorecendo a capitalização de 

conhecimentos sobre a organização. 
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Partiu-se do pressuposto de que a própria existência da universidade corporativa poderia ser 

um instrumento de apoio na geração e na sistematização de conhecimento significativo 

sobre a organização.  Nas UCs pesquisadas, essa é uma preocupação que tem três focos: o 

primeiro diz respeito à preservação da memória documental; o segundo, à explicitação do 

conhecimento tácito dos profissionais;  o terceiro, à retenção de competências. 

 

Com relação à memória documental, as três UCs têm bibliotecas onde o acervo das empresas, 

inclusive a produção científica, dissertações e teses de funcionários ou de terceiros sobre as 

próprias empresas, está preservado e acessível, não obstante, conforme relato dos 

participantes da pesquisa, carece de melhorias. Quanto à explicitação do conhecimento tácito, 

a pesquisa revelou que ele ocorre mediante aprendizagem social no local de trabalho, pela 

utilização dos profissionais em salas de aula, como professores corporativos e como 

orientadores e validadores de conteúdos voltados para programas e cursos. As expectativas 

para a melhoria desse quesito giram em torno da implantação de sistemas de gestão do 

conhecimento que possibilitem acessar as competências onde e quando forem necessárias.  

 

Uma das possíveis dificuldades para a aprendizagem organizacional, a partir do modelo das 

UCs analisadas, com base na obra de Argyris,  refere-se ao fato de que  todo escopo das UCs 

está suportado pela “teoria-instrumental-em-uso” da organização, composta pelos seus 

objetivos estratégicos, comunicados e controlados, para os quais são carreados recursos e de 

onde emergem os sistemas de premiação individual ou coletiva e outros instrumentos 

utilizados pela organização, inclusive as “normas para desempenho corporativo”. Por 

exemplo, na Universidade Corporativa A, o sistema de gestão por competências da Empresa 

A (espinha dorsal da UC A) – montado para ajudar a organização a se conhecer do ponto de 

vista do mapeamento das competências de sua força de trabalho e a geração de ações que 
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visam à identificação e ao desenvolvimento dessas competências – pode estar ajudando a 

organização a capitalizar algum conhecimento sobre si mesma, mas o seu objetivo é 

utilitarista e imediatista.  

Entre os instrumentos que poderiam estar favorecendo a aprendizagem e a geração de 

conhecimentos sobre a Empresa B, está, principalmente, o sistema de planejamento 

estratégico. Ao que pareceu, segundo os relatos dos entrevistados, ele está bem estruturado e 

utilizado, pois todos descreveram a sua lógica, demonstraram participar dele e referenciar a 

sua prática diária a partir dos objetivos e metas traçados no planejamento.  

 

A maior contribuição desse sistema, em relação ao objeto desta pesquisa, surgiu quando uma 

das pessoas entrevistadas afirmou que é a partir dele que a UC B trabalha as competências 

essenciais e funcionais, principalmente se considerarmos que não houve informação sobre a 

existência de sistema específico de “gestão por competências”, na Empresa B, o qual 

integrasse toda a organização, sistemas de RH e educação corporativa.  

 

A Empresa B vive a realidade de uma empresa mais nova, que vem estruturando-se muito 

velozmente, para suportar o seu crescimento acelerado; entretanto, não houve indicação de 

forte ligação das ações de desenvolvimento promovidas pela UC B com os resultados do 

sistema de gestão por desempenho, uma vez que é atribuído aos gestores o acompanhamento 

das metas de desenvolvimento pessoal dos seus liderados.  Se, por um lado, o fato de o gestor 

estar sendo envolvido com a educação dos seus liderados é fator importante para a 

aprendizagem, por outro, pode haver dificuldades ou conflitos de papéis, na medida em que 

ele detém também o poder sobre os instrumentos capazes de premiar e punir. Nesse sentido, 

torna-se indispensável a ação da UC na formação de líderes educadores. 
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A pesquisa também apurou que a UC B realiza, uma vez por ano, o reconhecimento 

simbólico, em comemoração de iniciativa da própria UC, dos empregados que, de alguma 

forma, colaboram no processo de aprendizagem. Essa pode ser uma iniciativa importante, mas 

talvez não demonstre envolvimento institucional com o favorecimento da aprendizagem e da 

geração de conhecimentos oriundos da experiência de todos e de cada um dos seus 

profissionais, haja vista apenas alguns são homenageados. E mais: ressalta-se ainda a 

diferença entre os que sabem e os que aprendem. De alguma forma, tal diferença é 

evidenciada também nas outras duas UCs estudadas.   

 

Segundo os relatos dos entrevistados da Universidade Corporativa C, de um modo geral, a 

Empresa C valoriza e reconhece os esforços para a geração de conhecimentos sobre a 

organização. Ela  possui instrumentos capazes de favorecer a  capitalização do conhecimento 

sobre a organização, como “Instrumentos de Comunicação” – jornal, revista, site, “Gestão de 

Desempenho com metas de desenvolvimento” e “Gestão por Competências”; entretanto, de 

acordo com um dos entrevistados, tais instrumentos aplicados nas áreas pelos seus gestores e  

RHs, nem sempre estão alinhados a estratégias e a direcionamentos da UC C. 

 

Para melhor esclarecimento do quanto a aprendizagem e a ação estão relacionadas nas UCs, 

observem-se os princípios sobre os quais as UCs se organizam segundo Meister (1999) e 

Eboli (2004): 1) programas que incorporem as competências críticas necessárias para a 

obtenção de resultados estratégicos; 2) múltiplas formas de aprendizagem  –  inclui a prática 

do exercício das atividades do trabalho e a reflexão sobre essas práticas – ; 3) cidadania 

empresarial incorporada aos programas de aprendizagem – fortemente influenciada por 

valores e crenças da coletividade – ; 4) líderes envolvidos no processo educativo – ação que 

denota a importância do processo de aprendizagem para a organização – ; 5) eficácia nos 
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sistemas de avaliação dos investimentos e resultados obtidos – demonstra que o conceito de 

conhecimento muda, pois, nos treinamentos, o retorno sobre o investimento não era 

quantificado já que o conhecimento era tido como algo individual e subjetivo a ser aplicado 

na tarefa, e não como algo capaz de agregar valor a produtos, a serviços e à própria 

organização. 

 

A integração de ação e pensamento estratégicos aos programas de aprendizagem nas UCs 

revela a intenção de colocar, definitivamente e de forma estruturada, os valores, as crenças, a 

experiência e a prática na definição, busca e obtenção de resultados estratégicos, assim como 

considerar a educação fator estratégico e parte da estratégia do negócio. Em tal integração, 

busca-se um resultado que é mais do que indivíduos treinados ou um conjunto de 

profissionais capacitados. Segundo Eboli (2004), o foco das UCs é “privilegiar o aprendizado 

organizacional fortalecendo a cultura corporativa e o conhecimento coletivo, e não apenas o 

conhecimento individual”.   

 

Uma análise superficial do que foi colocado por Meister e Eboli poderia indicar que há  

intencionalidade nas propostas das UCs no tocante à geração de conhecimento organizacional, 

na forma descrita por Argyris, quando elas apontam para uma investigação sobre as 

competências estratégicas básicas que deverão ser desenvolvidas para a obtenção dos 

resultados estratégicos. Entretanto, as mudanças que deverão emergir por meio da 

investigação e da ação das UCs seguem orientação predefinida pelo plano estratégico da 

organização, podendo ser, também, elemento para a transformação da própria estratégia, sem 

que isso represente necessariamente o fruto de investigação e reflexão transformadoras de 

valores. A pesquisa constatou que esse poder de influência da UC na formulação da estratégia 
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é proporcional à valorização da educação corporativa como algo estratégico para a 

organização. 

 

Meister (1999) lembra que “aprender a aprender é um processo que nunca tem fim” e cita 

quatro componentes desse processo definidos pela American Society Development (ASTA): 1) 

fazer as perguntas certas; 2) identificar os componentes essenciais dentro de idéias 

complexas; 3) encontrar meios informais de medir o conhecimento que se tem do material 

pertinente; 4) aplicar tais técnicas às metas de tarefas específicas do cargo. Aparentemente, 

temos uma fórmula ou um caminho para que a organização aprenda a aprender, no entanto, 

observada a componente três, percebe-se que a dificuldade apontada por Argyris parece não 

ser superada pela metodologia da ASTA.    

 

Existe uma relação direta da concepção de Argyris sobre aprendizagem organizacional com a 

constatação de Meister, anteriormente descrita, de que “aprender a aprender” é uma constante. 

Salvo essa similaridade, nas evidências de aprendizagem listadas, residem algumas 

dificuldades para com o modelo de aprendizagem perseguido pelas UCs: a) quanto às 

experiências – parece evidente, na pesquisa, que as organizações não estão produzindo 

investigações ou refletindo sobre suas práticas;  b) quanto às inferências de conexões causais 

– são objeto de definição do planejamento estratégico que alimentam as ações da UCs, 

portanto, as UCs pesquisadas não são instrumentos destinados a testar ou a atuar com vistas a 

fazer investigação; c) quanto às análises de potencialidades – elas estão mais relacionadas 

com as áreas fins das organizações; d) quanto ao tratamento de conflitos – a pesquisa 

demonstrou que sua ação fortalece uma imagem desejada da organização. 
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De acordo com os pressupostos da educação corporativa praticada pelas organizações e 

demonstrados nesta pesquisa, o processo de aprendizagem nas UCs pesquisadas apresenta as 

seguintes características: 1) a educação é trabalhada como processo, sem excluir a concepção 

de produto; 2) mobiliza-se e procura-se o envolvimento de toda a organização com o processo 

educativo, mas o envolvimento de todos os empregados ainda não representa um valor 

incorporado às culturas das organizações; 3) busca-se a participação ativa das lideranças no 

processo educativo, mas não há reflexão sobre possíveis conflitos de valores e sobre a 

interferência de instrumentos de premiação e de punição; 4) utilizam-se  e colocam-se as 

estruturas e canais de comunicação à disposição do processo educativo, como forma de 

possibilitar a aprendizagem a qualquer hora e em qualquer lugar, porém a cultura das 

organizações pesquisadas ainda atribui maior valor aos treinamentos presenciais. 
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  

 

Objetivou-se nesta pesquisa analisar como a universidade corporativa tem favorecido a 

investigação, a prática reflexiva, a produção e o compartilhamento de conhecimentos sobre a 

organização. Apesar de o estudo de casos não ser um método adequado para que se façam 

generalizações, o fato de ter sido feito um estudo de casos múltiplos possibilitou a evidência 

de coincidências demonstradas nos três casos analisados. 

 

De modo geral, as três UCs pesquisadas estão impactadas pelo predomínio da auto-referência, 

a qual é fomentada pelo sucesso que as suas organizações experimentam há muitos anos. Em 

seus processos educativos, existe um misto de tradição pela repetição do uso de fórmulas 

exitosas e de busca pela inovação que não desestabilize o que já vem funcionando com 

sucesso.  

 

De modo geral, foi evidenciado que existe a intenção de se ter um processo de aprendizagem 

mais reflexivo, objetivando resultados de longo prazo, porém essa intenção convive com 

culturas onde o mundo comportamental indica que as pessoas que o criaram e que também 

são por ele influenciadas tendem a manejar unilateralmente o ambiente, a dominar e a 

controlar a tarefa, a proteger-se e proteger os outros unilateralmente. Tais comportamentos 

são previstos e enunciados por Argyris e Schön (1974, p. 67), como os que ajudam a criar na 

organização um mundo comportamental competitivo cujos pressupostos básicos (op. cit., p. 

79-81) são de perde e ganha, de buscar vencer e evitar perder, objetivo, intelectual e sem 

demonstração de emoções. Nesse ambiente, o teste público é intoleravelmente arriscado e os 

feedbacks tendem a aumentar a defensividade e os processos auto-oclusivos, conforme se 

constatou, nas entrevistas, ao ser abordada a forma de tratamento dos erros. A aprendizagem 
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implica mudança de comportamento a longo prazo, e um  ambiente pouco reflexivo pode 

tender à auto-reprodução, tornando disfuncionais os comportamentos inter e intragrupais. 

 
Nas UCs pesquisadas, todos os entrevistados asseguraram que o sucesso de suas organizações 

estaria sendo sustentado pelos conhecimentos e experiências repassados pelos profissionais 

em sala de aula; atribuíram valor e responsabilidade à educação corporativa para além da 

capacitação dos seus empregados e confirmaram a UC como parceira nos negócios. Apesar 

disso, todos os entrevistados das três UCs usaram permanentemente o termo “treinamento”. A 

diferença é que, na análise dos seus discursos, percebe-se não apenas uma abordagem de 

aprendizagem behaviorista e cognitivista, característica dos treinamentos tradicionais, mas um 

misto das abordagens de aprendizagens cognitiva e social. 

 

Os entrevistados relataram numerosos feedbacks sobre os cursos das UCs, inclusive, 

valorizando a aula presencial como forma de promoção de encontro e de diálogo. Isso talvez 

indique que, em tal ambiente, os pressupostos do mundo comportamental da organização 

estejam menos presentes e justifique a fala de um dos entrevistados, ao anunciar que o 

ambiente de aprendizagem “não é um ambiente esterilizado”, o que indica a crise causada 

pela reflexão capaz de gerar mudança de comportamento nas pessoas. Resta saber até que 

ponto essa mudança de comportamento se reproduz no ambiente de trabalho,  ajudando a 

organização a aprender. 

 

Com base em todo o contexto deste estudo, chegou-se à conclusão de que a organização 

aprende quando as pessoas aprendem por ela, agem em nome dela e se comprometem com a 

mudança de comportamento individual e coletivo. Nesse sentido, ficou evidente que as UCs 

estão procurando desenvolver gestores para facilitar a criação de um ambiente de 

aprendizagem comprometido com a mudança constante.           



127 

 

 

Um dos entrevistados discorreu, mais objetivamente, sobre o papel do gestor na formação dos 

seus liderados e outro assegurou que a UC está formando tutores para acompanhar o 

desenvolvimento de colegas, porém os demais não explicitaram como se dá a transmissão de 

conhecimentos em situações normais de trabalho e qual o peso dessa formação na geração de 

competências.  

 

Nos relatos dos entrevistados, a formação no local de trabalho ainda aparece mais fortemente 

associada às competências técnicas específicas, portanto ela seria problema de gestão; caberia, 

então, às UCs o papel de formar gestores competentes. A pesquisa não se aprofundou a ponto 

de conhecer detalhes dos programas e cursos, mas ficou evidente a preocupação com a 

formação dos gestores para exercerem o papel de formadores na perspectiva mais social e 

humanista da aprendizagem.  

 

A pesquisa evidenciou que as UCs pesquisadas têm conseguido conquistar espaços 

importantes nas respectivas organizações, e talvez os espaços ainda não ocupados não sejam 

mesmo para serem ocupados por elas, porquanto dizem respeito ao desenvolvimento de 

competências técnicas específicas, e não a competências essenciais estratégicas. Tal reflexão 

parece ser feita pelas UCs, mas não é bem compreendida por todos, haja vista alguns 

entrevistados consideraram iniciativas das áreas comerciais ou mesmo de RH – , seja de 

treinamento ou de mapeamento de competências – como enfraquecimento da posição da UC. 

Todas essas iniciativas no sentido da geração, sistematização e acesso ao conhecimento 

organizacional ainda não garantem que a empresa preserve suas competências. Houve relatos 

quase dramáticos que revelaram o medo de as instituições perderem seus profissionais. 
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Nas UCs pesquisadas, o maior desafio em razão do tamanho das organizações está em dar  

direcionamento estratégico capaz de, ao mesmo tempo, fornecer as competências essenciais 

para a organização como um todo e suprir necessidades específicas de cada área. O estágio 

em que se encontra a integração entre os instrumentos de “Gestão de Desempenho”, “Gestão 

por competências” e “Gestão do Conhecimento”, ou a falta dela, pode estar dificultando tanto 

o trabalho dos gestores quanto o dos RHs e das próprias UCs na identificação de gaps e na 

proposição de soluções de educação para o desenvolvimento de competências. 

 

A análise dos resultados da pesquisa apoiada na fundamentação teórica indica que o processo 

aplicado pelas UCs, cujo objetivo maior é formar as competências essenciais para o 

atingimento dos objetivos estratégicos da organização,  tornando esta mais competitiva, é bem 

conduzido, porém pode não estar sendo capaz de fazer com que a organização “aprenda a 

aprender”, pelo fato de a UC não ser um instrumento que promova investigação abrangente e 

sistemática de todas as práticas observáveis e de não questionar valores presentes no mundo 

comportamental da organização, mas, ao contrário, trabalhar para reforçar os seus valores 

estratégicos. 

 

A utilidade da abordagem reflexiva sobre as UCs, baseada na obra de Chris Argyris  e Donald 

Schön, talvez seja questionada ou vista como utópica, mas, entre a execução do necessário e o 

questionamento do possível, pode haver espaço para a investigação e a reflexão capazes de 

deixar vir à tona conhecimento novo sobre a própria organização.   

 

Os centros de aprendizagem organizacionais, assim denominados ou chamados de instituto, 

academia ou universidade corporativa, podem ajudar a organização a criar um ambiente de 

aprendizagem sobre a própria organização, na medida em que sejam instrumentos 
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facilitadores da investigação e questionadores de seus pressupostos, práticas e 

comportamentos observáveis.   
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevistas 

 

Item 1 – Introdução 

              Explicar os objetivos da entrevista ao entrevistado. 

              Explicar o critério utilizado para a seleção dos entrevistados. 

              Mostrar resumo do projeto de pesquisa. 

              Pedir autorização para utilizar, na dissertação, as informações obtidas. 

              Pedir autorização para gravação durante a entrevista. 

 

Item 2 – Roteiro básico de entrevistas 

1. Solicitar dados para definição do perfil. 

Data da entrevista, horário de início e de término. 

Nome do entrevistado, setor, cargo ou função (há quanto tempo está no cargo). 

Formação acadêmica (titulação). 

Sua carreira dentro da empresa. 

2. Origem e objetivos da empresa ao criar sua universidade corporativa. 

Como surgiu a idéia de criação da UC? 

Quais os objetivos da empresa com a criação da UC? 
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O que mudou com a criação da UC? 

3. Estrutura da universidade corporativa e participação dos atores envolvidos. 

Todos os programas de treinamento, desenvolvimento, capacitação e qualificação são 

desenvolvidos e operacionalizados pela UC?   

Que programas e cursos são oferecidos pela UC e pela área de treinamento da empresa? 

Quem são as pessoas envolvidas com a aplicação de programas e cursos oferecidos pela 

área de treinamento e pela UC? 

Qual a qualificação das pessoas envolvidas com o desenvolvimento e aplicação de 

programas e cursos oferecidos pela área de treinamento e pela UC? 

Que parcerias com instituições de ensino e pesquisa a empresa possui e quais dessas 

parcerias envolvem a UC? 

Qual o papel dessas parcerias? 

Qual a participação das consultorias na UC? 

4. Incorporação dos objetivos estratégicos da empresa aos programas e cursos desenvolvidos 

na universidade corporativa. 

Quais os objetivos estratégicos da empresa (se possível) e os objetivos estratégicos da 

UC? 

Que programas ou cursos estão relacionados aos objetivos estratégicos da empresa? 

Nos objetivos dos programas ou cursos, está clara a relação com os objetivos estratégicos 

da empresa? Cite exemplos. 
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5. Incorporação do conhecimento que vem da prática aos programas e cursos desenvolvidos 

pela UC. 

      Existe na empresa a coleta de informações sobre as “melhores práticas”?. 

      De que forma as informações coletadas sobre as “melhores práticas” são sistematizadas? 

Os problemas e erros de profissionais em situações de trabalho são documentados pela 

empresa e levados ao conhecimento da UC? 

De que forma os problemas e erros são tratados e incorporados aos programas e cursos da 

UC? 

Qual a participação e o papel da UC nas atividades de planejamento da empresa? 

A UC costuma ser acionada para as principais reuniões de trabalho em todas as áreas da 

empresa? 

Qual a participação e o papel da UC nas principais reuniões de trabalho da empresa, como 

workshops, fóruns, debates e discussões? 

6. Instrumentos dos quais a UC dispõe e que podem estar favorecendo a capitalização do 

conhecimento sobre a organização. 

De que forma ocorre a comunicação entre a UC, a empresa e os parceiros? 

Existe, no sistema de avaliação de desempenho do funcionário, meta de desenvolvimento 

profissional e pessoal? 

De que forma a UC monitora o atingimento das metas de desenvolvimento do 

funcionário? 
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Existe algum sistema de reconhecimento do funcionário pelo desenvolvimento de 

“melhores práticas” e pela sua participação no desenvolvimento e aplicação de programas 

e cursos da UC? 

Item 3 – Término 

Agradecer a colaboração na pesquisa. 

Perguntar sobre a possibilidade de novos contatos, caso necessite de mais informação ou 

esclarecimento de dúvida. 

Verificar se o entrevistado quer receber cópia da gravação. 
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APÊNDICE B – Lista de símbolos e abreviaturas 

 

UCs –  Universidades Corporativas 

T & D – Treinamento e Desenvolvimento 

P & D – Pesquisa e Desenvolvimento 

PLR – Participação nos Lucros e Resultados 

RHs – Recursos Humanos 

GT – Grupo de Trabalho 

  

 

 

 

 

 

 


