
 
 
 
 
 
 
 

Universidade de Aveiro 
Departamento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial 

 
 
 
 
 
 

Documentos de Trabalho em Gestão 
Working Papers in Management 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área Científica de Gestão 
G/nº2/ 2004 

 
 

Universidade corporativa na era do conhecimento:  
uma nova realidade organizacional  
na busca de vantagem competitiva 

 
 

 
Joaquim Borges Gouveia 
Joaquim Felício Júnior 

 
 

Submission of Papers for Publication (para submissão de artigos para publicação): Prof. Doutora 
Anabela Correia (agcorreia@egi.ua.pt). Universidade de Aveiro, DEGEI, Gestão, Campus 
Universitário de Santiago. 3810-193 Aveiro. Portugal. 



 1

 
UNIVERSIDADE CORPORATIVA NA ERA DO CONHECIMENTO:  

UMA NOVA REALIDADE ORGANIZACIONAL NA BUSCA DE VANTAGEM 
COMPETITIVA 

 
 

Doutor Joaquim Borges Gouveia* 
Joaquim Felício Júnior† 

 

“Numa época de aprendizagem permanente, as universidades do mundo industrializado 
ficarão marginalizadas se não tiverem eficiência e flexibilidade suficientes para satisfazer a 
toda amplitude de necessidades educacionais e de treinamento dos dias de hoje.” 

(Sir John Daniel, vice-reitor, Open University) 

RESUMO 

Vive-se em um ambiente de profundas e rápidas mudanças, marcado por um 
cenário de negócios altamente competitivo e globalizado. No centro dessas mudanças está 
a ampla disseminação da informação, facilitada pelos avanços tecnológicos na área das 
tecnologias de informações e comunicações. Em decorrência da aceleração das mudanças, 
pressões competitivas de variadas ordens tomaram corpo considerável. No núcleo desse 
turbilhão insere-se a busca incessante por novas formas de gestão das organizações de 
todos os setores, agindo e reagindo ao mercado, definindo e redefinindo seus negócios. 
Nesse sentido, o presente artigo tem por objetivo discorrer a respeito do surgimento das 
universidades corporativas e suas características como fonte de criação de vantagem 
competitiva sustentável. Realça-se um critério duplo de diferenciação entre universidades 
corporativas e departamentos de treinamento e desenvolvimento, com o objetivo de propor 
uma definição para as universidades corporativas a partir das distinções emergentes 
dessa discussão. A definição proposta para as universidades corporativas é sustentada 
com base em três características concomitantes: desenvolvimento de competências 
essenciais ao negócio da empresa, não restrição dos serviços educacionais aos 
funcionários e estabelecimento de parcerias com instituições de ensino superior ou a 
aferição de diplomas de forma independente. No entanto, as universidades corporativas, 
descritas no modelo apresentado por Jeannie Meister (1999) em sua pesquisa com 
empresas americanas, enfatizam somente o conhecimento explícito e a vantagem 
competitiva sustentável baseada na interação entre conhecimento explícito e tácito, o 
principal conceito da gestão do conhecimento nas organizações.   
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1. MUDANÇAS NO CONTEXTO EMPRESARIAL 

“O novo estilo de gestão exigirá que se forme uma verdadeira Cultura Empresarial de 
Competência e Resultado, e isso significa profundas mudanças não só na estrutura, 
sistemas, políticas e práticas; mas essencialmente na mentalidade organizacional e 
individual. A Educação Corporativa será fundamental nesse processo, na medida em que 
tem se revelado a energia geradora de sujeitos modernos, capazes de refletir criticamente 
sobre a realidade organizacional, de construí-la e modificá-la continuamente em nome da 
complexidade e do sucesso. Ela favorece a inteligência e o alto desempenho da 
organização na busca incansável de bons resultados.” 

        (Marisa Éboli, FEA - USP)  

 

A velocidade do desenvolvimento de novos produtos e serviços, bem como da 

evolução daqueles já existentes, no dinâmico cenário econômico atual; proporciona às 

empresas a necessidade de adaptarem-se a esse novo ambiente, permeado por incertezas e 

muito distinto dos negócios empresariais de outrora, através da competitividade. 

O início do século, marcado pelo apogeu da era industrial e da Teoria Clássica de 

Taylor e Fayol, trazia à tona o paradigma mecanicista da empresa como uma máquina e 

das pessoas como suas engrenagens. As organizações eram estruturas funcionais, 

burocráticas e impessoais, com grande hierarquia e centralização, com regras e 

procedimentos prescritos para a tarefa. Trabalhava-se com a produção de escala e com foco 

no baixo custo. O processo decisório girava em torno do executivo principal, que definia 

claros objetivos e exercia seu controle percorrendo a pirâmide hierárquica. Como as tarefas 

eram repetitivas, a força de trabalho era relativamente homogênea, com cada funcionário 

atuando em funções pré-estabelecidas, sob uma liderança autoritária. A eficiência era o 

lema, e o treinamento dado aos funcionários tinha a função de habilitá-los tecnicamente, 

diminuindo seus erros e, conseqüentemente, aumentando a produtividade. Por fim, as 

empresas atuavam principalmente em mercados domésticos.   

Esse início de século, no entanto, tem sido caracterizado por uma crescente 

velocidade de transformações que, inevitavelmente, impõe um novo horizonte de visão 

para as pessoas e organizações, traçando novos paradigmas. O grande desenvolvimento 

tecnológico observado e vivido por todos nas últimas décadas contribuiu para essa 

mudança. Porém precisa-se atentar para o fato de que o desenvolvimento tecnológico por si 
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só não será suficiente para sustentação de vantagem competitiva para as organizações. A 

tecnologia poderá somente nivelar as empresas. O diferencial competitivo estará nas 

pessoas que as integram. Tendo este cenário como pano de fundo, é preciso que os 

sistemas de gestão de pessoas, bem como o desenvolvimento dessas pessoas, acompanhem 

toda a evolução tecnológica que se vivencia atualmente. 

Não só as máquinas substituíram o trabalho repetitivo e deram mais velocidade à 

produção como também, principalmente, o volume de informações disponíveis 

transformadas em conhecimento cresceu de forma considerável.  

Na verdade, o conhecimento está se tornando o fator de produção mais importante, 

deixando para trás o capital e a mão-de-obra (Drucker, 1999); e a educação e qualificação 

da força de trabalho será a principal vantagem competitiva do século XXI. Motivo: está 

surgindo um conjunto totalmente novo de tecnologias que exigirá que o trabalhador médio, 

seja no setor administrativo seja no de produção, adquira qualificações que não eram 

obrigatórias no passado. Essas qualificações vão além das responsabilidades limitadas de 

determinado cargo,  alcançando um conjunto amplo de habilidades necessárias para que o 

trabalhador se adapte às novas tecnologias e mudanças no mercado de trabalho (Lester 

Thurow, 1999)  

Sob o domínio do que se convencionou chamar de era da economia industrial, o 

aprendizado orientava-se para um período restrito, considerando o tempo de vida de um 

indivíduo. Na era do conhecimento, a dinâmica da mudança tecnológica exige um 

aprendizado constante e uma atualização permanente durante a vida profissional.  

Diante do novo ritmo e velocidade, as organizações vêem-se obrigadas a alterar sua 

forma de atuação para responder ao mercado. Os níveis hierárquicos tendem a diminuir 

para tornar a organização mais flexível e acelerar o processo decisório. A estrutura formal 

de tarefas caminha para o trabalho em equipe para a realização de atividades por projetos 

(Malvezzi, 1994).   

Na opinião de Vitelli (2003), o trabalho é inserido em um contexto de maior 

autonomia, com foco no processo e no indivíduo com suas habilidades particulares e em 

sua capacidade de antecipação às mudanças. O foco de atenção transfere-se do baixo custo 
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para o curto tempo de resposta ao mercado. E não se pode deixar de mencionar que as 

empresas passaram a atuar globalmente, o que evidencia a ordem de grandeza dessa 

velocidade. Conceitos como globalização, competitividade, inovação tecnológica e rápida 

disseminação de informações fazem parte do dia-a-dia de qualquer organização. 

Conforme Chiavenato (1999), o mundo moderno  caracteriza-se por tendências que 

envolvem globalização, tecnologia, informação, conhecimento, serviços, ênfase no cliente, 

qualidade, produtividade e competitividade. Todas essas tendências estão afetando e 

continuarão a afetar a maneira pela qual as organizações utilizam as pessoas. 

Ainda nesse contexto, Alperstedt (2000) considera que a obtenção e a seleção 

adequada de informações pode representar o diferencial competitivo necessário para 

determinar vantagens competitivas para uma organização. Cabe destacar que a agregação 

de informações selecionadas serve de base para a geração de conhecimento. O 

conhecimento está, portanto, se transformando no recurso que mais agrega valor aos 

negócios e, por conseguinte, à economia.  

Segundo a autora, as empresas, cientes da importância do conhecimento na sua 

arena de atuação e impelidas a buscar e manter uma força de trabalho em processo 

permanente de aprendizagem, vêm desenvolvendo diferentes estratégias de atuação. Uma 

delas é a criação de universidades corporativas. Estas vêm sendo criadas por diversas 

empresas dos setores industrial e de serviços, com o objetivo principal da manutenção de 

empregados com elevado potencial de agregação de valor, representando uma fonte 

potencial de vantagens competitivas. 

Antes de se dar início à análise das bases conceituais acerca das universidades 

corporativas, faz-se necessário abordar o tema da aprendizagem organizacional e esta 

como uma abordagem mais ampla, englobando a universidade corporativa como um meio 

de aprendizagem organizacional.  Para Arie de Geus (1998), “a capacidade de aprender 

mais rápido que seus concorrentes pode ser a única vantagem competitiva sustentável”. 

Cada vez mais se faz necessário o estreitamento da relação entre o trabalho e a 

aprendizagem.  



 4

Senge (1990) comenta que o sucesso de uma empresa vai depender de sua 

capacidade de expansão de aprendizado, envolvendo todos os membros da organização. 

Deixa-se de lado a visão de que a solução para os problemas é exclusividade da alta 

gerência. Parte-se do princípio de que todos são aprendizes, pois o ato de aprender faz 

parte da natureza humana. Para ele, o domínio de determinadas disciplinas básicas é o que 

distinguirá as organizações que aprendem das “organizações controladoras” e autoritárias. 

As disciplinas são vistas como caminhos de desenvolvimento para aquisição de 

determinadas habilidades ou competências. Trata-se de um corpo de teoria e técnica que 

deverão ser dominadas e colocadas em prática. 

Observa-se que o papel das organizações no aprendizado de seus funcionários vem 

se ampliando cada vez mais. A educação corporativa focaliza o desenvolvimento do 

quadro de pessoal com vistas à obtenção de resultados nos negócios. Trata-se de um 

modelo de treinamento diferenciado, estruturado tanto para transmitir conhecimentos 

específicos sobre assuntos nos quais os funcionários apresentam algumas deficiências 

quanto preparar esses funcionários para os desafios vindouros. 

Para Margerison (1992), um número considerável de organizações vem criando sua 

própria business school, motivado pela convicção de que interessa à empresa integrar o 

trabalho e a aprendizagem de maneira mais consistente, como forma de ampliar as 

habilidades de seus recursos humanos, visando a continuidade da prestação de um serviço 

de qualidade para a empresa. 

Meister (1998) reforça a afirmação acima ao apontar que a proliferação de cursos 

formais pelas próprias empresas é conseqüência do crescente interesse organizacional pelo 

desenvolvimento permanente de colaboradores capacitados. A autora afirma que “as 

atividades de ensino dirigidas pelas empresas promovem um programa de capacitação 

orientado aos objetivos da organização, garantindo uma mensagem unificada e uma 

linguagem comum”. 

Mediante as afirmações acima, constata-se uma mudança de paradigma entre o 

tradicional centro de treinamento e o surgimento da Universidade Corporativa. Enquanto o 

objetivo do primeiro é desenvolver habilidades, o do segundo é desenvolver as 

competências essenciais. O foco passa do aprendizado individual para o organizacional. A 



 5

ênfase deixa de ser nas necessidades individuais para as estratégias de negócios, enquanto 

o público deixa de ser apenas interno para atingir também o externo, incluindo acionistas, 

fornecedores, clientes em geral. 

É fundamental destacar que a criação dos cursos formais pelas empresas, tornados 

disponíveis por meio das suas universidades corporativas, não se restringe apenas à seara 

da administração e gerência, abrangendo as áreas de informática, engenharia e outras 

consideradas vitais para o campo de atuação da organização. 

O entendimento acerca das universidades corporativas exige, necessariamente, a 

discussão prévia de suas características. As universidades corporativas apresentam 

características bastante variadas, que foram agrupadas em tópicos selecionados pontuando 

diferentes arranjos organizacionais (Peak, 1997): 

Origem do investimento: o aporte financeiro do total quase absoluto de 

universidades corporativas é sustentado pelas empresas às quais estão ligadas, desde o 

momento de sua gênese até o fortalecimento de suas atividades. Por outro lado, opções de 

investimento na criação de universidades corporativas vêm ganhando espaço, como é o 

caso de consórcios entre empresas não concorrentes; 

Espaço físico: um número expressivo de universidades corporativas conta com 

instalações próprias, outro tanto se vale da locação de espaços em hotéis e similares. Há 

ainda exemplos de universidades corporativas que utilizam as instalações físicas de 

instituições parceiras de ensino superior, e também um número crescente de universidades 

corporativas virtuais, que não contam com qualquer tipo de arranjo físico. Existem, 

evidentemente, infinitas combinações entre essas possibilidades;  

Créditos reconhecidos por instituições de ensino superior parceiras e outorga 

independente de diplomas: uma pesquisa desenvolvida por Meister (1998) em 100 

universidades corporativas revela que 25% delas fornecem créditos universitários e 40%  

pretendem criar meios para atingir o mesmo fim. Tais créditos são oriundos de parcerias 

estabelecidas entre universidades corporativas e instituições de ensino superior, os quais 

são reconhecidos para fins de obtenção de um diploma, reduzindo o tempo ou o número de 

disciplinas necessárias para a integralização de um curso.  
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Composição do corpo docente: a composição do corpo docente é variável. Algumas 

universidades corporativas valem-se de executivos da empresa e/ou de consultores 

externos especializados, outras recorrem a professores universitários titulados, existindo 

ainda as que treinam profissionais da própria empresa para adquirir habilidades didáticas. 

Ainda que prepondere um ou outro tipo, combinações entre essas possibilidades ocorrem 

com alguma freqüência; 

Clientela: além da prestação dos serviços educacionais aos empregados da empresa, 

principal classe atendida, uma série de universidades corporativas estende seus serviços 

educacionais a clientes, fornecedores, franqueados, outras empresas e até mesmo ao 

público interessado em geral. Cabe destacar que pertencem ao rol de clientes todos os 

intermediários no processo de venda: revendedores, distribuidores, atacadistas e lojistas.  

Ao observarem-se as características das universidades corporativas percebe-se que 

estas diferem substancialmente dos tradicionais departamentos de treinamento e 

desenvolvimento das empresas.  

Nesse sentido, a definição proposta por Alperstedt (2000) para as universidades 

corporativas privilegia não apenas a formação estratégica de desenvolvimento de 

competências essenciais ao negócio da empresa, mas também, paralelamente, a detenção 

de duas características fundamentais. Uma dessas características é  a não restrição dos 

serviços educacionais aos empregados, com destaque para abertura ao público externo em 

geral. A outra é o estabelecimento de parcerias com instituições de ensino superior, com 

destaque para a validação dos créditos cursados e a possibilidade de outorga de diplomas 

ou, ainda, a outorga de diplomas de forma independente.  

Apesar de claramente distintas das tradicionais instituições de ensino superior em 

termos de objetivos, uma série de universidades corporativas não restringe  sua prestação 

de serviços educacionais aos empregados, estendendo seus serviços para além das 

fronteiras da empresa, abrangendo  fornecedores, clientes, franqueados e/ou a comunidade 

externa. Algumas dessas instituições têm tornado os seus programas acessíveis ao público 

interessado em geral, e outras vêm transformando sua universidade corporativa em  fonte 

expressiva de receita (Alperstedt, 2000).  
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Nesse particular cabe destacar que a prestação de serviços educacionais pelas 

universidades corporativas ao público interessado em geral, sempre voltada para a área de 

negócio da empresa, pontuada por tópicos de gestão e tecnologia, era, até recentemente, de 

responsabilidade exclusiva das instituições de ensino superior.  

A expressão “universidade corporativa” invariavelmente suscita questões  sobre as 

razões para essa denominação e, principalmente, que semelhanças ou que diferenças 

existem entre elas e as instituições de ensino superior tradicionais. Tal expressão é reflexo 

da tradução livre da expressão recorrente na literatura americana: “corporate university”. 

O uso do termo “corporate” é decorrente do fato de que essas instituições estão atreladas a 

empresas, revelando que, pelo menos em princípio, a prestação de serviços educacionais 

não constitui por si só o seu objetivo fundamental.  

Quanto à adoção do termo “university”, é justificada pelos empresários de 

diferentes formas. Todas, porém, voltadas para denotar uma seriedade de propósito, em 

termos de comprometimento com os objetivos pretendidos. Meister (1999) destaca que 

também é arrolado, como justificativa para uso do termo, o objetivo de criação de uma 

marca para  seus programas educacionais, materiais didáticos e processos.  

É evidente que o uso do termo “university” não confere a essas instituições a 

mesma conotação que a palavra possui no sistema educacional. A palavra universidade no 

contexto do ensino superior é utilizada para caracterizar uma instituição que compreende 

um conjunto de faculdades ou escolas que atuam na especialização profissional e científica, 

e cuja função primordial é garantir a conservação e o progresso nos diversos ramos do 

conhecimento, através do ensino e da pesquisa (Ferreira, 1995).  

Davis & Botkin (1994) enfatizam as atividades desenvolvidas pelas empresas por 

meio de suas universidades corporativas como mudanças ocorridas no setor educacional 

orientadas pelas exigências da economia do conhecimento. Segundo os autores, apesar de 

relevante, o surgimento das universidades corporativas é apenas um dos elementos 

representativos desse movimento. 

Ives & Jarvenpaa (1996), além de destacar a presença das universidades 

corporativas no cenário da educação superior, acrescentam outras situações que 
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contribuem para o destaque do setor empresarial nesse ambiente: a oferta de salas de aula 

virtuais, produtos multimídia e audiovisuais, por instituições distintas das instituições de 

ensino superior tradicionais. Realce ainda maior é atribuído à Internet, que torna 

informações acessíveis, a um custo modesto, em qualquer lugar do mundo.  

Na opinião de Alperstedt (2000), apesar de identificada uma série de forças de 

mudanças atuando sobre as instituições de ensino superior tradicionais, o papel das 

universidades corporativas nesse contexto é destacado.  

Peterson e Dill (1997) do Center for the Study of Higher and Postsecondary 

Education – CSHPE, da Universidade de Michigan, reforçam esse raciocínio ao afirmarem 

que enquanto o uso eficiente da tecnologia de informação é a chave para mudanças nos 

core processes – ensino, aprendizagem e pesquisa - das instituições tradicionais de ensino 

superior; a ameaça de novos entrantes é provavelmente a maneira mais tangível de 

visualizar a reconfiguração do emergente setor do conhecimento superior (ver Figura 1.1.a). 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.1.a - Forças que atuam na reconfiguração do setor do conhecimento superior 
Fonte: Peterson e Dill (1997) 

 

As universidades corporativas surgiram como complemento estratégico do 

gerenciamento do aprendizado e desenvolvimento dos funcionários de uma empresa 

(Meister, 1999).   
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missão de alinhar as iniciativas de treinamento com a estratégia da organização, 

considerando a cultura organizacional, o contexto organizacional (indústria, fornecedores e 

mercado) e as competências essenciais.  

A crença de que as competências, as habilidades e o conhecimento formam a base 

de vantagem competitiva reforça a necessidade de intensificar o desenvolvimento dos 

funcionários nesses âmbitos e justifica, portanto, a existência da universidade corporativa 

(Éboli, 1999).   

Nos Estados Unidos, muitas empresas determinadas a se tornar líderes de mercado 

na economia global, lançaram suas universidades corporativas como forma de garantir 

vantagem competitiva sustentável por meio do aprendizado permanente, fazendo dessas 

universidades um complemento estratégico para educar não só os funcionários, mas 

também clientes, fornecedores, parceiros e a comunidade. Hoje já é  considerável o número 

de empresas com universidades corporativas nos Estados Unidos (Meister, 1999). 

Na opinião de Harry Stonecipher, presidente e CEO de McDonnell Douglas 

Corporation,  

“um dos traços que distingue as melhores empresas é sua capacidade de 

produzir um superávit de líderes. As melhores organizações do mundo são 

exportadoras e talentos de liderança, importados pelas demais. Nossa meta 

ao criar o McDonnell Douglas Learning Center é aumentar o valor da 

nossa empresa para seus clientes e acionistas, fortalecendo a capacidade de 

nosso pessoal (…) aprender (…) trabalhar juntos e, o mais importante, 

liderar”. 

No novo contexto, não há mais espaço para o departamento de treinamento e 

desenvolvimento com enfoque somente em qualificações técnicas para o nível gerencial, 

com caráter reativo, oferecendo treinamento apenas quando é percebida uma deficiência de 

desempenho. O aprendizado não pode mais estar isolado em salas de aula.  

Se os novos paradigmas colocam o indivíduo e o conhecimento como centro de um 

sistema, o departamento de treinamento e desenvolvimento, cujo foco são as pessoas, deve 

necessariamente compreender esse sistema e a participação do indivíduo no processo, 
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desenvolvendo-o continuamente conforme as demandas do ambiente. Esse 

desenvolvimento estende-se por toda a empresa à medida que as organizações tornam-se 

mais enxutas, com menos níveis hierárquicos, o que propicia o surgimento das equipes de 

trabalho (Alperstedt, 2000). 

Assim, os gerentes assumem também o papel de instrutores, ensinando os conceitos 

que utilizam no dia-a-dia de sua vida profissional e adequando esses conceitos à realidade 

dos participantes. Como exemplo, pode-se citar a Tennessee Valley Authority (empresa que 

atua no ramo de energia), onde os gerentes participam ativamente na TVA University, 

assumindo o papel que a empresa considera adequado, como gerente, líder e instrutor. A 

empresa ainda salienta a vantagem econômica de se utilizar a própria força de trabalho, em 

vez de contratar instrutores profissionais.  

Em seu livro “Educação Corporativa - A Gestão do Capital Intelectual Através das 

Universidades Corporativas”, Jeanne Meister desenvolveu um modelo a partir de  pesquisa 

realizada em nível mundial com cinqüenta empresas que possuíam universidades 

corporativas, levantando sua filosofia, funcionamento, objetivos e programas oferecidos.  

Na opinião de Patrícia Parker, presidente da SBC Center for Learning,  

“com a chegada do novo milênio, as corporações farão uma análise, cada 

vez mais detalhada, das organizações voltadas ao aprendizado e da 

maneira como compartilham e distribuem o conhecimento. O livro de 

Jeanne Meister irá ajudá-lo a preparar-se para essa nova etapa da 

aprendizagem corporativa…aprendendo com inúmeras organizações que 

iniciaram essa viagem.”  

As empresas pesquisadas encontram-se em diferentes estágios de maturidade, 

havendo programas de treinamento consolidados, que abrangem clientes e fornecedores, 

nas mais estabelecidas (Motorola University, Disney University e General Electric 

Crotonville), e outras formadas há poucos anos, como o Bank of Montreal Institute for 

Learning e a Tennessee Valley University. Apresentam-se ainda em diversos formatos e 

tamanhos: algumas, como a Dell University, assumiram o formato virtual, enquanto outras, 

como a Motorola University, possuem unidades físicas espalhados pelo mundo.  
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A Motorola University atua, há mais de vinte anos, como um agente de mudanças 

na Motorola, aprimorando iniciativas de negócios críticos, tais como Qualidade Six Sigma, 

Redução do Ciclo e Satisfação Total do Cliente. Ao mesmo tempo, desenvolve seus 

recursos humanos por meio de programas abrangentes, como Suporte ao Desempenho, 

Desenvolvimento Profissional e Liderança. Seu portfólio de soluções permite então que a 

corporação cumpra seus objetivos estratégicos de negócio, melhore o desempenho, forneça 

resultados quantificáveis e agilize as mudanças. 

Diversificando seus programas, a Motorola University adquire experiência 

considerável em uma variedade de setores, permitindo-lhes atacar os problemas 

estratégicos e organizacionais com discernimento, precisão e agilidade. Utilizando 

metodologias pioneiras comprovadas, implementadas e revisadas continuamente na 

empresa, os consultores da Motorola University ajudam os clientes a identificar recursos 

em suas organizações de forma que as melhorias sejam contínuas. 

Atualmente, podemos caracterizar a Motorola University como uma organização de 

soluções de desempenho, orientada pelos objetivos estratégicos dos negócios da Motorola, 

bem como pelos clientes, fornecedores e parceiros em todo o mundo. 

O Grupo Algar tem sua sede em Uberlândia, estado de Minas Gerais e constitui-se 

de um complexo de vinte e três empresas, sete mil funcionários, atua nas áreas de 

telecomunicações, agribusiness, serviços e entretenimento. Classificou-se como o sexto 

colocado no guia “100 melhores empresas para você trabalhar” (Exame, 2001, p.45), e sua 

Universidade Corporativa é considerada benchmark no mercado. 

A Algar Universidade Corporativa (UniAlgar), criada em 1998, tem como missão: 

“Promover a gestão do conhecimento e o desenvolvimento do capital intelectual do Grupo 

Algar, através do processo de aprendizagem contínua.” (Algar, 2001). Uma particularidade 

da UniAlgar é que, em todos os cursos de treinamento, os funcionários só ganham 

certificação depois que desenvolvem um projeto de negócio possível de ser executado na 

empresa. Segundo a coordenadora da UniAlgar, essa é a diferença prática das 

Universidades Corporativas  para as simples áreas de treinamento e desenvolvimento 

encontradas em praticamente todas as empresas. (Algar, 2001).  

Outra referência no Brasil é a Universidade da AmBev, nome que recebeu depois 

da fusão com a Antarctica, em abril de 2000, teve seu embrião no antigo Instituto Brahma 
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fundado em 1991, para gerir programas de formação e de especialização para o pessoal da 

rede de distribuidores Brahma/Skol.  

Segundo Luchetti, diretor de Recursos Humanos da Ambev, “Nunca quisemos ter 

uma sede física. A universidade é virtual”. As atividades são desenvolvidas nas unidades 

da companhia ou em hotéis, salas do SENAI e outros locais. Além disso, a empresa possui, 

desde 1999, uma TV corporativa, um sistema fechado de televisão que transmite, uma vez 

por semana, em dois horários distintos, temas sobre vendas e atendimento. (Izidoro, 2001)  

A Universidade Corporativa também oferece sessenta módulos de cursos na 

Intranet, e tanto a avaliação quanto a emissão de certificado se dão à distância. A 

Universidade AmBev mantém o Master in Business AmBev, que toma emprestada a sigla 

dos famosos cursos de administração de negócios, mas apresenta significado diferente. O 

curso é realizado em dez módulos e busca tornar os participantes conhecedores da cadeia 

produtiva da companhia. (Izidoro, 2001) 

Além destas, pode-se citar outras universidades corporativas bem-sucedidas nos 

Estados Unidos, destacando-se entre as mais conhecidas: Arthur Andersen Center for 

Professional Development, Arthur D. Little School of Management, Hamburger University, 

da McDonald’s, Oracle University e Sears University. No Canadá, por exemplo, destacam-

se o Bank of Montreal Institute for Learning e The Eaton School of Retailing. Na Europa, 

entre outras, destaca-se a Nokia na Finlândia, a Universidade Corporativa de Únion Fenosa 

na Espanha, além de campus de universidades corporativas americanas.  

Por outro lado, a Cisco Systems, apesar de não possuir uma universidade 

corporativa, criou o Cisco Learning Partner Program, valendo-se de Internet working 

externo especializado, através da certificação e licenciamento dos Learning Partners, para 

darem formação tecnológica certificada sobre produtos e soluções Cisco.  

Suas soluções de rede, que utilizam o protocolo IP da empresa constituem a base 

para a Internet e para a maioria das redes empresariais, educacionais e governamentais em 

todo o mundo. Atualmente, cerca de 85% das mensagens ou transações que passam pela 

Internet são transportadas através de equipamentos Cisco. Suas soluções procuram 

assegurar que as redes, públicas ou privadas, operem com o máximo desempenho, 

segurança e flexibilidade, o que só pode ser alcançado com a existência de profissionais 
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altamente especializados. Estes estão sendo preparados através do seu Learning Partner 

Program. 

A Cisco Portugal, por sua vez, obtém a vanguarda das últimas ações da empresa, 

como uma nova forma de difusão de conhecimento, que extravasa os limites da 

organização. Lançou um programa para o seu canal não certificado de Especialização em 

Soluções para Pequenas e Médias Empresas, com o objetivo de criar um título de âmbito 

nacional em soluções para empresas de médio e pequeno porte. Este título permite o acesso 

a uma série de benefícios, como a aquisição de informações especificas de soluções para 

pequenas e médias empresas, a colaboração em Marketing através de brochuras, etc. Os 

clientes Cisco estão gerando soluções que, através daquele canal, poderão ser partilhadas 

com outros clientes da empresa. 

Na América Latina, destacam-se o Centro Internacional de Educación y 

Desarrollo – CIED, universidade corporativa da companhia Petróleos de Venezuela S.A. – 

PDVSA, e a Fundametal University, da Siderúrgica Venezoelana S.A. – SIVENSA.  

Outras instituições brasileiras já merecem destaque no cenário empresarial pela 

consistência que suas ações possuem e pelos resultados que conseguem já atingir. A 

Universidade Corporativa da Petrobrás, a Universidade Telemar – UNITE, na área de 

telecomunicações, a Academia Universidade de Serviços, do grupo Accor, Boston School, 

do BankBoston, Visa Training,  Universidade Datasul e Universidade Caixa Econômica 

Federal também já são alvos de visita de empresas estrangeiras para conhecimento dos 

modelos adotados. 

O caso da companhia de petróleo brasileira Petrobrás merece também destaque, 

pela amplitude e relevância dentro de um contexto de negócios complexo. A Petrobrás 

possui aproximadamente 38 mil funcionários e 60 mil contratados. A companhia possui 34 

unidades de negócio, com atuação em todos os estados brasileiros e em mais de dez países. 

Em seu quadro de cargos, perfis profissionais e competências necessárias existem 

aproximadamente 53 carreiras e 42 áreas de conhecimento, e os novos colaboradores 

ingressam na empresa com uma média de 30% das competências necessárias. 



 14

A Universidade Corporativa Petrobrás introduziu o conceito de desenvolvimento 

profissional diferenciado aliado ao modelo de capacitação e treinamento tradicionais. São 

cerca de 3.000.000 horas de treinamento e desenvolvimento. Porém a universidade já 

promove 24 mil eventos de capacitação, 900 deles sendo caracterizados em outros países. 

Possui relevância a quantidade de programas de capacitação de especialistas, caracterizada 

por 14 projetos internos de pós-graduação. 

O  modelo utilizado por aquela universidade é composto de três premissas: 

Valores: Incutir os valores da empresa quando da admissão e cultivá-los durante a 

carreira. 

Competências: Desenvolver e implantar  programas de treinamento e 

desenvolvimento para redução dos hiatos de competências. 

Estratégias: Viabilizar as estratégias de negócio da empresa com ações de 

capacitação interna, no modelo da universidade corporativa, voltadas para toda a cadeia de 

valor. 

Apesar das diferenças encontradas entre as diversas empresas pesquisadas, o 

modelo identifica objetivos e princípios comuns que as regem, conforme refere Alperstead 

(2000). O espaço físico e as tecnologias utilizadas são um exemplo de princípios comuns 

que se alternam conforme a organização. Apesar de as empresas enfatizarem a 

universidade corporativa como um processo de aprendizagem a qualquer hora e em 

qualquer lugar, algumas consideram necessário um amplo espaço físico para sua 

universidade, como símbolo da importância dada pela empresa ao aprendizado e também 

como um local de encontro para  troca de conhecimentos.  

Existem muitas outras empresas que já possuem modelos bem definidos, como a 

Unisys, Embraer, Serasa, Universidade Correios, Motorola, Rede Globo de Televisão. 

De fato, as universidades corporativas personificam a filosofia de aprendizagem da 

organização, cuja meta é oferecer a todos os funcionários o conhecimento e as 

competências necessárias para que os objetivos estratégicos sejam alcançados. Para Bales, 
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o comprometimento da Motorola University com a inovação do sistema como um todo 

apontado para a pirâmide da liderança (ver Figura 1.1.b) como exemplo.  

  

 
Figura 1.1.b – A Pirâmide da Aprendizagem 
Fonte: Adaptado de Meister (1999) – Cortesia do NTL Institute for Applied Behavioral 
Sciences 

 

Bales diz que os estudantes adultos concentram sua aprendizagem no topo da 

pirâmide, onde dedicam tempo a conferências e leituras, e não na parte inferior dela, onde 

praticam fazendo ou ensinando os outros. A Motorola University no momento faz 

experiências com as escolas locais para criar mudanças através do impacto sobre a base da 

pirâmide – praticar fazendo ou ensinando os outros (Meister, 1999). Outras empresas 

optam pelo investimento em tecnologia, incluindo CBT (Computer Based Training), 

Intranet, Internet, vídeo-conferência e Learning Centers.  São todos novos instrumentos de 

ensino à disposição.  

Os treinamentos formais oferecidos em sala de aula ou distribuídos por outros 

meios também se estendem aos fornecedores e clientes, outro ponto em comum 

apresentado no modelo de Jeanne Meister: “a crença de que, para ser eficaz, o 

treinamento deve ser amplo estendendo-se pela cadeia de valor e criando, portanto, laços 

de parceria.”   
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Partindo-se do princípio de que a empresa faz parte de um sistema, surge a 

necessidade de compartilhar com todos os elos da cadeia os objetivos da organização, 

proporcionando um estudo em conjunto de quais são as competências necessárias à cadeia 

como um todo, para otimização do negócio. O fornecedor, antes tratado à distância, possui 

agora laços estreitos com a empresa. O cliente, que outrora apenas recebia treinamento de 

como utilizar os produtos, passa a conhecer melhor o contexto no qual se insere a empresa. 

Esta, conseqüentemente, alcança melhor desempenho frente ao mercado consumidor.  

Revendedores, distribuidores, atacadistas e varejistas também são envolvidos no processo, 

buscando consolidar todos os elos da cadeia, conforme demonstrado na Figura 1.1.c. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 1.1.c - Rede de Treinamento da Cadeia de Valores  
Fonte: Adaptado de Meister (1999) 

 

Os programas são estruturados em torno dos chamados “3 C’s”, ou seja, Cidadania 

Corporativa, Contexto e Competências Básicas. Apesar de os treinamentos variarem de 

empresa para empresa, essas três características têm formado um conjunto comum às 

universidades corporativas estudadas na pesquisa (Vitelli, 2000).   

Os treinamentos formais para funcionários de todos os níveis dão grande ênfase aos 

valores, crenças e cultura da organização, permitindo que todos se engajem nessa filosofia, 

desenvolvendo a Cidadania Corporativa. Acredita-se que esse enfoque estimule o orgulho 

do funcionário e fortaleça seu vínculo com a empresa, desenvolvendo nele um modo de 

 

 

Mercado Consumidor 

Mercado Consumidor 

EMPRESA 

 
Fornecedores 
 

Vendedores 
Revendedores 
Distribuidores 
Atacadistas 
Varejistas 

 
Clientes Finais 

Treinamento nas Competências básicas do Ambiente de Negócios 



 17

pensar compartilhado e estimulando-o a participar ativamente para que os objetivos 

estratégicos da organização sejam atingidos. É a forma de conscientizar os funcionários da 

identidade cultural da organização. Outro aspecto abordado no currículo é o contexto no 

qual a empresa está inserida.  Os funcionários precisam ter um quadro claro de qual é o 

negócio da empresa, quem são seus clientes, concorrentes e fornecedores e quais as 

melhores práticas adotadas por outras empresas, compreendendo seu papel no processo 

como um todo, para que os objetivos sejam atingidos.  

Por fim, os treinamentos abordam as competências básicas do ambiente de negócios, 

identificadas nas empresas abordadas na pesquisa. Elas envolvem o aprender a aprender, 

comunicação e colaboração, raciocínio criativo e resolução de problemas, conhecimento 

tecnológico, conhecimento de negócios globais, desenvolvimento de liderança e 

autogerenciamento de carreira (ver Quadro 1.1.a). 

Departamento de Treinamento  Universidade 
Corporativa 

Reativo  Foco  Proativo 
Fragmentada & Descentralizada     Organização  Coesa & Centralizada 
Tático  Alcance Estratégico 
Pouco/Nenhum Endosso/       

Responsabilidade 
Administração e Funcionários 
 

Instrutor Apresentação Experiência com Várias 
Tecnologias 

Diretor de Treinamento Responsável Gerentes de Unidades de Negócio 
Público-Alvo Amplo/ 
Profundidade Limitada 

Audiência  Currículo Personalizado por 
Famílias de Cargo 

Inscrições Abertas Inscrições  Aprendizagem no Momento Certo 
Aumento das Qualificações            
Profissionais  

Resultado Aumento no Desempenho no 
Trabalho 

Opera Função Administrativa Operação Opera como Unidade de Negócios 
Vá para o Treinamento Imagem Universidade como Metáfora de 

Aprendizado 
Ditado pelo Departamento de 
Treinamento      

Marketing  Venda sob consulta 

Quadro 1.1.a - Principais componentes da mudança no sentido da aprendizagem baseada 
no desempenho. 
Fonte: Adaptado de Meister (1999) 
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De acordo com Andrew S. Grove, chairman e CEO da Intel Corporation, para que 

o treinamento seja eficaz, ele precisa manter uma presença confiável e consistente. Os 

funcionários devem poder contar com algo sistemático, e não com um esforço de resgate, 

convocado para solucionar o problema do momento. Em outras palavras, o treinamento 

deve ser um processo contínuo, e não um evento que ocorre apenas uma vez. 

A universidade corporativa também percorre o processo de seleção de parceiros de 

aprendizagem, que envolvem profissionais de treinamento, consultores e instituições de 

educação de nível superior. Algumas universidades corporativas buscam, com essas 

últimas, conceder a seus funcionários diplomas reconhecidos e até cursos MBA. É a forma 

de garantir a seus funcionários sua empregabilidade e ao mesmo tempo direcionar os 

esforços do aprendizado organizacional especificamente para o alcance de uma maior 

vantagem competitiva (Alperstedt, 2000).    

Por vantagem competitiva entende-se uma superioridade relativa obtida por uma 

organização no mercado, que a permite diferenciar-se de seus concorrentes, oferecendo um 

maior valor ao cliente (Porter, 1989).  

Para Porter (1989), essa diferenciação pode advir de seus recursos tangíveis, que 

são ativos que possuem existência física e de fácil avaliação, ou de seus recursos 

intangíveis, que são ativos que não possuem existência física e, por isto, de difícil 

avaliação. O conceito de ativo intangível surgiu em resposta a um crescente 

reconhecimento de que fatores extracontábeis podem ter uma importante participação no 

valor real de uma empresa. Alguns desses valores são: patentes, marcas registradas, 

direitos autorais e direitos exclusivos de comercialização. Adquirir vantagem competitiva, 

no entanto, não é o suficiente. Na verdade, ela deve ser sustentável, o que significa que 

deve levar e manter a empresa em uma posição favorável em relação aos concorrentes.   

Nesse sentido, surgiu um reconhecimento explícito por parte de um crescente 

número de organizações de que seus ativos intangíveis são uma fonte essencial de 

vantagem competitiva. Rich Karlgaard, editor da Forbes, citado por Edvinson & Malone 

(1998), afirma que a inteligência humana e os recursos intelectuais constituem 

presentemente os ativos intangíveis mais valiosos de qualquer empresa, pois é nesses 

ativos que está depositado o conhecimento. 
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Nos próximos anos a área de T&D será certamente um dos segmentos que mais 

sofrerá mudanças dentro das organizações. Caberá a ela uma grande parte da gestão do 

conhecimento, do capital intelectual, bem como sua mensuração como principal ativo das 

organizações. Haverá grandes mudanças no processo educacional, com ênfase no ensino à 

distância e através de meios eletrônicos (internet, teleconferência etc). 

O principal instrumento para operacionalização dessa revolução na educação serão 

as Universidades Corporativas. Para efeito de uma compreensão mais rápida, segue uma 

quadro comparativo resumido entre a estratégia tradicional em treinamento e a estratégia 

competitiva, principal campo de atuação das Universidades Corporativas. 

 Área de Treinamento e Desenvolvimento 

Estratégia Tradicional Estratégia Competitiva 

Missão 

Educar pessoas  Melhorar a organização através do 
aprendizado contínuo e aplicado  

Objetivos 

Cumprir orçamentos  Aplicar aprendizado na realidade da empresa, 
lhorando continuamente sua performance  

Centro de custos  Centro de lucros  

Burocrático  Competitivo  

Sem vinculação com a cultura  Melhorando a cultura  

Estratégias 

Concentrada na sala de aula  Aberta para o mundo  

Visão endógena  Visão exógena, Entrevistas e Benchmarking  

Não há exigência de aplicação  Busca aplicação em projetos  

Não há vinculação com a avaliação de 
sempenho  

Serve como indicador de desenvolvimento de  
 carreira  

Responsabilidade da empresa  Responsabilidade conjunta entre colaborador e 
empresa  

Avalia os professores  Avalia a aplicação  

Consultores externos  Consultores internos e externos  

Tecnologia tradicional  Tecnologias avançadas  

Quadro 1.1.b – Comparativo entre a Estratégia Tradicional e a Estratégia Competitiva 
Fonte: Instituto MVC 



 20

Conclui-se que o surgimento das universidades corporativas como um novo modelo 

de gestão do conhecimento implica a admissão do fato de  as instituições de ensino 

superior tradicionais não serem mais as únicas responsáveis pelo processo de formação e 

educação dos indivíduos numa sociedade. Da mesma forma que essa realidade pode ser 

encarada como uma oportunidade, também pode sê-lo como uma ameaça às tradicionais 

escolas de ensino superior. O  desafio maior reside no reconhecimento e na conjugação dos 

dois centros de gestão do conhecimento e na consolidação de parcerias que possam trazer 

benefícios para ambas e, como conseqüência, para toda a sociedade. 

Seguindo esta mesma linha, o próximo item aborda a forma pela qual o 

conhecimento e sua gestão vêm sendo entendidos como a única vantagem competitiva 

sustentável.   

1.2 GESTÃO DO CONHECIMENTO 

“O conhecimento não é estático, é dinâmico, difícil de ser obtido e ser mantido atualizado 
e deve ser perseguido como o Santo Graal”. 

(Jashapara, 1993) 

 

A transição da era industrial para a era do conhecimento, decorrente principalmente 

dos avanços tecnológicos, da globalização dos mercados e da desregulamentação das 

economias, reflete-se em toda a sociedade e, por conseguinte, nas organizações.  

Na verdade, estamos passando do capitalismo industrial e financeiro para o 

capitalismo intelectual, onde as riquezas a serem acumuladas passam a ser o conhecimento 

e a informação. Com isso, os modos de produção, as diferenças culturais e étnicas, os 

valores e os sistemas de poder estão mudando em todo o mundo de uma forma radical, 

conjunta e abrangente dantes nunca vista. 

O contexto econômico atual  caracteriza-se pela alta competitividade, pela 

sofisticação dos consumidores e pela velocidade com que ocorrem mudanças. A 

efetividade operacional, baseada na redução dos custos, no aumento da produtividade e na 

melhoria dos produtos, é atualmente um imperativo para que as organizações consigam 

competir num mercado cada vez mais acirrado.  
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Por outro lado, as empresas devem ser flexíveis o suficiente para atender à 

sofisticação dos consumidores, ou seja, oferecer produtos de qualidade e adequados às 

necessidades e características individuais dos clientes. Para atingir esses objetivos, as 

empresas devem estar continuamente revisando seus processos produtivos, seus produtos, 

seus relacionamentos com clientes, fornecedores, etc. Para tanto, é necessário que haja uma 

constante inovação, que, por sua vez, é responsável pela velocidade com que ocorrem as 

mudanças nas formas de gestão empresarial.  

Assim, as organizações têm procurado desenvolver novas formas de trabalho, de 

comunicação, de estruturas e tecnologias e novos vínculos com os diversos agentes com os 

quais interagem. Num ambiente turbulento como o que se apresenta nos dias de hoje, não 

há vantagem competitiva sustentável senão através do que a empresa sabe, como consegue 

utilizar o que sabe, a rapidez com que aprende algo novo e, por que não dizer, a capacidade 

com que desaprende grande parte de seu passado para poder descobrir o futuro.  

No passado a vantagem competitiva era obtida através da localização, do acesso à 

mão-de-obra barata, aos recursos naturais e ao capital financeiro. Entretanto, quase sempre, 

a concorrência conseguia igualar esses diferenciais competitivos. Hoje, uma das principais 

formas de se obter vantagem competitiva sustentável é através da gestão pró-ativa do 

conhecimento, já que este é passível de gerar retornos crescentes e dianteiras continuadas. 

Isto ocorre porque o conhecimento reside nas pessoas e pode ser utilizado para a geração 

de novos conhecimentos, alavancando, desta forma, os negócios de uma empresa.  

Por conseguinte, o sucesso nos negócios do século XXI depende basicamente da 

qualidade do conhecimento que cada organização aplica nos seus processos 

corporativos/empresariais. O desafio de utilizar o conhecimento existente na empresa, com 

o objetivo de criar vantagens competitivas, torna-se crucial. Um conhecimento integrado, 

não apenas em nível individual, mas também em nível organizacional e, em certos casos, 

interorganizacional. Mais que isso, o que antes possuía um caráter estático passa a ser visto 

de maneira dinâmica: não basta integrar o conhecimento, é preciso estabelecer uma 

dinâmica de contínua aprendizagem, uma postura de aprender a aprender, para mudar 

sempre. 
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Tendo em vista os riscos e incertezas do ambiente globalizado, o conhecimento 

organizacional tornou-se essencial para a sobrevivência das organizações, uma vez que 

estas se tornaram verdadeiras salas de aula, onde são oferecidas formas diversificadas de 

informação que, uma vez convertidas em conhecimento, promovem benefícios para todos, 

seja na adaptação à nova realidade externa, seja ao novo comportamento organizacional na 

realidade interna. O foco principal da gestão do conhecimento é viabilizar a utilização do 

conhecimento no nível organizacional. 

A idéia – ou conhecimento pessoal – passa a configurar-se como conhecimento 

organizacional quando toma forma externamente, quando  é compartilhada com outras 

pessoas e assume o ponto central da discussão. Nesse ponto ocorrem os conflitos, mas a 

idéia – ou o conhecimento pessoal – já adquiriu forma e significado externo, explícito, 

onde a interação já se fez. A partir daí, a idéia, que era parte do conhecimento pessoal, 

enriqueceu-se na discussão, tomou forma e organizou-se como conhecimento aceito por 

todos e aplicável a uma ou a várias tarefas dentro do ambiente organizacional. 

De acordo com (Davenport & Prusak, 1998), conhecimento é uma mistura fluída de 

experiência condensada, valores, informação contextual e insight experimentado, a qual 

proporciona uma estrutura para a avaliação e incorporação de novas experiências e 

informações. Ele tem origem e é aplicado na mente dos conhecedores. Nas organizações,  

costuma estar embutido não só em documentos ou repositórios, mas também em rotinas, 

processos, práticas e normas organizacionais. 

O conhecimento, na sociedade homônima, não é puro nem simples, é uma mistura 

de vários elementos existentes no interior das pessoas, fazendo parte da complexidade e 

imprevisibilidade humanas. Internamente, as organizações, através das pessoas que as 

compõem, sempre procuraram, usaram e valorizaram o conhecimento, não constituindo 

algo de novo. A novidade está em reconhecer o conhecimento como ativo corporativo e 

entender a necessidade de geri-lo e cercá-lo com o mesmo cuidado dedicado aos demais 

ativos tangíveis. 

Na verdade, o conhecimento organizacional é inerente a todas as organizações e é 

definido como “a capacidade de executar tarefas que as pessoas não conseguem fazer 
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atuando de forma isolada, tarefas essas projetadas para criar valor para as partes 

interessadas na organização” (Garvin & Nayak, 1998). 

De acordo com Vasconcelos (2000),  

“Conhecimento e informação são palavras presentes hoje na pauta de 

muitas discussões, seja nas comunidades técnico-científicas, seja no 

universo das empresas. Os dois termos têm cruzado com tanta freqüência, 

que alguns chegam a tomá-los como sinônimos. Devido a esta relação 

intrínseca, é importante que se faça uma análise sobre o conceito 

‘informação’ e o conceito ‘conhecimento’ com base na literatura.”  

Nesse contexto, faz-se necessário distinguir a informação do conhecimento. 

Segundo relatam Nonaka & Takeuchi (1997), diferente da informação, o conhecimento 

“diz respeito a crenças e compromissos”, ou seja, à aquisição e ao domínio do 

conhecimento liga-se uma ação, e esta, por sua vez, remete a objetivos específicos, com 

significado. A informação é uma ferramenta para construção do conhecimento. Isolada ou 

agrupada, pode compreender apenas uma relação, uma lista de dados sem objetivo maior. 

O conhecimento, ao contrário, não obedece a esta estática, pois está envolvido com o 

processo evolutivo humano de exercitar a verdade das coisas.  

Davenport & Prusak (1998) reforçam que é “importante frisar que informação e 

conhecimento não são sinônimos”. Mais, “a informação é uma mensagem geralmente na 

forma de um documento ou uma comunicação audível ou visível”. Como acontece com 

qualquer mensagem, a informação tem um emitente e um receptor. Ela tem por finalidade 

mudar o modo como o destinatário vê algo, exercer algum impacto sobre seu julgamento e 

comportamento. 

Quanto ao conhecimento, Davenport & Prusak (1998) citam que  

“(...) tem origem na cabeça das pessoas. Valores e crenças são partes 

integrantes do conhecimento, pois determinam, em grande medida, aquilo 

que o conhecedor ‘vê’, absorve e conclui coisas diferentes nas mesmas 

situações, e organizam o conhecimento em função de seus valores. Uma das 
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razões pelas quais se acha o conhecimento valioso é que ele está próximo 

da ação e se pode usar para tomadas de decisões acertadas.” 

Peter Drucker (1993) considera que o recurso econômico básico não é mais o 

capital, nem os recursos naturais ou a mão-de-obra, mas sim o “conhecimento”. Vivemos 

nos novos tempos da “Sociedade do Conhecimento” ou do “Trabalhador do 

Conhecimento”, termos cunhados por Drucker nos anos 60.  

Quinn (1992) também entende que o poder econômico e de produção de uma 

empresa moderna está mais nas suas capacidades intelectuais e de serviço, do que em seus 

ativos imobilizados, como terra, instalações e equipamentos. Stewart (1998) observa: “As 

empresas que começaram a investir seus ativos em termos de conhecimento descobriram 

que estão prestes a entrar em uma mina de ouro”.  

Para Grant (1994), o conhecimento é o recurso mais importante que contribui para 

o sucesso da organização. Segundo Sveiby (1998), ao contrário da terra, do petróleo e do 

ferro, informação e conhecimento não são produtos intrinsecamente escassos. Eles podem 

ser produzidos pela mente humana a partir do nada. Segundo ele, uma economia baseada 

no conhecimento e na informação possui recursos ilimitados. 

Drucker (1993) afirma que, na sociedade do conhecimento, os trabalhadores do 

conhecimento desempenham  papel central.  

Grant (1994) relata que somente através do conhecimento as empresas podem se 

inovar, mantendo-se vivas, ativas e competitivas. O componente intelectual assumiu a 

supremacia, em detrimento do antigo modelo físico.  

De fato, o ambiente de trabalho mudou e continua mudando constantemente. Foi-se 

o tempo em que a principal capacidade de um bom profissional era gerar produtos 

eficientemente. Hoje, as empresas estão dando importância a requisitos como criatividade, 

flexibilidade, iniciativa e capacidade de tomar decisões. Estão procurando por pessoas que 

tenham e saibam fazer uso do seu conhecimento. 

Vários fatores provocaram essa mudança. Um dos principais é que a riqueza de 

uma empresa não é mais determinada exclusivamente pelos recursos materiais que possui e 
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controla, mas principalmente pela qualidade com que utiliza a informação disponível, pelo 

conhecimento especializado de seus colaboradores e pela competência de suas ações. O 

conhecimento agregado a um produto ou serviço e a eficiência com que ele é gerado são o 

seu componente principal (Drucker, 1994). 

Nesse sentido, em função dos novos paradigmas impostos por uma nova era em que 

o conhecimento tornou-se o recurso econômico mais importante para a competitividade 

das empresas, tornou-se primordial o seu gerenciamento. 

Stewart (1998) observa que o conhecimento se tornou o principal ingrediente do 

que produzimos, fazemos, compramos e vendemos, as empresas precisam aprender a 

gerenciar o conhecimento. O aumento da competitividade, aliado ao contínuo e assustador 

avanço da tecnologia, faz com que “os conhecimentos tenham um ciclo de renovação cada 

vez mais curto” conforme assinala Lévy (1995). Para tanto, as empresas tendem a se 

diferenciar pelo que sabem e pela forma como conseguem usar esse conhecimento. Numa 

economia global, o conhecimento  torna-se a maior vantagem competitiva de uma 

organização.  

Muitas são as definições encontradas para o termo “conhecimento”. Segundo 

Ferreira (1994), conhecimento é o ato ou efeito de conhecer. Idéia, noção. Prática da vida; 

experiência. Discernimento, critério, apreciação. Consciência de si mesmo. Nonaka e 

Takeuchi (1997), inspirados em Platão e Polanyi, consideram o conhecimento “um 

processo humano dinâmico de justificar a crença pessoal com relação à verdade”.  

Os mesmos autores entendem que a pedra fundamental da teoria do conhecimento é 

a diferenciação entre conhecimento tácito e conhecimento explícito, e que o segredo para a 

criação do conhecimento está na mobilização e conversão do conhecimento tácito. Ambos 

os conhecimentos se interagem e comunicam-se, complementando-se mutuamente. O 

conhecimento tácito é o que se obtém através da prática. Segundo Sveiby (1998), “o único 

conhecimento valioso é aquele que nos prepara para a ação, e esse tipo de conhecimento é 

aprendido de maneira mais difícil – pela prática”. 

Considerando a maturidade das práticas de gestão empresarial tradicional e 

administração, a necessidade de gerir o conhecimento da organização é uma discussão 
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recente, iniciada na década de 80, e que teve seu grande marco e explosão a partir de 1990 

com Peter Senge e seu conceito de organização que aprende.   

Segundo Senge (1990), essa organização é aquela na qual as pessoas expandem, de 

forma contínua, sua capacidade de criar resultados, onde surgem novos padrões de 

raciocínio, onde a inspiração coletiva é libertada, onde as pessoas aprendem a aprender em 

grupo.  

Na opinião de Nonaka & Takeuchi (1997), é um local onde são inventados novos 

conhecimentos, não como uma atividade especializada, mas como uma forma de conduta 

em um local em que todos os funcionários são trabalhadores do conhecimento.  

Para Garvin (1993), a organização de aprendizagem deve ser capaz de criar, 

adquirir e transferir conhecimento, bem como traduzi-lo em novas formas de 

comportamento.   

Pelo fato de o conhecimento ser um recurso tão valioso, sua gestão vem sendo 

considerada a vantagem competitiva sustentável nesse final de século (Davenport & 

Prusak, 1998).  

Drucker (1993) afirma: “Uma habilidade não poderia ser explicada por meio de 

palavras faladas ou escritas. Só poderia ser demonstrada e, portanto, a única forma de 

aprender uma habilidade seria através da experiência”. O conhecimento explícito foi 

considerado o modo dominante de conhecimento na tradição filosófica ocidental. Ele 

independe do indivíduo que o criou. É adquirido principalmente pela informação. É o 

conhecimento da racionalidade que envolve o conhecimento de fatos. Pode ser facilmente 

expresso em palavras e números e facilmente comunicado e compartilhado sob a forma de 

dados brutos, fórmulas científicas, procedimentos codificados ou princípios universais.  

Segundo Nonaka (1977), “o conhecimento explícito pode ser articulado na 

linguagem formal, inclusive afirmações gramaticais, expressões matemáticas, 

especificações manuais e assim por diante. Este tipo de conhecimento pode ser então 

transmitido, formal e informalmente entre as pessoas”. 
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Aranha (1992) argumenta: Todo conhecimento pressupõe o sujeito que quer 

conhecer e o objeto a ser conhecido, que se apresentam frente a frente, dentro de uma 

relação. O conhecimento é o ato, o processo pelo qual o sujeito se coloca no mundo e, com 

ele, estabelece uma ligação. A relação de conhecimento implica uma transformação tanto 

do sujeito quanto do objeto. O verdadeiro conhecimento se dá dentro do processo dialético 

de ida e vinda do concreto para o abstrato, processo esse que jamais tem fim e que vai 

revelando o mundo humano na sua riqueza e diversidade.  

Crawford (1994) afirma que conhecimento é entendimento, é “expertise”. É a 

capacidade de aplicar a informação a um trabalho ou a um resultado específico.  

Para Drucker (1993), “conhecimento é a informação eficaz em ação, focalizada em 

resultados”.  

O conhecimento é valioso, pois está próximo da ação, podendo ser utilizado para 

tomar decisões mais adequadas sobre estratégia, investimentos, concorrência, clientes e 

empregados. As pessoas nas organizações sempre buscaram, usaram e deram valor ao 

conhecimento, mesmo que de maneira implícita.   

Se o fator conhecimento é valioso para a organização e ao mesmo tempo precisa ser 

gerido, por ser algo valioso que pode garantir à organização uma vantagem competitiva 

sustentável, é preciso que ele entre em um ciclo contínuo de criação e utilização. Nonaka 

& Takeuchi (1997) centram sua análise no processo de criação e transformação do 

conhecimento dentro da organização e propõem uma nova abordagem para esse processo, 

baseados na experiência japonesa. Aqueles afirmam que os observadores ocidentais partem 

da visão da organização como uma máquina para “processamento de informações”, e o 

conhecimento é visto como sendo necessariamente explícito – algo formal e sistemático. 

Por outro lado, as empresas japonesas vêem o conhecimento como sendo basicamente 

tácito – algo dificilmente visível e exprimível. 

É enfatizada a importância do aprendizado tanto a partir da experiência direta 

quanto por tentativa e erro. Aprende-se não só com a mente, mas também com o corpo; “é 

preciso sentir”. “Criar novos conhecimentos não é apenas uma questão de aprender com 

outros ou adquirir conhecimentos externos. O conhecimento deve ser construído por si 
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mesmo, muitas vezes exigindo uma interação intensiva e laboriosa entre os membros da 

organização (...). As empresas no Japão acreditam que o conhecimento novo não pode ser 

criado sem uma profunda interação entre externo e interno. Para criar conhecimento, o 

aprendizado que vem dos outros e as habilidades compartilhadas com outros precisam ser 

internalizados – isto é, modificados, enriquecidos e traduzidos de modo a se ajustarem à 

identidade e auto-imagem da empresa” (Nonaka & Takeuchi, 1997).  

O modelo de criação do conhecimento de Nonaka & Takeuchi apóia-se no 

pressuposto de que o conhecimento humano é criado e expandido através da interação 

entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito. O conhecimento tácito transforma-

se em explícito (codificado), e o explícito transforma-se em tácito de uma forma dinâmica 

e interativa. Existem quatro modos de conversão (transformação) do conhecimento, a saber: 

De tácito para tácito. Um indivíduo pode, por vezes, partilhar seu conhecimento 

tácito diretamente com outro. O aprendizado aqui visa a habilidades implícitas, e isto se dá 

através de observação, de imitação e de prática. É a chamada socialização do 

conhecimento que, se encarada isoladamente, é considerada uma forma bastante limitada 

de criação de conhecimento, pois, como o conhecimento não é explicitado, não pode ser 

alavancado pela organização em sua totalidade. 

De tácito para explícito. O indivíduo também pode conseguir explicitar o seu 

conhecimento tácito através do diálogo ou quando desenvolve reflexão coletiva. Esse 

processo de conversão do conhecimento tácito para explícito é chamado de externalização. 

De explícito para explícito. Um indivíduo pode transformar seu conhecimento 

explícito em explícito a partir do momento em que troca e combina seu conhecimento 

através de meios como documentação, reuniões, conversas informais e até mesmo redes 

computadorizadas. Esse processo de conversão é chamado de combinação.    

De explícito para tácito. Um indivíduo pode também “aprender fazendo”, a partir 

do momento em que incorpora o conhecimento explícito ao seu conhecimento tácito. É a 

chamada internalização do conhecimento, quando são internalizadas nas bases do 

conhecimento tácito dos indivíduos, os modelos mentais ou know-how técnico 

compartilhado.  
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Segundo essa abordagem, o conhecimento está constantemente sendo transformado, 

difundido, sendo criado e recriado. 

A princípio, o modo da socialização normalmente desenvolve um campo de 

interação. Esse campo facilita o compartilhamento das experiências e modelos mentais dos 

membros de uma organização. Em seguida, o modo de externalização é produzido pelo 

diálogo ou pela reflexão coletiva significativos, onde o emprego de uma metáfora ou 

analogia significativa ajuda os membros da equipe a articularem o conhecimento tácito  

que, de outra forma,  revelar-se-ia difícil de ser comunicado. A partir daí, o modo de 

combinação é efetuado pela colocação do conhecimento recém-criado e do conhecimento 

já existente proveniente de outras seções da organização em uma rede, cristalizando-os 

assim em um novo produto, serviço ou sistema gerencial. Por fim, o aprender fazendo 

provoca a internalização (Nonaka & Takeuchi, 1997). Como já foi dito, esse processo não 

é linear, mas sim interativo e em forma de espiral conforme demonstrado na Figura 1.2.a. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura. 1.2.a - Modos de conversão do conhecimento.          
Fonte: Nonaka  & Takeuchi (1997) 
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Chamamos isso de espiral do conhecimento (ver Figura 10.2.b), na qual a interação 

entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito terá uma escala cada vez maior  à 

medida que subirem os níveis ontológicos.  

Assim, a criação do conhecimento organizacional é um processo em espiral, que 

começa no nível individual e vai subindo, ampliando comunidades de interação que 

cruzam fronteiras entre seções, departamentos, divisões e organizações (Nonaka & 

Takeuchi, 1997).  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.2.b -  Espiral de criação do conhecimento organizacional. 
Fonte: Nonaka  & Takeuchi (1997) 
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processo de socialização do conhecimento tácito pode ser comparado à formação dos 

artesãos da Idade Média, que começavam como aprendizes dos mestres artesãos e 

aprendiam desde as regras básicas até as sutilezas e os “macetes” do ofício através da 

observação, imitação, experiência e convívio durante vários anos. 

O conhecimento tácito é mais facilmente compartilhado dentro de uma organização 

do que entre indivíduos de diferentes organizações , pois ele depende de elementos 

culturais específicos de um determinado ambiente ou  visão de mundo, os quais estão 

ligados ao tácito cognitivo, que podem ser mais bem compreendidos pelas pessoas que 

convivem no mesmo ambiente. 

Já o conhecimento codificado é mais facilmente coletivizado, visto que possui a 

característica de ser não-rival, além de poder ser utilizado por muitos indivíduos ao mesmo 

tempo, e de sua transferência exigir poucos esforços e implicar baixos custos.  

Por conseguinte, para que o conhecimento possa ser transferido para muitos 

indivíduos, e com rapidez, é preciso que ele seja codificado. Isto é, passar da forma 

individual para a coletiva pela simples e rápida transferência. Já o conhecimento tácito 

passa do individual para o coletivo somente pela socialização (convivência, interação). 

O conhecimento flui e passa por transformações não somente dentro da organização, 

pois esta é um sistema aberto que interage com o meio. Portanto,  será incorporada à 

análise a dimensão interna/externa, uma vez que o conhecimento também está em 

constante circulação entre as organizações, instituições, usuários, indivíduos externos, 

dentre outros. Existem duas transferências possíveis na dimensão mencionada:  

1) transferência de conhecimento codificado de uma organização para outra  

2) transferência de conhecimento tácito de uma organização para outra. 

Ao circular ou ser transferido, o conhecimento se transforma em maior ou menor 

grau, pois cada ator interage de forma diferente com o novo conhecimento. O tácito, ao 

passar da forma individual para a coletiva ou da interna para a externa (ambas através da 

socialização, convivência), sofre grandes transformações, já que possui uma característica 

fortemente pessoal e não pode ser simplesmente transferido, deve ser aprendido, recriado e 
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incorporado. Por outro lado, o conhecimento codificado, ao circular, de interno para 

externo e de um indivíduo para outros, sofre poucas transformações, por ser ele facilmente 

transferível através de livros, manuais, etc.  

Conforme Nonaka e Takeuschi (1997), existem cinco condições capacitadoras em 

nível organizacional, as quais promovem a espiral do conhecimento, quais sejam Intenção, 

Autonomia, Flutuação e Caos Criativo, Redundância e Variedade de Requisitos. 

Intenção: Atua como elemento regulador no processo de geração do conhecimento, 

desenvolvendo a capacidade de adquirir, criar, acumular e explorar conhecimento. Para 

criar o conhecimento, as organizações devem estimular o compromisso dos seus 

funcionários, formulando e propondo sua intenção profissional. A “intenção” pode ser 

considerada a aspiração de uma empresa para o alcance de suas metas. 

Autonomia: Ao permitir que os membros de uma organização atuem de forma 

autônoma, ampliam-se as chances da empresa de recepção de idéias inéditas, inesperadas. 

As idéias originais emanam de indivíduos autônomos e difundem-se dentro da equipe, 

transformando-se então em idéias organizacionais. A autonomia aumenta a motivação dos 

indivíduos para a criação de novos conhecimentos. Faz-se necessário o estabelecimento 

dos limites de suas tarefas por conta própria. É importante que a equipe envolva membros 

de uma ampla gama de atividades organizacionais diferenciadas. 

Flutuação e Caos Criativo: Trata-se da adoção de uma atitude aberta em relação 

aos sinais ambientais como forma de exploração da ambigüidade, da redundância ou dos 

ruídos desses sinais para o aprimoramento de seu sistema próprio de conhecimento. É uma 

condição que encoraja a interação entre a organização e o ambiente externo. Faz com que 

os membros da empresa enfrentem um “colapso” de rotinas e comecem a questionar a 

validade das atitudes básicas em relação ao mundo. Esse processo contínuo de 

questionamento e reconsideração faz com que o indivíduo assuma um compromisso 

pessoal profundo, estimulando a criação de conhecimento organizacional. O caos criativo 

pode ser provocado intencionalmente e faz crescer a tensão dentro da organização, fazendo 

com que a atenção de seus membros se volte para a definição do problema e resolução da 

situação de crise. Para se obterem benefícios desse processo é mister que a empresa 
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desenvolva a habilidade de reflexão sobre suas ações, caso contrário parte-se para a direção 

do caos destrutivo. 

Redundância: No caso das condições capacitadoras, redundância consiste na 

existência de informações que transcendem as exigências operacionais imediatas dos 

membros da organização, precipitando o “aprendizado por intrusão” na esfera da 

percepção de cada indivíduo e acelerando o processo de criação do conhecimento. A 

redundância de informações dá à organização um mecanismo de autocontrole que a 

mantém voltada para uma determinada direção. É importante porque estimula o diálogo 

freqüente e a comunicação. Isto ajuda a criar uma base de conhecimento comum entre os 

funcionários, facilitando, assim, a transferência do conhecimento tácito. 

Complementando, a Criação do Conhecimento Organizacional deve ser processual, 

e, ainda segundo os autores, o processo consiste em: 

• Compartilhamento do conhecimento tácito: o rico e inexplorado conhecimento surge 

através do compartilhamento do conhecimento tácito dos indivíduos. 

• Criação de conceitos: através do diálogo contínuo e reflexão coletiva, forma-se o 

modelo mental e consolidam-se conceitos explícitos, alavancados pela variedade de 

requisitos, pela flutuação e caos, que fornece diferentes ângulos de visão, além da 

redundância de informações, que auxilia na compreensão da linguagem e 

compartilhamento do modelo mental.  

• Justificação de conceitos: é a justificação dos conceitos criados para que se configure 

como crença verdadeira justificada e se ajustem à intenção organizacional. 

• Construção de um arquétipo: depois do conceito justificado, combinando-se o 

conhecimento explícito recém-criado com o conhecimento explícito existente, este é 

transformado em arquétipo, algo tangível e concreto, e cuja proposta é facilitar o 

engajamento e a incorporação do conceito recém-criado. 

• Difusão interativa do conhecimento: este é um processo interminável que se atualiza 

continuamente e passa para um novo ciclo de criação de conhecimento em um nível 

ontológico diferente. 
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• Variedade de Requisitos: Deve existir uma variedade de requisitos internos, 

pertencentes à organização, proporcional à variedade e complexidade do ambiente para 

que se enfrentem os desafios impostos por ele. Para que se aumente a variedade, todos 

devem ter a garantia de acesso mais rápido à ampla gama de informações necessárias 

percorrendo o menor número de etapas. Salienta-se a importância da 

interdisciplinaridade e multidisciplinaridade na resolução de problemas. Os membros 

de uma organização podem enfrentar e resolver mais facilmente os desafios, se 

possuírem uma variedade de requisitos, que precisam ser continuamente aprimorados 

através da combinação de informações de forma eficaz e do acesso rápido à mais ampla 

gama de informações em todos os níveis da organização.  

Na verdade, o conhecimento é criado no momento em que a empresa percebe que é 

o conhecimento tácito do indivíduo que detona, através de suas habilidades, o processo de 

criação. A criação de idéias e o seu compartilhamento através da socialização tornam o 

processo organizacional dinamizado diante da consciência de que a observação, agregada 

ao conhecimento tácito do indivíduo e à estruturação da organização que propicie um 

ambiente de trabalho favorável, fará com que ocorra uma difusão interativa do 

conhecimento na empresa. Desta forma, a capacitação do indivíduo, e conseqüentemente 

da equipe e da empresa, estará ampliada quantitativa e qualitativamente. 

Vitelli (2000), considera que, por esse processo, o conhecimento percorre toda a 

organização do âmbito individual para o coletivo e organizacional, alternando-se e 

complementando-se nas dimensões tácita e explícita. A organização deve procurar criar 

mecanismos que percorram toda a espiral e desta forma, estará desenvolvendo uma cultura 

de gestão do conhecimento. 

Portanto, a filosofia de gestão do conhecimento deve preceder a implantação da 

universidade corporativa como algo mais abrangente, com o objetivo de permitir a 

existência de um processo contínuo de criação de conhecimento e de uma cultura de 

aprendizado permanente. Antes de se avaliar a possibilidade de implantação de uma 

universidade corporativa, as organizações devem questionar se estão prontas e dispostas a 

gerir seu conhecimento. Tendo esse ponto como referência, a organização estará 

priorizando seus recursos intangíveis por excelência e garantindo sua vantagem 

competitiva sustentável.    



 35

Nesse sentido, no próximo item será discutida a questão das universidades 

corporativas como fonte de vantagem competitiva. 

1.3 E COMO FICA A QUESTÃO DA VANTAGEM COMPETITIVA? 

“A universidade corporativa deve ser encarada como um estratégico guarda-chuva para 
todo tipo de educação, para todos os empregados e também para os consumidores, 
fornecedores e comunidade. Ela é sobretudo um processo e uma mentalidade que 
permeiam toda a organização, e não apenas um local físico de aprendizado.” 

(Marisa Éboli, 1999)  

 

Nos últimos anos, o mundo dos negócios, bem como o ambiente organizacional, 

vem sofrendo enormes transformações. Observa-se que desde o início do século XX até os 

dias atuais, da mesma forma que surgiu um bom número de contribuições, sempre dando 

especial ênfase a pontos específicos e relevantes, surgiram também vários modismos, 

como a reengenharia, a qualidade total, o downsizing, o empowerment e o outsourcing. 

Processos de evolução sempre ocorrem na humanidade. Porém, mais 

especificamente a partir da década de cinqüenta, o progresso cultural e as inovações 

tecnológicas começaram a acontecer num ritmo incrivelmente acelerado, causando 

impactos cada vez mais significativos nos meios organizacionais.  

Essas mudanças extremamente velozes, em especial no seio econômico – o 

mercado e, por conseguinte, produtos, serviços e empresas - exigem da organização 

moderna um diferencial em relação à concorrência. Essa vantagem constitui a chave para 

sua própria sobrevivência e continuidade. 

Porter (1989) conceitua essa vantagem competitiva como uma superioridade 

relativa que permite a uma empresa diferenciar-se de seus concorrentes. Por outro lado, se 

o número de empresas que adotam o modelo vem crescendo rapidamente, certamente essas 

organizações não estão se diferenciando de seus concorrentes mas, pelo contrário, 

igualando-se a eles.  Neste caso, o modelo pode estar sendo adotado como mais uma 

grande e única solução para todos os problemas organizacionais, como os vários modismos 

das últimas décadas. 
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Da mesma forma, há de se considerar que as universidades corporativas correm o 

risco de se tornarem apenas luxuosos Departamentos de Treinamento e Desenvolvimento, 

caso não priorizem em primeira instância uma cultura de aprendizado contínuo, em 

detrimento à atual cultura predominante nas universidades; pois sua implantação mera e 

simplesmente, com a construção de instalações físicas ou o desenvolvimento de 

tecnologias para fins de treinamento, não traz como conseqüência uma cultura de 

aprendizado contínuo.  

Conforme explica Bill Wiggenhorn, presidente da Motorola University:  

“quando cheguei aqui, não achava que um espaço físico fosse importante. 

Na verdade, opunha-me a ele porque não queria ser avaliado pelo modo 

como os dormitórios eram utilizados. Mas depois de cinco anos no 

desenvolvimento da Motorola University, percebi a importância de reunir 

funcionários nosso de todo o mundo em um mesmo local para compartilhar 

as melhores práticas e transferir conhecimento, não apenas do professor 

para o aluno, mas também do aluno para o aluno e do aluno para o 

professor. Portanto, agora temos vários locais de aprendizagem, mas a 

ênfase é o processo e não o espaço físico (Meister, 1999).” 

Dentro desse novo contexto organizacional moldado pelo desenvolver de uma 

cultura de aprendizado e de gestão do conhecimento, a universidade corporativa pode ser 

considerada como um dos instrumentos eficazes para o fortalecimento efetivo desse 

processo. Muito mais que criar uma universidade, as empresas devem nutrir uma filosofia 

de aprendizado contínuo, traduzida na gestão de seu conhecimento e de seu capital 

intelectual.  

Partindo de uma análise de como a gestão do conhecimento está sendo tratada no 

modelo da universidade corporativa desenvolvido por Jeanne Meister, observa-se que a 

autora cita inúmeras vezes a palavra conhecimento, mas não enfatiza a diferenciação entre 

conhecimento explícito e conhecimento tácito. Analisando sua filosofia e planos de ação, 

vê-se claramente uma maior ênfase no conhecimento explícito. Fala-se muito em 

treinamento formal, na utilização de tecnologias, na necessidade de espaço físico como 

legitimação do processo e no compartilhamento de melhores práticas. Essas são 
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características que claramente revelam o âmbito explícito do conhecimento, como se verá a 

seguir. 

Iniciando pelo treinamento formal, a grande ênfase da universidade corporativa é 

proporcionar treinamento a toda a força de trabalho por meio da contratação de 

consultores, profissionais de ensino ou parcerias com universidades, através de palestras, 

seminários, conferências, workouts, workshops. Os gerentes seniores da organização 

também podem assumir o papel de instrutores, procurando transmitir conhecimentos 

vinculados à prática. Esses profissionais e entidades transmitem conhecimentos de fácil 

comunicação, expressos em palavras e traduzidos em teorias, conceitos e modelos. O 

mesmo processo ocorre com os cursos de graduação e MBA, crescentemente almejados 

pelas universidades corporativas, conferindo diplomas reconhecidos. Esses são exemplos 

abundantes em conhecimento explícito.  

Em se tratando da necessidade de um espaço físico para a universidade, Vitelli 

(2000) considera que, se por um lado, traz para a dimensão concreta a iniciativa de 

aprendizado, por outro, pode limitá-la em seu caráter contínuo. O modelo enfatiza a 

importância de o aprendizado estender-se para fora da sala de aula, conferindo-lhe assim 

um caráter permanente.  

Nesse sentido, a universidade como uma estrutura física cria um local com clara 

finalidade de troca de conhecimentos, simbolizando a relevância dada pela empresa a esse 

processo. Por outro lado, o simbolismo da estrutura física pode gerar forte associação da 

forma com sua finalidade, sendo entendido por todos como o único e adequado local para 

tal fim. O processo então, ao invés de se expandir por toda organização, restringe-se 

consideravelmente, perdendo seu foco primordial. Os treinamentos estritamente formais, 

associados diretamente à existência de um espaço físico, podem contribuir em muito para 

essa dinâmica não desejável. 

Novos métodos de aprendizagem, no entanto, vêm sendo desenvolvidos com base 

no uso da tecnologia, transferindo os treinamentos formais da sala de aula para o 

computador de cada funcionário ou ainda para laboratórios, Learning Centers, Internet, 

entre outros. O uso da tecnologia, porém, não os dissocia de seu caráter formal, uma vez 

que recursos tecnológicos não produzem conhecimento, mas armazenam informações.  
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Nesse ponto, navega-se, novamente, na dimensão explícita. A tecnologia pode ainda trazer 

um agravante: da sala de aula, um ambiente coletivo, parte-se para um ambiente individual 

e para uma iniciativa de autodesenvolvimento, necessária no novo contexto de negócios, 

porém ineficaz se não apoiada pela cultura organizacional.  

Na verdade, numa era dominada pelo conhecimento, de nada adianta a empresa 

dispor de ricas bibliotecas, imponentes equipamentos de hardware, sofisticados tipos de 

software de gestão ou Learning Centers se não é concedido ao funcionário tempo 

disponível para interagir e compartilhar seus conhecimentos.  

Felício Júnior (2003) aponta: “somente ter um grande aparato tecnológico de 

informação não garante em hipótese alguma a gestão do conhecimento, mas sem o apoio 

das tecnologias de informação, a gestão do conhecimento poderá ser menos eficaz, 

perdendo a possibilidade de trabalhar o conhecimento explícito” . 

Outrossim, o aprendizado individual não garante o aprendizado organizacional, mas 

é indispensável para que este ocorra. 

Ainda, o compartilhamento das melhores práticas, utilizado para a compreensão do 

contexto estrutural entre os funcionários, fornecedores e clientes representa outra evidência 

do conhecimento explícito. É o conhecimento de lições de sucesso disponível no mercado, 

traduzidas em documentos, palestras ou bancos de dados, abordados como um estoque, que 

vai se acumulando ao longo do tempo, guiado pela necessidade de amplo e fácil acesso. 

Possui a característica de ser estático, uma vez que reflete ações passadas. Contrapõe-se à 

noção de conhecimento como um fluxo, gerado pela interação de grupos, com um caráter 

dinâmico e guiado pelo questionamento produtivo. 

Finalmente, as empresas optaram por adotar o nome universidade para a iniciativa 

ampla de treinamento com enfoque estratégico, abrangendo toda a cadeia de valor. A 

utilização dessa metáfora como representação do aprendizado contínuo, traz à tona outra 

grande evidência da ênfase no conhecimento explícito. As universidades tradicionais têm 

como foco a geração de conhecimento científico, de caráter explícito por excelência. 

Segue-se um método com normas específicas e, por meio de pesquisas, elaboram-se teorias, 

conceitos e modelos. Esses conhecimentos são compartilhados com os alunos, que 
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participam dos cursos. É um exemplo nítido da “Combinação”, modo de conversão do 

conhecimento explícito para conhecimento explícito, proposto por Nonaka & Takeuchi 

(1997). 

Na opinião de Vitelli (2000), a universidade é, então, o centro onde é gerado e 

disseminado o conhecimento explícito, um local de aprendizado contínuo. Não se pretende 

dizer que a universidade corporativa tem o mesmo foco científico da tradicional ou que 

sequer se aproxima dele, mas sim que, utilizando a mesma nomenclatura, adota não só a 

metáfora do aprendizado contínuo, seu objetivo, mas também a do conhecimento explícito 

como essência do processo. 

De acordo com a autora, todas essas colocações evidenciam a ênfase do modelo da 

universidade corporativa no conhecimento explícito, que conseqüentemente irá 

corresponder a uma maior soma de investimentos pela empresa. O conhecimento tácito, 

que representa a grande parte submersa do iceberg, acaba por não receber a devida atenção, 

não sendo tratado de forma consciente pela organização.  

Nesse sentido, Nonaka & Takeuchi (1997) vêem o conhecimento como sendo 

basicamente tácito, algo dificilmente visível e exprimível. O conhecimento tácito é 

altamente pessoal e difícil de formalizar, o que cria obstáculos para sua transmissão e 

compartilhamento com outros. Conclusões, insights e palpites subjetivos incluem-se nessa 

categoria do conhecimento. Além disso, está profundamente enraizado nas ações e 

experiências de um indivíduo, bem como em suas emoções, valores ou ideais. 

Na opinião de Vitelli (2000), o modelo da universidade corporativa da forma como 

vem sendo explorado não confere à empresa vantagem competitiva. Em primeiro lugar, é 

passível de imitação, colocando as organizações no mesmo patamar de competição. 

Também, a velocidade de sua disseminação pode ser um indicador de que se está 

privilegiando a forma em detrimento do conteúdo, e, desta maneira, deixa de cumprir seu 

objetivo de garantir um ambiente de aprendizado permanente.  

Empresas com excelentes estruturas e instalações para treinamento, sendo 

chamadas de universidades corporativas podem sim desenvolver excelentes cursos, mas 
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não garantem desta forma o aprendizado permanente e a contínua criação de 

conhecimento.  

Na verdade, esses ambientes devem ser representados essencialmente pela genuína 

filosofia da gestão do conhecimento, com ênfase nos recursos intangíveis da organização 

trazendo à tona a importância do conhecimento tácito e sua relação com o conhecimento 

explícito na empresa, propiciando a contínua geração de conhecimento e aprendizado.  

Por ser intangível, esse é um processo não passível de imitação, podendo assim 

conferir à organização uma vantagem competitiva sustentável, o principal desafio no 

cenário atual. O modelo da universidade corporativa, no entanto, privilegia o conhecimento 

explícito, abrindo uma lacuna no processo contínuo de criação de conhecimento, 

evidenciando o segundo motivo pelo qual não confere vantagem competitiva. Revela-se 

então a importância de o modelo da gestão do conhecimento preceder o modelo da 

universidade corporativa.    

Torna-se necessário estabelecer, neste ponto, uma ressalva: caracterizado por sua 

intangibilidade, o conhecimento, quando objeto de explicação de forma racionalizada, 

tende a ser abordado a partir de uma visão reducionista, isto é, separando-se as partes do 

todo e não considerando suas inter-relações. Neste artigo, para maior clareza na 

compreensão do tema, é isolado o conhecimento explícito do tácito, considerando que 

existe somente o primeiro no modelo da universidade corporativa apresentado. Na 

realidade, não é possível dissociá-los, mas é imprescindível trazê-los à consciência.  

Nessa perspectiva, constitui-se uma das lacunas do modelo: não mencionando 

claramente a existência do conhecimento tácito, este será relegado ao segundo plano. 

Certamente ele existe no ambiente empresarial, mas, não estando no plano consciente, não 

será reconhecido pelas pessoas e conseqüentemente não será passível de utilização. Em 

última instância, não é considerado pela organização como parte de sua realidade.  

Partindo dessa premissa, a organização está priorizando seus recursos intangíveis 

por excelência e garantindo sua vantagem competitiva sustentável. A avaliação da 

universidade corporativa como alternativa para trabalhar a dimensão implícita do 

conhecimento é o desafio agora estabelecido para trabalhos futuros. 
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1.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve como objetivo apresentar razões pelas quais as Universidades 

Corporativas por si só não garantem vantagem competitiva sustentável para as 

organizações. 

A questão da aprendizagem tem sido amplamente discutida, ocupando um espaço 

considerável em discussões acadêmicas e de profissionais da atualidade. Porém não se trata 

de algo totalmente novo, nem mesmo em ambientes organizacionais. 

De fato, as tendências do mundo atual têm influenciado as organizações na busca 

da aprendizagem. A rápida disseminação de informações e a própria renovação do 

conhecimento, impulsionados pelo avanço constante da ciência e tecnologia, têm forçado 

as pessoas a renovar e a adquirir continuamente novos conhecimentos, sob pena de se 

tornarem obsoletas.  

Na verdade, para que o ambiente de aprendizado contínuo seja possível, é 

necessária a existência de uma filosofia que o sustente, apresentada no presente trabalho 

como a gestão do conhecimento e seu processo contínuo de criação, que ocorre através da 

interação entre os âmbitos explícito e tácito. À organização é atribuído o papel de propiciar 

um ambiente adequado à criatividade e à geração de conhecimento, e, desta forma, os 

resultados no âmbito individual expandem-se para a organização. As iniciativas adotadas 

no modelo das Universidades Corporativas, no entanto, lidam somente com conhecimento 

explícito, quebrando o ciclo defendido pela gestão do conhecimento. 

Desta forma, conclui-se que a filosofia de gestão do conhecimento deve preceder a 

implantação da universidade corporativa como algo mais abrangente, com o objetivo de 

permitir a existência de um processo contínuo de criação de conhecimento e de uma 

cultura de aprendizado permanente. Porém, antes de avaliar a possibilidade de implantação 

de uma universidade corporativa, as organizações devem questionar se estão prontas e 

dispostas a gerir seu conhecimento. Tendo isso como referência, a organização estará 

priorizando seus recursos intangíveis por excelência e garantindo sua vantagem 

competitiva sustentável.  
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APÊNDICE 
 

UNIVERSIDADES CORPORATIVAS  

A listagem abaixo não pretende ser abrangente a ponto de incluir todas as 

organizações que possuem universidades corporativas e que processam essa filosofia de 

aprendizagem permanente. Entretanto, ela representa as organizações que oferecem aos 

funcionários internos uma oportunidade exemplar de aprendizagem constante e, em muitos 

casos, também aos principais integrantes da sua cadeia cliente/fornecedor (Meister, 1999).  

Acredita-se que organizações como estas serão cada vez mais apreciadas, estudadas 

e investigadas por outras, já que o treinamento no sentido de aprendizagem continuada está 

sendo considerado a ferramenta essencial para a criação de uma força de trabalho de 

altíssima qualidade. 

1. Air Universt - United States Airforce 

2. Arthur Andersen Center for Professional Development 

3. Arthur D. Little School of Management 

4. AT&T School of Business and Technology (ABST) 

5. Bank of Montreal Institute for Learning 

6. Bell Atlantic Training, Education and Development 

7. The Busch Learning Center 

8. Cable & Wire College 

9. Caixa Econômica Federal 

10. Centro Internacional de Educación y Desarrollo 

11. Charles Schwab University 

12. Dell University 

13. Disney Institute 

14. The Eaton School of Retailing 

15. Universidade Corporativa Embraer  

16. Universidade Serasa 

17. Employee Development University 

18. First University 

19. FORDSTAR 
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20. General Motors University 

21. Hamburguer University 

22. Harley- Davidson University 

23. Iams University 

24. Intel University  

25. MasterCarde University 

26. McDonnell Douglas Learning Center 

27. Motorola University  

28. National Semiconductor University  

29. Oracle University  

30. Quality Academy 

31. Rover Business Learning 

32. SBC Center for Learning 

33. Service Delivery University 

34. Sprint University of Excellence 

35. SunU 

36. Target Stores University   

37. Tva University  

38. UCH Academy 

39. UniGlobo 

40. Unisys University 

41. Universidade Correios - Unico 

42. Universidade McDonalds 

43. Verifone University  

44. Xerox Management Institute 

 

 

SITES VISITADOS 

http://www.cisco.com/pt/ 

http://www.intel.com/research/university/ 

http://disney.go.com/vacations/websites/disneyinstitute/ 
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https://mu.motorola.com/ 

http://www.mcdonalds.com.br/nossa_gente/uni_hamburguer.shtml 

http://www.dell.com/ 

http://www.ge.com/en 

http://www.nokia.com/ 

http://www.tva.com/ 

http://www.toyota.com/ 

http://www.unionfenosa.es/ 

http://expressoemprego.clix.pt/scripts/indexpage.asp?headingID=4766 

http://www.thehartford.com/ 

http://www.skandia.com/ 

http://universidadecorporativa.caixa.gov.br/universidade/index.asp 

http://www.correios.com.br 

http://www.unisys.com 

http://www.serasa.com.br 

http://www.tvglobo.com.br 

http://www.caixa.gov.br 

http://www.fia.com.br/LIVROS/99/LIV99_UNICORP.HTM 

http://www.secovi-sp.com.br/universidade/duvidas/ 

http://www.guiarh.com.br/PAGINA22U.htm 

http://www.webtraining.com.br/servicos/uc.shtml 

http://www.mcdonalds.com 

http://www.algar.com.br 

http://www.mcv.com.br 
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