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RESUMO 

 

As empresas competitivas vêm percebendo que investir na capacitação de seus funcionários e 

gestores, seja por questões gerenciais ou por pressões oriundas do segmento de negócio em 

que atuam, gera um diferencial para acompanhar a velocidade das mudanças e evolução das 

tecnologias e metodologias. Nesse contexto, esta pesquisa tem como objetivo geral analisar 

como a universidade corporativa contribui para o desenvolvimento de gestores, a partir da 

percepção destes. Tomou-se como cenário para a investigação, duas empresas brasileiras 

localizadas no estado do Rio de Janeiro, com universidades corporativas consolidadas. 

Realizou-se entrevistas fundamentadas em roteiro semiestruturado, junto a gestores de 

diversas áreas de atuação e níveis de gestão. Como resultado identificou-se que mesmo com 

algumas limitações e ainda que o retorno de sua atuação não esteja efetivamente aferido, é 

inegável que a existência das universidades corporativas valoriza, provoca um enriquecimento 

e uma evolução às funções do antigo setor de treinamento. O desenvolvimento de gestores 

passa a ter um caráter contínuo, permanente e vinculado ao negócio. Proporciona uma 

educação que favorece as alianças estratégicas, incluindo a participação de parceiros do 

negócio no processo de aprendizagem contínua das universidades corporativas. O 

alinhamento com a cultura, valores, objetivos e competências estratégicas, eleva o patamar de 

competitividade organizacional, fazendo com que a educação corporativa receba maior 

atenção da alta administração das organizações, inserindo-a efetivamente nas estratégias da 

organização. Como pontos de atenção temos a falta de integração do exercício da cidadania 

individual com a educação corporativa e a falta de indicadores que permitam medir a 

influência da UC nos resultados da empresa – sejam eles positivos ou não. As análises foram 

elaboradas para atender aos objetivos, levando-se em conta as lições aprendidas com a 

pesquisa. 

 

Palavras chaves: Universidades Corporativas; Desenvolvimento de Gestores; Educação 

Corporativa; Liderança; Gestão de Pessoas. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Competitive companies have come to realize that investing in the training of their employees 

and managers, whether due to managerial issues or pressure from the business segment in 

which they operate, generates a differential to keep up with the speed of changes and 

evolution of technologies and methodologies. In this context, this research has as general 

objective to analyze how the corporate university contributes to the development of managers, 

based on their perception. As a scenario for the investigation, two Brazilian companies 

located in the state of Rio de Janeiro, with consolidated corporate universities. We conducted 

interviews based on a semi-structured script, together with managers from different areas of 

activity and levels of management. As a result, it has been identified that even with some 

limitations and even if the return of its performance is not effectively measured, it is 

undeniable that the existence of corporate universities values, enriches and evolves the 

functions of the former training sector. The development of managers has a continuous 

character, permanent and linked to the business. It provides education that favors strategic 

alliances, including engaging business partners in the ongoing learning process of corporate 

universities. The alignment with the culture, values, objectives and strategic competencies, 

elevates the level of organizational competitiveness, making corporate education receive 

greater attention from top management of organizations, effectively inserting it into the 

organization's strategies. As points of attention we have the lack of integration of the exercise 

of individual citizenship with corporate education and the lack of indicators that allow us to 

measure the influence of UC on company results - whether positive or not. The analyzes were 

elaborated to meet the objectives, considering the lessons learned from the research. 

 

Keywords: Corporate Universities; Development of Managers; Corporative education; 

Leadership; People management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao longo dos anos, o cenário organizacional passou por diversas transformações, 

levando em consideração a importância de potencializar conhecimentos, buscar talentos e, 

sobretudo, atentar-se para as pessoas pertencentes à organização. Ademais, conforme Drucker 

(2001), o cenário de mercado começou a contar com uma alta competitividade, implicando 

que fossem pensadas maneiras de manter a concorrência sem que fossem centrados somente 

os ativos clássicos. 

Portanto, gerar ou conservar o conhecimento que há nas empresas passa a ser um 

princípio onde tudo pode ser gerado e transformado a partir de indivíduos e do conhecimento 

que os mesmos possuem. A vivência experimentada no decorrer do tempo implícito, junto 

com a gestão daquele que pode ser efetivado explícito, retido e transferido, é um dos maiores 

ativos de êxito para as organizações que admitem essas ações de gestão (DRUCKER, 2001).  

A Educação Corporativa, cunhada com esta definição por volta do fim dos anos 1980 

nos EUA, inicia-se quando as empresas passaram a notar que as informações se tornavam 

retrógradas mais celeremente e que era necessário aprimorar a sua própria força de trabalho 

para assegurar a concorrência diante do mercado (MEISTER, 1999). 

 Meister (1999) conceitua Educação Corporativa como uma tática para educar não só 

funcionários, mas consumidores, clientes, fornecedores e comunidade, possuindo como meta 

organizar todos os envolvidos para alcançar os objetivos organizacionais. A Educação 

Corporativa deve ser um processo gradativo, e não um ou mais fenômenos pontuais, 

precisando ser antecipadamente idealizada por diversos programas de educação.  

Destaca-se, dessa forma, a relevância do conhecimento e também do processo de 

tratamento e propagação da informação, que podem promover o alcance eficaz desta pelas 

pessoas, em vias de produzir mais conhecimento no meio corporativo. O conhecimento surge 

como um real ativo econômico, de valor somado, representando a maneira através da qual 

uma empresa fica à frente da concorrência, em meios de aprimorar processos e intensificar 

negócios (BELL, 1977; DE MASI, 2003). 

Para Bell (1977) e De Masi (2003), esta conjuntura esclarece uma alteração de 

paradigma, levando em consideração o alcance das oscilações socioeconômicas, onde se 

transita de uma sociedade anteriormente baseada na industrialização e na geração de ativos 

tangíveis para outra sociedade pautada em serviços, cuja força de trabalho busca se apoiar 

mais no aprimoramento do conhecimento, na aprendizagem e na mudança. Desta forma, 

pode-se concluir que a sociedade poderá ter mais diferencial competitivo ao possuir mais 
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conhecimento e informação. 

Por sua natureza intangível, de complicado alcance e medida, o conhecimento 

necessita ser visto, gerenciado e tornado efetivamente produtivo, como é realizado com os 

bens tangíveis da empresa. O aproveitamento eficaz dos ativos de conhecimento, de forma a 

retirar deles valor e converter isso em prol da própria empresa, é promovido pelo processo de 

gestão do conhecimento (AMORIM; TOMAEL, 2011). 

Através das fases com enfoque na produção, reconhecimento, tratamento, propagação 

e utilização da competência individual na conjuntura coletiva empresarial, a gestão de pessoas 

pode assegurar formação de outras práticas de trabalho fundamentadas na contínua integração 

e compartilhamento, mudança de pensamentos, vontade de entender e procurar um 

conhecimento constante. Assim, a gestão termina se relacionando com variados pontos-de-

vista e se fundamentando em outros processos e ações empresariais das quais se obtém 

relevante colaboração (AMORIM; TOMAEL, 2011). 

Um mecanismo de alicerce para as práticas de gestão do conhecimento nas empresas, 

que pode agir inclusive na promoção desta, é a universidade corporativa, entendida como um 

condutor de preparação, em concordância com os objetivos e as estratégias do negócio. 

Enquanto processo constante de educação corporativa, a universidade corporativa pode 

colaborar com a criação de uma cultura aprendiz e com a determinação da ação de educar 

continuadamente, para fomentar e desenvolver a capacidade coletiva da empresa (PILLAY; 

WIJNBEEK, 2006). 

Assim, para Pillay e Wijnbeek (2006), a universidade corporativa faz parte da 

estrutura de gestão, agindo no aprimoramento de oportunidades diversas de aprendizagem 

para os funcionários, incluindo os que exercem a função de gestores, assim como na 

facilitação de práticas de produção, compartilhamento e utilização de conhecimento, 

colaborando e propiciando a gestão do conhecimento empresarial. Assim, poderá existir uma 

familiar relação entre as universidades corporativas e o desenvolvimento de gestores para a 

propagação da gestão de conhecimento, e é justamente nesse aspecto que se enquadra a 

pesquisa.  

Já alguns autores consideram que as Universidades Corporativas atendem apenas às 

demandas de qualificação estabelecidas pela economia neoliberal, contrariando os 

pressupostos de uma educação autônoma e “libertadora” (SILVA; BALZAN, 2006, p. 239).  

De acordo com Probst, Raub e Romhardt (2002), há “tendências ambientais” que se 

destacam nas chamadas “sociedades do conhecimento”. Os autores citam tendências como o 

apoio tecnológico, que faz com que haja o crescimento e a especialização do conhecimento, 
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fragmentando-o e gerando um incremento no coletivo através da “globalização do 

conhecimento” permitindo que ele seja produzido de forma descentralizada, estimulando sua 

expansão. 

Diante desse cenário, surgem conceitos como a “aprendizagem organizacional”, que 

traduz a importância do contínuo processo de aprimorar e renovar o conhecimento 

organizacional. O novo cenário impulsionou as organizações a adotar uma nova postura, com 

um novo olhar sobre a mão-de-obra, passando a valorizar e priorizar a qualificação mental, 

estimulando processos como o de criação e o de aprendizagem, alcançando assim padrões 

competitivos (OLIVA; ROMAN; MAZZALI, 2010). Nesse sentido, Alperstedt (2001, p. 152) 

afirma que “a aprendizagem deixou de ser um valor agregado para tornar-se uma estratégia de 

desenvolvimento organizacional, garantindo a sobrevivência da empresa”. 

  

1.1 SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

Conforme Drucker (1999), o mercado, as forças produtivas e a nova divisão 

internacional do trabalho reforçam a tese de que uma empresa só é eficaz se for capaz de 

articular capital, tecnologia, trabalhadores e outras forças produtivas, criadoras de uma 

sociedade na qual o principal recurso é o conhecimento. 

Junta-se a esta ótica, os gestores, que além de precisarem ensinar “a fazer” ou a 

“mandar”, também precisam ampliar sua visão, ter uma “leitura de mundo” mais refinada e 

melhores competências para captar o mundo exterior e a lidar com ele. As UC’s são 

apresentadas como instrumentos que podem preparar os funcionários em geral e desenvolver 

seus gestores para que entendam melhor os desafios a serem enfrentados por suas 

organizações. Sendo assim, as universidades corporativas, além de informar, formar, inculcar 

valores e preparar para a gestão, também poderão apoiar nas mudanças institucionais e na 

preparação de futuros gestores (CASTRO; EBOLI, 2013). 

Assim, através dos artigos utilizados como base bibliográfica e mediante análise 

realizada através de estudo bibliométrico, devidamente apresentados no capítulo do 

referencial teórico desta pesquisa, verificou-se a necessidade de investigar uma nova 

perspectiva das contribuições e identificar os principais fatores geradores de valor e as falhas 

no desenvolvimento de gestores por universidades corporativas e do eventual espaço da 

prática de gestão. Dessa forma, dár-se-ia aos termos “gestão” e “universidade corporativa” 

um caráter mais ativo, não formatado e passível de novos estudos e teorias que possam 

melhor observar e descrever este fenômeno no contexto organizacional.  
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Diante do contexto exposto, a presente pesquisa se firmou e apresentou a seguinte 

situação problema: Como a universidade corporativa contribui sob a ótica dos gestores do 

negócio em seu desenvolvimento? 

 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Investigar como a universidade corporativa contribuiu para o desenvolvimento dos 

gestores, sob a ótica destes, gerando valor agregado para os negócios da empresa e para o 

cidadão, através de soluções educacionais.  

Para tal, foram analisadas percepções em entrevistas direcionadas aos gestores de duas 

empresas localizadas no Estado do Rio de Janeiro, estudadas nesta pesquisa e, que aplicaram 

a metodologia sobre universidade corporativa para o desenvolvimento dos seus gestores e das 

organizações, assim como a pesquisa foi devidamente fundamentada tendo por base o 

referencial teórico e o capítulo 3 sobre a metodologia utilizada.  

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

A partir do contexto e problema da pesquisa e concordando com o objetivo geral foi 

possível estabelecer os seguintes objetivos específicos:  

I. Identificar os pressupostos referentes ao papel da universidade corporativa no 

contexto organizacional; 

II. Identificar os pressupostos sobre o desenvolvimento de gestores e sua relação 

com o campo organizacional;  

III. Analisar de que forma se desenvolvem gestores a partir da proposta 

educacional de uma universidade corporativa; 

IV. Analisar como se dá o desenvolvimento de gestores, no exercício da função. 

 

1.3 QUESTÕES DA PESQUISA 

 

A presente pesquisa se propõe a investigar e responder as seguintes questões abaixo 

formuladas: 



19 
 

1) Mediante a pesquisa bibliográfica elaborada na revisão de literatura foi possível 

verificar a contribuição da universidade corporativa para o desenvolvimento dos 

gestores e da empresa? 

2) Através do formulário elaborado direcionado aos gestores das empresas foi 

possível identificar como estes percebem a contribuição da universidade 

corporativa em seu desenvolvimento? 

3) Quais as principais diferenças existentes entre o que foi apresentado na literatura 

estudada e o que os gestores apresentaram?  

 

1.4 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 

As empresas e seus gestores necessitam entender seus processos operacionais e 

estratégicos. Neste sentido, compreender de forma eficiente e eficaz como e quais 

metodologias se fazem necessárias para contribuir para o seu desenvolvimento. Diante disto, 

surge o modelo da universidade corporativa, que propõe de forma efetiva a preparação, 

concordância e construção dos objetivos e metas estratégicas através da elaboração da 

educação corporativa, principalmente no que tange à formação de gestores. 

Desta forma, as empresas e gestores necessitam compreender, aplicar e melhorar seu 

entendimento sobre a cultura organizacional para, em último grau, aprimorar suas atividades, 

consequentemente gerando vantagem competitiva diante de seus pares, possibilitando  

qualidade, segurança e transparência em seus processos. 

A suposição que embasa esta pesquisa é a de identificar as possibilidades e limitações 

da universidade corporativa para a organização que a implanta, sugerindo diretrizes que sejam 

indispensáveis para se alcançar a excelência no papel das universidades corporativas no que 

tange à formação de gestores e à estratégia das organizações. O resultado está focado ao 

contexto explorado, não tendo este estudo a pretensão de apresentar um passo a passo de 

como as diretrizes identificadas devem ser aplicadas, nem prescrever qualquer tipo de 

mecanismo objetivo ou subjetivo de maneira a esgotar o assunto. 

 

1.5 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

O presente estudo é uma pesquisa de campo com gestores de diversas áreas de atuação 

em duas empresas que atuam no Estado do RJ, objetivando identificar como a universidade 
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corporativa contribui no desenvolvimento dos seus gestores dentro do contexto 

organizacional, nas empresas estudadas.  

Para fundamentar a pesquisa, realizou-se uma revisão da literatura mais recente sobre 

o tema central da pesquisa e seu contexto, elaborando-se um estudo bibliográfico dos últimos 

6 anos na literatura para validação bibliográfica, e que, serviu de fundamento para a 

construção do instrumento de coleta de dados. 

Este estudo não pretende apresentar um passo a passo de como as diretrizes 

identificadas devem ser aplicadas. 

 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar ao leitor a visão concisa de como o presente  

trabalho foi estruturado, conforme os cinco capítulos a seguir:  

 Capítulo 1 – Introdução contendo a contextualização do tema, com a situação-

problema, os objetivos da pesquisa e questões, justificando a importância e 

delimitando a pesquisa; 

 Capítulo 2 – Fundamentação teórica, sustentada através de um estudo bibliométrico, 

onde os principais conceitos sobre universidade corporativa e desenvolvimento de 

gestores foram comentados a partir da literatura existente e dos artigos encontrados; 

 Capítulo 3 – Metodologia da Pesquisa, onde são apresentadas as análises 

bibliométricas realizadas nas bases Scopus e Capes, descrevendo a forma utilizada 

para identificação das fontes bibliográficas que fundamentaram a pesquisa. Apresenta-

se o desenvolvimento da metodologia da pesquisa, as etapas da pesquisa, a amostra a 

ser pesquisada e como foram fundamentadas as perguntas do instrumento de coleta de 

dados; 

 Capítulo 4 – Análise e discussão dos resultados, onde buscou-se apresentar as análises, 

comparações e contrapontos entre os resultados obtidos no campo e a literatura 

estudada, e como os gestores entendem a contribuição da universidade corporativa no 

desenvolvimento destes; 

  Capítulo 5 – Conclusões com base na discussão dos resultados e recomendações para 

trabalhos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 O PAPEL DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA 

 

As Universidades Corporativas estão cada dia mais se firmando como um dos recursos 

mais eficazes de educação continuada para as organizações. Atualmente, elas estão sendo 

inseridas aos poucos, e transformando os setores de Treinamento e Desenvolvimento das 

empresas. Com uma nomenclatura expressiva, as Universidades Corporativas estão 

adquirindo lugar nas empresas que escolheram priorizar a eficiência de seus sistemas de 

treinamento profissional, sendo o seu contentamento a chance de organizar as estratégias de 

negócios e as capacidades organizacionais, e, a partir deste, aprimorar competências pessoais 

e coletivas. A disseminação das Universidades Corporativas abre possibilidades para realizar 

a integração da escola com empresa, o que vem causando diversos debates nas esferas 

acadêmicas (MAURICIO; VIEIRA, 2017). 

Meister (1999) declara que a tarefa de atualizar frequentemente a base de informação 

de um funcionário é um trabalho bem extenso e audaz. As Universidades Corporativas estão 

somando forças com as tradicionais e adequando-se com as metas do funcionário, da empresa 

e da universidade em uma tripla parceria. Ao invés de somente entregar uma relação de 

necessidades à UC, as organizações estão, hoje, caracterizando as capacidades, os saberes e as 

experiências indispensáveis para os bons resultados organizacionais e, nesse interim, estão 

buscando programas associados de educação, que sejam reconhecidos e respeitados.  

Segundo a autora, pareceres atuais de diversas organizações americanas deram origem 

a universidades-empresas, instituições de ensino e universidades para atender às faltas de 

conhecimento e informação de seus funcionários. Um dos pioneiros desse negócio foi a 

Universidade Motorola. Após ela, a tendência alcançou outros segmentos de atividade.  

 

As empresas que aplicam os princípios evidentes nas Universidades Corporativas 

estão olhando além dos programas de educação de funcionários, à procura de uma 

população-alvo – funcionários internos – e criando sistemas de aprendizagem que 

reúnem clientes, funcionários e a cadeia de fornecimento em busca do 

aperfeiçoamento constante (MEISTER, 1999, p. 59). 

 

Em suma, a Universidade Corporativa parece representar o pensamento de 

aprendizagem da empresa, uma forma de raciocinar que possui como objetivo promover aos 

funcionários o conhecimento, a informação, o preparo e aptidões indispensáveis para alcançar 

as metas estratégicas da empresa. Para a capacitação tradicional, aprendizagem é um processo 
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que possui um início e um final: após determinada quantidade de capacitação, o serviço está 

finalizado. Nesse pensamento, o discente se forma e não aprende mais nada, porém a 

Universidade Corporativa, no decorrer de toda vida laboral, se compromete com o 

aprendizado dessas novas capacitações e aptidões (MEISTER, 1999). 

 

2.1.1 Um breve histórico das universidades corporativas 

 

A universidade corporativa (UC) surgiu nos EUA na década de 1950 em organizações 

de grande e de pequeno porte. De acordo com Teixeira (2001), o primeiro passo da instituição 

escolar corporativa foi no ano de 1955, com o lançamento do centro de treinamento pela 

General Eletric, em Crotonville (EUA). O objetivo da educação corporativa, até a década de 

1970, era preservar os trabalhadores cientes dos fatos, ou melhor, a frente deles.  

Ainda segundo o autor mencionado, em 1985, estudos apontaram que havia 

aproximadamente 400 organizações norte-americanas com um edifício ou campus. A 

implementação desse projeto, primeiramente, aconteceu em organizações que tinham 

elevados investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e onde novos estudos 

apresentavam a indispensabilidade de promover treinamento aos profissionais. Os programas 

das universidades corporativas abrangiam cursos de atualização técnica para os gestores da 

organização, que optavam pelos cursos “adequados” para eles.  

Nesses programas, existiam cursos de princípios financeiros, administração e de 

marketing. A ideia subentendida era, a de que, se a organização se viabiliza aos funcionários 

de gestão as informações suficientes através dos métodos inteligentes de ensino na classe, eles 

obteriam competências para exercer sua tarefa da melhor maneira e se tornariam mais eficazes 

e empenhados. Aos poucos, quanto mais organizações fossem percebendo a independência de 

seus funcionários por meio da elevada performance, elas passariam a aceitar a 

indispensabilidade dos conhecimentos para toda força de trabalho e não somente nos níveis 

administrativos e de gestão (TEIXEIRA, 2001). 

Dessa forma, uma quantidade gradativa de organizações notou a necessidade de mudar 

o foco de seus empenhos de capacitação de ocasiões únicas em sala, cuja meta é aprimorar 

competências singulares, para a geração de uma cultura de aprendizagem constante, onde os 

funcionários compartilham aprendizado, assim como novidades e melhores atuações, com a 

finalidade de resolver questões organizacionais. Nessa nova forma de educação corporativa, 

propicia-se a aprendizagem formal e a aprendizagem informal, com o intuito de criar 

maneiras para surgir outras chances, adentrar em outros mercados internacionais, gerar 
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relações mais aprofundadas com os usuários, funcionários e promover a empresa para um 

futuro diferente (TEIXEIRA, 2001). 

 

As primeiras Universidades Corporativas funcionavam como centros educacionais 

nas empresas e tinham como principais objetivos preparar os funcionários para 

trabalhar com novas técnicas ou atualizar práticas e formar uma força de 

trabalhadores educados e bem preparados que proporcionassem à empresa uma 

vantagem competitiva. As Universidades Corporativas revelaram-se úteis para as 

empresas “educarem” os seus funcionários e para garantirem a sua competitividade 

no mercado (CARRILHO, 2013, p. 15).  

 

Teixeira (2001) declara que no ano 2000 já haviam duas mil universidades 

corporativas nos EUA, abrangendo diversos segmentos produtivos, entre os quais, ressalta-se: 

varejo, automobilístico, telecomunicações, tecnologia de ponta, serviços financeiros e saúde, 

cujo objetivo de todos era manter a vantagem competitiva, sugerindo um aprendizado perene 

e um desempenho elevado.  

Em 2010, as Universidades Corporativas já eram mais volumosas que as de educação 

superior nos EUA, alcançando quatro mil unidades. Esta espécie de estrutura formativa não é 

privilégio somente das organizações americanas. Aproximadamente 40% das 500 maiores 

organizações globais têm estes novos espaços educacionais (NASCIMENTOS, 2016). 

O quadro abaixo apresenta uma relação de algumas UCs americanas, asiáticas e 

europeias e suas organizações. 

 

Quadro 1: Universidades corporativas e suas respectivas organizações 

 

               Fonte: Junqueira (2002). 

 

No Brasil, a Universidade Corporativa surge por volta dos anos 1990, com o 

lançamento do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade, do Governo Collor. 

Entretanto, Martins (2006) destaca que o primeiro passo, no país, foi o da Escola Amil, da 
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empresa Amil que atua em serviços de saúde, originada em 1987. No ano de 1992, criou-se a 

Academia – Unidade de Serviços, da empresa Accor, que opera em várias áreas, dentre elas, 

consultoria, hotelaria e alimentos. No ano de 1995, a UC da Brahma se evidencia como 

promotora da inovação na empresa, situada em uma das mais disputadas áreas da economia, o 

segmento de alimentos e bebidas. A empresa Cervejaria Brahma, hoje Ambev, tinha sido, 

naquele período, recém comprada pelo Grupo Garantia, um conglomerado organizacional 

com intensa presença na área financeira.  

 Na segunda metade dos anos 1990, uma maior quantidade de organizações começou a 

investir em Universidades Corporativas. Martins (2006) evidencia alguns casos como: 

Motorola-Brasil, telecomunicações e eletrônica; Algar, que opera no segmento de 

telecomunicações e logística; Petrobrás, energia; Bank Boston, que está no segmento 

bancário-financeiro; Datasul, processamento de dados; McDonalds, alimentos; Telemar, 

telecomunicações e Vale, mineração.  

 Porém, é em 2000 que aumenta o aparecimento das Universidades Corporativas no 

país. Essa situação é causada, segundo Martins (2006), pelas questões apresentadas: 

 Competitividade pelas posições de mercado nas esferas nacional e global; 

 Crescimento de procura por mais escolarização e capacitação de mão-de-obra; 

 Estabilidade do Real que beneficiou a procura de ganhos de recursos 

financeiros através da utilização de capital no segmento produtivo; 

 Indispensabilidade de se obter ganhos de imagem para a organização tanto para 

o público externo como para o interno; 

 Indispensabilidade fundamental de se aprimorar, crescer e propagar 

conhecimento alusivo à capacidade primordial da empresa, isto é, é o grupo de 

competências que a coloca de maneira distinta em sua área de atuação.  

 

É importante destacar que, no país, a maior parte das Universidades Corporativas 

permanecem sendo unidades internas de treinamento. De acordo com Martins (2009), mesmo 

que estejam separadas em tipos de função e capacitação comportamental, os mesmos 

procedimentos ainda se evidenciam, isto é, elas ainda não estão organizadas como unidades 

de negócios e atuam com os mesmos recursos e metas dos centros de Treinamento e 

Desenvolvimento. Em algumas UCs, a velocidade da inovação e a variedade de informações 

estão distantes da realidade para a qual estão sendo preparados os indivíduos.  

Mas mesmo com essas disparidades, a chegada das Universidades Corporativas vem 

sendo explorada pelo setor mercadológico, objetivando a aquisição de notoriedade externa e 
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difundindo a marca da organização. Em algumas organizações, ocorreu somente uma 

alteração de nomes sem mudanças na atuação. Em outras empresas, esta alteração surgiu junto 

com uma mudança na atuação do desenvolvimento do RH corporativo. Embora tenha 

ocorrido algum aumento e mudança, na maior parte dos casos, as Universidades Corporativas 

ficaram focadas na consideração das questões didáticas, estratégicas e outras relacionadas ao 

processo de ensino e aprendizagem (MARTINS, 2009).  

 Embora seja ainda uma concepção recente no país, essas universidades instaladas nas 

empresas expressam algumas particularidades intrínsecas para cumprir suas necessidades, que 

as diferem de segmentos de treinamento e desenvolvimento: 

 São proativas com suas práticas voltadas para o universo de negócio de cada 

empresa; 

 Operam no desenvolvimento de competências fundamentais, se diferenciam 

nas maneiras de entregar conhecimento; 

 Possuem como condição a propagação do conhecimento a qualquer hora e/ou 

lugar; 

 Trabalham com o aprimoramento e administração de recursos que 

proporcionem de maneira aprofundada a obtenção do conhecimento existente na 

empresa e sua apropriada propagação para simples uso, sempre que possível; 

 Possuem público-alvo abrangente, não se limitam ao público interno, porém 

compreendendo que o conhecimento é aprimorado e usado por toda a rede de 

funcionários que envolve cada empresa; 

 Buscam seguir o uso prático do conhecimento, isto é, a conversão do 

conhecimento em vantagem competitiva para as empresas. 

 

Atualmente, a referência para acompanhar os parâmetros e tendências da Universidade 

Corporativa a nível mundial é a Corporate University Xchange, dos Estados Unidos, 

instituição que promove estudos sobre as UCs, avaliando a educação corporativa e, em 

parceria com outras organizações, premia as que estiverem dentro dos critérios. Segundo 

Castro e Eboli (2013, p. 6): 

 

 

Os critérios utilizados para as categorias do prêmio são: (i) alinhamento estratégico, 

(ii) alianças e parcerias, (iii) lançamentos (novas UCs ou novos programas e 

produtos), (iv) desenvolvimento de liderança, (v) tecnologia aplicada ao 

aprendizado, (vi) marketing e branding e (vii) medição dos resultados.  
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Pode-se perceber o quanto o campo da Universidade Corporativa ganhou dimensão e 

tendência entre as organizações a nível mundial. 

 

2.1.2 O que é uma universidade corporativa   

 

 A Universidade Corporativa surge como uma alternativa para adequar o potencial 

estratégico das organizações ao programa de desenvolvimento de pessoas. De acordo com 

Meister (1999, p.29), a universidade corporativa é conceituada como “um guarda-chuva 

estratégico para desenvolver e educar funcionários, clientes, fornecedores e comunidade, a 

fim de cumprir as estratégias empresariais da organização”. 

Santos et al (2012, p.94), nos coloca que, “as grandes corporações passaram, assim, a 

desenvolver e implantar sistemas educacionais que privilegiam o desenvolvimento de 

atitudes, posturas e habilidades e não apenas o conhecimento técnico instrumental, dando 

origem às chamadas universidades corporativas”. 

 A utilização do termo “corporativo” quer dizer que a universidade é direcionada para 

uma corporação que não possui apenas os fins educacionais como sua principal meta, mas tem 

em seus objetivos estratégicos o seu principal foco; o termo “universidade” não possui ligação 

com o cenário de ensino superior, onde se caracteriza a instrução de estudantes e a 

estruturação de pesquisa em diversos setores do conhecimento, já que a UC proporciona um 

tipo específico de instrução, sempre direcionada ao setor de negócio da própria empresa 

(LITWIN, 2001). 

 

A universidade corporativa é entendida neste contexto como a responsável por 

formar e desenvolver os talentos humanos na gestão dos negócios, promovendo a 

difusão e aplicação do conhecimento organizacional, por meio de um processo de 

aprendizagem contínua, que desenvolve competências e as vincula às necessidades 

estratégicas das corporações (SANTOS et al., 2012, p. 94). 

 

 As UCs diferem-se dos setores tradicionais de treinamento e desenvolvimento de 

pessoal por sua estrutura de ensino-aprendizagem contar com características proativas, 

centralizadas e estratégicas. Ademais, a aprendizagem pela UC parece buscar atualizações 

constantes, haja vista a rapidez com que os conhecimentos se tornam obsoletos, bem como a 

necessidade da assimilação de informações novas em prol da vantagem competitiva 

(VERGARA; RAMOS, 2002). 

 De acordo com Meister (1999), existem cinco forças que alavancam o progresso das 

UCs, a saber: 
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 A urgência da organização não hierárquica, enxuta e flexível; 

 O surgimento e a consolidação do conhecimento na economia; 

 A minimização do prazo da validade do conhecimento; 

 O atual foco é a empregabilidade ocupacional em prol do emprego vitalício; 

 Uma transformação essencial no contexto da educação global. 

  

Ainda de acordo com a autora, a principal razão para o desenvolvimento de uma 

Universidade Corporativa é o objetivo da organização de direcionar seus profissionais para as 

estratégias do negócio. Não se caracteriza, portanto, em uma substituição das universidades 

tradicionais, já que a mesma continua com sua importância de formação acadêmica através de 

bases científicas e filosóficas, o que não se torna papel das organizações, quando na estrutura 

de UC. 

 

De acordo com essas definições, pode-se dizer que Universidade Corporativa é uma 

organização que tem por finalidade principal desenvolver, armazenar e transmitir, 

através de diferentes modalidades de aprendizagem, o conhecimento necessário e 

específico de cada função para o constante sucesso das organizações, procurando 

diversos meios de desenvolver e estimular as qualificações, competências, 

habilidades e atitudes individuais e grupais. Para tal, é necessário o apoio de 

algumas instituições especializadas em aprendizagem, como profissionais de 

treinamentos, consultores e instituições de ensino superior (KELLY; OLIVEIRA, 

2014, p. 71). 

 

 Desta maneira, as UCs podem, através das atividades baseadas em metodologias de 

aprendizagem, desenvolver competências e habilidades essenciais para o alinhamento com o 

negócio da empresa, com foco principal no profissionalismo e nos resultados. 

Conforme Castro e Eboli (2013, p. 409), a questão se explica através da filogênese, ou 

seja, “conjunto de modificações e adaptações que vão, progressivamente, transformando uma 

espécie existente em uma nova”. Assim, existe no estudo a relação desta questão com a 

Universidade Corporativa, haja vista a trajetória existente neste ramo. 

De acordo com os autores, a Universidade Corporativa enquanto conceito tem 

percorrido um caminho evolutivo, advindo dos antigos “Centros de Treinamento”. Com o 

passar do tempo, esses centros ganharam outros contornos e necessidades, o que propiciou um 

movimento, realizado sequencialmente em fases, que conferiu à Universidade Corporativa 

novas atribuições e objetivos, como promover mudanças institucionais, atuando na 

administração organizacional da empresa. 

Seguindo a trajetória, houve a fase da compreensão da valorização de pessoal, já que 
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através dos exemplos da Motorola University e da Hamburguer University (McDonald’s), o 

processo contínuo de educação apresentou a capacidade de transformar os conhecimentos e 

informações em vantagens positivas ao negócio. É válido ressaltar que estes funcionários 

aumentam seu valor no mercado, ao deixarem as empresas que possuem tais programas, 

principalmente pelos hábitos e disciplina adquiridos. A segunda etapa da filogênese, portanto, 

é a transmissão dessa carga de valores e cultura organizacional na busca da excelência 

operacional (CASTRO; EBOLI, 2013). 

Após este período, passa-se à terceira fase, já que a gestão começa a fazer parte da 

atividade como um todo. Neste sentido, os autores apontam uma interessante discussão em 

relação à importância de que todos os funcionários participem dos cursos e das propostas das 

atividades. Desta maneira, em prol de cativar gestores, sejam gerentes, coordenadores e 

encarregados, a também estarem integrados neste programa já adotado para os funcionários, 

pensou-se na troca de nome para atrair tais pessoas, passando de Centro de Treinamento para 

Universidade Corporativa (CASTRO; EBOLI, 2013). 

Neste sentido, surge a quarta etapa, a preparação de pessoal na empresa. A 

importância desta atividade foi aumentar a visão dos executivos, abrindo horizontes e 

viabilizando que fossem feitas leituras diferenciadas, levando em consideração o meio em que 

se vive e fatores exteriores, como, por exemplo, a política e a economia (CASTRO; EBOLI, 

2013). 

Como quinta fase da linha filogenética na UC, aparece a catalisação de mudanças 

institucionais, haja visto o fato de os cursos, seminários e outras atividades se fundirem na 

empresa, desaparecendo a divisão de quem faz o que e onde as coisas ocorrem. Desta forma, a 

preparação do alto escalão da empresa passa a ser fundamental, na implementação das 

mudanças propostas, visando garantir que o processo de mudança ocorra (CASTRO; EBOLI, 

2013). 
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Quadro 2: Filogênese da Universidade Corporativa 

FILOGÊNESE DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA 

ETAPA CARACTERÍSTICAS OBJETIVOS  

1ª ETAPA Centros de treinamento Os Centros de Treinamentos focavam apenas na 

capacitação dos funcionários, em atividades 

específicas, desenvolvendo as habilidades técnicas. 

Administração organizacional da empresa. 

2ª ETAPA Valores organizacionais e 

culturais da empresa 

Foco no processo de conversão dos funcionários aos 

valores organizacionais. 

Transmissão de conhecimentos, hábitos e informações 

(não cognitivos) para garantia da excelência 

operacional. 

3ª ETAPA Participação da Gestão Participação de todos os níveis (gestores e 

funcionários) em uma educação integrada. 

O foco de aprendizagem são os cursos gerenciais com 

técnicas de gestão mais elaboradas. 

4ª ETAPA De Centro de Treinamento 

para Universidade 

Corporativa 

Foco no aumento da cultura, em burilar o 

conhecimento. 

Ampliação da visão de negócios da empresa para 

melhor entendimento dos desafios organizacionais. 

Relevância do contexto politico e econômico. 

5ª ETAPA Preparação do alto escalão 

da empresa, visando 

orquestrar  mudanças 

institucionais 

Catalisação de mudanças institucionais. 

Implementação das mudanças propostas. 

Papel fundamental no processo de mudança. 

 

Fonte: A própria Autora (2018) 

 

Podemos concluir que manter o Centro de Treinamento e a UC como entidades mais 

ou menos separadas é possível, pois isso não mudará a natureza do processo evolutivo, mas 

por outro lado, é difícil imaginar casos de empresas que criaram UCs sem antes ter realizado 

um programa de treinamento para seus funcionários de nível operacional. Desta forma, é 

esperado que nem todas as UCs já tenham chegado à etapa final dessa filogênese (CASTRO; 

EBOLI, 2013). 

 

2.1.3  O modelo de uma universidade corporativa 

 

 Percebe-se que a Universidade Corporativa pode ser uma aliada estratégica de 

organizações que compreendem o treinamento de pessoal em prol dos negócios e objetivos da 
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empresa. Os sistemas de educação corporativa possuem uma função importante no que tange 

à vantagem competitiva das organizações, auxiliando na promoção do desenvolvimento de 

competências. Entretanto, para o desenvolvimento de uma UC eficiente, faz-se necessário que 

a alta gestão promova, através de um alto comprometimento, um modelo adequado e 

apropriado ao seu negócio, que possa, em sua implementação, auxiliar os funcionários no 

sentido do conhecimento e da aprendizagem (BRANCO, 2006). 

 De acordo com a PWC (2016), o modelo apresentado na figura a seguir é orientado 

para a gestão estratégica, justamente por contar com elementos importantes ao sistema. 

Figura 1: Modelo de gestão estratégica de universidade corporativa 

Fonte: PwC (2016). 

 

 Um modelo de gestão de UC requer a presença de algumas características essenciais 

para a eficiência do programa, isto é, resultados empresariais. “O modelo de universidade é 

baseado em competências. A UC é um sistema de desenvolvimento de pessoas pautado pela 

gestão por competências” (BRANCO, 2006, p. 108). 

 Um sistema de educação corporativa, segundo Éboli (2004), precisa ser regido por 

alguns princípios para nortear seu desenvolvimento, como os do quadro a seguir. 
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Quadro 3: Princípios do sucesso da educação corporativa 

COMPETITIVIDADE 
Elevar o patamar de competitividade através da consolidação das 

competências críticas. 

PERPETUIDADE 
Transmissão da herança cultural, perpetuando a existência da 

empresa. 

CONECTIVIDADE 
Comunicação e interação, relacionamento com públicos internos e 

externos. 

DISPONIBILIDADE Atividades e recursos educacionais de fácil acesso. 

CIDADANIA Estimular o exercício da cidadania individual e corporativa. 

PARCERIA 
Estabelecimento de parcerias internas (gestores) e externas 

(instituições de ensino superior). 

SUSTENTABILIDADE Ser um centro gerador de resultados para a empresa. 

Fonte: Eboli (2004). 

 

 A ideia da estruturação de um modelo é baseada em uma gama de princípios que, 

posteriormente, darão o formato e orientarão o processo educacional, servindo como um 

manual para as decisões no que tange ao planejamento do programa e às ações a serem 

tomadas. 

 

2.1.4 Modelos de aprendizagem na universidade corporativa  

 

 De acordo com Meister (1999), existem três áreas a serem desenvolvidas no modelo 

de aprendizagem nas UCs, a saber: 

 Cidadania corporativa; 

 Estrutura contextual; 

 Competências básicas do negócio. 

A cidadania corporativa
1
 é a atividade do currículo da UC responsável por criar a 

identificação corporativa do funcionário com a organização a qual pertence, bem como com 

os valores da mesma. É, portanto, estimulado o orgulho e fortalecido o vínculo, o que pode 

ser considerado como essencial para a promoção do comprometimento com os objetivos 

                                                

1
Ideologicamente, a palavra “cidadania” pode suscitar discussões polêmicas, tendo em vista que “cidadania”, em 

seu original, não estaria voltada para aspectos estritamente econômicos e organizacionais, como é o caso da 

noção proposta ao incluir “corporativo” como seu adjetivo. Logo, usar o termo “cidadania corporativa” não 

significa o mesmo sentido do cidadão, no sentido mais original do constructo. “A cidadania, pois, significa a 

realização democrática de uma sociedade, compartilhada por todos os indivíduos ao ponto de garantir a todos o 

acesso ao espaço público [...]” (CORREA, 2006, p. 217). No contexto da Universidade Corporativa, a palavra 

ganha outra conotação por conta do adjetivo “corporativa”, conforme descrito no texto.  
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organizacionais (ÉBOLI, 1999). Desta maneira, a cidadania corporativa não é somente um 

programa de treinamento, mas sim uma política de melhoria do relacionamento entre os 

integrantes de uma organização. Portanto, é necessário que, 

 

[...] A educação não se ajusta simplesmente aos interesses empresariais; vincula o 

desenvolvimento da cidadania a um tipo de educação de natureza crítica; advoga que 

a integração entre educação geral e específica tenha como objetivo a formação não 

apenas do trabalhador competente, mas também do sujeito político, tendo em vista a 

transformação social (LOMBARDI; SAVIANI; SANFELICE, 2002, p.108). 

 

 Os modelos de aprendizagem baseados na estrutura contextual proporcionados pelas 

UCs possuem o objetivo de apresentar informações em relação à empresa, aos clientes, 

fornecedores e concorrentes. A estrutura contextual “[...] permite que os funcionários 

conheçam o contexto no qual a empresa opera” (BRANCO, 2006, p. 109). 

  De acordo com Ulrich (1998), uma das maiores barreiras para as organizações é a 

estruturação de empresas com maior sensibilidade ao consumidor, o que acaba refletindo na 

gestão de pessoas, com a presença de indivíduos que não conseguem contribuir com os 

objetivos do negócio. Sendo assim, a estrutura contextual, ao apresentar os conhecimentos 

que lhe cabem, viabiliza oportunidades de melhoria dos desempenhos aliados à satisfação dos 

clientes. 

 

O foco na estratégia e nos valores organizacionais é o que determina a verdadeira 

universidade corporativa. A existência de uma boa universidade corporativa está 

condicionada à sua ajuda para a empresa atingir seus objetivos. Vista dessa forma, a 

universidade corporativa pode ser um poderoso instrumento para ajudar as 

organizações a chegar onde elas precisam estar por meio de seus funcionários, que 

estarão desenvolvendo suas habilidades (BRANCO, 2006, p. 107). 

 

 As competências básicas podem ser consideradas como a combinação entre as 

tecnologias individuais e as habilidades de produção. As competências individuais, segundo 

Eboli (1999), são as capacidades de cada indivíduo de agregar valor ao negócio da empresa 

através de conhecimento que viabiliza à organização a manutenção de vantagem competitiva. 

 Para Meister (1999), as competências básicas envolvem as atividades de comunicação, 

relacionamento, capacidade de aprendizagem e solução de problemas, habilidades técnicas, 

cultura e conhecimento geral, além de desenvolvimento de gestão. 

 Sendo assim, através destes modelos de aprendizagem para as UCs, é possível 

perceber que existe, em parte, a preocupação com o indivíduo, já que se pensa em formar 

cidadãos com o comprometimento para desenvolver suas habilidades individuais, em prol do 

coletivo.  
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 Os métodos de aprendizagem de uma Universidade Corporativa englobam também 

ferramentas que refletem nos resultados internos e externos, fazendo com que a organização 

receba destaque global como, por exemplo: inovações; cursos sequenciais; aceleração dos 

estudos; aquisição de habilidades e técnicas direcionadas; educação profissional e educação 

como negócio (KELLY; OLIVEIRA, 2014). 

 Desta maneira, não se pode pensar na UC como um modo completo de aprendizagem, 

já que a mesma possui o intuito de suprir as exigências da organização a qual pertence, não 

conseguindo por vezes dar conta das constantes mudanças do mercado. Este cenário requer o 

desenvolvimento de competências e qualificações cada vez maiores e, alinhadas à definição 

de empregabilidade. 

 

2.1.4.1 As tecnologias de aprendizagem utilizadas nas universidades corporativas  

 

Diversas são as tecnologias de aprendizagem utilizadas no intuito de aprimorar e 

desenvolver o processo de ensino-aprendizagem nas Universidades Corporativas: 

 Presencial física: é a mais tradicional, sendo caracterizada pela presença física 

do aluno e seu contato direto com o instrutor (LEE, 2010); 

 EAD (Educação a distância): é uma tecnologia de aprendizagem que permite 

que os alunos tenham acesso ao ensino de diferentes lugares e em diferentes 

momentos. Essa modalidade tem sido largamente utilizada nas empresas e nas 

instituições de ensino, tendo suas atividades pautadas no uso da internet, método 

conhecido como e-learning (MAIA; MATTAR, 2007); 

 B-learning: do inglês Blended learning, significa literalmente “aprendizagem 

mista”. Ou seja, é a técnica que mistura o ensino presencial com as atividades a 

distância (LEE, 2010); 

 M-learnig: ou mobile learning, configura-se pela técnica em que a 

aprendizagem é dada de forma móvel, com os alunos viajando, por exemplo. Esse tipo 

de modalidade faz uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC) móveis e 

sem fio, permitindo a mobilidade dos alunos envolvidos (SACCOL; SCHLEMMER; 

BARBOSA, 2010); 

 U-learning: vem da expressão inglesa ubiquitous learning, aprendizagem 

ubíqua. Esse método engloba todas as tecnologias de aprendizagem que têm como 

plataforma as TIC integradas, ou seja, tanto fixas como móveis. São TIC que possuem 
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ferramentas sensitivas e de localização, como GPS. Essas tecnologias têm a 

capacidade de pontuar a localização, as características do aluno, assim como suas 

necessidades educacionais, sendo capazes de proporcionar os meios mais apropriados 

existentes no espaço em que o aprendiz está inserido (SACCOL; SCHLEMMER; 

BARBOSA, 2010).  

 

As TIC envolvidas e utilizadas nas técnicas de aprendizagem consistem em 

aglomerados de variados meios e recursos desenvolvidos e orientados para as práticas 

comunicativas, além de serem empregados para atividades de criação, desenvolvimento, 

aprimoramento, processamento de dados, armazenamento e gerenciamento de dados 

(SACCOL; SCHLEMMER; BARBOSA, 2010). 

A peculiaridade de tais recursos é permitir aos indivíduos uma interação integral e 

vertiginosa, propiciando o acesso rápido e confiável a uma grande gama de informações, 

contribuindo para o alcance dos objetivos e metas educacionais. Por permitir a participação 

dos mais diferentes indivíduos em seus cargos, as possibilidades são aumentadas pelo uso das 

TIC (BRANTES et al., 2013). 

Dentre as TIC que podem ser empregadas pelas universidades corporativas, pode-se 

elencar: 

 Tecnologias da web 3D: são recursos usualmente difundidos como Mundos 

Digitais Virtuais em Terceira Dimensão (MDV3D), ou metaversos. Nesse tipo de TIC, 

há uma reprodução digital das pessoas envolvidas, como uma espécie de “avatar”. 

Essas representações utilizam recursos textuais, gráficos, orais, entre outros, para 

estabelecer as práticas comunicativas (SCHLEMMER, 2010). Normalmente, esse tipo 

de recurso é empregado no contexto de jogos midiáticos interativos e simulações, 

permitindo que se crie uma atmosfera que acentue a impressão de pertencimento a um 

grupo (WARBUTON, 2009); 

 Tecnologias da web 2.0: são recursos que possibilitam trocas interativas entre 

os indivíduos, permitindo atividades de desenvolvimento e aprimoramento na 

plataforma web de forma célere, protegendo os parâmetros autorais. São exemplos os 

blogs e as diversas redes sociais (SCHLEMMER, 2010); 

 Ambientes virtuais de Aprendizagem (AVA): tais ambientes são softwares 

elaborados no intuito de desenvolver um contexto de aprendizagem na plataforma 

digital, fornecendo recursos para o gerenciamento do processo de ensino por meio da 

web (SCHLEMMER; SACCOL; GARRIDO, 2007); 
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 TIC móveis e sem fio: são recursos e meios que possibilitam o 

desenvolvimento das ações interativas e comunicativas direcionadas para o processo 

de aprendizagem. São dispositivos sem fio, facilmente transportáveis e manejáveis, 

capazes de estabelecer conexão com a internet sem a necessidade do uso de cabos. São 

exemplos os smartphones e os tablets. São recursos que incrementam as técnicas de 

aprendizagem de m-learning e u-learning (SACCOL; SCHLEMMER; BARBOSA, 

2010). 

 

Todas essas técnicas de aprendizagem empregadas nas Universidades Corporativas 

propiciam uma nova visão acerca da gestão do conhecimento pautada “por uma agenda 

educacional que esteja em sintonia com a estratégia empresarial” (SELEME; MUNHOZ, 

2011, p. 73), conforme observado na figura abaixo: 

 

 

 

Figura 2: Mudanças de paradigma no processo de implementação das universidades 

corporativas 

 Fonte: Eboli (2004). 
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Para as universidades corporativas, essas ferramentas são imprescindíveis, pois 

possibilitam que o ensino e a aprendizagem sejam desenvolvidos em um escopo democrático, 

sem burocracia, interativo e sem barreiras físicas, possibilitando que o ambiente 

organizacional se torne, dessa forma, cada vez mais inclusivo. 

 

2.1.5 A universidade corporativa e a cadeia de valor 

 

O ensino corporativo é pautado pela gestão do conhecimento. Essa perspectiva é 

atravessada pela gestão de competências, que consiste num complexo processo, que se 

desdobra em ações orientadas para a verificação dos hiatos existentes quanto às competências. 

Realizado esse primeiro passo, esse processo propõe ações de capacitação como treinamentos. 

(FREIRE, 2017).   

Essas ações fazem parte do chamado TD&E – Treinamento, Desenvolvimento e 

Educação. É um processo macro que se qualifica pela existência de três momentos 

fundamentais: recepção, execução e avaliação. Essas atividades são desenvolvidas em uma 

detalhada rede composta por relacionamentos internos e externos e com seus desdobramentos, 

os quais propiciam as práticas inovadoras (FREIRE, 2017).  

A universidade corporativa em rede possui uma estruturação pautada em uma cadeia 

de valor, conforme figura abaixo: 

 

 

Figura 3: Cadeia de valor de universidade corporativa em rede 

Fonte: ENGIN / EGC / UFSC (2017). 

 

Nessa cadeia de valor, o primeiro momento existente é o da recepção. É uma etapa na 
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qual a Gestão do Capital Relacional da Universidade Corporativa atua de forma proativa, no 

sentido de estreitar relações com os stakeholders que participam de todo o processo. Esse 

primeiro momento tem o objetivo de trabalhar na promoção das práticas exercidas pela UC.  

É a etapa em que são desenvolvidas parcerias para desenvolver e aprimorar competências, 

motivando a prática das ações educativas (FREIRE, 2017). 

A segunda etapa é a seleção, momento em que as demandas captadas pela recepção 

serão avaliadas e ponderadas, de forma consoante aos critérios estabelecidos para a seleção: 

relevância quanto à temática levantada pelo Projeto Político Pedagógico; coerência com as 

metas estratégicas da instituição; extinção da insuficiência das competências dos stakeholders, 

internos e externos; alinhamento com o Plano de Ação da organização e de seus possíveis 

parceiros; e implementação de novos cursos, atualizações e práticas educacionais para 

absorver as demandas identificadas (FREIRE, 2017). 

A priorização e proposição constituem a terceira etapa, que tem por objetivo avaliar e 

categorizar as demandas para traçar as ações de investimentos nas devidas práticas 

educacionais. Essa etapa é pautada pela análise orientada pela Matriz de Priorização GUT 

ampliada – GUTIA (Gravidade, Urgência Tendência, Impacto e Abrangência) (FREIRE, 

2017). 

Já a quarta etapa, denominada Planejamento, é a incumbida de desenhar o 

planejamento das ações educativas que serão desenvolvidas, levando em conta: a delimitação 

do público participante, o Projeto Político Pedagógico a ser implantado, a contratação da 

equipe que irá ministrar o curso/evento, a realização de um encontro entre os stakeholders 

(Kick Off), elaboração dos objetivos, metas e suportes necessários, formalização de todo o 

processo, e o desenvolvimento de ações que capacitem toda a equipe envolvida, nivelando o 

conhecimento (FREIRE, 2017). 

A penúltima etapa é a que trata da Execução e da Oferta, ou seja, é o momento em que 

o planejamento será de fato posto em prática. Já a derradeira etapa consiste na avaliação de 

todos os níveis do processo implantado: a estratégia adotada, os programas e os cursos 

propostos, e a aprendizagem individual e organizacional (FREIRE, 2017). 

 

2.1.6 A universidade corporativa e a estratégia organizacional 

 

A educação corporativa, por meio de suas práticas, desenvolve de maneira articulada 

as competências individuais e organizacionais, traçando, de forma integrada e interativa, a 

estratégia organizacional da empresa: 
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[...] a educação corporativa tem sido aplicada como estratégia empresarial capaz de 

promover vantagem competitiva, contribuindo com o objetivo de transformar 

oportunidades em negócios por meio do conhecimento desenvolvido e 

compartilhado continuamente entre as pessoas que fazem parte ou estão em contato 

com as organizações: funcionários, fornecedores, parceiros, clientes, sociedade, 

entre outros (CARVALHO, 2014, p.3). 

 

As estratégias utilizadas pela Universidade Corporativa atuam no sentido de promover 

a cultura organizacional da empresa, incentivando um ambiente propício às práticas 

educacionais corporativas.  

Esse processo deve ser pautado em princípios e metas bem definidos, capazes de 

utilizar o ensino corporativo para aprimorar e desenvolver ações que definam a estratégia 

organizacional da empresa. Segundo Eboli (2004), esse processo precisa estar baseado em 

sete princípios, conforme o quadro abaixo: 

 

Figura 4: Os sete princípios de sucesso da educação corporativa e suas práticas 

Fonte: Eboli (2004). 

 

Dessa forma, a organização desenvolverá uma estratégia organizacional capaz de 

garantir a competitividade organizacional e a visão estratégica do negócio.   
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2.2 DESENVOLVIMENTO DE GESTORES  

 

 A atual economia global requer que as empresas estejam em contínuo processo de 

mudança. A qualquer momento, as formas clássicas de competitividade, isto é, custos, 

particularidades dos bens, inovação tecnológica, produção e distribuição, serão repetidas por 

outras organizações. Assim, as organizações que desejarem preservar uma vantagem 

competitiva necessitarão ser flexíveis, atender celeremente às transformações de mercado e 

contar com o empenho e responsabilidade dos funcionários (ULRICH, 2000).  

 Para Goleman (2015), o desenvolvimento de gestores nas empresas é, primeiramente, 

um foco educacional, e não uma mera questão de capacitação. Depois, é uma estratégia, 

motivada, incentivada e orientada pelos gestores de todos os níveis, procurando atingir 

resultados por meio do envolvimento e colaboração de todos os componentes da empresa. Por 

último, uma forma de exercício como fontes motivacionais.  

 Desenvolver competências, incluindo as dos gestores, pode acontecer de duas 

maneiras: aprendizagem formal, normalmente relacionada a atividades de capacitação, 

desenvolvimento e educação; e informal, que abrange estratégias de aprendizagem variadas. 

Segundo Antonello (2005), mesmo com a tendência de distinguir um tipo de aprendizagem do 

outro, como se fossem antagônicas, existe a indispensabilidade de uma abordagem 

integralizada. 

 A gestão é atitude, conduta, cujas ações são determinar o percurso e motivar uma 

perspectiva compartilhada, preparar a equipe, desafiar o processo, agir, incentivar. Compete 

ao gestor, também, pensar em uma meta comum a todos, um ambiente adequado ao trabalho e 

motivações ao empowerment dos funcionários (KOUZES; POSNER, 2008). De acordo com 

os teóricos, a atuação do gestor se baseia em ações e princípios que abrangem, entre outros: 

desafiar o determinado, procurando formas de mudar e aprimorar, motivar uma perspectiva 

compartilhada, viabilizar a ação de todos, motivando a colaboração e propiciando a 

credibilidade e consolidação dos indivíduos; confiabilidade, agindo como exemplo de prática 

de princípios; identificação das colaborações pessoais e comemoração frequente das 

conquistas. 

 A realidade empresarial de hoje vem motivando as organizações a cada dia mais 

incentivarem o novo por meio da admissão de ações que objetivem o aprimoramento do 

potencial e da competência dos indivíduos, isto é, através do seu recurso intelectual. Assim, 

conforme Pinchot e Pinchot (1994), os novos gestores precisarão conseguir apresentar uma 

perspectiva que motive e integre todas as pessoas na empresa. Serão considerados aptos a 
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motivar a todos os componentes e dividirão uma meta favorável a todos.   

 As organizações precisam de agilidade para centralizar esforços em seus ativos 

intangíveis, como a informação, a novidade e, acima de tudo, o recurso intelectual (RUANO, 

2003). Nessa conjuntura, caracteriza-se como desafio às empresas, elaborar e implantar 

mecanismos e tipos de gerenciamento que lhes assegurem a chance de concorrer. Estes tipos 

de gerenciamento podem ser compreendidos como o grupo de ações realizadas pela gestão e 

postas em execução pela alta administração de uma organização, a fim de alcançar as metas 

que tenham sido estabelecidas. De igual maneira, faz parte do caráter das relações 

hierárquicas a espécie de estrutura empresarial, os modelos de avaliação e administração dos 

resultados, as políticas de gestão de pessoas e a ideologia de gestão que o motivam (RUANO, 

2003).  

 De acordo com Sant’Anna, Campos e Lótfi (2012), como desafios ao gestor na 

presente conjuntura, ressaltam-se questões como: desenvolver gestores aptos a lidar com 

cultura diversificada; formar e aprimorar grupos com alta diversidade; aprimorar redes de 

relacionamentos e gerir em locais dinâmicos. Outra questão se refere aos princípios, às 

vivencias e às relações que o gestor precisa formar, experimentar e dividir, de forma a 

interferir favoravelmente no processo de desenvolvimento de novos gestores. Nessa esfera, 

para além da abrangente proliferação da gestão transformacional, é notório o gradativo 

interesse por abordagens que destacam questões pluridimensionais, que consigam adquirir, de 

maneira sistemática, interrelações entre diversas variáveis, que apontem a abrangência e 

dinamismo dos ambientes empresariais e empreendedores de hoje.  

 Para Bergamini (2000), não há uma só maneira, uma fórmula ou resolução geral que 

aponte com exatidão a orientação que consegue assegurar a eficiência de um gestor em 

qualquer situação. É nesta conjuntura que as organizações notam como necessário 

desenvolver suas equipes de gestores concedendo um local de debate e de perspectiva 

abrangente dos negócios. Os gestores atuais precisam saber orientar e motivar seus 

funcionários, não desviando dos resultados.  

 Esta conjuntura de gestão de pessoas, de desenvolvimento empresarial tem sido 

percebida como a nova meta dos Recursos Humanos. Por meio de pesquisas, as organizações 

estão conduzindo o seu foco e investimento para que possam conhecer a demanda de gestores.  

 Guimarães (2001) destaca que a eficiência da gestão não é resultado somente das 

características pessoais do gestor, mas sim da correspondente interferência entre gestores e 

suas equipes. Assim, o desenvolvimento dos gestores nas empresas é, primeiramente, um foco 

educacional e não uma mera questão de capacitação. Depois, é uma estratégia, motivada e 
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orientada pelos gestores de todos os níveis, procurando atingir resultados por meio do 

envolvimento e da colaboração de todos os elementos da empresa. Por último, uma forma de 

atuação como fatores motivacionais.  

 

2.2.1 Gestão de pessoas 

 

 As transformações requeridas pelo mercado fazem com que os gestores apresentem 

questionamentos em relação ao futuro da Gestão de Pessoas e pensem que não tem como 

antever o futuro dos departamentos de RH. Tentar acompanhar as transformações e prever o 

que acontecerá, não é uma atividade simples, no entanto, os gestores possuem uma convicção, 

seja qual for o final da Administração de RH, isso somente pode ocorrer depois de finalizados 

todos os outros setores da Administração, afinal, todos os outros recursos das empresas são 

acompanhados pelos departamentos de RH (GIL, 2017).  

 Segundo Gil (2017, p. 31), o final da Administração, mesmo levando em consideração 

as transformações requeridas pelo mercado, parece duvidoso, pois até considerando a nova 

disposição dos modelos de carreiras profissionais dos gestores que tem alterado as condições 

básicas da administração, a atuação em planejamento, administração coordenação e condução 

se preservam inalteráveis.  

 Acerca dessa assertiva, Goffoe e Hunt (1998, p. 3) destacam que, mesmo com toda 

divulgação concedida às novas teorias que recomendam o fim da administração, há preceitos 

globais que precisam ser ratificados.  

 Segundo Fleury e Fisher (1998), gestão de pessoas são políticas e atividades 

estabelecidas em uma empresa para conduzir a conduta do homem e as relações interpessoais 

no local de trabalho.  

 O termo gestão de pessoas nasceu ao substituir administração de recursos humanos, 

que é a expressão mais frequente utilizada para estabelecer as formas de se relacionar com os 

indivíduos nas empresas (FLEURY; FISHER, 1998). 

 O enfoque de Gestões de Pessoas está fundamentado no desenvolvimento, porque se 

direciona para o aperfeiçoamento dos indivíduos visando que estes consigam alcançar níveis 

mais elevados de competência, inovação e efetivação. Já que os indivíduos são elementos 

importantes em qualquer empresa e na sociedade, o papel da Gestão de Pessoas possui a 

finalidade de identificar, atrair e preservar os indivíduos de que necessita a empresa 

(FLEURY; FISHER, 1998). 

 Para Gil (2017), a gestão de pessoas engloba diversas ações, como recrutamento, 
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descrição das funções, capacitação e desenvolvimento, avaliação de desempenho, entre 

outras. Mas, as ações estão completamente ligadas entre si, interferindo-se mutuamente.  

 O modelo de gestão de pessoas é a forma pela qual uma organização se dispõe para 

administrar e conduzir a conduta do homem em seu trabalho. Para isso, a organização se 

dispõe determinando preceitos, estratégias, políticas e ações ou processos de gestão. Por meio 

desses recursos, diretrizes são implantadas e conduzem-se os tipos de atuação dos gestores em 

seu relacionamento com os que nela atuam. O desempenho que se almeja dos indivíduos no 

trabalho e o modelo de gestão equivalente são definidos por elementos intrínsecos e 

extrínsecos à conjuntura empresarial. Dentre os elementos intrínsecos, ressaltam-se o bem, a 

cultura e a estrutura da organização. Em relação aos elementos extrínsecos, a cultura de 

trabalho de determinada sociedade, suas leis trabalhistas e a função concedida ao Estado e aos 

outros agentes que trabalham nas relações laborais irão determinar as restrições onde o 

modelo de gestão de pessoas atuará (FISCHER, 2002).  

No cenário atual das empresas, segundo Marras (2016), aos poucos o ato de 

administrar os recursos humanos passou a agregar a função de pesquisar e analisar os efeitos 

que tem envolvimento com a relação das pessoas com as organizações, o que fez com que a 

gestão de pessoas pudesse acentuar o desenvolvimento de um bom relacionamento no 

ambiente de trabalho. A intenção é que tal ambiente seja dotado de cooperatividade e 

aprendizagem frequente aliadas aos objetivos da empresa. 

Desta forma, os membros da organização passaram a assumir uma função categórica 

na busca por vantagens em relação à competitividade do mercado, o que fez com que surgisse 

a Administração Estratégica de Recursos Humanos (AERH). Dessler (2014) afirma que esta 

nova modalidade é a junção da administração de recursos humanos com as estratégias para 

aprimorar a performance da organização, além de implementar inovações e flexibilidade. 

Marras (2016) salienta que o papel da gestão de pessoas, como aliada das estratégias 

da empresa, é incluir que esta área participe das estratégias da organização, bem como aplicar 

tais estratégias através de instrumentos da gestão de pessoas. Desta maneira, a gestão 

estratégica de recursos humanos tem como meta central atuar na melhora dos resultados da 

empresa e o progresso das pessoas integrantes da mesma. 

Outra característica primordial abordada por alguns autores cita a importância de saber 

trabalhar com a diversidade dos funcionários, função que se bem entendida pela gestão de 

pessoas passa a ser uma vantagem competitiva. No contexto de análise de sustentabilidade, 

conforme Manzini e Vezzoli (2008), prescinde de uma transformação que realize 

investimentos constantes no bem-estar social e ambiente sadio. Nessa perspectiva, a qualidade 
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social é medida pelas características da convivência e pela sua diversidade. A proposta nova é 

uma sociedade que seja marcada por vários sistemas técnicos e produtivos sempre conectados 

e que se comuniquem entre si. 

A modificação social, segundo Roddick (2002), é o cerne do comprometimento social 

da empresa, visto que as instituições são parte da sociedade, intervindo diretamente no modo 

de vida das pessoas, promovendo mudanças sociais. 

Para a autora, a mudança social é um fato coletivo, que acarreta variações culturais, 

sendo um fator modificador da vida de cada indivíduo. Roddick (2002) frisa que essa 

mudança pode ser intencional, quando advém de uma ação praticada por um agente social, ou 

não intencional, quando não existe uma intenção direta de provocar uma modificação 

consciente em certo comportamento social. 

Pode-se entender a responsabilidade social por parte das empresas como ações e 

medidas implementadas intencionalmente no sentido de provocar mudanças em suas esferas 

sociais, ambientais e estruturais, promovendo alterações tanto no contexto interno quanto no 

externo. Duarte e Neves (2011) ressaltam que: 

 

A dimensão interna abarca questões relativas à gestão dos funcionários e à gestão do 

impacto ambiental da atividade. Iniciativas realizadas com vistas à dignificação dos 

funcionários, à promoção do equilíbrio trabalho-família e igualdade de 

oportunidades, ao desenvolvimento de competências e empregabilidade dos recursos 

humanos, bem como ao nível do investimento em sistemas de gestão ambiental são 

exemplos de práticas que integram esta dimensão (DUARTE; NEVES, 2011, p. 

106). 

 

Dessa forma, percebe-se que a Gestão Estratégica de Pessoas constitui uma ferramenta 

importante nesse contexto de promoção de mudanças sociais, direcionando essas alterações 

conforme os objetivos econômicos, sociais e ambientais das instituições e de seus acionistas. 

 

2.2.2 Liderança 

 

 No contexto atual, em que o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo, é 

urgente que as instituições contem com líderes nas posições de chefia. Tais líderes devem 

possuir atributos que propiciem um ambiente organizacional produtivo e colaborativo.  

 Para Robbins (2014), liderança consiste na faculdade de direcionar uma equipe rumo a 

determinados objetivos. Ainda nesse sentido, Hersey e Blanchard (1986) explicam que 

liderança é o procedimento em que se exerce uma intervenção para que as ações de um grupo 

sejam direcionadas para uma meta, conforme determinado contexto. De acordo com essa 
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visão, um líder necessita considerar não apenas os objetivos da organização, mas também as 

relações interpessoais e as atribuições dos funcionários. 

 No contexto organizacional, a liderança é essencial aos administradores por conta da 

função que os líderes possuem no sucesso do grupo e da empresa como um todo (STONER; 

FREEMAN, 1995).  

 O líder exerce um papel importante dentro das instituições, papel este que pressupõe 

um conjunto de características delimitadas para que ele seja capaz de relacionar os indivíduos 

com o campo empresarial, sempre em constante mudança. É importante que a figura do líder 

seja um diferencial no sentido de motivar os funcionários; segundo Robbins (2014), “quando 

os executivos motivam os funcionários, dirigem as atividades dos outros, escolhem os canais 

mais eficientes de comunicação ou resolvem conflitos entre as pessoas, eles estão exercendo 

sua liderança”. O autor afirma que tal influência pode ser formal ou informal; é formal 

quando é praticada por um alguém de alta posição na empresa, e informal quando é exercida 

por algum funcionário que não integre um alto cargo. É essencial que o líder estabeleça uma 

relação de credibilidade com os funcionários. 

 Uma das mais importantes características inerentes a um líder é a inteligência 

emocional e a capacidade de aplicá-la conforme a necessidade de cada contexto. São 

imprescindíveis habilidades como saber ouvir, analisar o contexto de forma imparcial, 

tranquilidade para transmitir informações, analisar o melhor momento para intervir, e saber 

lidar com as diversas situações de forma não autoritária: 

 

O líder se caracteriza por uma forte queda para a responsabilidade e conclusão das 

tarefas, vigor e persistência na consecução dos objetivos, espírito empreendedor [...] 

Capacidade para influenciar o comportamento de outras pessoas e capacidade para 

estruturar sistemas de interação social para finalidades objetivas (HAMPTON, 1991, 

p. 17). 

 

Ainda na visão proposta por Hampton (1991), temos uma noção de empreendedor de 

forma diferente da usual; segundo ele, o líder ocupa o papel de empreendedor, empenhando 

energia para traçar uma liderança que foque no sucesso e bons resultados.  

Quando o líder é de fato efetivo, ele interfere no aconselhamento de diversas 

situações, assim como nos casos conflituosos, atuando como um mediador e solucionador dos 

problemas, por meio da boa comunicação e do treinamento de sua equipe. Assim, pode-se 

concluir que os participantes citados continuam tendo sua importância no contexto 

organizacional, mas que atualmente há a necessidade da interação direta de todos esses 

partícipes, com foco no funcionário, em seu reconhecimento e contentamento para bons 
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resultados (HAMPTON, 1991). 

 Os estudos sobre a liderança estão, cada dia mais, impulsionados por conta de sua 

relevância e eficácia, principalmente nas organizações. A liderança é uma atividade vista com 

capacidade de mudar intencionalmente o comportamento de outras pessoas ou de um grupo, 

em prol de algum objetivo comum (HUNTER, 2004). 

 O líder atua como influenciador de uma equipe, para que os integrantes realizem suas 

determinações, com a função de conduzir a caminhos que as pessoas não conseguiriam trilhar 

sozinhas. Além disso, é possível perceber que os integrantes contam com oportunidades de 

crescimento, incentivo e condições de avanço, tanto profissional quanto pessoal. Tal 

influência proporcionada pelo líder ocorre através da comunicação, “liderança é a habilidade 

de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente visando atingir aos objetivos 

identificados como sendo para o bem comum” (HUNTER, 2004, p. 25). 

 Dentre as funções da liderança, podem ser citadas a participação no desenvolvimento 

de valores da sua equipe; tomar decisões conscientemente; adquirir informações necessárias 

para esclarecer aos seus liderados as atividades; organizar metas e formas de cumprir as 

mesmas; apoiar e incentivar o desenvolvimento pessoal; incentivar a integração e 

comunicação dos membros da equipe; criar um ambiente sadio e estratégico; e alinhar as 

necessidades de sua equipe com os propósitos comuns (HUNTER, 2004, p. 25). 

 Sendo assim, o líder é responsável por estruturar relações sadias entre os funcionários 

de uma organização, objetivando um ambiente de trabalho amigável e motivador: 

 

A responsabilidade pelo desenvolvimento das pessoas recai sobre o líder. E isso 

significa mais do que apenas ajudá-las a adquirir habilidades profissionais. Os 

melhores líderes ajudam os funcionários não só em relação à carreira, mas também 

em relação à vida pessoal. Eles os ajudam a se tornar pessoas melhores, e não 

apenas bons profissionais. Os líderes potencializam os funcionários. E isso é muito 

importante, pois promove o crescimento das pessoas e gera crescimento para a 

organização (MAXWEL, 2017, p.96). 

 

 Para o contexto organizacional, conforme Tichy e Charam (1989), os líderes contam 

com receptividade e fazem o possível para alcançar as pessoas da organização, sem estar 

preso às formalidades, já que precisam ser diretos com os indivíduos. O sucesso dos objetivos 

da organização possui ligação direta com o desempenho do líder e com os funcionários da 

mesma. 

 Assim, a função do líder no interior das empresas necessita de inúmeras características 

relevantes, para que o mesmo consiga ter sucesso tanto no relacionamento com as pessoas de 

sua equipe quanto nos resultados para as metas da organização. “A liderança envolve a cabeça 
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e o coração e é tanto analítica quanto interpessoal. Ter discernimento para saber quando ser 

sangue-frio, racional e decisivo e quando ser sangue-quente, amável e participativo, é um 

grande desafio pessoal” (YARON; WHITE, 2007). 

 O mesmo precisa voltar-se totalmente para o que atua, demonstrando sua paixão pelo 

que faz. 

 

Do que o líder precisa para ser bem-sucedido? Paixão. A paixão é o que distingue o 

extraordinário do comum. Quando relembro minha carreira, reconheço que a paixão 

me capacitou a fazer o seguinte: acreditar no impossível, sentir o inesperado, tentar o 

inaudito, realizar sonhos, conhecer, motivar e liderar pessoas. (MAXWELL, 2017, 

p.59). 

 

 O desenvolvimento da liderança não acontece rapidamente, é preciso perseverar e 

progredir todos os dias. Serão citadas algumas das principais habilidades que se acredita 

serem fundamentais para o líder que deseja ter sucesso com sua equipe, e mantê-la sempre 

motivada em suas atividades diárias. 

 

Uma das palavras-chave é que definimos liderança como uma habilidade, e eu 

concordei com isso. Uma habilidade é simplesmente uma capacidade adquirida. 

Afirmo que liderança – influenciar os outros – é uma habilidade que pode ser 

aprendida e desenvolvida por alguém que tenha o desejo e pratique as ações 

adequadas (HUNTER, 2004, p.25). 
  

 A primeira habilidade relevante para um líder é o relacionamento para com seus 

liderados, sabendo lidar com os pontos fortes de cada um e trabalhando para desenvolver os 

pontos a serem melhorados. Conforme Gaudêncio (2009, p. 45) “[...] a afetividade é o 

verdadeiro cimento das nossas instituições e se manifesta na forma de companheirismo e 

amizade”. Funcionários de uma organização normalmente passam mais tempo na empresa do 

que em casa com seus familiares, portanto, é imprescindível um bom relacionamento no 

ambiente de trabalho. Desta maneira, o líder, além de precisar se relacionar bem com sua 

equipe, precisa, também, incutir nas pessoas o desejo por valorizar e respeitar o próximo. 

 Outra característica primordial para o sucesso do trabalho de um líder é que o mesmo 

seja inovador, isto é, se habitue em estudar, pesquisar e estar sempre atualizado em relação às 

novidades que pode apresentar para sua equipe. A renovação para o trabalho é sempre motivo 

de despertar curiosidade e vontade nos funcionários. “A partir do momento em que você pára 

de aprender, também pára de liderar. Se quer liderar, precisa aprender. Se pretende continuar 

liderando, não pode parar de aprender” (MAXWELL, 2017, p.142). 

 A próxima habilidade diz respeito à capacidade de saber ouvir, isto é, entender o que 
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os funcionários têm a dizer. Ser um bom ouvinte é agregar ideias e opiniões de outras pessoas 

que possam auxiliar na melhoria do processo. Maxwell (2017) afirma que saber ouvir sempre 

proporciona consequências positivas, líderes que ouvem ampliam o conhecimento e o 

entendimento em relação aos outros e a sua forma de trabalho. A humildade para ouvir é, sem 

dúvida, característica própria de um bom líder, ou seja, não se sente dono da razão e 

compreende que outras opiniões podem ser tão importantes quanto as suas. 

 Ainda sobre a comunicação, quando bem exercida pelo líder, a mesma pode 

proporcionar relações de confiança e respeito entre as partes. Sempre que houver mudanças 

nas atividades organizacionais, o líder precisa, primeiramente, deixar sua equipe ciente, para 

que não existam fofocas de terceiros para com os seus funcionários. “Agora, mais do que 

nunca, a comunicação está no nosso sangue. É o componente vital de toda empresa” 

(CHANDLER; RICHARDSON, 2008, p. 74). 

Além disso, característica fundamental em qualquer relação humana, o líder procura 

estabelecer confiança na sua equipe de trabalho, mas antes de tudo deve se fazer confiável e 

sincero. De acordo com Maxwell (2017, p. 94) “na condição de líder, você nunca deve esperar 

a lealdade dos outros antes de construir um relacionamento e conquistar a confiança.” 

 

De outro modo, não haverá seguidores. Para se confiar num líder não é necessário 

gostar dele. Nem concordar com ele. Confiança é a convicção de que o líder fala 

sério. É a crença em sua integridade. As ações de um líder e suas crenças 

professadas devem ser congruentes, ou ao menos compatíveis. A liderança eficaz 

não se baseia em ser inteligente; ela se baseia principalmente em ser consistente 

(DRUCKER, 1999, p. 75). 

 

O estabelecimento da confiança ocorre quando o líder tem comprometimento com o 

que promete e suas atitudes são íntegras, isto é, pensa, sente, fala e age da mesma maneira. 

Quando funcionários confiam em seus líderes, acreditam que os seus interesses e 

direitos não serão prejudicados por conta do trabalho. Normalmente, as pessoas não seguem 

os caminhos de alguém que não pareça honesto ou que demonstre querer ganhar vantagem 

sobre as mesmas. Portanto, o sucesso da liderança depende de como será a conquista da 

confiança de sua equipe por parte do líder (MAXWELL, 2017). 

 Além das características citadas, é percebido que os líderes necessitam de inteligência 

básica, aquela que envolve conhecimento sobre a sua área e importante para o desempenho 

das atividades na organização. Essas informações técnicas, juntamente com o quociente 

intelectual (QI), são extremamente importantes, porém não são características suficientes para 

um líder de sucesso, que necessita de uma capacidade muito discutida atualmente, a 
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inteligência emocional, que traz consigo quatro pilares de acordo com Goleman (2015), que 

proporcionam uma boa performance, são elas:  

 Autoconhecimento – avaliação realista de si próprio é o passo inicial da IE, 

possibilita reconhecer sentimentos e emoções, além de aceitar críticas construtivas e 

conhecer sobre seus pontos fortes e fracos; 

 Gestão das Emoções – capacidade para gerenciar suas emoções, aprender a 

líder com elas, controlar as reações automáticas e responder de acordo com cada 

situação, estar aberto a possíveis mudanças; 

 Empatia – capacidade de colocar-se no lugar do outro, sensibilidade 

multicultural, escolher ser empático, escutar, não julgar, buscar o entendimento; 

 Sociabilidade – persuasão, liderança de equipes, competência e empenho para 

mudanças. É o conjunto dos outros 3 pilares em uma relação que envolva a si mesmo, 

ao outro e as circunstâncias controláveis e incontroláveis da vida. 

Segundo Goleman (2015), “o impulso é o veículo da emoção; a semente do impulso é 

um sentimento explodindo para expressar-se em ação. Os que estão à mercê dos impulsos – 

Os que não têm autocontrole sofrem de uma deficiência moral. A capacidade de controlar os 

impulsos é a base da força de vontade e do caráter”.  

 Robbins (2014) acredita que as pessoas que não possuem tais requisitos da IE podem 

passar por ótimos treinamentos, apresentar raciocínio rápido, visões a longo prazo, boas 

sugestões, porém dificilmente tornam-se grandes líderes. Ou seja, pessoas emocionalmente 

equilibradas apresentam mais facilidade em serem motivadas, pois tem satisfação, 

concentração e boa produtividade. As pessoas com dificuldades emocionais terão maior 

objeção para serem motivadas pelo líder, por se sentirem insatisfeitas e não conseguirem 

concentrar-se em suas atividades. A falta de IE no ambiente de trabalho prejudica tanto o 

sucesso pessoal quanto o da organização.   

 Desta forma, podemos ver conforme o quadro 4, quais as principais habilidades para 

se exercer a liderança de acordo com os autores citados: 
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Quadro 4: Principais habilidades para a liderança 

AUTORES PRINCIPAIS HABILIDADES PARA LIDERANÇA 

GAUDÊNCIO, (2009, p. 45)  

. imprescindível um bom relacionamento no ambiente de 

trabalho  

. saber lidar com os pontos fortes de cada um e trabalhar para 

desenvolver os pontos a serem melhorados  

. companheirismo e amizade  

. incutir nas pessoas o desejo por valorizar e respeitar o 

próximo 

MAXWELL, (2017, p.142) 

. ser inovador 

. habituar-se em estudar, pesquisar 

. estar sempre atualizado em relação às novidades que pode 

apresentar para sua equipe 

. ser um bom ouvinte, ter humildade para ouvir 

. saber agregar ideias e opiniões de outras pessoas que possam 

auxiliar na melhoria do processo 

. se fazer confiável e sincero. 

CHANDLER; RICHARDSON, (2008, p. 74). 

. comunicação tem que ser bem exercida pelo líder 

. gerar, relações de confiança e respeito entre as partes 

. priorizar a comunicação para a equipe em momentos de 

mudanças organizacionais 

DRUCKER, (1999, p. 75). 

. estabelecimento da confiança e consistência entre o que 

promete e suas atitudes (pensa, sente, fala e age da mesma 

maneira) 

ROBBINS, (2014) 

 GOLEMAN, (2015) 

. inteligência emocional, envolvendo autoconhecimento, gestão 

das emoções, empatia, sociabilidade 

Fonte: A própria Autora (2018) 

 

Pode-se perceber que, para o líder ser eficiente em suas funções para com sua equipe 

de trabalho, ele precisa mostrar competências fundamentais, independente do momento em 

que esteja vivendo em sua atividade. 

 

2.2.3 Diferença entre gestores e líderes 

 

 Não é raro observar nas organizações gestores que não têm liderança. Segundo 

Oliveira e Delfino (2013, p. 109), “para alguns autores a liderança representa um dos papéis 

dos gestores”, que precisam agir como um orientador dos funcionários da organização, para 

que atinjam uma meta comum.  

 O que ocorre, no entanto, é que nem todas as pessoas conseguem cativar os outros de 

forma a fazê-los seguir suas orientações voluntariamente, sem que exista o aspecto de 

autoridade de uma posição hierarquicamente superior. Maximiano (2017) define um contraste 

em relação às particularidades da autoridade formal do gestor e da autoridade liderança, 

declarando que esta se distingue da formal, a qual se fundamenta nos alicerces de comando 

das empresas, além de ser também uma característica das funções gerenciais. Os gestores são 
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postos em cargos que os permitem a tomada de decisão e no decorrer de certo intervalo de 

tempo, enquanto estiverem ocupando estes, nota-se, em sua opção de exercer a função, algum 

parâmetro de divisão do trabalho.  

 O gestor, dessa forma, pode não ser visto como um líder, posto que pode ter sido 

levado ao cargo por conta de uma promoção. Isto não quer dizer que não haverá respeito por 

parte de suas equipes, por ele estar acometido da autoridade formal, que é munida do poder de 

comando e os funcionários, dessa forma, cumprirão a regra que é agregada à figura de 

autoridade e não ao indivíduo que exerce o cargo (STEFANO, 2008).  

 

Os líderes são responsáveis pela eficácia das organizações. O sucesso ou fracasso de 

qualquer organização, seja ela um time de basquete, uma produção cinematográfica 

ou uma fábrica de automóveis, depende da visão que os liderados têm de sua alta 

direção. Mesmo que os preços das ações subam e descem de acordo com a imagem 

do líder perante o público (BENNIS, 1996, p.22). 

 

Para Bergamini (2000), os líderes são indivíduos que conseguem seduzir as pessoas 

por meio de sua influência e originalidade para levá-las às transformações que são 

fundamentais, reduzindo as consequências das mudanças. Os gestores são indivíduos que 

fazem com que as empresas preservem a sua identidade, conservando um funcionamento 

adequado do sistema, fazendo as coisas acontecerem no tempo certo.  

 

Posicionar o gestor no início de um contínuo e o líder no fim deste, permite imaginar 

que dificilmente existam modelos puros quer de gestores, quer de líderes. Na 

verdade, cada um deles tende para um ou para outro lado. Acompanhando tal 

raciocínio é possível entender que existem gestores com maior ou menor grau de 

tendência à liderança. Completando este raciocínio pode-se também conceber de que 

existam líderes que tenham maior ou menor tendência para se comportarem como 

gestores. Portanto, é muito raro encontrar tipos puros, isto é, gestores que não 

tenham nenhuma tendência para liderança ou líderes que não tenham nenhuma 

tendência para gestores (BERGAMINI, 2000, p. 32). 

 

 Conforme Hickman (1991), os termos gestor e líder expressam dois lados distintos de 

um mesmo contínuo. O gestor é o que caracteriza o lado mais analítico, sistematizado, 

organizado e possui particularidades comportamentais de quem tem a preocupação de 

assegurar a permanência da organização no tempo. O líder é encarregado pela alteração do 

estado atual, representando o lado mais flexível, sem controle, idealista e, diversas vezes, até 

mais inovador das empresas. É possível falar que o gestor é conduzido pelo raciocínio, 

utilizando este como ponto de partida para solução de questões específicas da rotina. Em 

contrapartida, o líder exerce cargos onde se utiliza mais suas emoções.  
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Gestão é lidar com a complexidade. Suas práticas e procedimentos constituem, em 

grande parte, uma resposta a um dos mais significativos desenvolvimentos do século 

XX: a emergência das grandes empresas. Sem uma boa gestão, empresas complexas 

tendem a tornar-se de tal modo caóticas que sua própria existência se vê ameaçada. 

A boa gestão introduz uma certa ordem e consistência em questões básicas como a 

qualidade e a lucratividade dos produtos (KOTTER, 2000, p. 51). 

 

 Panzenhagen e Nez (2012) declaram que as atividades de um gestor abrangem alguns 

processos fundamentais, como: organizar, controlar, juntar recursos e supervisionar. Um 

gestor que realiza esses processos, portanto, exerce funções de gestão. A pessoa que é 

somente gestor estabelece suas opiniões, conduzido pela autoridade que sua ocupação lhe 

concede, exercendo o papel não de um comandante, mas de um mandante.  

 De acordo com Jordão (2010, p. 3), “liderar é a arte de conduzir as pessoas para que 

façam o que é necessário por livre e espontânea vontade. É conseguir que seus liderados 

queiram fazer o que precisa ser feito”. Liderar é, dessa forma, um conjunto de atos, 

deliberações que podem fazer de seu ofício a valorização da empresa. 

 

Os líderes estão mais interessados no futuro, enquanto os gestores se apegam ao 

presente. Os líderes estão preparados para lidar com as mudanças, e os gestores mais 

preocupados com a estabilidade. Líderes pensam no longo prazo, gerstores no curto 

prazo. Os líderes têm visões e inspiram os demais, ao passo que os gestores, sem ter 

essa visão precisam ser instruídos (KET DE VRIES, 1997, p.25). 

 

 Kotter (1990) afirma que não se deve pensar que liderança e gestão têm o mesmo 

significado, assim como não se deve crer que a capacidade de liderança seja uma aptidão e 

que a de gestão seja menos importante que esta. As empresas necessitam de líderes e gestores, 

pois cada um deles apresenta distintas resoluções em relação ao seu processo de 

posicionamento e exercício nas diferentes funções nas empresas.  

 Segundo Santos (1997), o líder necessita evidenciar particularidades que o diferenciem 

se forem realizados traços de equiparação com os gestores e que são apresentados no quadro 

que se atribui, manifestando esse traço comparativo entre um efetivo líder e gestor. As 

particularidades que são mostradas indicam o líder como uma pessoa bem mais criativa e 

destemida, o gestor, em contrapartida, mais contido.  

 

[...] o ambiente cada vez mais rápido e competitivo que enfrentaremos no século 

XXI vai requerer mais liderança de mais pessoas para fazerem as empresas 

prosperarem. Sem liderança, as empresas ficam estagnadas, perdem o rumo e 

acabam sofrendo as consequências (KOTTER, 2000, p.8). 
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Acerca da liderança e gestão esclarece que “o objetivo principal da gestão é manter em 

funcionamento o sistema vigente. O objetivo principal da liderança é gerar uma mudança útil, 

principalmente se for não-incremental (KOTTER, 2000, p.16). 

 

Quadro 5: Dez diferenças entre um gestor e um líder 

 

Fonte: Bennis; Goldsmith (1999). 

  

 Aceitar as diferenças apresentadas acima é o mesmo que falar que as empresas 

precisam tanto de gestores, que gerenciem a sua realidade do cotidiano, como de líderes que 

as estimulem para a necessidade de mudança, mas que também tenham comprometimento 

com o caminho a ser seguido. Assim sendo, as diretrizes que determinam as particularidades 

de líderes e gestores não são tão inflexíveis a ponto de exercer uma clara segmentação entre 

os dois papéis, de forma que um não possa realizar as atividades do outro (KOTTER, 1990). 

 

2.2.3.1 O líder como gestor 

 

 Da mesma maneira que um gestor nem sempre é um líder, também pode acontecer de 

o líder não estar na figura de gestor em uma organização. Não é sempre que ele será 

hierarquicamente superior. Refere-se a um tipo de indivíduo a quem os outros obedecem 

voluntariamente e que tem sapiência, informação e métodos que conseguem proporcionar a 
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evolução dos outros trabalhadores, instaurando, a todos a sua volta, um clima positivo de 

trabalho para a produtividade da empresa, provocando e mantendo a motivação de todas as 

pessoas para que trabalhem em prol de todo o grupo (ROBBINS, 2014).   

 Como uma distinção entre o gestor e o líder, pode ser visto o fato de que o gestor 

exerce seu trabalho cumprindo os objetivos determinados, já o líder cumpre os objetivos e 

ainda consegue aprimorar os indivíduos envolvidos nesse mesmo processo. Frente a isso, 

considera-se que quem lidera precisa entender como retirar do ambiente de trabalho tudo que 

possa aguçar a motivação dos empregados. Robbins (2014) compreende que esta questão 

expressa exatamente o maior papel que o líder precisa exercer, isto é, despertar a motivação 

dos colaboradores. Para isso, é fundamental que se considere que, como cada um dos 

funcionários possui necessidades distintas, estes precisam ser tratados de maneira 

diferenciada. 

 A habilidade de motivar pode ser retirada das experiências da vida. Cada indivíduo 

lida com as circunstancias que experimenta de uma maneira específica, porém é fundamental 

que a força da motivação o leve ao destemor de correr risco. Ainda segundo Robbins (2014), 

compete a todos os líderes admitirem funções que abranjam orientação, assessoria, tratamento 

de questões disciplinares, análise de desempenho pessoal e coletiva, capacitação e 

comunicação. Há quatro papéis fundamentais: são componentes de ligação com os elementos 

extrínsecos, agem como sanadores de problemas, são gerenciadores de conflitos, além de 

técnicos.  

 Funcionários sem motivação e que não possuem expectativas de evolução dentro da 

empresa não conseguem produzir o que conseguem. É com uma liderança eficiente que 

poderão começar a ter um direcionamento para estimular a motivação, que deverá lhes 

apresentar as verdadeiras oportunidades que possuem diante de si. É fundamental que se 

considere que estes indivíduos sem motivação costumam não realizar atividades que acham 

ser ou muito complicadas ou muito simples. Almejam ultrapassar barreiras, precisando, 

contudo, sentir que tanto os maus como os bons resultados dependeram de seus próprios atos. 

Isto mostra seu desejo de encarar desafios que tenham um grau médio de complexidade 

(ROBBINS, 2014).  

 O homem, geralmente, está sempre procurando ser elogiado por suas tarefas bem 

desenvolvidas. Quando isto não ocorre, sente-se desmotivado para realizá-las, pois fica 

achando que nenhuma pessoa percebe o que ele faz. Segundo Robbins (2014), a motivação é 

produto da interação entre o indivíduo e a circunstância que o mesmo experimenta. Frente a 

isso, um funcionário que não ganha nenhum incentivo para exercer uma boa tarefa estará 
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propício a exercê-la de maneira banal, restringindo-se a cumprir somente o que lhe é 

requerido e mais nada. O que se entende, por fim, é que a motivação age como um 

fomentador das atitudes do homem.  

Pode-se concluir que um gestor não é um líder, assim como um líder não é um gestor.  

A maneira como a liderança é notada vem desenvolvendo-se e passando por mudanças, 

percebendo-se a liderança como um processo. A liderança não depende somente das 

habilidades de um líder. Hoje, é possível compreender que não é necessário ser alguém 

concretamente, mas sim um processo. As indagações acerca de haver um líder, um gestor ou 

os dois, ou ainda de serem uma só pessoa, acarretam respostas bastante abstratas. Porém, há 

quem responda cada uma delas evidenciando diferenças precisas (TEIXEIRA, 2010).  

 No entendimento de Rego (1998), líderes e gestores são diferentes não apenas em 

palavras temporais, como também em relação à forma como lidam com a situação, o nível de 

criatividade que defendem e a forma como indagam as circunstancias. Os líderes se 

evidenciam como mais proativos, intuitivos e imponderáveis. Estão mais preocupados com as 

metas a longo prazo, com a criatividade em contraste com o modelo conservador, a 

adequabilidade e reprodução mais específicas dos gestores.  

 

Quadro 6: Gestores e líderes 

 

Fonte: Rego (1998). 

 

 Rost e Smith (1992) acreditam que a liderança e a gestão também apresentam um 

caráter distinto, embora as duas sejam importantes para a continuidade e sucesso das 

empresas. Estes teóricos defendem que a liderança é uma interferência de relacionamento, 

enquanto que a gestão é um relacionamento de autoridade.  
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Quadro 7: Gestão x Liderança 

Fonte: Rost; Smith (1992). 

 

O que é necessário para ser um líder? Qualquer pessoa pode se tornar líder? Qual é o 

perfil do líder? A circunstância faz o líder? Já se nasce líder ou se torna um? Estas questões 

não são muito simples de serem respondidas, porque se pensa saber que algumas pessoas já 

nascem com essa habilidade intrínseca, o que os simplifica a tornarem-se um líder, para 

outros, é por conta de sua capacitação e vivência professional, o que os fazem líderes. 

“Qualquer pessoa pode ser um líder. Liderança não é só sinônimo de uma boa comunicação, 

mas pode ser aprendida e desenvolvida por qualquer um” (OLIVEIRA, 2005).    

 Líder é o que possui uma perspectiva mais ampla a longo prazo e é capaz, através de 

uma elevada inteligência emocional, capacidade de lidar com os próprios sentimentos e com 

os dos outros, conduzir os funcionários ao caminho certo a seguir, utilizando a capacidade de 

convencimento e de persuadir os indivíduos sem a necessidade de apelo, como a utilização de 

autoridade. O líder autoritário é instável e se disfarça usando o poder. O líder moderno 

trabalha em equipe, é solidário e inova as atividades em grupo e, para isso, busca capacitar 

seus funcionários, valendo-se de treinamentos comportamentais como recursos importantes 

para desenvolvimento empresarial, pessoal ou coletivo. Ademais, evidentemente, no 

cotidiano, ele está bem voltado para o aperfeiçoamento e evolução dos liderados (CASTELO, 

2018).  

 Castelo (2018) faz uma análise das principais perguntas acerca das questões 

levantadas e, segundo o autor, a situação faz o líder. O bom líder precisa saber como lidar 

com situações contrárias e, mesmo se não souber lidar, precisa ter tranqüilidade, pois a forma 

como age será determinante para o grupo. Se ele se apavora, seus liderados em uma situação 

semelhante apresentarão igual reação. Por essa razão, a situação faz o líder, considerando que 

cada líder irá reagir a seu modo, mas nunca deve ser desprezada a situação.  

 O autêntico líder busca, na maior parte das vezes, a estabilidade emocional, o que 
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contribui para se sentir seguro ao dividir as deliberações com os funcionários e ser receptivo 

às suas opiniões, procurando não se afligir com um clima salutar de clareza onde todos 

recebem uma resposta. Diferente disso, geralmente, ele é o primeiro a escutar o que os 

funcionários têm a falar. A sua maior preocupação não é evidenciar-se, mas que os resultados 

apareçam a partir da contribuição de uma equipe coesa, responsável, inovadora, onde todos 

buscam o seu melhor e da qual ele também faz parte (CASTELO, 2018).  

 É comum destacar as maiores funções do gestor como: planejar, organizar, conduzir e 

controlar, mas cada homem tem particularidades distintas como a cultura, ideias e ações que, 

diversas vezes, podem terminar, prejudicando todo um grupo ou promovendo o seu 

desenvolvimento (CASTELO, 2018). 

  O estudo desta questão, embora relevante, está além dos limites do presente trabalho.   

 

2.2.4  O papel do gestor nas organizações 

 

 Para compreender o papel que os gestores possuem diante da organização, faz-se 

necessário, primeiramente, compreender o que de fato é a gestão. Em suma, a mesma é um 

processo usado por indivíduos de modo que auxilie nas atividades rumo às metas previamente 

determinadas, os objetivos organizacionais. De acordo com Sousa (1990, p. 37) “gerir é o 

processo de trabalhar com e através dos outros a fim de atingir eficazmente os objetivos 

organizacionais usando eficientemente os recursos escassos num contexto de mudança”. 

 Desta maneira, considera-se que a coordenação de várias pessoas em prol do alcance 

de objetivos torna-se mais apropriado do que a atividade de uma pessoa sozinha. 

 

[...] o papel dos gestores costuma assumir, nas abordagens sobre gestão por ele 

criticadas, distintas caracterizações, a saber:  
a) na perspectiva técnica, cabe aos gestores a busca de resultados eficientes, obtidos 

pelos instrumentos e técnicas formais que, em determinados momentos, impõem-se 

às suas ações;  
b) na perspectiva política, o corpo de gestores é considerado como agente calculador 

que utiliza espaços de poder em ambientes de grandes incertezas, sob os quais têm 

pouco controle, buscando fazer valer seus objetivos e interesses nas “arenas” 

organizacionais;  
c) na perspectiva crítica, os gestores são portadores e defensores da transmissão de 

uma ordem econômica que é dissimulada por meio de instrumentos ideológicos 

(JUNQUILHO, 2001, p 308). 

 

 Nesse sentido, o papel do gestor alinha-se com as metas da gestão, que basicamente se 

baseiam na busca por bem administrar os recursos de modo que atinja ou supere os resultados 

planejados. O gestor torna-se, então, aquele que planeja e, mais ainda, faz com que se cumpra 
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os objetivos previamente determinados, sendo este um dos muitos papéis do gestor na 

organização. 

 Diante deste cenário, é válido ressaltar o estudo feito por Henry Mintzberg (2010), 

iniciado na década de 1990 acerca dos gestores e compilado na obra publicada em 2010. É 

afirmado pelo mesmo que os gestores não são capazes de um controle completo de suas 

atividades, já que grande parte das atividades com que o mesmo precisa lidar não são 

previsíveis. Ademais, o trabalho deste profissional não se faz relacionado aos funcionários de 

forma estreita, mas sim lateralmente, ou seja, mediante o relacionamento com amigos, 

clientes e sócios. 

 Para que o gestor possa atuar de modo a cumprir sua função diante de uma 

organização, Mintzberg (2010) estruturou um modelo de gestão, que pode ser aplicado 

independentemente do contexto organizacional e do tamanho do negócio, a intenção é que a 

prática do trabalho de gestores seja pautada em algumas características entendidas como 

primordiais na função. O modelo, portanto, demonstra as funções que o gestor precisa 

executar na sua rotina. 

 Assim, o conjunto de papéis propostos pelo autor é apresentado em 10 itens que são 

agrupados em 3 categorias de comportamento, a saber: 

 Interpessoais: símbolo, líder e elo de ligação; 

 Informativos: monitor, disseminador, porta-voz; 

 Decisórios: empreendedor, solucionador de conflitos, administrador de 

recursos, negociador. 

 

 Rezende e Otsuka (2017) aplicaram tais papéis em uma organização e elaboraram as 

relações em quadros através das características que um bom gestor necessita para bem 

desempenhá-lo.  

 



58 
 

Quadro 8: Análise dos papéis interpessoais 

Fonte: Rezende; Otsuka (2017). 

 

 No que tange ao símbolo, o gestor torna-se o representante da organização, não 

somente em níveis legais para decisão e assinatura, mas principalmente na esfera social, 

mediante a recepção e a socialização (REZENDE; OTSUKA, 2017). 

 Quanto ao papel de líder, já abordado anteriormente, o gestor fica responsável por 

motivar seus liderados e incentivar os mesmos em prol dos objetivos organizacionais. 

 Já em relação a ser a ligação, o gestor estabelece e assegura contatos externos com o 

intuito de intercambiar informações e recursos que lhe permitam melhor desenvolvimento das 

atividades (REZENDE; OTSUKA, 2017). 
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Quadro 9: Análise dos papéis informacionais 

 

Fonte: Rezende; Otsuka (2017). 

 

 No papel de monitor, o gestor busca adquirir informações que lhe sirvam para 

compreender tudo que ocorre na organização e no ambiente. Esta função engloba a 

capacidade e a necessidade de trabalhar com variados tipos de dados. Não cabe ao mesmo 

estar ciente de todo o material a respeito da área por não ser tecnicamente treinado para tal 

fim, entretanto, deve-se ter um pouco de conhecimento de cada cenário. Esta busca pode 

ocorrer mediante inúmeras fontes de informação, como, por exemplo, relatórios (REZENDE; 

OTSUKA, 2017). 

 O papel de disseminador faz com que o gestor assuma uma função de disseminar e 

transmitir as informações, que adquiriu através de funcionários e de fontes externas, para os 

membros da empresa. Tal informação tem sua disseminação e transmissão por meio de 

reuniões, e-mails, telefonemas, entre outros meios (REZENDE; OTSUKA, 2017). 

 Enquanto porta-voz, o gestor assume a função de veículo da informação para fora da 

organização. Assim, é informado aos stakeholders ou a outros interessados sobre os objetivos 

da organização e o desempenho da mesma, suas políticas, atividades, resultados, entre outros 

dados que possam ser relevantes. Desta maneira, faz-se necessário que o gestor seja 

especialista no que diz respeito às características de sua empresa (REZENDE; OTSUKA, 

2017). 
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Quadro 10: Análise dos papéis decisoriais 

 

Fonte: Rezende; Otsuka (2017). 

 

 Como empreendedor, o gestor encarrega-se de iniciar e planejar grande parte das 

modificações controladas em sua empresa. São as modificações que ocorrem por vontade do 

próprio gestor, que acredita serem necessárias para angariar melhorias ao negócio. Assim, o 

gestor passa a ser um visionário, que identifica oportunidades e solução de problemas internos 

e imputa-se resolver (REZENDE; OTSUKA, 2017). 

 Para o papel de solucionador de conflitos, a obrigatoriedade da solução recai sobre o 

gestor, haja vista não ser uma situação esperada ou planejada, mas sim algo imprevisto. Desta 

maneira, é necessário que sejam tomadas algumas medidas com o intuito de resolver os 

eventos infortúnios da organização (REZENDE; OTSUKA, 2017). 

 Na função de administrador de recursos, o profissional assegura a autoridade para 

planejar e controlar a alocação de recursos da organização. De fato, qualquer decisão do 

gestor implicará em determinar a administração de três elementos: seu próprio tempo; o 

tempo de seus funcionários; as decisões tomadas (REZENDE; OTSUKA, 2017). 

 Em algumas situações, a empresa precisará lidar com negociações que estão fora da 

rotina prevista, seja advinda de pessoas externas ou de outras empresas. Normalmente, 

portanto, é o gestor que precisará responsabilizar-se como representante de sua organização 

na negociação, podendo ser decisões que envolvam sindicatos, clientes, entre outros 

(REZENDE; OTSUKA, 2017). 
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 Apesar dos estudos de Mintzberg (1990) estarem direcionados para qualquer nível de 

gestor e dimensão organizacional, acredita-se que cada categoria de papel para tal profissional 

será mais evidente em cada tipo de negócio. Para os gestores dos altos níveis da organização, 

por exemplo, as funções de disseminador, negociador, porta-voz e ligação podem ser de 

extrema importância, mas pode-se pensar que o papel de gestão apresenta-se como 

importante, independente do nível. A característica do gestor também pode influenciar na 

performance dos papéis, um do setor de vendas, por exemplo, pode demandar a maior 

utilização dos papéis interpessoais, ao passo que no ramo das finanças, os papéis 

informacionais são mais relevantes (HAMPTON, 1986). 

 Sendo assim, para que o gestor seja capaz de desempenhar todas as funções que lhe 

cabe em uma organização, faz-se necessário que o mesmo conte com algumas competências 

pessoais, no sentido de impulsionarem o trabalho rumo à excelência de sua atuação e, 

consequentemente, valorização do negócio. Diante deste cenário, em uma análise na 

bibliografia relacionada às competências gerenciais, Custódio et al. (2013) apontaram as mais 

abordadas. 

 

Quadro 11: As cinquenta e sete competências pesquisadas 

 

Fonte: Custódio et al. (2013). 
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  Desta maneira, a eficiência da atividade do gestor, de modo a cumprir com 

seus papéis e importância, está também direcionada para as competências do mesmo e com 

sua intenção em alinhar os objetivos próprios e de seus funcionários com os da organização 

(CUSTÓDIO et al., 2013).  

 Levando em consideração sua atuação, cabe ressaltar que o gestor que se preocupa 

com a atualização do conhecimento do público interno da organização tende a elevar a 

credibilidade do negócio, devido aos muitos benefícios que a gestão do conhecimento pode 

proporcionar à empresa. Diante deste cenário, cabe evidenciar a importância do gestor 

educador para a organização.  

 

2.2.4.1 A importância do gestor como educador 

 

 Diante do cenário competitivo em que as empresas se encontram atualmente, gerar ou 

conservar o conhecimento que há nas organizações passa a ser um princípio onde tudo pode 

ser gerado e transformado a partir de indivíduos e do conhecimento que os mesmos possuem. 

A vivência experimentada no decorrer do tempo implícito, junto com a gestão daquele que 

pode ser efetivado, explícito, retido e transferido, é um dos maiores ativos de êxito para estas 

organizações que admitem estas ações de gestão.   

 

Surgiu um novo paradigma de estratégia empresarial, que chamamos de ´abordagem 

baseada em recursos´ para ajudar as empresas a competirem de forma mais eficaz no 

contexto de constante mudança e globalização da década de 1990. Em contraste com 

a abordagem estrutural, que discutimos na ciência da estratégia, a nova abordagem 

vê competências, capacidades, habilidades e ativos estratégicos como a fonte de 

vantagem competitiva sustentável para a empresa (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, 

p. 54). 

 

 De acordo com Johnson (2004), a maior parte das organizações tem encontrado 

problemas para criar um ambiente direcionado para gestão do conhecimento, devido a alguns 

motivos específicos: os gestores possuem dificuldades para verificar quem, de fato, está 

criando um desempenho organizacional diferenciado e como essas ações se relacionariam em 

outro segmento ou unidade; os indivíduos não passam o conhecimento para outras 

circunstâncias por não possuírem a credibilidade de que o próprio seja eficiente em uma outra 

conjuntura; os componentes da empresa não notam ou não consideram seus colegas como 

experientes; os indivíduos não valorizam o conhecimento ou não possuem capacidades e 

vivências indispensáveis, ou também, não utilizam o conhecimento passado a ponto de inserir 

em sua forma de trabalho; as organizações não possuem sistemas e condições para preparar os 
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indivíduos, identificar e ampliar o conhecimento prévio; os indivíduos de unidades distintas 

não possuem um bom histórico de cooperação e comunicação.  

 Sendo assim, identifica-se um desafio para os gestores, de modo que determinem 

parâmetros que auxiliem na missão de fazer a orientação e o acompanhamento do 

desenvolvimento de sua equipe. Este papel desempenhado pelo profissional é fortalecido 

através de uma ótica humanista que, apesar de contar com algumas barreiras a serem 

superadas, pode ser de extrema importância, tanto em prol do negócio quanto em função de 

motivar os funcionários para que seu desempenho seja impulsionado cada vez mais 

(JOHNSON, 2004). 

De acordo com Vieira (2007, p. 6),  

 

Essa concepção de gestor educador permite pensar, no entanto, que a sua inserção no 

campo das ações requer que se pondere sobre alguns desafios, que frequentemente 

perpassam os processos seletivos, os programas de treinamento e desenvolvimento, 

as ferramentas de avaliação de desempenho e de remuneração de pessoal. Entende-

se que tais desafios devem fazer parte do pensamento crítico do gestor educador. 

 

 Diante deste contexto, o autor propõe algumas características que devem ser pensadas 

e levadas em consideração para o trabalho do gestor como educador em sua organização. 

 Primeiramente, Vieira (2007, p. 6) aponta a questão da ‘autonomia’, ou seja, pensar 

em maneiras de deixar o indivíduo sentir-se livre mesmo que precise estar alinhado com o 

ambiente organizacional e com o trabalho. Desta maneira, ampliar o compromisso “talvez 

signifique estabelecer metas, prazos, legibilidade nas normas e nas regras do processo, bem 

como estimular o indivíduo a reservar um tempo, regularmente, para desenvolver projetos 

pessoais e para avaliar continuamente a dinâmica de trabalho”. 

 A seguir, é apontado o ‘sucesso psicológico’, de modo que se estruture maneiras de 

estimular a autorrealização do profissional, sem que seja comprometido o seu sucesso 

enquanto funcionário. De acordo com Vieira (2007, p. 6), este é um desafio do gestor 

educador, pois normalmente as pessoas “não fazem correlação entre um projeto pessoal de 

vida e um determinado tipo de trabalho”. 

 

Nós, seres humanos, temos a peculiaridade de poder fixar metas e objetivos para nós 

mesmos, porque somos capazes de aspirar a ser o que não somos, ou a ter o que não 

temos e porque nossa capacidade intelectual permite-nos imaginar o que não existe, 

mas pode ser possível. Nessa busca, podemos [devemos] associar-nos a outros 

(SACRISTÁN, 2002, p.131). 

 

 Posteriormente, evidencia-se a ‘educação continuada’, de modo que os gestores se 
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comprometam com o próprio desenvolvimento constante e com o de sua equipe, mesmo que 

tenha volumes grandes de trabalho cotidiano. Como a educação para o trabalho é uma 

responsabilidade do gestor, o mesmo necessita discutir formas de englobar esta função nas 

tarefas diárias da empresa, não apenas como uma premissa, mas como “medidas que 

auxiliassem os gestores na criação de metas e no exercício regular de aprendizagem e de sua 

respectiva avaliação. Isso implicaria, talvez, criar um ambiente propício à transferência de 

conhecimento” (VIEIRA, 2007, p. 6). 

 A ‘desmistificação do gestor super-herói’ é apontada pelo autor como uma maneira de 

reconhecer o trabalho feito, mesmo as pequenas atividades e conquistas, apesar da pressão 

muitas vezes permanente em busca da superação dos resultados. Segundo Vieira (2007, p. 7), 

é criticada a ideia de que o sucesso só é adquirido com grandes feitos que apresentem 

lucratividade ao negócio, pois “as pequenas conquistas, os fracassos, as limitações cognitivas, 

a restrição de recursos quantitativos, dentre outros, fazem parte de um processo que constitui 

a base de uma gestão de pessoas”. 

 Ainda de acordo com o autor, em relação à ‘desmistificação da organização master’, é 

questionado como se deve valorizar a constituição de identidades individuais sem que 

prejudique os valores e os interesses organizacionais, haja vista o pensamento comum de que 

são duas áreas que não se interligam. Desta forma, segundo o autor, a lacuna que o Estado 

deixa no que tange às necessidades básicas dos cidadãos, juntamente com a ideia de que a 

organização deve assegurar itens como transporte, cesta básica e educação para os filhos, 

acabam, muitas vezes, confundindo a ligação do sucesso psicológico com o profissional. 

Sendo assim, 

 

Em outras palavras, o indivíduo, na organização, é estimulado a traçar planos 

pessoais exageradamente dependentes dos cargos e de sua grade. Assim, a 

conjugação dos verbos ser e trabalhar não privilegia uma ascensão pessoal com base 

numa carreira voltada para a vocação do trabalhador. No máximo, admite-se essa 

possibilidade, mas não se estabelece um diálogo objetivo, que possa auxiliar, 

inclusive, na superação de metas. Isso porque a Organização projeta uma 

dependência do indivíduo ao imaginário social e organizacional, segundo o qual são 

sempre os indivíduos que precisam se adaptar à Organização, e não o contrário 

(VIEIRA, 2007, p. 7). 

 

 E por fim, a ‘expansão da gestão de pessoas do departamento de RH para as demais 

gerências’ é apresentada como algo, apesar de complexo, essencial, pois um dirigente, que 

tenha pessoas sob sua responsabilidade, precisa conhecer as mesmas e estabelecer uma cultura 

de relações humanas no ambiente de trabalho. Sendo assim, faz-se necessário que a alta 

administração, em consonância com o responsável pelo RH, dirija esta expansão. Ademais, 
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conta-se com a formação do gestor educador e seus recursos humanos, isto é, “como 

multiplicador e facilitador do desenvolvimento das pessoas que estejam sob sua 

responsabilidade” (VIEIRA, 2007, p. 7). 

 Logo, conclui-se que os gestores, apesar da complexidade de suas funções, são 

importantes para as organizações, hajam vistos os diversos papéis que assumem e dirigem. 

Através de sua capacidade consegue reunir diversos objetivos e delineá-los junto à sua equipe 

de modo que transforme o ambiente de trabalho em algo positivo e de profissionais 

satisfeitos, através de suas diversas competências. Como gestor educador, o profissional 

consegue, ainda, instituir a educação continuada e o conhecimento como algo natural, 

pertencente às atividades diárias e de relevância, tanto para o negócio quanto para os 

funcionários do mesmo. 
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3 METODOLOGIA  

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Este capítulo caracteriza a pesquisa quanto a seus métodos e técnicas de coleta de 

dados. Busca esclarecer o entendimento do método adotado suas premissas e limitações. 

Segundo Clark e Castro (2003), a pesquisa é um processo onde o conhecimento se 

desenvolve desta forma, seu resultado visa gerar e ou contrapor-se ao mesmo. Com isto, sua 

égide e base científica se apoiam em métodos que contribuam e reproduzam a validação deste 

conhecimento.  

Para Gil (2008, p. 26), a definição de pesquisa é assim proposta: “Pode-se definir 

pesquisa como o processo formal e sistemático da aplicação do método científico. O objetivo 

fundamental da pesquisa é descobrir respostas para problemas, mediante o emprego de 

procedimentos científicos”. 

Neste sentido, traz benefícios para a sociedade, estado e comunidade acadêmica 

científica, pois produz valor pela produção de novos conhecimentos adquiridos.  

Para Marconi e Lakatos (2017), a escolha da metodologia tem relacionamento direto 

com o problema proposto, em função do objetivo, da natureza, do fenômeno, e de outras 

questões de razão investigativa, estas inerentes ao processo da pesquisa. Com isto, tem por 

foco, em última análise, realizar a descrição, seguindo procedimentos relativos ao método a 

ser utilizado na forma de execução da pesquisa. 

A pesquisa se caracteriza como qualitativa e exploratória, onde segundo Gray (2012), 

busca entender fenômenos dentro de seus próprios contextos específicos e explorar o que está 

acontecendo, através de pesquisa na literatura, criando consciência crítica e atual do 

conhecimento. Desta forma, a pesquisa bibliográfica abrangeu estudos sistematizados 

desenvolvidos, a partir de materiais acessíveis ao público geral, como livros e artigos, 

comentados nesta pesquisa. 

Pode ainda, ser definida como descritiva, tendo em vista a “finalidade da descrição das 

características de determinada população, ou fenômenos, ou o estabelecimento de relações 

entre variáveis” e explicativa por ser “caracterizada pela preocupação em identificar as causas 

que contribuem para a ocorrência do fenômeno” (GIL, 2008).  

Foi realizada pesquisa de campo, em duas empresas nacionais, localizadas no Estado 

do RJ, onde foram coletados dados através de observações e entrevistas semiestruturadas, 
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junto a gestores de diversas áreas de atuação, utilizando-se de roteiro com perguntas abertas e 

fechadas, cuja aplicação e análise tiveram caráter qualitativo.  

Os dados obtidos através desta abordagem, podem ser considerados uma poderosa 

fonte para análise, buscando obter novas perspectivas sobre as questões pesquisadas e tiveram 

como base a metodologia de análise de conteúdo de Bardin (2011).  

Dessa forma, a pesquisa teve como propósito explorar um contexto real e atribuir 

causalidade ao tema, motivado pela pesquisa bibliográfica e de campo.  

 

3.2 ETAPAS DA PESQUISA 

 

Estas etapas foram selecionadas para o desenvolvimento  e atingimento dos objetivos 

geral e específicos da pesquisa, conforme se segue: 

1ª Etapa – Revisão da literatura; 

2ª Etapa – Construção do instrumento de coleta de dados; 

3ª Etapa – Pré-teste do roteiro para posterior coleta de dados; 

4ª Etapa – Efetivação da coleta de dados; 

5ª Etapa – Análise dos dados coletados; 

6ª Etapa – Conclusão. 

 

 

3.3 ESTUDO BIBLIOGRÁFICO 

 

A bibliometria segundo Santos (2015) tem por finalidade verificar uma tendência e 

obter informações que serão usadas para disseminar o conhecimento. 

Costa (2010) apresenta a aplicação de um modelo de desenvolvimento que tem como 

objetivo fornecer ao pesquisador iniciante em uma área de conhecimento, a seleção de um 

núcleo inicial de artigos para a elaboração de sua pesquisa bibliográfica. 

Sendo assim, o levantamento da pesquisa bibliográfica foi realizado nos meses de 

novembro de 2017 a fevereiro de 2018, explorando o acervo existente no banco de dados 

bibliográficos Scielo e do Banco de Teses e Dissertações da CAPES utilizando cinco 

palavras-chave. Foram inseridas as palavras-chave no campo de procura da base de dados, 

sem filtro por idioma, limitando-se aos artigos publicados dentro das áreas temáticas 

“Universidade Corporativa”, “Desenvolvimento de gestores”; “Educação Corporativa”, 
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“Liderança” e “Gestão de Pessoas”, no período compreendido entre os anos 2012 e 2017. No 

motor de busca pesquisou-se palavras-chave soltas ou combinadas com o uso do operador 

booleano “E” e “OU”. Com o apoio do EndNote™, foram realizados testes com algumas 

combinações de palavras e restringindo por tipos de documento, dando-se preferência a 

publicações acerca do mesmo objeto de estudo e eliminando artigos cujos textos somente 

apresentavam o abstract disponível para consulta. Foram incluídos ainda alguns artigos extra 

ao período referenciado pela relevância e aderência com o tema estudado, até definir a 

combinação conforme apresentado no Quadro 12. 

 

Quadro 12: Artigos pesquisados na Base SciELO para compor o estudo 

 

Termos da pesquisa 
Número de registros 

encontrados 

Universidade Corporativa 258 

Desenvolvimento de Gestores 164 

Educação Corporativa 261 

Liderança 629 

Gestão de Pessoas 264 

Total 1576 

Fonte: A propria autora (2018) 

 

A pesquisa limitou-se aos títulos de artigos, resumo e palavras-chave. Foram excluídos 

os artigos cujos resumos e palavras-chave não tinham aderência com o tema escolhido. 

Procedida essa análise foram encontrados 26 artigos, buscou-se selecionar aqueles que 

apresentavam maior correlação com o tema da pesquisa conforme ilustrado no quadro 13. 

Quadro 13: Palavras-chave pesquisadas na base SciELO 

Palavras-chave 
Registros 

encontrados 

Resumo de 

Artigos Selecionados 

Universidade Corporativa 258 10 

Desenvolvimento de Gestores 164 7 

Educação Corporativa 261 5 

Liderança 629 3 

Gestão de Pessoas 264 1 

Total 1576 26 
          Fonte: A própria autora (2018) 
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Na sequência, elaborou-se uma análise dos 26 artigos, resumo e palavras chave. Em 

seguida foram excluídos os artigos cujos resumos e palavras-chave não apresentaram ligação 

com o tema estudado e nove duplicidades, restando 11 artigos para avaliação. Após esse 

procedimento foi realizada leitura dos títulos e abstracts, sendo selecionados 2 artigos, que 

apresentaram aderência ao estudo. 

No que concerne a pesquisa de teses e dissertações foram consultados o Banco de 

Teses e Dissertações da Capes e foi selecionada uma dissertação. 

Encontra-se listado no Quadro 14 os autores utilizados na revisão de literatura 

oriundos das bases Scielo e Banco de Teses e Dissertações da Capes, no entanto há outras 

referências citadas neste trabalho. 

 

Quadro 14: Relação de artigos aproveitados  

ARTIGO/BASE REFERÊNCIA TÍTULO / ARTIGOS CONTRIBUIÇÃO 

1 - Capes / SciElo Castro, C. d. M. 

and M. Eboli 

(2013)

Universidade Corporativa: gênese e 

questões críticas rumo à maturidade. 

RAE/FGV-Revista de Administração de 

Empresas, vol. 53, n. 4, julho-agosto 2013 

.

O objetivo deste artigo foi abordar sobre o atual momento 

econômico do País e a aflição diante dos desafios de organizar 

a Copa do Mundo e as Olimpíadas e como este contexto 

coloca em evidência a extrema importância de capacitar e 

educar pessoas. De fato, todas as empresas preocupadas com 

real desenvolvimento sabem que este não será possível sem a 

formação permanente dos seus quadros.

2 - SciElo Silva, M. W. d. 

and N. C. Balzan 

(2007)

Universidade Corporativa: (Pré-) 

tendência do Ensino Superior ou ameaça? 

Revista da Avaliação da Educação 

Superior (Campinas) 12: 233-256.

Este artigo teve como objetivo desvelar algumas implicações 

ideológicas do recente fenômeno denominado Universidade 

Corporativa (UC) em relação à educação superior formal, 

tendo como cenário as transformações políticas, sociais e 

econômicas intrínsecas ao neoliberalismo. Emerge sobre 

embate silencioso em que se contrapõem, de um lado, as 

empresas, por meio das UCs, e de outro, as universidades 

tradicionais.

3 - Capes dos Santos, J. A. 

A., et al. (2012)

O Papel de Uma Universidade Corporativa 

para o desenvolvimento da Aprendizagem 

Organizacional: Análise de uma Empresa 

de Serviços de Saúde.Revista de Ciências 

da Administração, Florianópolis: 12.

Este estudo investiga a universidade corporativa de uma 

empresa de serviços de saúde com objetivo de identificar 

como a educação corporativa pode fomentar a construção do 

conhecimento entre os empregados. 

 
Fonte: A própria Autora (2018) 

 

Buscou-se, ainda, consulta sobre o tema em bibliotecas, livrarias, websites e outras 

dissertações, visando obter mais informações que fundamentassem a pesquisa bibliográfica do 

presente estudo.  

 

3.4 UNIVERSO E AMOSTRA 

 

Segundo Gray (2012), a pesquisa qualitativa, muitas vezes trabalha com pequena 

amostragem de pessoas situada em contextos determinados, procurando-se identificar casos 

ricos em informações, além de podermos identificar as características relevantes da pesquisa. 
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A pesquisa de campo, de acordo com Vergara (2007), é a investigação empírica no local onde 

um fenômeno ocorre ou ocorreu ou onde existem elementos para explicá-lo. Para Gray 

(2012), é o momento onde o pesquisador entra em um contexto selecionado, a fim de obter 

um panorama profundo, intenso e holístico do contexto do estudo. Ainda para o autor, a 

entrevista pode ser uma maneira de explorar dados significativos a partir de visões, atitudes e 

comportamentos, possibilitando ao pesquisador se aprofundar na busca de respostas 

detalhadas e, oportunamente, uma maneira de refletir sobre os eventos. 

Sendo assim, para resolver a questão central levantada, o presente estudo foi realizado 

através de entrevistas aplicando-se roteiro semiestruturado com perguntas abertas e fechadas 

direcionadas para 12 gestores em diversas áreas de atuação e níveis na gestão, que 

participaram de programas de desenvolvimento de gestão em universidades corporativas de 

duas empresas brasileiras, localizadas no Estado do RJ. A amostra de entrevistados foi 

padronizada quanto ao cargo exercido de “gestão” e ao tempo mínimo de 6 (seis) meses nesta 

função, sem necessidade, entretanto, de se buscar a homogeneidade sobre outros aspectos, 

como classificação de cargo, área e tempo de atuação na empresa, gênero, idade e área de 

formação profissional. 

Para mitigar falhas na execução da pesquisa, foi realizado um pré-teste com 2 gestores 

de outras 2 empresas com UC e dentro do padrão definido, visando a validação do roteiro de 

entrevista que, segundo Gray (2012), pode ser realizado como uma etapa que envolve a 

testagem ou a realização de projeto piloto para validação das perguntas para a entrevista. O 

pré-teste mostrou o instrumento de coleta utilizado como um meio eficaz na obtenção das 

informações pretendidas. 

 

3.4.1 Instrumento de coleta de dados 

 

Gray (2012) descreve algumas abordagens preferenciais em uma entrevista, 

destacando-se entre elas, a entrevista semiestruturada, pois este tipo não é padronizado e o 

roteiro permite alterações, dependendo do caminho que a conversa siga possibilitando o 

aprofundamento das visões e opiniões desejáveis pelos respondentes além da realidade vivida 

por eles. Assim, foi escolhida pela pesquisadora, a coleta de dados por meio de entrevistas, a 

partir de roteiro semiestruturado.  

Com o objetivo de criar um relacionamento entre o instrumento de pesquisa e o 

modelo de avaliação proposto pela pesquisadora, o roteiro foi construído tendo como base o 

corpo bibliográfico da pesquisa e dividido em 3 (três) categorias, sendo que a primeira avaliou 
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a visão geral do contexto organizacional pela ótica dos gestores, a segunda categoria avaliou a 

contribuição da Universidade Corporativa no processo de desenvolvimento dos gestores e a 

terceira identificou a efetivação do desenvolvimento dos gestores através da UC e na prática 

do dia a dia, gerando, assim, uma relação direta entre os resultados do campo e os aspectos a 

serem estudados, conforme quadro 15: 

 

Quadro 15: Fundamentação do roteiro de entrevista 

BLOCO CATEGORIA ASPECTO ANALISADO REFERENCIA/ANO QUESTÕES

1
CONTEXTO 

ORGANIZACIONAL

TICHY, N.; CHARAN, R. (1989); GAUDÊNCIO, P. 

(2009); MAXWELL, J. C (2017); DRUCKER, P. F. 

(2001); GOLEMAN, D (2015); ROBBINS, S. P. (2014); 

FLEURY, M. T. L.; FISCHER (1998)

1, 2, 3, 4

Identificar a visão geral do 

contexto organizacional pela 

ótica dos gestores

2
UNIVERSIDADE 

CORPORATIVA

ESPÍNDOLA, R. A (2016); MEISTER, J. C. (1999); 

CASTRO, C. de M.; ÉBOLI, M. (2013); ÉBOLI, M. 

(2004); ULRICH, D. (2000); LEE, J. (2010); MAIA, C.; 

MATTAR, J.  (2007); SACCOL, A., SCHLEMMER, E.; 

BARBOSA, J. (2010); BRANTES, J. (2013); 

SCHLEMMER, E.., SACCOL, A. Z.; GARRIDO, S. 

(2007); SCHLEMMER, E. (2010); WARBUTON, 

2009); SELEME, R. B.; MUNHOZ, A. S.  (2011); 

5, 6, 7, 8, 9, 10

Identificar a contribuição da 

UC no processo de 

desenvolvimento de gestores.

3
DESENVOLVIMENTO 

DE GESTORES

GOLEMAN, D.  (2015); KOUZES, J.; POSNER, 

B.(2008); GUIMARÃES, J. L (2001); GIL, A. C (2017); 

TICHY, N.; CHARAN, R. (1989); GAUDÊNCIO, P. 

(2009); MAXWELL, J. C (2017); DRUCKER, P. F. 

(2001); ROBBINS, S. P. (2014); OLIVEIRA, F. P.; 

DELFINO, I. A. de L.  (2013); CUNHA, M. P.; REGO, 

A. (2013); BERGAMINI, C. W.  (2000); KOTTER, J. 

(2000); BENNIS; GOLDSMITH (1999); ROBBINS, S. 

P. (2014); TEIXEIRA, S. (2010); REGO, A. (1998); 

ROST, SMITH (1992); REZENDE, J. F.; OTSUKA, R. 

A. (2017); VIEIRA, F. de O. (2007)

11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18

Levantar a percepção sobre 

a definição de gestão. 

Identificar a efetivação do 

desenvolvimento de gestores 

através da UC e na prática.

 

Fonte: A propria Autora (2018) 

 

O roteiro de entrevista teve como objetivo a análise dos objetivos geral e específicos 

relacionados à universidade corporativa e desenvolvimento de gestores. Optou-se por 

perguntas abertas e fechadas de caráter qualitativo e exploratório, de acordo com alguns 

pressupostos na roteirizarão, conforme Nicolaci-da-Costa (2013), a saber:  

 Roteiro que proporcionasse conversas naturais, sem abordar conteúdos que pudessem 

constranger os entrevistados e/ou fossem confidenciais do ponto de vista 

organizacional; 

 Roteiro construído a partir de categorias, de modo a organizar a fala do entrevistado 

nos temas a serem abordados e proporcionar ao entrevistado uma informalidade para 

que ficasse confortável em apresentar colocações livres e importantes, na mesma 

medida em que fosse possível para o entrevistador propor perguntas interventoras, de 

acordo com as respostas obtidas; 
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 Roteiro que considerasse a elaboração de questões abertas, a fim de que o entrevistado 

reajisse com qualquer tipo de resposta; 

 Roteiro que considerasse eventualmente questões fechadas (cujas respostas sejam 

“sim” ou “não”), para caracterizar a conversa informal e proporcionar intervenção do 

tipo “de que forma”, “quais são”, “por que” ou “como”, e, assim, favorecer a 

manifestação de opiniões e reflexões por parte do entrevistado. 

Em posse das interpretações dos dados, buscar-se-ia indicar se foi possível encontrar 

as relações entre o modelo da universidade corporativa e o desenvolvimento dos gestores, 

confrontando os indícios com as dimensões teóricas utilizadas, a fim de gerar conclusões que 

vão ao encontro da problemática, da questão e da suposição da pesquisa.  

Sendo assim, a relação entre a estrutura da pesquisa e seus aspectos teórico-

metodológicos pode ser verificada conforme o quadro 16: 

 

Quadro 16: Relação de estrutura e aspectos teórico-metodológicos da pesquisa 

CORRELAÇÃO COM A 

FUNDAMENTAÇÃO 

TEÓRICA

ESTRUTURA DE 

FUNDAMENTAÇÃO

CATEGORIAS DE ANÁLISE 

DO ROTEIRO DE 

ENTREVISTA 

OBJETIVO 

GERAL

Investigar como a UNIVERSIDADE 

CORPORATIVA contribuiu em seu 

papel no contexto organizacional para 

o DESENVOLVIMENTO DE 

GESTORES, sob a ótica destes.

Capítulo 1, Capítulo 2, 

Capítulo 3, Capítulo 4 

Referencial Teórico, Dados 

coletados nas entrevistas e 

Análise dos resultados

Categoria 1, Categoria 2, 

Categoria 3

I. Identificar os pressupostos 

referentes ao papel da universidade 

corporativa no contexto 

organizacional

Capítulo 2, Item 2.1 – O 

papel da Universidade 

Corporativa

Referencial Teórico Categoria 2

II. Identificar os pressupostos sobre o 

desenvolvimento de gestores e sua 

relação com o campo organizacional

Capítulo 2, Item 2.2 – 

Desenvolvimento de 

Gestores

Referencial Teórico Categoria 3

III. Analisar de que forma se 

desenvolvem gestores a partir da 

proposta educacional de uma 

universidade corporativa

Capítulo 4 – Análise dos 

Resultados

Dados coletados nas 

entrevistas 
Categoria 2

IV. Analisar como se dá o 

desenvolvimento de gestores, no 

exercício da função.

Capítulo 4 – Análise dos 

Resultados

Dados coletados nas 

entrevistas 
Categoria 3

OBJETIVOS

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS

 

Fonte: A propria Autora (2018) 

 

Fez parte ainda do percurso de construção do instrumento de coleta de dados a 

submissão dos itens do roteiro de entrevista a uma amostra de pré-teste, a fim de confirmar a 

adequação, compreensão e assertividade das questões aos objetivos da pesquisa. 

O pré-teste foi realizado com 2 gestores de áreas de atuação e níveis de gestão 

diferentes, bem como idades, gêneros, tempos de experiência na gestão e de atuação nas 

empresas e, que, participaram de programas de desenvolvimento de gestão nas universidades 
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corporativas das suas empresas. As empresas/UCs utilizadas no pré-teste são de grande porte, 

brasileiras, localizadas no Estado do RJ, de capital privado, uma do segmento segurador e 

outra do segmento de arrecadação e distribuição de direitos autorais. Um dos gestores 

utilizados no pré-teste estava em linha com a proposta de padronização para a amostra 

referente ao tempo mínimo de 5 (cinco) anos na função de gestão, mas o outro tinha 6 (seis) 

meses na função como gestor, apesar de ser um especialista experiente em sua área de 

atuação. Com relação ao tempo de gestão, foi analisado após o pré-teste pouca inferência na 

quantidade de anos no cargo de gestor para a pesquisa em referência. 

Baseada nas respostas destes gestores, o roteiro foi ajustado conforme o quadro 17, 

estando pronto para a realização das entrevistas com os gestores das 2 empresas/UCs 

escolhidas para a pesquisa.   

 

Quadro 17: Ajustes do instrumento de coleta de dados 

PROPOSTA INICIAL

Roteiro preliminar

AJUSTE REALIZADO

Roteiro final

Roteiro com 29 perguntas abertas Roteiro com 18 perguntas abertas

Mínimo de 5 anos no cargo como gestor Mínimo de 6 meses no cargo como gestor

Gerente de nível intermediário Gestores de diferentes níveis hierárquicos

Dois Gestores de cada empresa Seis Gestores de cada empresa  
        Fonte: A própria Autora (2018) 

 

Cabe ressaltar que os relatos colhidos na etapa de pré-teste não fizeram parte das 

análises para a pesquisa, tendo sido utilizados apenas para aperfeiçoamento do instrumento 

de pesquisa, apesar de não terem significado qualquer comprometimento quanto ao 

conteúdo. Os ajustes realizados, conforme esclarecimento anterior, se deram mais no 

sentido de enxugar as questões dos tópicos abordados. No que se refere ao relato destas 

entrevistas do pré-teste, o conteúdo vai ao encontro de todos os demais relatos validados, 

sem nenhuma perda ou comprometimento de informações, oferecendo a mesma 

consistência de dados que as demais entrevistas.  

O roteiro final contou com 18 perguntas abertas/fechadas, divididas da seguinte forma:  

 Categoria 1: 4 (quatro) perguntas para análise dos aspectos relacionados à 

visão geral do contexto organizacional pela ótica dos gestores; 

 Categoria 2: 6 (seis) perguntas para análise das perspectivas sobre a 

contribuição da universidade corporativa no processo de desenvolvimento de 

gestores; 
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 Categoria 3: 8 (oito) perguntas para análise das perspectivas sobre a definição 

de gestão, processo de efetivação do desenvolvimento de gestores através da 

UC e na prática. 

 

Assim, as categorias consideradas no instrumento de coleta de dados foram 

elaboradas buscando-se uma proteção a qualquer tipo de intervenção tendenciosa advinda 

de uma pergunta que ensaia uma resposta antecipada e que possa descaracterizar o discurso 

essencial dos sujeitos da pesquisa. Por este motivo, embora haja uma dedução de que a 

universidade corporativa contribui efetivamente para o desenvolvimento dos gestores, a 

pergunta norteadora “como a universidade corporativa contribui em seu papel 

organizacional para o desenvolvimento de gestores, sob a ótica destes?” busca um caráter 

exploratório, cujo objetivo é deixar que o campo apresente os indícios que poderão 

esclarecer ou não os caminhos da suposição levantada, mediante as premissas teóricas 

assumidas. 

Postas estas diretrizes, o roteiro de entrevista com os gestores seguiu o modelo final, 

registrado no apêndice. 

 

3.4.2  O campo 

 

A ida ao campo, dentre as diversas empresas situadas no Estado do RJ que já 

implantaram a sua universidade corporativa, levou em consideração uma amostra de duas 

empresas de grande porte, que atuam em setores diferentes da economia, quais sejam, Seguros 

& Previdência e Administração de Shoppings Centers, instituições brasileiras de capital 

privado, com atuação nacional e internacional. As empresas e os gestores foram escolhidos 

por conveniência, dada à escolha baseada na facilidade de acesso a estas empresas/UCs e 

gestores disponibilizados para as entrevistas pela Coordenação das UCs. Vale ressaltar que as 

Universidades Corporativas destas empresas demonstraram uma governança já consolidada, 

tendo mais de 5 anos de implantação e atuação. 

Foram realizadas entrevistas com gestores de diversas áreas de atuação e níveis na 

gestão, através de aplicação de roteiro semiestruturado com questões abertas e fechadas, 

sendo o mesmo separado por categorias, todas específicas ao problema da pesquisa, tendo por 

contexto a universidade corporativa e o desenvolvimento dos gestores. O roteiro foi alinhado 

ao referencial teórico para a coleta de dados junto à pesquisa a ser investigada. Ao todo, 
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foram entrevistados 12 gestores conforme tabela 5, utilizando-se um roteiro com 18 

perguntas, dividas em três blocos. 

 

Tabela 1: Amostra para coleta de dados 

EMPRESAS COM UCs GESTORES 

A 6 

B 6 

TOTAL ENTREVISTADOS 12 

                             Fonte: A propria Autora (2018) 

 

De acordo com Gil (2008), a entrevista é utilizada em larga escala em função de uma 

série de fatores, os quais são considerados abaixo:  

a) A entrevista possibilita a obtenção de dados referentes aos mais diversos 

aspectos da vida social; 

b) A entrevista é uma técnica muito eficiente para a obtenção de dados em 

profundidade acerca do comportamento humano; 

c) Os dados obtidos são suscetíveis de classificação e de quantificação. 

Neste contexto, como descrito anteriormente, a pesquisadora teve como premissa 

utilizar um roteiro de entrevista semiestruturada, que, na visão de Gil (2008), é desenvolvido a 

partir de uma relação de perguntas fechadas e abertas, em que a ordem e a redação 

permanecem invariáveis para todos os entrevistados. 

Para Yin (2010), a entrevista é uma das mais importantes fontes de informação para o 

estudo de caso. Segundo o autor, é muito comum que as entrevistas para o estudo de caso 

sejam conduzidas de forma espontânea, pois o entrevistador pode tentar indagar ao 

respondente quanto a pedir opinião dele sobre determinados assuntos.   

Neste sentido, a presente pesquisa se firma como qualitativa, com a utilização de um 

instrumento de coleta de dados no campo que possibilitou o entendimento de como a 

universidade corporativa contribui em seu papel no contexto organizacional para o 

desenvolvimento de gestores.  

Cabe salientar que o roteiro foi devidamente fundamentado em consonância com a 

literatura, área temática central, objetivos geral e específicos, bem como com a pergunta e 

problema da pesquisa. Neste sentido, para validação do formulário, foi utilizado o referencial 
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teórico da presente pesquisa, que validou as perguntas propostas.  

Para a coleta de dados, buscou-se entrevistar uma amostra composta por gestores de 

diferentes áreas, níveis hierárquicos, idades, gêneros, tempos de experiência na gestão e de 

atuação nas empresas, que participaram de programas de desenvolvimento de gestão nestas 

universidades corporativas. Manteve-se a padronização da amostra com os fatores 

relacionados ao cargo exercido (gestão) e ao tempo mínimo de 6 (seis) meses nesta função. 

Esse perfil do campo explorado proporcionou uma análise sobre o princípio da 

heterogeneidade, buscando a “variação máxima”, isto é, a oportunidade de maximizar o 

alcance da pesquisa na medida em que várias pessoas, com perfis pessoais diversos, podem se 

identificar com ela (NICOLACI-DA- COSTA, 2013). 

A indicação dos gestores a serem entrevistados foi realizada pela Coordenação da 

Universidade Corporativa das empresas escolhidas para a pesquisa, considerando-se o perfil 

delineado pela pesquisadora. Estes sujeitos foram entrevistados com o objetivo geral de captar 

a percepção dos mesmos sobre a contribuição da universidade corporativa no 

desenvolvimento dos gestores, como canal de capacitação, qualificação e gestora do 

conhecimento entre outras competências e sustentação da estratégia, cultura e valores da 

organização. Além disso, procurou-se analisar as características que influenciam a diferença 

entre gestores e líderes, de que forma se desenvolveram os gestores a partir da proposta 

educacional da universidade corporativa e como se deu o desenvolvimento destes gestores no 

exercício da função.  

O agendamento dos encontros foi realizado pela pesquisadora diretamente em contato 

com os entrevistados e transcorreu sem maiores dificuldades, considerando-se o tempo do 

cronograma proposto.  

Todas as conversas se deram presencialmente, e foram gravadas, procedendo-se a 

transcrição das entrevistas de forma manual por profissional qualificado. As transcrições das 

entrevistas foram relacionadas às categorias de perguntas do roteiro, de forma a obter os 

grupos de análise à luz das teorias, que poderiam proporcionar compreensão interpretativa 

sobre o fenômeno da contribuição da universidade corporativa para o desenvolvimento de 

gestores. As entrevistas contaram com duração em torno de 30 a 40 minutos. Pode ser 

percebida, durante as entrevistas, a satisfação por parte dos entrevistados no formato proposto, 

questões realizadas e tempo utilizado nas entrevistas.  

Foi ainda disponibilizada uma autorização para procedimento das perguntas antes da 

realização das entrevistas para efeito de direitos autorais para sua realização. 

As características gerais das empresas e das Universidades Corporativas podem ser 
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observadas no quadro 18. 

Quadro 18: Características das empresas e universidades corporativas estudadas:  

EMPRESA / UC Seguros  Previdência Varejo - Adm. Shopping Centers

Setor em que atua Seguro de vida e previdência privada Administradora de Shopping Centers

Tempo de atuação da empresa 184 anos 46 anos

Controle acionário Brasileiro Brasileiro 

Sede da matriz Rio de Janeiro Rio de Janeiro

Área de atuação Nacional e internacional Nacional e internacional

Quantidade de funcionários 1.200 funcionários 4.200 funcionários

Posição entre as 50 melhores 

empresas para trabalhar no RJ 

em 2018 – GPTW

2o lugar 6o.  lugar

Tempo de atuação da UC 5 anos 6 anos

Público alvo da UC

Alta Adm., Diretoria, Gestores, 

Funcionários, Corretores, 

Fornecedores, Clientes e Sociedade

Alta Adm., Diretoria, Gestores e 

Funcionários

Modelo Educacional da UC

Associado a estratégia e valores da 

organização, com foco nas 

competências organizacionais, de 

liderança e funcionais.  

Associado a estratégia e valores da 

organização, com foco nas 

competências organizacionais, de 

liderança e funcionais.  

Metodologia de aprendizagem 

utilizada pela UC

Utiliza-se da metodologia 70-20-10 

(70% experiência no trabalho-20% 

aprendizagem informal-10% 

aprendizagem formal

Utiliza-se da metodologia 70-20-10 

(70% experiência no trabalho-20% 

aprendizagem informal-10% 

aprendizagem formal

Escolas da UC
Corporativa, Liderança, Negócios e 

Operações. 
Liderança e Comercial 

Facilitação de aprendizado

Gestores Educadores, Multiplicadores 

internos, Instituições parceiras e 

Equipe de Educação Corporativa

Gestores Educadores, Multiplicadores 

internos, Instituições parceiras e 

Equipe de Educação Corporativa

Comitê de Gestão

Composto por membros da Alta 

Adm., Equipe Ed. Corporativa, 

convidados do meio acadêmico, 

gestores e funcionários de áreas 

diversas

Composto por membros da Alta 

Adm., Equipe Ed. Corporativa, 

convidados do meio acadêmico e 

gestores.

Métodos de ensino

Treinamentos presenciais e on line , 

trabalhos colaborativos, leituras, 

autoestudo, workshops, estudos de 

caso, discussões em grupo, 

compartilhamento de experiências, 

simulações

Treinamentos presenciais e on line , 

comunidades de práticas, gestão do 

conhecimento com fóruns, enquetes, 

workshops, estudos de caso, 

discussões em grupo, 

compartilhamento de experiências.

Espaço Físico

Plataforma digital, 5 salas de 

treinamento presencial na matriz, 

para até 25 pessoas/cada, biblioteca, 

salas nas unidades de vendas. 

Plataforma digital, 2 salas de 

treinamento presencial  nas unidades 

comerciais (shoppings), para até 30 

pessoas/cada,
 

Fonte: A própria Autora (2018) 
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Para este estudo foram consultados sites da internet, divulgação institucional das 

empresas e consultas aos profissionais das Universidades Corporativas. 

 

 

3.4.3 Sujeitos da pesquisa 

 

Foram realizadas 12 entrevistas presenciais com gestores de diferentes níveis de 

gestão e áreas de atuação, que se utilizam dos conceitos da universidade corporativa para 

seu desenvolvimento, em 02 empresas brasileiras, localizadas no Estado do RJ, com 

universidades corporativas já estruturadas. A escolha dos entrevistados considerou a sua 

representatividade na discussão do tema, bem como a acessibilidade para realização das 

entrevistas.  

O número de entrevistas foi considerado suficiente mediante o critério de saturação, 

ou seja, encontrou-se a similaridade das respostas em todos os relatos colhidos. Este 

critério fez com que não se julgasse mais necessário continuar com a exploração do campo 

frente uma estimativa de 10 entrevistas, uma vez que os dados capturados já seriam 

suficientes para compor a análise pretendida (NICOLACI-DA-COSTA, 2013; 

FONTANELLA et. al., 2008). 

A seleção da amostra considerou o princípio da heterogeneidade, buscando a 

“variação máxima”, ou seja, a oportunidade de maximizar o alcance da pesquisa na medida 

em que várias pessoas, com perfis pessoais diversos, podem se identificar com ela 

(NICOLACI-DA-COSTA, 2013). 

Por razões éticas, as verdadeiras identificações dos gestores e das empresas às quais 

pertencem serão mantidas em sigilo, de acordo com o termo assinado previamente aos 

encontros entre o pesquisador e cada parte entrevistada (em anexo). Por este motivo, cada 

sujeito será tratado por pseudônimo e qualquer outra identificação presente nas falas 

extraídas, que porventura poderia revelar a empresa ou contexto de trabalho, foi tratada da 

mesma forma. Com o mesmo intuito, nem todos os relatos sobre os quais as análises foram 

realizadas serão transcritos no decorrer do texto, pois se considera prudente não expor 

algumas falas que, pelas suas características e peculiaridades, podem contribuir para 

identificação das fontes. No entanto, essas falas, ainda que não transcritas, foram validadas 

e estão presentes de forma analítica no texto. 

Ainda foi procedido para detalhamento do perfil geral dos sujeitos entrevistados o 
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quadro sintético onde se aborda este entendimento: 

Quadro 19: Perfil dos sujeitos entrevistados 

PSEUDÔNIMO EMPRESA
UNIVERSIDADE 

CORPORATIVA

SEGMENTO 

EMPRESA
GÊNERO

TEMPO NO 

CARGO 

COMO 

GESTOR 

(anos)

TEMPO 

ATUAÇÃO 

NA EMPRESA 

(anos)

NÍVEL DE CARGO
ÁREA DE 

TRABALHO

Gestor A A X SEGUROS Masculino 13 13 SUPERINTENDENTE COMERCIAL

Gestor B A X SEGUROS Feminino 7 15 GERENTE RISCOS

Gestor C A X SEGUROS Masculino 2 12 GERENTE CONTROLADORIA

Gestor D A X SEGUROS Feminino 7 7 GERENTE ATUARIAL

Gestor E A X SEGUROS Masculino 1 5 GERENTE CANAIS DIGITAIS

Gestor F A X SEGUROS Feminino 1 14 GERENTE ADMINISTRATIVA

Gestor G B Y

SHOPPING 

CENTER Feminino 5 11 GERENTE RH

Gestor H B Y

SHOPPING 

CENTER Feminino 4 4 COORDENADOR ARQUITETURA

Gestor I B Y

SHOPPING 

CENTER Feminino 5 2 GERENTE MARKETING

Gestor J B Y

SHOPPING 

CENTER Masculino 3 16 SUPERVISOR SEGURANÇA

Gestor L B Y

SHOPPING 

CENTER Feminino 3 3 COORDENADOR RH

Gestor M B Y

SHOPPING 

CENTER Masculino 4 4 COORDENADOR MANUTENÇÃO  

Fonte: A própria Autora (2018) 

 

Dentre os sujeitos entrevistados, tivemos ocupantes de diversas áreas de trabalho e 

níveis de cargo na gestão, como Superintendente, Gerentes, Coordenadores e Supervisor. 

Todos os entrevistados tinham no mínimo 2 anos de atuação nas empresas e, observou-se a 

média aritmética simples de 8,9 anos, propiciando respostas consistentes no que se refere ao 

conhecimento da empresa que atua. O tempo de atuação como gestor, apresentou 

características variadas, pois de acordo com o perfil dos respondentes, eles tinham no mínimo 

1 ano e no máximo 13 anos, verificando-se a média aritmética simples de 4,5 anos de 

experiência na gestão de pessoas, mantendo-se assim, a padronização da amostra com os 

fatores relacionados ao tempo mínimo (seis meses) nesta função. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

As respostas das perguntas abertas foram analisadas através da análise de conteúdo, 

que, segundo Bardin (2011), enquanto método, objetiva a análise das comunicações, 

utilizando-se de procedimentos sistemáticos e objetivos, descrevendo o conteúdo das 

mensagens. A autora conceitua ainda, a entrevista como um método de investigação 

específico e a classifica como diretivas ou não diretivas, ou seja, fechadas e abertas. Além 

disso, enfatiza que a análise do conteúdo em entrevista é muito complexo e, em alguns 

casos, determinados programas de computadores não podem tratá-las.  

Bardin (2011) apresenta como critérios de organização/categorização de uma 

análise: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados. O tratamento 

dos resultados compreende a interpretação e a inferência, de acordo com a pretensão e o 

objetivo do que se deseja analisar, a partir da decodificação das perguntas e respostas 

abertas, provenientes de questionários. A razão pela qual se analisa o conteúdo depende da 

finalidade que se recorreu ao recurso. Dessa forma, sua dependência se destaca e se mostra 

um tanto investigativo. 

Segundo Gray (2012), com caráter mais dedutivo, a análise de conteúdo por uma 

pesquisa qualitativa não espera uma análise em si, mas a apresentação, para que permita dar 

voz aos dados expressando as interpretações subjetivas. Assim, o objetivo a ser alcançado 

por meio deste método foi de ouvir e captar detalhadamente dado o intuito de alcançar 

sempre o máximo de profundidade – o que os entrevistados têm a dizer, em contextos 

naturais e da forma mais livre possível, assim como explorar as inconsistências, 

contradições e outros indicadores presentes nos discursos desses entrevistados 

(NICOLACI-DA-COSTA, 2013). 

Foi possível perceber na fala dos sujeitos da pesquisa, no uso da linguagem, alguns 

conceitos, regras e valores internalizados que levam em consideração o foco nos resultados 

e  a busca pela transparência, com sinais de esgotamento de possibilidades. 

A partir da compreensão e da percepção destes conceitos, regras e valores que 

emergiram do campo, a análise de conteúdo escolhida para aplicação nesta pesquisa foi a 

análise por categorias. Essas categorias de análise oferecem indícios que vão ao encontro do 

objetivo geral e objetivos específicos, que buscaram investigar de que forma a universidade 

corporativa contribui para o desenvolvimento de gestores, sob a ótica destes. As perguntas 

foram analisadas com base nos relatos dos entrevistados, de acordo com a categorização do 

instrumento de coleta, às vezes confirmando e outras negando as considerações identificadas 
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na pesquisa da literatura. Neste sentido, segue análise detalhada por questão, de acordo com 

cada categoria. 

 

4.1 ANÁLISE DO CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

 

Nesta seção foi realizada nas UCs pesquisadas, a análise da visão geral do contexto 

organizacional pela ótica dos gestores, abordando-se o perfil dos respondentes, 

comportamentos exigidos e praticados em linha com a estratégia organizacional, bem como os 

desafios que permeiam o dia-a-dia dos gestores. 

A primeira questão avaliou a diversidade da amostra no que tange a experiência como 

gestor de pessoas, ítem de padronização da pesquisa, já evidenciado no Quadro 19.  

Observou-se um sentimento de entusiasmo e interesse em participar da pesquisa por 

parte dos gestores entrevistados. E, considerando que os respondentes trabalham em empresas 

de grande porte, verificou-se nas falas, uma tendência de diversidade cultural e intelectual no 

grupo de gestores. 

Pode-se observar ainda, que em dados trechos fica evidente um discurso de fidelidade 

para com as empresas pesquisadas, reproduzido como gratidão pelo crescimento e 

desenvolvimento profissional proporcionado por estas, não levando em conta o próprio mérito 

na produção de resultados que os mesmos tiveram.  

  

Eu entendo que de fato existe uma prática além da minha crença que está muito 

ligada ao meu propósito, eu trabalho aqui muito baseada no meu propósito..., 

estou há 11 anos na companhia, eu entrei na empresa quando  tinha 4 shoppings e 

hoje já estamos com 24..., então eu tenho uma vivência e conheço a cultura na 

pele e fui me desenvolvendo...tenho orgulho de tudo isso...faço parte de tudo 

isso... (Gestor A) 

 

Nós começamos aqui na empresa, como eu lhe falei, há 16 anos atrás...eu 

comecei numa empresa terceirizada, comecei aqui como faxineiro quarteirizado 

na empresa, tive a oportunidade através do nosso trabalho, da UC, através do RH, 

pude crescer...hoje eu estou na equipe de supervisão e prezo isso como ponto 

fundamental para o desenvolvimento de nossa carreira. (Gestor B) 

 

Te agradecer também essa oportunidade porque foi um  momento para eu parar e 

fazer um retrospecto de todo esse crescimento, esse desenvolvimento que a 

empresa me proporcionou...eu sempre agradeço muito...ter olhado para mim e 

lembrado que eu precisava passar por isso...(Gestor G)  

 

Eu gosto de deixar sempre nas minhas entrevista, sempre bem claro que hoje a 

Empresa A é a minha segunda pele, é minha segunda casa, foi aqui que eu fui 

gerido, foi aqui que eles me ensinaram a amar o próximo como eu lhe falei como 

se fosse a si próprio, foi aqui que eu aprendi a cuidar de pessoas, foi aqui que eu 

tive as minhas melhores experiências, as minhas piores experiências, foi aqui que  
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eu fui abraçado no momento que eu  mais precisei. (Gestor B) 

 

...Me tornou o profissional que eu sou hoje...o gestor que eu sou...(Gestor M) 

 

 

É possível notar dentro dos discursos o valor preponderante internalizado a respeito da 

idealização sobre a organização, onde o indivíduo pode chegar a assumir para si que a 

responsabilidade do seu mérito é da empresa e não parte do seu desempenho na organização 

do trabalho. 

A segunda e terceira questões avaliaram quais comportamentos são orientados como 

prática para os gestores por parte das empresas e das UCs pesquisadas, bem como se os 

mesmos atuam de acordo com esta orientação, que visa fortalecer o alinhamento dos mesmos 

com a estratégia organizacional, através dos objetivos e competências estratégicas.  

Esta análise vai ao encontro da literatura, que nos mostra que a UC surgiu como uma 

alternativa para adequar o potencial estratégico das organizações ao programa de 

desenvolvimento de gestores. Conforme Meister (1999, p.29), a UC é conceituada como “um 

guarda-chuva estratégico para desenvolver e educar funcionários, clientes, fornecedores e 

comunidade, a fim de cumprir as estratégias empresariais da organização”. 

Ainda conforme Santos et al. (2012, p. 94), a universidade corporativa é entendida 

como a responsável por formar e desenvolver os talentos humanos na gestão dos negócios, 

promovendo a difusão e aplicação do conhecimento organizacional, por meio de um processo 

de aprendizagem contínua, que desenvolve competências e as vincula às necessidades 

estratégicas das corporações. 

Foi identificado que os comportamentos mais solicitados aos gestores por parte das 

empresas/UCs pesquisadas são: a gestão participativa, o comprometimento com o 

desenvolvimento e capacitação das pessoas, feedback constante procurando estar aberto a 

ouvir e também não ter medo de errar, ser um gestor educador, manter o espírito de equipe e, 

fortalecer a cultura organizacional.  

Pode-se verificar que os gestores pensam estar em linha com os comportamentos 

exigidos, pois declaram de forma consonante que praticam o que é exigido por parte da 

empresa/UC, principalmente no que tange à cultura e valores da organização, gestão 

participativa e desenvolvimento das pessoas. 

Os comportamentos internalizados pela maioria dos gestores entrevistados para 

mobilizar pessoas sob suas responsabilidades parece estar mais voltado para uma organização 

do trabalho que preza o desenvolvimento e consideração do aspecto humano como meio para 

se atender à pressão para o alcance de metas e resultados e, fortalecer os valores 
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organizacionais. 

 

(...) o nosso viés é muito forte em relacionamento, eu preciso de pessoas que 

gostem de trabalhar com pessoas, que gostem de desenvolver pessoas, porque a 

gente entende que através das pessoas que você vai atingir tanto o resultado, 

quanto à qualidade e todas  as outras competências necessárias...todas as práticas 

a gente busca construir baseado no desenvolvimento do outro, dando autonomia 

para a ponta, numa atuação colaborativa, a gente estimula a prática de 

colaboração e de responsabilizar-se, se não você não perpetua o negócio, ele não 

se sustenta e não fortalece a cultura. (Gestor A) 

 

A Empresa A tem uma característica de descentralizar a gestão, ou seja, o nosso 

foco como gestor é estimular que as pessoas, os funcionários criem ideias...a 

gente empodera as classes menores, de base, para que elas comecem a entender, 

compreender o que que é o processo de gestão e liderança de processos e de 

pessoas...hoje eu me vejo muito bem integrado nesse contexto, porque eu 

consegui unir a prática do foco em resultado com a prática com foco em pessoas. 

(Gestor C) 

 

(...) estar aberto a ouvir e também não ter medo de errar, isso é uma coisa que 

desde o presidente, em todas as reuniões fala-se muito isso, porque quem não faz 

não erra. (Gestor G) 

 

Você tem que olhar como gestor muito para a cultura. Eu procuro sempre exercer 

respeito no trato com as pessoas, mesmo que a gente tenha ideias diferentes, 

tenha visões diferentes, mas com respeito e com cordialidade, educação, você 

consegue resolver os conflitos de uma maneira que você não precise desrespeitar 

a outra pessoa, então procuro sempre tratar as outras pessoas da mesma forma 

como eu gostaria de ser tratado. (Gestor J) 

 

(...) não abro mão, esta é a nossa cultura, liderança participativa conjunta junto 

com trabalho em equipe, sempre visando o crescimento e desenvolvimento de 

todos...prezo isso como ponto fundamental para o desenvolvimento da minha 

carreira e da minha equipe. 

(Gestor B) 

 

 

Embora o discurso proferido expresse uma finalidade em se mobilizar as pessoas com 

um viés de menor valor capitalista, ainda identificamos uma busca de formação de equipe que 

proporcione um olhar para a produtividade e performance.  

 

Tenho muito foco de resultado...buscando com que os funcionários tenham a 

liberdade de tomar decisão, mas foquem sempre no resultado. (Gestor C) 

 

(...) o meu mindset está voltado para a execução...eu acabo me dedicando mais 

em resolver problemas que vão aparecendo, porque é preciso dar resultado, aí 

fico nessa, se eu for parar para ver 30% do meu tempo eu estou sendo eficiente 

como desenvolvedor de pessoas, o restante é para cobrar mesmo. (Gestor E) 

 

(...) então dentro dessa avaliação nesse pouco tempo eu acho que eu ainda estou 

indo pela cartilha, por enquanto eu estou acertando, mas não posso tirar o foco 

dos resultados só para desenvolver...(Gestor G) 

 

(...) a camaradagem às vezes atrapalha, eu fui uma das que levantei a bandeira, 

gente, a gente é amigo para tudo mesmo, mas não pode esquecer das entregas que 

temos...(Gestor I) 
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Pode-se inferir então, que apesar das UCs investigadas procurarem desempenhar o seu 

papel no desenvolvimento de atitudes, posturas e habilidades alinhadas com os valores e 

competências orientadas no plano estratégico das organizações, esse confronto entre a 

consideração do fator humano com as demandas quantitativas por resultados indica ainda que 

o desafio percebido pelos gestores está em transformar o trabalho em um valor além da 

recompensa financeira. 

A quarta questão abordou os desafios que os gestores entrevistados entendem como 

sendo relevantes para sua gestão na empresa no dia-a-dia e, foi possível observar que o 

principal desafio está em saber lidar com a diversidade, com a diferenciação entre pessoas 

numa mesma equipe.  

 

Lidar com as diferenças...a gente trabalha com pessoas e pessoas são diferentes, 

então lidar com a diferença, com os comportamentos, com o ser humano para 

mim é o maior desafio... conseguir entender o momento de cada um e a 

dificuldade de cada um...não tem jeito, o gestor tem que perceber isso para poder 

desenvolver o colaborador, a fim de que o trabalho flua e se façam as entregas. 

(Gestor L) 

 

(...) pessoas diferentes...cada pessoa tem que ser acionada, acessada de uma 

forma e acho que este é um grande desafio, não tem como, tratar a todos da 

mesma forma. (Gestor M) 

 

(...) lidar com essa nova geração, uma geração que está chegando muito crua para 

as empresas e com valores que tem que ser muito trabalhados pela empresa, 

valores, perfil...a gente tem que ensinar a trabalhar dentro de uma empresa, tem 

que ensinar tudo...não tem jeito, é esta a realidade. (Gestor F) 

 

Primeiro é uma visão ampliada das coisas, visão sistêmica mesmo, entender que 

as pessoas são diferentes...numa empresa muito grande cada gestor fica muito 

dentro do seu mundinho...esquece a diversidade. (Gestor I) 

 

O próprio papel de gestor é desafiador quando se trata de pessoas, que tem 

características diferentes da sua e pessoas também que não tem os mesmos 

objetivos, os mesmos propósitos, os mesmos valores...tem que ter a percepção, a 

habilidade e o tempo de parar e tentar decifrar a linguagem da pessoa. (Gestor G) 

 

 

Esse desafio é, em certa medida, consciente por parte dos gestores que demonstram 

certo incômodo com essa realidade do trabalho. E uma vez sendo confrontados com essa 

realidade, buscam alternativas para contornar a situação, que por sua vez não tem sua solução 

prescrita, pois precisam manter o esforço voltado para o alcance de metas quantitativas. 

 

(...) temos que desenvolver cada um, explorar o melhor de cada um de nossos 

colaboradores, não tem como, cada um é diferente e tem algo de bom e, tem que 

entender onde cada um pode ser melhor e juntos fazermos um time vencedor. 

(Gestor B) 

 

(...) acho que o gestor ele tem que buscar essa visão do todo, de todo mundo, não 

só do seu quadrado, e a visão do quanto que você faz impacta no outro e que o 
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outro impacta no seu, não tem jeito, é o que ele tem que buscar sempre, ver cada 

um e ver todo mundo junto. (Gestor I) 

 

(...) o gestor, tem que trabalhar bastante assim com um jeito cordial sempre, não 

tem jeito,  por mais que ele divirja em relação a opinião, em relação a diferentes 

visões que é normal que tenha entre os gerentes e colaboradores como um 

todo...precisa sempre ter uma postura que saiba trabalhar os conflitos de uma 

forma que não vá entrar em conflito com outra pessoa, aceitar as 

diferenças...conversar e resolver os conflitos com diálogo. (Gestor J) 

 

Assim, pode ser compreendido que a grande maioria dos respondentes possui 

dificuldades para dar conta das soluções cotidianas, principalmente no que diz respeito à 

mobilização de pessoas “diferentes”, sendo ainda observado, no uso recorrente de termos que 

expressam o esgotamento das possibilidades, como “não tem jeito”, “não tem como”, “tem 

que”, “temos que”, a angústia em “ter que” se utilizar da individualização no interagir com o 

outro/grupo, de “precisar ter” uma gestão assertiva, mas que leve em conta a diversidade, 

buscando criar formas e ambientes que fortaleçam os relacionamentos, o trabalho pela força 

do time em sua complementaridade e não simplesmente na similaridade. 

 

4.2 ANÁLISE DA CONTRIBUIÇÃO DA UC NO DESENVOLVIMENTO DE GESTORES 

 

De acordo com Kelly e Oliveira (2014, p. 71), pode-se dizer que a Universidade 

Corporativa é uma organização que tem por finalidade principal desenvolver, armazenar e 

transmitir, através de diferentes modalidades de aprendizagem, o conhecimento necessário e 

específico de cada função para o constante sucesso das organizações, procurando diversos 

meios de desenvolver e estimular as qualificações, competências, habilidades e atitudes 

individuais e grupais. Desta forma, esta seção objetiva analisar a perspectiva sobre a 

contribuição da proposta educacional de uma universidade corporativa no processo de 

desenvolvimento de gestores, conforme o terceiro objetivo específico. 

As quinta e sexta questões verificaram se, e de que forma, os gestores entrevistados 

costumam participar das ações educacionais/programas de desenvolvimento proporcionadas 

pelas UCs, ou ainda, que outras formas a empresa utiliza para investir, estimular a capacitação 

dos mesmos.  

Verificou-se uma posição por parte dos gestores para a participação contínua nos 

programas de desenvolvimento disponiblizados pelas UCs das suas empresas, com ênfase 

para os cursos que atuam no desenvolvimento de competências, habilidades e 

comportamentos a serem aplicados na “Gestão de Pessoas”, como: Coaching, Ferramentas de 

Gestão e Feedback. 
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 Em dados trechos, o discurso proferido expressa uma finalidade em se mobilizar os 

gestores iniciantes para uma formação mais técnica, mais ferramental para a prática do dia-

a-dia, mas que depois parece se transformar em uma busca de formação de equipe que 

proporcione um olhar mais voltado para atitudes e posturas comportamentais visando a 

produtividade e performance através da troca de conhecimentos. 

 

Sim, procuro participar. Temos a Escola de Líderes e na minha trilha tive cursos 

de todas as ferramentas: contratar, as etapas de desligamento, como avaliar, 

feedback, etc, mais voltado para as coisas práticas da gestão, o que faz sentido 

pra mim. (Gestor G) 

 

Sim, busco participar. A UC todo ano promove uma série de cursos para 

diferentes níveis de gestão, esse ano eu fiz cerca de 9 cursos, dentro da minha 

trilha, que foram selecionados para o meu nível, então todos eles foram 

relevantes para minha carreira. Foram cursos voltados para Gestão de Pessoas, 

como como contratar, avaliar, desligar, dar feedback, o ciclo todo de gestão, mais 

ferramental mesmo...a nossa UC faz essa triagem, então a gente consegue 

enxergar na UC uma contribuição efetiva para o nosso trabalho. (Gestor F) 

 

Sim, costumo participar. Os programas que já fiz são de gestão de liderança, de 

execução, de planejamento, de Coaching, de avaliação de desempenho, plano de 

desenvolvimento de líderes..., são mais de 35 trilhas de desenvolvimento para 

gestores...a gente faz muito gestão de conhecimento que para mim é o que tem de 

mais bacana, é pelo programa de multiplicadores internos. Nós temos muito 

conhecimento aqui, somos referência em administração de shopping center e nos 

consideramos bons em gestão de pessoas...estamos na lista da GPTW há 11 anos 

seguidos...temos um viés forte de pessoas, de como desenvolver, a gente é muito 

forte nisso...nas competências ou comportamentos que precisam ser estimulados, 

desenvolvidos para melhores resultados. (Gestor A) 

 

Sim, participo. O mais importante acho que foi o Programa de Multiplicadores 

internos e o coaching, pois assim podemos trocar conhecimentos, vemos na 

prática a gestão do conhecimento, podemos disseminar conhecimentos. Temos 

uma trilha para cada nível de gestão e, isso é muito importante, assim 

direcionamos nosso desenvolvimento e resultados. (Gestor E) 

 

Sim. Já fiz vários workshops, vários treinamentos voltados para Gestão, para 

ferramentas de gestão, mas agora no meu  nível, a trilha é mais voltada para 

habilidades comportamentais, que vão me levar a outros resultados, gestão em 

outro nível sabe? Mais estratégica...mas, o mais importante é a troca entre os 

líderes, é podermos disseminar conhecimentos através de cursos internos, como 

multiplicadores internos. (Gestor L) 

 

Sim. Venho realizando nos últimos 2 anos treinamentos na UC,  mais voltados 

para as competências de liderança, com base nos conceitos mais 

comportamentais, como coaching. Já fiz antes os treinamentos para liderança na 

prática, mais ferramental, mas agora também faço parte dos multiplicadores 

internos e aí a troca é muito bacana. Assim, acho que minha equipe e eu vamos 

ter mais performance. (Gestor I) 

 

 

De acordo com os depoentes, é possível notar dentro do discurso, que o valor 

preponderante internalizado a respeito das ações educacionais das UCs, nos remete ao 

desenvolvimento das habilidades e atitudes através da delimitação do conhecimento (trilhas) 
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por níveis de gestão, ou seja, tanto os níveis “juniores” como  ‘sêniores” parecem enxergar 

valor nas UCs quando são direcionados em suas necessidades específicas de 

desenvolvimento.  

Outra interpretação que é possível de ser realizada mediante o discurso dos gestores 

entrevistados, é a consideração de outro valor no exercício da função como busca para ser 

reconhecido em sua experiência acumulada, seja ela de cunho técnico ou prática. É o 

desenvolvimento para se tornar um “multiplicador interno”. Pode-se perceber que os gestores 

buscam uma alternativa que proporcione mais sentido no trabalho e no exercício da gestão, 

mostrando que a troca de conhecimentos através desta prática, os enriquece e pode apoiar a 

empresa na gestão do conhecimento.  

Essa percepção é interessante, pois, apesar de ficar claro que os programas de 

multiplicadores internos são uma “exigência” praticada pela empresa dentro da trilha de 

conhecimentos em níveis de gestão sênior, e, que, com certeza agrega ainda outras 

responsabilidades e tempo extra de dedicação na função dos gestores, identifica-se que o valor 

emerge no espaço que se dá entre a pressão pela entrega de resultados e o desenvolvimento do 

fator humano em busca de equilíbrio entre a parte objetiva e subjetiva do trabalho.  

Na coleta dos dados, conforme discurso dos entrevistados, verifica-se que, os 

investimentos de capacitação estão concentrados nas ações das UCs, mas no que tange a 

educação formal e participação em eventos que tragam conhecimentos específicos sobre o 

negócio, as empresas praticam benefícios, como reembolso de custos com pós-graduação e 

congressos. 

 

(...) a gente tem uma prática de valorizar o que a gente tem dentro de casa, os 

nossos talentos dentro de casa. fazemos muitos cursos internos...temos diversas 

parcerias com universidades, com descontos ou até bolsas; cursos de inclusão 

digital; parcerias para conclusão do segundo grau dentro da própria unidade;  

parcerias com Senac, Senai, para Cursos técnicos. (Gestor A) 

 

(...) a gente tem a disposição um portal on line e cursos presenciais das trilhas de 

conhecimento que estão disponíveis para todos os funcionários, utilizamos pouco 

cursos externo, mas todos os funcionários tem a oportunidade de buscar no 

mercado treinamentos que possam trazer algum benefício e a empresa arca com 

os custos. (Gestor G) 

 

(...) prefiro os cursos da UC, mas a empresa tem a política de outros benefícios 

para educação...fiz o MBA e a companhia subsidiou boa parte, foi importante 

neste caso. (Gestor H) 

 

Eu faço um MBA, que a empresa me ajuda financeiramente. Para cursos assim, é 

bom a ajuda da empresa...além disso, a gente participa de congressos custeados 

pela empresa. Eu, particularmente, participo mais de congressos e os cursos da 

UC. (Gestor I) 
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O meu MBA eu fiz pela empresa, a empresa ela custeou 100% do meu 

MBA.Também me ajuda com congressos,  certificação internacional. (Gestor L) 

 

(...) a empresa investe sempre, congresos anuais do segmento, cursos técnicos, 

mas temos muita coisa disponível pela UC, o que já é muito bom. (Gestor M) 

 

Neste sentido, Santos et al. (2012, p. 94) citam que as grandes corporações passaram a 

desenvolver e implantar sistemas educacionais que privilegiam o desenvolvimento de 

atitudes, posturas e habilidades e não apenas o conhecimento técnico instrumental, dando 

origem as chamadas universidades corporativas.  

Conclui-se que as UCs pesquisadas têm se direcionado para o desenvolvimento dos 

conceitos mais comportamentais no que tange ao desenvolvimento dos gestores. Isso vai ao 

encontro de um dos objetivos específicos da pesquisa, que procurou compreender como se 

desenvolvem gestores a partir da proposta educacional de uma universidade corporativa. 

A sétima questão avaliou os métodos e tecnologias utilizados com mais frequência 

pelas UCs investigadas para o desenvolvimento de gestores. Pode-se verificar que diversas 

são as tecnologias e métodos utilizados pelas UCs investigadas com o intuito de fortalecer o 

processo de ensino-aprendizagem.  

A utilização da tecnologia de EAD (Educação a Distância), seguida do método 

blended learning (semipresencial ou aprendizagem mista do presencial com EAD) e, do 

presencial físico, método mais tradicional, foram as formas mais presentes nos discursos dos 

respondentes. Identificou-se também, nas respostas dos entrevistados, a utilização do M-

learning ou mobile learning, como complemento da EAD.  

 

Para gestores se faz um blend, presencial com on line. Alguns cursos são 100% 

online, outros com facilitadores online, fóruns..outros são 100% presencial... se 

faz uma composição para reduzir o horário quando se traz gestores de fora do 

Rio...é muito mesclado de acordo com o conteúdo que se pretende desenvolver, 

temos até conteúdos de Harvard. Tem temas que o presencial agrega valor mais 

rápido do que on line, porque se garante a interação e tem gestores que ainda tem 

dificuldade com o on line. (Gestor A) 

 

(...) a tecnologia on line de EAD que foi criada ma Universidade corporativa foi 

algo magnífico. Em qualquer dia, hora e lugar que você estiver pode ter acesso 

aos cursos, inclusive com certificados. Eu consigo fazer esses cursos na empresa, 

em casa, no celular, de qualquer lugar, de noite, fim de semana. Ainda tem gente 

que tem dificuldade de mexer em computador e aí fica mais difícil, mas a 

empresa tem investido em cursos de inclusão digital, eu mesmo fiz. (Gestor B) 

 

A UC tem muito conteúdo on line, é uma plataforma muito bacana e a gente tem 

acesso ao conteúdo de qualquer lugar, em qualquer dia e hora, mas além disso 

temos cursos presenciais na empresa e em instituições de ensino fora, como 

IBMEC, FGV...temos todos esses recursos, aulas ao vivo de universidades 

internacionais, treinamentos presenciais, multiplicadores internos e cursos online. 

(Gestor F) 
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Conforme Lee (2010), Maia e Mattar (2007) e Saccol, Schlemmer e Barbosa (2010), 

estes são métodos e tecnologias que têm sido largamente utilizados nas empresas pelas UCs, 

principalmente a EAD e o blended learning, que pautam suas atividades no uso da internet. 

Outro método que vem ganhando muito espaço em função das exigências do mercado, onde o 

tempo se apresenta cada vez mais escasso e as organizações para se manterem competitivas 

recebem demandas por inovações, aceleração dos conhecimentos e aquisição de novas 

habilidades e técnicas, é o M-learning ou mobile learning, configurando flexibilidade na 

apreensão dos conhecimentos, onde a aprendizagem é dada de forma móvel.  Esta técnica faz 

uso das TIC (tecnologias de informação e comunicação) móveis e sem fio, onde o conteúdo 

de ensino pode ser acessado em qualquer local onde o funcionário se encontra, esteja fixo ou 

em viagem.  

 

(...) cursos presenciais, e-learning e tudo pode ser acessado até pelo celular, em 

qualquer dia, hora e local, que eu acho mais fácil. Consigo fazer aulas em 

instituições que nunca imaginaria, como Harvard, Stanford, palestras 

internacionais, cursos na FGV, IBMEC, é muito bom. (Gestor G) 

 

(...) tem a plataforma digital da UC com vários cursos. Para os gestores, a UC 

tem uma Escola de Liderança, com cursos presenciais, on line, tem games, 

foruns, chats, vídeos...É presencial, colaborativa, acessível de qualquer lugar, 

facilita a vida. (Gestor J) 

 

(...) tem presencial, on line pela plataforma digital, que chama EAD né?...tem 

cursos ao vivo com IES...até internacionais, palestras daqui e de caras 

estrangeiros, cursos ténicos, chat, fóruns, até grupos de chat em whatApp para 

troca de conhecimentos entre gestores...é bem diversificado e acessível...pode 

usar qualquer dia, horário, lugar...eu acesso de casa, a noite, fim de semana, é 

bom tanto para quem gosta mais de presencial como quem gosta de usar mais o 

computador. (Gestor L) 

 

 

Chega-se à conclusão de que as UCs pesquisadas têm se mantido alinhadas com as 

tecnologias e métodos utilizados na atualidade, percebendo-se diversidade na forma de ofertar 

os conteúdos para aprendizado, visando atender a capilaridade geográfica e agendas de seus 

funcionários, com maior acessibilidade através do uso da internet e outras tecnologias.  

Quando perguntados sobre a utilização da internet como meio de aprendizagem, 

relatam que ainda é um desafio para muitos gestores e funcionários, pois nem todos tem a 

“facilidade de mexer com informática”. Contudo, os gestores manifestam em seus 

discursos o valor sobre esta alternativa de ensino tanto para si como para subordinados, em 

virtude de conseguirem atingir um coletivo maior de pessoas, inclusive valorizando o fato 

de poderem acessar os conteúdos que são obrigatórios em suas trilhas de conhecimentos 

por nível de gestão em “qualquer horário, dia e local”. No entanto, ao expressarem este 
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valor, há indícios de que os gestores demonstram uma intenção que pode estar mais voltada 

para a satisfação de absorver conhecimentos e a sedução de ter acesso a instituições que 

consideram sofisticadas, sem se darem conta que pode haver uma exploração subjetiva por 

parte da empresa, visto que em dados trechos se observa que a realização de cursos se dá 

“em casa”, ‘à noite”, “final de semana”, ou seja, fora do expediente formal da 

organização do trabalho.  

Levando-se em conta todo o exposto, abrir espaço para uma relação de equilíbrio na 

utilização das técnicas de aprendizagem citadas com a inserção de práticas comunicativas 

mais inovadoras, por exemplo web 3D, web 2.0, AVA, já citadas na revisão bibliográfica, 

proporcionando atividades de criação e aprimoramento e um ambiente mais colaborativo 

de conhecimento e de integração, pode ser compreendido como uma forma de se retirar a 

visão de explorador da UC/empresa e se permitir a participação de uma diversidade ainda 

maior de indivíduos, o que poderia incrementar a visão acerca da gestão por parte dos 

gestores, bem como uma agenda educacional ainda mais em sintonia com a estratégia 

organizacional, pois, ao final, o que todos desejam, são mais conhecimentos e o resultado 

organizacional. 

As oitava e nona questões abordaram na ótica dos gestores entrevistados, quais os 

fatores críticos de sucesso para a UCs pesquisadas atingirem um melhor nível de eficácia no 

desenvolvimento de gestores e se existiam paradigmas culturais que impediam ou 

atrapalhavam o desenvolvimento dos mesmos, por meio das ações das UCs.  

Os respondentes apontaram como fatores críticos de maior frequência a necessidade 

de se manter a realização de cursos direcionados para as necessidades e demandas 

empresariais; conhecimentos aplicáveis ao dia-a-dia; garantia na participação de todos os 

funcionários; além da utilização de multiplicadores internos para gestão do conhecimento e 

capacitação para utilização de mídias digitais, a fim de dar maior acesso aos conteúdos 

disponilizados a distância.  

 

Um fator de preocupação é a eficácia dos treinamentos...precisa ser direcionado 

para o dia a dia, para as demandas da empresa, para ajudar nos resultados...o 

nosso nível de exigência é muito alto e hoje somos uma referência de 

universidade em gestão, em plataforma de aprendizagem. Outro fator é a 

participação e a nossa é bem alta, atinge mais de 70, 80% de participação. Acho 

que ter mecanismos no dia a dia pra que se multiplique os conhecimentos e  

implemente, é importante...temos o programa de Multiplicadores do 

Conhecimento e isso faz com que de fato todo o conhecimento que a pessoa tem 

se multiplique...assim dá para perceber se o conhecimento estruturado, 

acadêmico pode ser transformado na prática. Nosso maior desafio é que as 

pessoas tenham atitude...nosso modelo de gestão é participativo...nosso maior 

desafio é fazer com que as pessoas tenham interesse em contribuir, em falar, em 

participar...crença que é através das pessoas que de fato você vai entregar o 
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resultado. (Gestor A) 

 

(...) o principal fator é justamente o acesso aos meios de informática, porque nós 

lidamos com uma categoria de pessoas que não teve oportunidade na de ter 

acesso à informática...isso se torna um grande bloqueio às vezes...até mesmo para 

gestores...porque tem aquele receio, aquele preconceito de acessar um 

computador...temos feito muita inclusão digital aqui...pessoas que tinham nível 

zero de contato com o computador e que hoje interagem com a máquina de uma 

maneira muito positiva...inclusive hoje ocupam posições de gestão.(Gestor C) 

 

(...) a universidade corporativa  para ser eficaz, é importante que ela consiga 

colocar, fazer os seus gestores realizarem as  trilhas do aprendizado, a 

participação é fundamental...os conteúdos tem que estar direcionados para as 

premissas e princípios da organização. (Gestor B) 

 

(...) precisa trabalhar os novos gestores e os gestores que já estão na casa para 

que eles possam virar os mindsets e envolvam todos a participar dos 

treinamentos, precisa aplicar os conhecimentos no dia a dia, e os treinamentos 

precisar estar direcionados para atingir o objetivo da companhia, o modelo de 

gestão. O programa de multiplicadores internos ajuda muito nisso, precisa ter 

sempre. (Gestor G) 

 

Quanto a estas abordagens referentes aos fatores críticos, conceitos e valores 

percebidos nos discursos, é possível ainda observar algumas falas que apontam para o 

confronto entre o modelo prescrito para uma UC, conforme revisão bibliográfica, e o modelo 

real, sustentado pela visão de gestores sobre as necessidades para se ter um conceito de 

eficácia da universidade corporativa. 

 

(...) o apoio do presidente, da alta direção é fundamental porque sem esse apoio 

os próprios diretores acabam não aderindo, e não deixam os gestores e 

funcionários aderirem também...temos treinamentos presenciais que duram um, 

dois dias inteiros ou metade de um dia e, é muito comum que não se valorize esse  

tempo de desenvolvimento...até mesmo quando temos que fazer cursos à 

distância, como dizer que está “parado” na mesa em treinamento?...(Gestor J) 

 

(...) o presidente foi muito importante no processo, quis um espaço específico, 

temos um local próprio para a UC. Foi instituída, foi divulgada, é uma entidade. 

Então isso tudo trouxe muita força, o fato de haver essa nomeação, haver 

cerimônias para determinadas conquistas, por exemplo o funcionário ser 

nomeado para participar da escola de liderança, ter formatura para alguns cursos 

e principalmente poder se dedicar ao desenvolvimento com o “aval” do 

presidente. (Gestor L) 

 

(...) a UC não pode estar fora do negócio, tem que entender o contexto do 

negócio...o fato de não ficar apartada, mas se reportando a Diretoria do negócio, 

acho que ajuda, hoje funciona desta forma. Porque assim vai conseguir entender 

quais são os gaps que a gente tem para atingir e entender da visão que a empresa 

espera para daqui a alguns anos e ver o que que falta de conhecimentos para 

trabalhar. A UC tem que estar muito próxima do negócio, da estratégia da 

empresa, isso é fundamental. (Gestor I) 

 

Eu acredito ser exatamente a capacidade da UC se manter atrativa, porque ao 

longo dos anos o fato de acessar uma plataforma de aprendizagem precisa manter 

o encantamento...precisa ser um conteúdo que faça sentido para a cadeira que o 

gestor está hoje, tem que estar alinhada com a estratégia da organização. O 

conteúdo tem que ser dinâmico mesmo que online...um bom material, de 
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qualidade, com diversidade e aderência ao dia a dia, são os desafios principais 

para você manter a atratividade da UC. (Gestor D) 

 

Portanto, os conceitos e valores dos gestores que aparecem a partir do campo vão ao 

encontro daquilo que os referenciais teóricos apontam como havendo entre o modelo prescrito 

para uma UC e o modelo real, num processo que precisa estar pautado em princípios e metas 

bem definidas, capazes de utilizar o ensino corporativo para aprimorar e desenvolver ações 

que definam a estratégia organizacional da empresa. Como destacado por Eboli (2004), “esse 

processo precisa estar baseado em sete princípios, descritos na Figura 4, para que a 

organização desenvolva uma estratégia organizacional capaz de garantir a competitividade e a 

visão estratégica do negócio”. Nesta medida, pode-se inferir que somente depois que se obtém 

este alinhamento da UC com a cultura e estratégia organizacional, é possível ter um ambiente 

propício as práticas educacionais corporativas de maneira eficaz. 

Com relação a paradigmas que atrapalhem a aprendizagem contínua de gestores nas 

UCs pesquisadas, os respondentes trouxeram em seus discursos um posicionamento de que 

“não existem”. Contudo, ressaltaram alguns pontos para fortalecimento das UCs nas 

empresas investigadas, como: manter o apoio da Alta Administração, maior participação dos 

gestores nos cursos, maior disseminação como parte da cultura organizacional e valorização 

da diversidade e da gestão participativa. 

 

Não temos paradigmas deste tipo, mas tem que manter a participação e apoio por 

parte dos gestores, manter a bandeira do treinamento na cultura da empresa, 

manter o apoio da alta administração para a educação corporativa, para a UC. 

(Gestor H) 

 

Não existem impedimentos para nos desenvolvermos ou usarmos a UC...,mas a 

cultura sempre vai ser um ponto-chave, precisa disseminar a importância de se 

desenvolver como parte da cultura da empresa...se um gestor não recebe um input 

novo, não tem como se adaptar a novos modelos, fica travado no tempo...um dos 

principais pontos nesse modelo de desenvolvimento de gestores está nessa 

cultura. Se o gestor ele acha que está sempre certo, ele não consegue enxergar 

que tem mudanças a fazer, sempre vai achar que o jeito que ele sempre fez é o 

jeito que vai dar certo, isso é um impeditivo, ele não valorizar as ações de 

desenvolvimento, não valorizar uma gestão participativa, não valorizar a 

diversidade. Quando vem a UC, ela ajuda a nivelar estes valores, essa 

cultura...Talvez culturalmente seja o que pode mais impedir o fortalecimento e 

valorização da UC, mas aí tem que entrar o apoio da alta direção. (Gestor J) 

 
Não vejo paradigmas assim...criamos uma cultura forte de desenvolvimento com 

a UC, mas ainda assim nós precisamos nos reinventar o tempo todo como 

gestores e ter muita criatividade para envolver as pessoas nas ações. A liderança 

ainda acredita que todas as respostas devem sair dele porque ele é líder, que o 

conhecimento já está nele pela escala hierárquica, que o conhecimento está na 

hierarquia e, por mais que a gente venha construindo um ambiente que isso não 

faça sentido, buscando a gestão colaborativa, que a atuação seja em rede, mas 

ainda é um desafio. A gente sempre tem que trazer para o contexto o apoio 
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institucional para garantir que a pessoa perceba o tema de desenvolvimento como 

importante. (Gestor A) 

 

 

Assim, pode-se concluir que nas UCs pesquisadas, apesar de não identificarmos nos 

relatos dos gestores entrevistados respostas positivas para impeditivos ou situações 

institucionais que atrapalhem a realização das ações educacionais propostas para o seu 

desenvolvimento, existem pontos de fragilidade no que tange a se mostrarem centros de 

eficácia no desenvolvimento de gestores, exemplificados na necessidade ainda latente de 

internalizarem de forma consistente os conceitos da UC na cultura organizacional e do apoio 

da alta administração para sua manutenção. 

De acordo com Castro e Eboli (2013), dentro da filogênese da UC, são temas 

importantes: o foco no processo de conversão dos funcionários aos valores e cultura 

organizacional; a participação nos treinamentos de todos os níveis – gestores e funcionários, 

em uma educação integrada; ampliação da visão de negócios da empresa para melhor 

entendimento dos desafios organizacionais, agindo como um centro gerador de resultados 

para a empresa, o que torna a UC um espaço necessário para o fortalecimento da estratégia 

organizacional.  

Finalizando a análise da contribuição da UC no desenvolvimento de gestores, a 

décima questão visou analisar justamente este tópico, que representa o objetivo geral da 

pesquisa.  

Os respondentes, classificaram as UCs quase por completo, como “fundamental” e 

“importante”, um centro que oportuniza aprendizado e fortalece a cultura e os objetivos 

estratégicos empresariais. A importância das UCs como um nivelador de conhecimento, como 

uma alavanca de educação na vida de gestores e funcionários, direcionando pessoas para as 

mesmas metas e indicadores estratégicos, também foi citado. 

 

Hoje eu não vejo a nossa empresa sem a plataforma de aprendizagem, ela é 

fundamental...ganhamos em escala, em conhecimento, em informação disponível, 

em comunicação, é algo que não dá nem para mensurar. Nós percebemos que é 

através da participação na plataforma de aprendizagem que de fato despertamos o 

melhor de cada um...faz a diferença na vida das pessoas...quando a gente conclui 

os cursos e fazemos uma formatura, é muito bacana poder levar a família para 

dividir aquele momento, se vestem como se fosse uma formatura de verdade..é 

tão mágico que a gente vê quanto que mpacta nas nossas vidas e das outras 

pessoas...vários colaboradores começaram a estudar, entraram no mundo da 

tecnologia através da UC. A UC possibilitou muitos a descobrir o mundo,  a 

ampliar a visão, que ela passe um final de semana pesquisando sobre outras 

coisas,que estimule uma área do cérebro dela que estava ali adormecida, 

principalmente no caso dos gestores. (Gestor A) 

 

(...) muito importante...além da informação, eu tenho certeza que ela nos 
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direciona para o objetivo que a empresa quer, para a cultura e estratégia dos 

resultados. Ou seja, consegue mover as pessoas para compreender quais são os 

pontos, as metas que a empresa tem que conquistar, quais são os indicadores que 

a empresa tem que demonstrar, serve como um farol e orienta os funcionários a 

seguir com a cultura, a introduzir a cultura dentro de suas ações. (Gestor C) 

 

Muito fundamental...nivela conhecimentos...quando você tem uma trilha montada 

por níveis, por cargos, aderente à cadeira da pessoa, e tem uma plataforma de 

aprendizagem que chega em vários lugares do Brasil, eu acho que o principal 

ganho de ter a UC é nivelar conhecimentos. Fortalece a educação dos 

funcionários, a cultura da empresa, leva todo mundo na mesma direção, para as 

mesmas metas, é uma mantenedora dos conhecimentos, guardião de cultura, nos 

profissionaliza, nos engrandece. (Gestor D) 

 

É fundamental, porque ela indica, direciona, qual é o caminho que a companhia 

realmente quer seguir. Um primeiro papel está relacionado à cultura da 

companhia, como é que eu como gestor vou trabalhar nesta companhia, quais as 

competências que preciso ter, ajuda os gestores a evoluir nas suas próprias 

posições, passa a mensagem de como a empresa quer que as coisas funcionem 

Então eu acho que o papel da Universidade para os gestores é identificar qual é o 

perfil, é direcionar, é, entre aspas, sem o sentido pejorativo da palavra, padronizar 

o que a empresa quer que você faça. (Gestor I) 

 

A literatura através de Carvalho (2014, p. 3), nos diz que a universidade corporativa, 

por meio de suas práticas, desenvolve de maneira articulada as competências individuais e 

organizacionais, traçando de forma integrada e interativa a estratégia organizacional da 

empresa.  

Respondendo ao objetivo geral da pesquisa, concluimos que as estratégias utilizadas 

pelas UCs pesquisadas atuam no sentido de promover a cultura organizacional das empresas, 

incentivar um ambiente propício às práticas educacionais corporativas e buscar alinhamento 

com os objetivos estratégicos organizacionais, provendo desta forma capacitação que possa 

garantir a competitividade e a visão estratégica do negócio.  

 

A UC fez o meu desenvolvimento e crescimento pessoal, por isso tento seguir 

todos os dias o que me ensinou e ensina...tive a oportunidade através do trabalho 

e principalmente da UC, de crescer, de ter oportunidades que melhoraram a 

minha vida, minha família, tudo que tenho...prezo isso como ponto fundamental 

no desenvolvimento da minha carreira. 

 

Por fim, percebe-se nos dados coletados em campo e já descritos, o desenho de um 

modelo com uma gestão regida pelo foco em resultados, mas que ao mesmo tempo confronta 

uma posição que aponta para um espaço que favorece o uso da educação para o 

desenvolvimento pessoal dos gestores, quando emergem valores por exemplo, de “orgulho”, 

“gratidão” e, que, acabam por mobilizar as pessoas. 
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4.3 ANÁLISE DO DESENVOLVIMENTO DE GESTORES ATRAVÉS DA UC E NA 

PRÁTICA 

 

Esta seção objetiva analisar a perspectiva sobre a definição de gestão, além de como se 

efetiva o processo de desenvolvimento de gestores através da UC e no exercício da função, 

conforme o último objetivo específico. 

A questão 11 avaliou de acordo com a ótica dos entrevistados, as características que 

definem gestores e líderes para melhor entendimento das diferenças liderança-gestão e 

líderes-gestores. Na maioria dos relatos, podemos ver que, na percepção dos respondentes, a 

“gestão” está mais voltada para a autoridade formal, processos, tarefas e acompanhamento das 

atividades do dia-a-dia e a “liderança” tem características mais inspiradoras, motivacionais e 

de desenvolvimento. 

 

A liderança está muito focada na atitude, na forma que você se relaciona com as 

pessoas...tem o ambiente adequado...motiva para o desafio...gera uma relação de 

confiança para que de fato você possa dar desafios e a pessoa contribua...inspira 

as pessoas para os resultados. O gestor está muito baseado a cuidar de processos, 

um bom Líder tem que ser um bom gestor, senão não consegue chegar nos 

resultados que exigem processos. Mas o inverso não é verdadeiro, um bom 

gestor, às vezes não é um bom líder, sabe lidar com a gestão do processo, das 

ferramentas, mas não é inspirador, não desenvolve algo mais com o colaborador. 

Eu acho que o grande papel do líder, é como inspira as pessoas a dar o melhor de 

si. O Gestor, entendo que mobiliza as pessoas para fazer a entrega em que ele foi 

contratado. Está mais ligado aos processos, não tá ligado ao propósito, a 

liderança faz com que você enxergue o propósito, faz você estar ali por algo mais 

além do trabalho. (Gestor A) 

 

É uma diferença muito grande. Ser Líder é gerir uma equipe, mas saber lidar com 

sonhos, é cuidar das pessoas, desenvolver, estar junto com o time, estar 

batalhando, guerreando junto com o time para que ele consiga chegar aonde 

todos precisam chegar, é ser um espelho, ser motivo de inspiração para que 

outras pessoas queiram estar no seu lugar. O gestor trabalha mais na parte 

administrativa, cuidando dos processos, fazendo planejamentos, realizando  

ações, montando orçamentos, enfim mais voltado para a tarefa, ele não tem 

tempo hábil literalmente para estar junto com o time o tempo todo, ele é mais 

cobrado para a entrega do dia-a-dia. O Líder é mais participativo, abraça o time, 

não é simplesmente só mandar fazer, é estar junto, fazer junto, fazer as pessoas se 

sentirem felizes onde está, administrar situações, emoções e conflitos e estar o 

tempo todo desenvolvendo pessoas, que é o foco principal. (Gestor B) 

 

Líder: é aquele  que genuinamente ganha a equipe, consegue conduzir os 

assuntos, veste a camisa, está com eles e leva todo mundo junto de uma maneira 

muito natural. Gestor: é aquele que também vai levar a equipe, mas mais pelos 

processos, pelo cargo que exerce. Mas, nem sempre a equipe vai estar 100% 

satisfeita, as pessoas vão se sentir fazendo parte daquilo. Eu acho que a diferença 

entre liderança e gestão, é que a liderança envolve, trás mais propósito para o que 

todo mundo faz, motiva, inspira, cuida e traz sentimento. (Gestor E) 

 

O Gestor é mais processo, mais administrativo, mais para cuidar do dia-a-dia. O 

Líder é mais inspirador, mais mediador e cuida mais das pessoas, se preocupa em 
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desenvolver as pessoas. (Gestor G) 

 

Gestor é uma posição que você ocupa naquele momento, que você tem 

responsabilidades e obrigações e deveres que são daquele papel. O líder é muito 

mais do que o gestor, acho que ele acumula um pouco o papel do gestor, mas ele 

é alguém que tem que te inspirar, que tem que desenvolver e cuidar do time, 

motivar, trazer as pessoas com ele para um objetivo maior. (Gestor H) 

 

Liderança é aquela que inspira, que é referência ao respeito conquistado e não 

imposto. O Gestor, tem a ver com o cargo, com um pouco de controle, de 

autoridade. A gestão tem a ver com delegar,  não delargar, cuida para que aquele 

processo vá até o final, para aquele projeto cumprir as fases dele, mas não precisa 

inspirar, desenvolver, mesmo tendo equipe. Então como gestor de um time você 

vai e delega tarefas para as pessoas do seu time e acompanha para saber se 

aquelas tarefas foram executadas. Isso para mim é gestão. A liderança tem a ver 

com inspiração das pessoas para que elas trabalhem motivadas, tem haver com 

desenvolver as pessoas para andarem sozinhas. Acho que o melhor é essas duas 

coisas andarem juntas porque também não adianta só inspirar e não acompanhar 

o trabalho. (Gestor J) 

 

Para mim gestor é mais voltado às atividades, tarefas, processos, olhar o todo, o 

dia-a-dia, cuida do geral. O Líder tem que motivar, ensinar, inspirar, cuidar, 

multiplicar conhecimento, desenvolver, ser referência, dar sentido as coisas para 

a equipe. (Gestor M) 

 

 

Portanto, os conceitos e valores que aparecem a partir do campo vão ao encontro 

daquilo que os referenciais teóricos apontam como havendo de características para “líderes” e 

“gestores”.  Diversos autores, Stefano (2008), Bergamini (2000), Panzenhagen e Nez (2012), 

Jordão (2010), Kotter (2000), Maximiano (2017), entre outros, corroboram com o que foi 

expresso pelos respondentes, definindo “gestores” com aspectos mais voltados para a 

autoridade do cargo que exercem, um líder que foi promovido, indivíduos que preservam a 

identidade das empresas, conservando o funcionamento adequado do sistema, fazendo as 

coisas acontecerem no momento certo, mais analítico, voltado para os processos. Já os 

“líderes” são vistos pelos mesmos autores como indivíduos que são encarregados pela 

alteração do estado atual, mais idealistas, inspiradores, influenciadores e com características 

motivacionais junto as suas equipes.  

Mas, percebe-se nos discursos da questão 12, uma lacuna entre os conceitos prescritos 

pelos autores e a visão real por parte de alguns respondentes no contexto das funções 

exploradas, onde temos indícios de que não se vê diferença entre os dois conceitos. Os 

gestores entrevistados se percebem sendo um pouco dos 2: ora mais gestor, ora mais líder, ou 

seja, um gestor nem sempre é um líder, e um líder pode não estar na figura de gestor em uma 

organização (ROBBINS, 2014). 

 

Gestor e Líder não tem particularidades e nem segmentação, os dois têm a 

mesma responsabilidade de desenvolver pessoas, de deixar um legado, de tomar 
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decisões não individuais, de cuidar do dia a dia, de inspirar e motivar. Acho que 

sou um pouco dos 2. (Gestor I) 

 

Para mim se misturam. Eu acho que sou os dois, porque os 2 tem que cuidar das 

pessoas, fazer as pessoas perceberem se estão felizes ou  não no local de trabalho, 

cuidar do ambiente, que seja adequado e saudável para equipe. Tem que ter um 

olhar atento para cada um, um olhar para a carreira das pessoas, para o 

desenvolvimento, até para a vida, entender que a vida das pessoas fora do 

trabalho também é importante, ter um interesse genuíno pelas pessoas. Mas, 

também tem que inspirar a equipe, ser o reflexo dos valores da empresa, o reflexo 

do que a empresa acredita, tem que ser exemplo não só no discurso, mas nas 

ações.  Na liderança você tem que ser gestor e como gestor você também tem que 

ser líder. (Gestor F) 

 

Eu fui promovida a gestora pelo cargo que exerço, mas as pessoas me elegeram 

como líder. Me sinto líder da minha equipe, mas também gestora deles. Vivencio 

na prática que liderança não é cargo, e ser gestor não é ser líder, então tem que 

ser um pouco dos dois, ser líder ou gestor é atitude. (Gestor G) 

 

Um pouco dos 2, porque como gestor tenho a responsabilidade formal de 

conduzir o time para o resultado, como Líder preciso motiva para alcançar de 

forma coletiva. (Gestor C) 

 

Acho que no dia-a-dia sou um pouco dos 2, ora mais gestor, ora mais líder. O 

líder está dentro do gestor. E o gestor está dentro do líder. Os 2 precisam 

acompanhar, delegar, cuida, ensinar e inspirar. (Gestor L) 

 

 

Uma vez verificada esta lacuna, conclui-se que, independente da complexidade  das 

funções, aceitar as diferenças apresentadas e percebidas, pode ser o mesmo que atestar que 

gestores e líderes são importantes para as organizações, hajam vistos os diversos papéis que 

assumem e dirigem.  As empresas precisam tanto de gestores que gerenciem o cotidiano, 

como de líderes que as estimulem e provoquem mudanças, desde que consigam reunir 

capacidades para tranformar o ambiente de trabalho em algo positivo e de profissionais 

satisfeitos, em equilíbrio com suas próprias vidas, e cuidem de instituir uma educação 

continuada, tratando a multiplicação do conhecimento como algo natural e comprometendo-se 

junto à estratégia a ser seguida para bons resultados do negócio e de seus funcionários. 

A questão 13 avaliou o que, na opinião dos gestores entrevistados, contribuiu para o 

desenvolvimento dos mesmos e, pode-se coletar no campo os fatores citados com maior 

relevância como fonte de conhecimento que transforma habilidade em atitude: a experiência 

no exercício da gestão, as ações educacionais das UCs pesquisadas e ter exemplos para se 

espelhar. 

 

Foi uma mistura de intuição, de conhecimentos da UC, formação acadêmica, das 

relações de conflito, de lidar com situações diversas, pessoas diversas. Em cada 

momento valeu uma parcela de alguma coisa, mas a experiência prática foi a 

mais importante. (Gestor A) 
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A UC me abriu um conhecimento maior para virar gestor. E me ajudou a 

transformar este conhecimento em habilidade e atitude. (Gestor B) 

 

A UC com certeza...a experiência do dia-a-dia e ter exemplos para me inspirar, 

tudo isso me ajudou a me transformar da teoria em prática como gestor. (Gestor 

D) 

 

Experiência e intuição têm um papel relevante, aprender com exemplos, 

mentores, se espelhar em bons gestores, em quem você admira, se aproximar e 

aprender na prática. (Gestor F) 

 

Experiência foi fundamental, ter exemplos de mentores e chefes. A formação é 

importante, mas a experiência faz a diferença para ser gestor. (Gestor H) 

 

A formação pesou e a cultura da empresa foi um norteador, mas a experiência 

com o relacionamento com as pessoas, tratar as pessoas com individualidade, 

procurar crescer com a crítica e a concordância, aprender com os feedbacks, a 

prática é importante. Os conhecimentos da UC também ajudaram muito. (Gestor 

M) 

 

(...) um pouco de tudo, mas a UC teve um impacto muito importante no fato de 

hoje eu ser gestora, pois foi através do programa de liderança que fiz para me 

preparar, que consegui progredir...e, foi daí que fui ter a experiência na prática. 

(Gestor G) 

 

Esta análise, interpretada e compreendida a partir dos relatos dos gestores 

entrevistados, vai oferecer evidencias de como o mecanismo da experimentação e observação 

da prática de gestão, aliada a uma formação customizada e ofertada pelas UCs investigadas, 

propicia o desenvolvimento de gestores.  Esse aspecto corrobora com a análise que o 

referencial teórico oferece, que o desenvolvimento da gestão não acontece rapidamente, é 

preciso aprender e progredir todos os dias, que o exercício da gestão na prática é fundamental 

para o desenvolvimento dos gestores e que a necessidade de se contar com algumas 

competências é importante para o melhor desempenho, além de se ter o conhecimento 

direcionado, que neste ponto pode ser proporcionado por uma UC, evidenciando as 

características, habilidades e competências que um gestor necessita para bem desempenhar 

seu papel (REZENDE e OTSUKA, 2017) (Custodio et al., 2013). 

A questão 14 avaliou – se e como – o gestor investe no seu autodesenvolvimento. 

Conforme dados presentes nos relatos, percebe-se como padrão que os gestores entrevistados 

buscam investir em seu próprio desenvolvimento, citando como formas de utilização desta 

prática a realização de: pós graduação, coaching, idiomas, palestras e cursos externos técnicos 

ou voltados para as habilidades de gestão.  

 

Sim...acho importante, além da minha graduação em psicologia, fiz uma pós em 

comportamento humano nas organizações, curso de Coaching, palestras voltadas 

para a área de gestão, gosto também de fazer cursos que não tem nada a ver com 

a minha área...sempre gosto de ter conhecimento, informação, porque acho que 
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no meu dia a dia isso me potencializa na gestão de pessoas. (Gestor A) 

 

Sim, busco muito além da plataforma da UC, muita leitura de líderes que 

exerceram papel fundamental na economia mundial, como Jack Welch e além de 

outros líderes empresariais que tiveram sucesso, como Jorge Paulo Lemann. 

Acho que não dá para só depender da empresa, precisa ver outras coisas, se vc 

pegar a leitura e transformar essa informação em conhecimento, aprende muito, o 

conhecimento para mim é quando você põe em prática. (Gestor C) 

 

Sim, é importante, estou fazendo uma pós-graduação com foco em liderança. 

Além disso, eu costumo fazer muitos treinamentos, não necessariamente da 

empresa, costumo buscar outras ferramentas, como fiz formação de coaching, 

que eu entendi que seria útil para a minha cadeira, para ajudar como líder da 

minha equipe. (Gestor E) 

 

Sim, fiz o MBA em Gerenciamento de projetos.  E agora estou pensando em 

fazer um curso fora também, para aperfeiçoar o inglês, são experiências que vão 

contribuindo e, é importante fazer outras coisas para ter conhecimento, para 

melhorar e aplicar, como estar sempre lendo, pesquisando. (Gestor F) 

 

Sim, além dos cursos da UC, faço sempre outros externos, mais técnicos. Acho 

importante buscar melhorar sempre, aprender sempre. (Gestor G) 

 

Sim, estou sempre procurando fazer coisas por fora, procuro me dedicar a tudo 

que é ofertado pela UC, mas busco cursos técnicos, congressos, faço coaching 

atualmente e ingles e já fiz pós graduação também...sempre para ir melhorando, 

acho que é importante buscar melhorar, aprender mais nunca é demais. (Gestor 

M) 

 

Sim, tenho um bichinho do estudo, faço coaching, ingles, já fiz pós, quero fazer 

mestrado. Cheguei onde cheguei, estudando, por isso acho importante. (Gestor L) 

 

 

Alguns gestores entrevistados ainda relatam como apoiadora de seu desenvolvimento e 

formação como gestor, as ações educacionais das UCs pesquisadas; mas, percebe-se no uso 

recorrente do termo “importante”,  o interesse e esforço para expandirem seus conhecimentos 

através do investimento em autodesenvolvimento e que parecem colocar esta atitude como 

mais uma alavanca para o sucesso na organização do trabalho. 

Conforme Vieira (2007), uma das características que deve ser pensada e levada em 

consideração para o trabalho do gestor como educador, evidencia-se pela “educação 

continuada”, de modo que os gestores se comprometam com o próprio desenvolvimento 

constante e com o de sua equipe, tendo como premissa o exercício regular da aprendizagem.  

Na questão 15 foi avaliado junto aos gestores entrevistados, a que eles atribuem os 

resultados positivos ou negativos em sua gestão. A partir dos relatos, pode-se observar que os 

gestores fundamentaram mais as causas de seus “erros” na falta de experiência prática, 

indicando que o alcance dos resultados positivos se devem em maioria a “equipe” e ao 

“conhecimento, já advindo com a experiência”, reforçando a importância do desenvolvimento 

dos gestores no exercício da função, não dependendo somente dos conhecimentos trazidos 
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pela UC.  

(...) os meus resultados positivos, eu atribuo 150% ao meu time. Os pontos 

negativos eu acho que foi a minha falta de percepção de entender que aquele 

caminho que eu estava seguindo não era o melhor... eu vejo que vários erros que 

já tive estavam atrelados a inexperiência, a falta de parar, botar o pé no chão, pela 

correria do dia-a-dia e não ter ainda tanta maturidade...aí você acaba tomando um 

viés que a tua intuição dizia, mas que não era o certo, impulsividade sabe? Hoje 

eu vejo que ter um time, pessoas do seu lado que realmente agregam valor, que 

tem autonomia, é a grande sacada para você perpetuar como gestor e conseguir 

os resultados que precisa do time. Então eu vejo que isso tudo fez parte da 

aprendizagem, precisei ganhar experiência. (Gestor A) 

 

(...) os positivos, eu atribuo ao bom desenvolvimento e ao trabalho da equipe, 

literalmente, porque ninguém trabalha sozinho, numa gestão participativa eu 

dependo literalmente do meu time para que nós venhamos a alcançar os nossos 

objetivos, as nossas entregas. Os negativos, acho que é porque ainda preciso 

amadurecer, crescer como pessoa e como profissional, saber planejar melhor, e é 

um processo que preciso passar, só com a experiência prática, com o dia a dia. 

(Gestor B) 

 

(...) os negativos eu atribuo ao fato de ainda estar me desenvolvendo, eu tenho 

pouco tempo como gestora, ainda me falta experiência, mas acho que estou no 

caminho. Os erros desse momento, podem ser atribuídos a isso, a uma fase com 

poucas experiências ainda. Os principais acertos eu acho que foi por conta da 

equipe, que me ajuda e também porque procuro ver exemplos. (Gestor E) 

 

(...) os resultados positivos acho que é pela relação com a equipe, a transparencia, 

credibilidade junto a equipe, eles ajudam muito, sem eles não consigo meus 

resultados, então, preciso manter uma relação de confiança. Os negativos, acho 

que a falta de experiência prejudicou. (Gestor H) 

 

(...) Então, a confiança e a delegação, tanto para o lado bom como para o lado 

ruim. Se você não constroi isso com a equipe, que é quem te dá os resultados 

positivos, você vai ter resultados negativos. Mas, você só vai entendendo isso 

com a experiência, com o tempo, aí aprende a delegar, mas não pode delargar, 

senão os resultados não vem...eu tive que aprender, tenho uma equipe grande e se 

não me apoiasse neles, não conseguiria. (Gestor I) 

 

(...) positivos, tem muito haver com escutar as pessoas da sua equipe...tem que 

escutar o seu time, tem que construir uma base de confiança, se eu tomar sempre 

decisões sem a troca de ideias com o meu time, vai fazer com que essa confiança 

sempre seja quebrada. Eu costumo dizer: ninguém é dono da verdade. É ruim 

bater de frente com o time, te enfraquece como gestor. Quando você faz uma 

liderança um pouco mais compartilhada com todo mundo, ouve as outras 

pessoas, ouve outros pontos de vista, acredito que isso se tranforma em um dos 

fatores de sucesso para muitas coisas na gestão, principalmente o alcance de uma 

performance mais destacada...Resultado negativo é uma coisa que você sempre 

está propício. Eu atribuo muito a falta de maturidade, de experiência. Então tem 

que buscar sempre estar evoluindo e aprendendo com as falhas e erros. Eu digo 

hoje que os motivos pelos quais eu errei, foi porque me fechei ao aprendizado, a 

experiência, a aceitar que estava errando. (Gestor J) 

 

 

Os relatos nos levam a concluir, pela visão dos entrevistados, que a formação de uma 

equipe com autonomia, ou seja, que tenha liberdade para desempenhar suas atividades, ainda 

que alinhada com o ambiente organizacional e com o trabalho (VIEIRA, 2007), bem como a 

experiência prática, a vivência evolutiva com as diversas situações do dia-a-dia, são fatores 
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importantes para um desempenho equilibrado dos gestores pesquisados.  

Contudo, há que se considerar também a possibilidade de se encontrar nos discursos 

dos gestores entrevistados um viés que propõe a manipulação do funcionário, baseada em um 

relacionamento de “confiança’, “autonomia”, “transparência”, “gestão participativa”, mas que 

em resumo busca direcionar as pessoas unicamente para os resultados organizacionais, o que 

parece ser fundamentalmente a preocupação principal dos gestores. 

Ora, uma vez sendo necessário promover um ambiente com as características relatadas 

pelos gestores entrevistados para o alcance de resultados positivos, há de se considerar a 

importância da ampliação deste compromisso, “talvez seja significativo estabelecer metas, 

prazos, regras e normas, bem como estimular o indivíduo a reservar um tempo, regularmente, 

para desenvolver projetos pessoais e para avaliar continuamente a dinâmica de trabalho” 

(Vieira, 2007). Esse sentido pode dar ao gestor uma atuação focada em uma experiência 

singular do engajamento de seus funcionários com o trabalho, encontrando sentido no que faz. 

Como últimas questões a serem exploradas, as 16 e 17, levam em conta os principais 

aprendizados que as ações educacionais na UC têm trazido para os gestores, e se, de fato têm 

contribuido para o desenvolvimento dos mesmos de forma aplicável à pratica da gestão.  

 

São os treinamentos e todo o conhecimento que a empresa me deu para entender 

a cultura dela. A hora que eu fiz a Universidade corporativa e que na maioria dos 

treinamentos a cultura da empresa está implícita lá, que as ações são voltadas 

para o dia a dia da gestão, competências e comportamentos mais relevantes, a 

empresa está me dizendo onde eu estou, como eu posso seguir, como devo me 

comportar, como devo decidir, quem eu posso ser aqui dentro. (Gestor D) 

 

 

(...) um curso sobre competências de gestão, com todas as ferramentas: como 

contratar, avaliar, desligar e outros conhecimentos de gestão. Para nós na vida 

corporativa determinadas competências são mais importantes do que outras. 

Precisa saber a questão da postura, do comportamento que é mais relevante, 

como agir de forma prática na gestão em algumas situações do dia-a-dia, como 

seguir a cultura da empresa, então eu acho que nesse sentido a UC contribuiu 

bastante. Ela coloca sobre cada competência, cada fase do funcionário, e como a 

gente trabalha cada uma delas, como desenvolver, como aplicar. (Gestor E) 

 

(...) o modelo de liderança é um dos cursos que tem na UC e é um conteúdo que 

eu sempre vou buscar quando eu estou com alguma dúvida de qual caminho e 

como agir naquela etapa com o funcionário. São as ferramentas, as competências 

funcionais de gestão: como contratar, avaliar, desligar e outros conhecimentos de 

gestão. Dá um norte para a gente...o que que eu devo fazer nesse momento?  qual 

que é o meu papel? Tem também a cultura e os valores da empresa. A gente às 

vezes esquece, qual que é o nosso papel, como devemos agir de acordo com a 

cultura da empresa, às vezes a gente está atuando de uma forma tão no 

automático que faz de um jeito que a gente não deveria e o modelo de liderança 

traz de novo como você tem que agir com a sua equipe. Então eu acho que esse é 

um dos cursos que eu levo no meu dia-a-dia e que foram mais importantes que 

recebi pela UC. (Gestor F) 
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Sobre as ações educacionais mais relevantes que contribuem no dia a dia dos gestores, 

destacam-se os conhecimentos voltados para as “ferramentas de gestão” utilizadas pelos 

especialistas e que abordam o “ciclo de vida” do funcionário (contratar, avaliar, remunerar, 

desenvolver e desligar). Aparece também como destaque as ações que abordam o 

fortalecimento dos atributos da cultura organizacional, alinhando a gestão à estratégia da 

empresa.  

Alguns aspectos surgiram e possuem, cada qual, sua razão de ser, sobretudo para o 

gestor, que é o principal interessado, mas percebe-se no discorrer dos relatos indicações que 

as ações educacionais das UCs pesquisadas podem propor “moldar” os comportamentos, 

pensamentos e atitudes dos gestores, como forma de garantir o retorno efetivo de seus valores 

e cultura. Nesta visão, isso sugeriria que a gestão passa a ter um caráter passivo, e não ativo, 

independente do contexto e da relação dinâmica entre gestor e subordinado, pois as suas 

competências em gestão emergirão de acordo com o que lhe foi “designado” após o 

aprendizado realizado nas ações da UC. 

Sobre este último ponto, pode ser responsabilidade de futuras pesquisas compreender 

melhor a influência da UC e da cultura organizacional na formatação do comportamento de 

gestores.  

De forma consonante, foi possível coletar dos gestores entrevistados na questão 17, 

que as ações educacionais das UCs pesquisadas têm contribuído para seu desenvolvimento – 

objetivo geral – por exemplo, com relatos que expressam os investimentos mais voltados para 

o desenvolvimento em Gestão de Pessoas (Escola de Liderança) e na formação dos gestores 

para aprendizados que abrangem a informação e conhecimentos repassados sobre a cultura, 

valores e alinhamento com a estratégia organizacional.  

 

Sim, considero. Pela informação da cultura, da estratégia empresarial, por termos 

fácil acesso as informações e conteúdos. Por meio dessas informações repassadas 

pela UC, conseguimos enxergar porque que algumas pessoas agem de 

determinada maneira, percebemos que estamos num grupo de pessoas que 

trabalham com a mesma cultura, e aí sabemos como fazer parte desta cultura e 

também orientar a equipe quando pegamos este conhecimento e botamos em 

prática...os cursos voltados para ensinar a ser Gestor de Pessoas vem da 

Universidade corporativa e é fundamental. (Gestor C) 

 

Sim, a UC tem um nicho mais voltado para o desenvolvimento de gestão de 

pessoas, mas abrange um leque muito maior, dando uma base teórica, baseada na 

cultura, valores, para a gente desdobrar tudo no nosso dia-a-dia na função de 

gestor. A gente precisa deste desenvolvimento, então a empresa através da UC dá 

o “norte” do que precisamos aprender, alinhando com a estratégia. (Gestor G) 

 

SIM, sem dúvida. Se não tivesse a UC, se não existisse tudo isso, poderiamos 

continuar treinando de uma forma apartada, fazer um curso em outro lugar, mas 
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não estaria ligado a estratégia, a cultura da empresa.  Esse suporte é fundamental. 

(Gestor F) 

 

Sim, claro. A Escola de Liderança, os games voltados para experimentar o que 

precisamos para a gestão das pessoas, compartilhamentos de informações, 

desenvolvimento de conhecimentos, como ter me ensinado a escutar, porque eu 

não era boa ouvinte, atropelava a equipe. O nosso caminho de desenvolvimento é 

facilitado pela empresa através da UC, é fundamental termos as ações 

educacionais por uma UC estruturada, até porque está tudo alinhado com os 

objetivos estratégicos. (Gestor J) 

 

Sim, é muito importante. No meu crescimento profissional como um todo,  a base 

teórica que desdobro no dia a dia...pela informação da cultura, da estratégia 

empresarial, para que gestores e equipes estejam alinhados...porque assim temos 

os conhecimentos para todos trabalharem com os mesmos objetivos...para mim a 

UC, sem sombra de dúvida é fundamental, pois com o conhecimento que recebi 

sobre Gestão de Pessoas, não estou no escuro. (Gestor D) 

 

SIM, muito! A UC me tornou o gestor que eu sou, na tomada de decisão, em ser 

mais direto e objetivo, não me preocupar em ser assertivo, sem ser grosseiro, 

porque eu era e as ações da UC para gestor de pessoas me poliram, sabe?...além 

disso, o alinhamento com a estratégia, cultura e valores da empresa...o 

desenvolvimento é de uma forma simples, fácil, objetiva, nos habilita a estarmos 

prontos para poder melhor atender o nosso time...e a troca com os pares nos 

cursos vai também dando o amadurecimento como profissional e líder...as ações 

da UC me proporcionam crescimento profissional e até pessoal, porque aprendia 

conversar melhor, a saber dar feedback para a equipe. (Gestor M)  

 

Sim, com certeza. A cada módulo novo, a cada nova ação de aprendizado voltada 

para a gestão de equipes, tudo com os traços da nossa cultura, nosso jeito de fazer 

as coisas, de cuidar das pessoas...as ações nos fazem pensar em assuntos que não 

paramos para pensar no dia a dia, nos faz refletir, então o conhecimento aumenta, 

e dá para aplicar o conhecimento com a equipe, o que já é um aprendizado. A UC 

foi fundamental no meu crescimento profissional, no conteúdo repassado de uma 

forma simples, fácil, objetivo...o cuidado em nos habilitar a estarmos prontos 

para poder melhor atender nossas equipes e resultados da empresa. (Gestor B) 

 

Observa-se que, as UCs pesquisadas atuam como um “norteador” para o papel do 

gestor nas empresas e os objetivos de resultados a serem alcançados, propondo uma 

construção coletiva de pensamentos e comportamentos que assume um significado de 

operação conjunta por parte da gestão junto as suas equipes, uma forma ativa de busca pelos 

resultados e, que pode consolidar as capacidades de gestão e operação, proporcionando a 

possibilidade efetiva de uma nova organização do trabalho, dependendo dos feitos surgidos 

dessa construção.  

As reflexões advindas ainda, da inclinação de algumas respostas por parte dos gestores 

entrevistados, considera que a integração entre gestores proporcionada pelos cursos da UC são 

importantes, quando desdobradas no dia-a-dia da gestão, pois permitem um amadurecimento 

na função da gestão de pessoas.  

Na revisão bibliográfica, Castro e Eboli (2013, p. 409) identificam através do estudo 

da filogênese da UC que, na trajetória das mesmas, um dos objetivos é o foco no aumento da 
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cultura e ampliação da visão de negócios da empresa para melhor entendimento dos desafios 

organizacionais, além de burilar o conhecimento, com foco de aprendizagem nos cursos 

gerenciais para melhoria das técnicas de gestão. Neste sentido, pode-se concluir que as UCs 

estudadas vêm cumprindo com seu papel ou a necessidade desta prática. Mas, isso não se 

traduz numa forma rígida de percepção sobre os relatos obtidos no campo.  

A questão 18 teve como objetivo ampliar os comentários qualitativos a respeito da 

percepção dos gestores entrevistados sobre a pesquisa realizada. Como importante na visão 

dos mesmos, classifica-se que as UCs investigadas são vistas como “fundamental”, 

principalmente para nivelar os conhecimentos na função de gestão; na disseminação da 

cultura, valores e estratégia; no desenvolvimento do conceito de diversidade e na estruturação 

de um sistema educacional corporativo que pode transformar as pessoas em pessoas melhores, 

através de conhecimento, compartilhamento e aprendizagem. 

 

As ações da UC  nivelam todo mundo através do conhecimento e ajudam a 

aprender a ouvir as pessoas, ela é fundamental para a empresa, pois investe em 

capacitação, desenvolvimento pessoal, além de repassar a estratégia e cultura. 

(Gestor A) 

 

(...) só para fechar, infelizmente muitas empresas, ainda não tem nenhum canal 

de aprendizagem. Uma UC é um baita diferencial porque tem empregos que não 

trazem o básico em desenvolvimento e em contrapartida sempre esperam muito 

da performance do gestor ou funcionário. A UC é um baita investimento que a 

empresa faz para o nosso aprendizado, nos faz pessoas melhores. (Gestor C) 

(...) a UC vem ajudando muito, tentando nivelar conhecimentos para todos os 

gestores, em cada nível...acho que ela tem também um aspecto de 

responsabilidade social, pois ajuda a transformar as pessoas em pessoas 

melhores...é um sistema de ensino né?!...então através de conhecimento, pode 

com certeza fazer ainda mais...o legal é que a empresa está aberta a  ouvir 

sugestões, a coordenação da UC é receptiva, mesmo quando não dá para fazer, 

ela dá retorno do porque...acho que a UC tem um papel bem grande, e é muito 

bom ter uma, já agregou bastante. (Gestor I) 

 

A UC é fundamental, aporta na estratégia, não tem como a empresa não investir 

em ter uma, porque trás conhecimentos, nivela estes conhecimentos, alinha os 

valores, a cultura e ajuda também a tratar um grande desafio dos dos gestores, 

que é entender a diversidade. (Gestor M) 

 

 

Contudo, isso não se traduz por parte dos entrevistados, como a única percepção de 

reconhecimento das UCs investigadas, de acordo com alguns relatos obtidos no campo.   

 

(...) acho que ter uma UC é uma experiência rica em todas as empresas, mas  

acredito que ter uma UC é mais fácil do que manter a UC com padrão de 

qualidade...o pulo do gato não está na implantação da UC, mas na 

manutenção...para não cair no “mais do mesmo” sabe?!...para se manter sempre 

com conteúdo atrativo, atualizado, pertinente para a estratégia, cultura e também 

que faça significado socialmente...que forme os gestores com sentido crítico, 

mais humano...este pra mim é o grande segredo e o grande desafio no futuro das 
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empresas e das suas UCs. (Gestora L) 

 

Só para complementar...acho que hoje temos ainda um desafio grande na 

companhia, que são os gestores saberem atuar com a diversidade, trabalhar juntos 

apesar da diversidade que existem aqui...normalmente se entra em  conflito por 

conta da diversidade de opiniões, crenças, perfis...A UC pode e deve nos ajudar a 

trabalhar isso, fazer entender que a diversidade é boa, que soma...que alguém ter 

um ponto muito diferente do seu, pode ser a sua força...a diversidade do outro, o 

ponto forte do outro pode ser a sua fraqueza e vice versa...a UC tem que trabalhar 

para amadurecer os gestores nestes aspectos mais comportamentais, mais 

humanos, porque cada um é diferente do outro, estes serão os novos desafios, 

atuar com mais inteligencia emocional...a UC precisa ter um posicionamento 

mais forte nestes aspectos. (Gestor J) 

 

 

Desta forma, pode ser percebida nos relatos uma compreensão coletiva positiva sobre 

a construção de processos organizacionais esperados através da mobilização realizada pelas 

UCs pesquisadas, mas que também assume uma forma de expectativas a respeito de uma 

relação social mais consistente – UC e gestor – que se estende para a subjetividade, para a 

humanização do trabalho, que possa a vir a facilitar a gestão em momentos de novos desafios, 

na visão dos gestores entrevistados.  

 

4.4  CONSOLIDAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

A partir da metodologia e do referencial teórico, o objeto desta seção é consolidar as 

respostas obtidas na pesquisa e consumar a análise crítica com base nos resultados das 

entrevistas para, no capítulo seguinte, apresentar as conclusões e sugestões ou melhorias na 

forma de atuação de uma Universidade Corporativa em promover o desenvolvimento de 

gestores. 

As Universidades Corporativas pesquisadas foram consideradas importantes pela 

grande maioria dos respondentes, que informaram ter conhecimento e estarem familiarizados 

com as ações educacionais propostas pelas UCs investigadas. Foi cidada a importância da UC 

não só para o desenvolvimento contínuo, mas também na preparação e alcance da posição de 

gestão, embora tenha sido apontada a necessidade e até, às vezes, a dificuldade de uma 

utilização mais regular, de maior participação dos gestores nos cursos/treinamentos. 

Foi disposto ainda pelos respondentes, a importância do papel das UCs pesquisadas na 

disseminação e consolidação da cultura, valores e estratégia organizacional, e na preparação 

dos gestores para uma comunicação clara, assertiva e que saiba lidar com as diferenças. Os 

cursos voltados para as “ferramentas de gestão” foram sinalizados como uma vantagem no 

processo preparatório dos gestores para a função em questão, ou seja, “saber contratar”, 
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“saber avaliar”, saber desenvolver” e até “saber desligar” foram apontados como 

competências que diferenciam o gestor junto a sua equipe na prática da gestão e ajudam no 

direcionamento do “time” frente aos objetivos organizacionais.  

A variedade de habilidades e a autonomia no trabalho são descritas como importantes 

no ambiente para um melhor compartilhamento de conhecimentos, bem como os 

relacionamentos colaborativos, a comunicação rápida e informal e a autogestão. 

Dentro de comunicação, foi detalhada a facilidade de comunicar no sentido de “saber 

ouvir”, “compartilhar a informação”, “esclarecer as dúvidas”, “validar os requisitos, aceitar e 

receber críticas”, como competências importantes para a gestão. 

Nas referências bibliográficas, Branco (2006, p 108) comenta que “o modelo de uma 

UC é um sistema de desenvolvimento de pessoas pautado pela gestão por competências”. Já 

para Éboli (2004), uma UC deve ser regida por alguns princípios, de modo a nortear seu 

desenvolvimento, como: competitividade, perpetuidade, conectividade, disponibilidade, 

cidadania, parceria e sustentabilidade. 

Nas duas empresas/UCs pesquisadas, as equipes não estão restritas apenas ao 

desenvolvimento local, sendo também expandido para as equipes geograficamente 

distribuídas. Foi colocada como relevante nas respostas dos gestores entrevistados com 

relação aos métodos e tecnologias utilizadas para o aprendizado formal, uma preferência pelos 

métodos que se utilizam das plataformas tecnológicas, que podem ser acessadas pela internet, 

a distância, em função da capilaridade e da flexibilidade de se acessar conteúdos em diversas 

fontes, lugares e horários. Apesar do método tradicional, presencial, ter sido lembrado como 

bastante importante para a integração, trocas de experiências e informações entre os gestores, 

os fóruns virtuais foram colocados como uma boa alternativa para este fim. 

Todos estes métodos de aprendizagem empregados nas UCs propiciam uma nova 

visão acerca da gestão do conhecimento, socializando a aprendizagem, mas sempre pautada 

“por uma agenda educacional que esteja em sintonia com a estrategia empresarial” 

(SELEME; MUNHOZ, 2011 p. 73) 

Pôde ser observado que existe por parte das UCs pesquisadas um modelo educacional 

que de modo geral procura desenvolver gestores com ações de aprendizagem associadas ao 

propósito, ambição e valores da organização, considerando também na sua cadeia de valor, as 

competências de gestão funcionais (técnicas e comportamentais). Entretanto, percebeu-se nas 

conversas com os gestores que prioriza-se na formação de gestores e futuros gestores os 

conteúdos voltados para as competências estratégicas de gestão e, as funcionais 

comportamentais têm menor investimento, bem como os conteúdos técnicos, o que pode ser 
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considerado coerente quando se trata de profissionais experientes. 

Vários foram os pontos positivos citados para os conteúdos institucionais 

disponibilizados pelas UCs pesquisadas, proporcionando ações relacionadas à sustentação dos 

direcionadores estratégicos (propósito, valores, cultura, ambição) e a identidade 

organizacional (competências organizacionais), dentre os principais estão o nivelamento dos 

conhecimentos, das informações, o envolvimento da equipe e a gestão participativa. 

De acordo com modelo apresentado na figura 1, uma UC deve basicamente ser 

orientada para a gestão estratégica dos negócios, tendo a proposta de valor da educação 

corporativa alinhada às necessidades da organização, de modo a alcançar os resultados 

empresariais. 

Também foi citado que os modelos das UCs investigadas reforçam a preparação dos 

gestores para assumirem a responsabilidade sobre o seu futuro e da empresa, incentivando e 

promovendo meios de qualificação, mas também para serem responsáveis pelo seu 

autodesenvolvimento.  

São vários os papéis adotados por uma UC, mas nas empresas pesquisadas, verificou-

se o investimento na disseminação de conhecimentos e promoção das trocas de experiências 

através de Programas de Líderes Educadores e Multiplicadores Internos, onde se parte da 

premissa que todo gestor é um educador. Percebeu-se, em diversos momentos das conversas, 

que os gestores entrevistados se entendem como parceiros das UCs à medida que uma vez 

capacitados também podem capacitar suas equipes, ampliando o conhecimento e 

desenvolvendo habilidades e atitudes por meio da transferência de experiência e demais 

práticas de gestão. No caso dos Multiplicadores Internos, estes podem ser gestores ou não, 

mas o principal objetivo é a formação de profissionais especializados em determinado tema 

ou área de atuação, que são certificados pelas UCs pesquisadas para facilitar o aprendizado 

dos demais funcionários. Percebe-se, então, que a gestão do conhecimento é favorecida por 

estas ações, bem como a expansão da gestão de pessoas do departamento de RH para a mão 

dos gestores. 

Neste sentido, como nos apresenta Vieira (2007), “um gestor, que tenha pessoas sob 

sua responsabilidade, precisa conhecer as mesmas e estabelecer uma cultura de relações 

humanas no ambiente de trabalho. Ademais, deve-se contar com a formação do gestor 

educador, como multiplicador e facilitador do desenvolvimento das pessoas”.   

Apesar dos vários pontos a favor da educação continuada proporcionada pelas UCs 

pesquisadas, verificou-se que grande parte do aprendizado profissional de um gestor acontece 

na prática, nos desafios do dia-a-dia, nas tomadas de decisões, na experimentação, repetição e 
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no acúmulo de experiência. O aprendizado informal, por meio da troca de conhecimentos, 

feedback, fóruns de discussão, coaching, observação e envolvimento com pessoas que possam 

servir como referências, também é tratado como um método bastante relevante no 

desenvolvimento dos gestores. 

Como pontos de atenção, alertaram para a manutenção e/ou aumento do envolvimento 

da Alta direção como principal patrocinador e pôde-se perceber, ainda nas conversas, a 

importância da preparação do alto escalão, com o papel fundamental na disseminação, 

catalização, orquestração e implementação das mudanças institucionais, valores e cultura, e 

ainda, na valorização da diversidade.  

Estando de acordo com a literatura, onde os autores Castro e Eboli (2013), Eboli 

(2004), Meister (1999), Carvalho (2014) e Kelly e Oliveira (2014) citam como alguns dos 

princípios significativos nas UCs para a competitividade empresarial, o de se obter o 

comprometimento da alta cúpula com o sistema de educação, a fim de que as estratégias, 

diretrizes e práticas de gestão de pessoas estejam alinhadas às estratégias do negócio e, 

adotem uma educação “inclusiva”, além de implantar um modelo de gestão do conhecimento 

que estimule o compartilhamento de conhecimentos organizacionais e a troca de experiências. 

Desta forma, ainda com o objetivo de contribuir de forma prática para futuros estudos, 

podemos ver conforme o quadro 20, um resumo dos principais resultados encontrados na 

pesquisa e que consolidam as discussões desta seção. 
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Quadro 20: Resumo dos principais resultados da pesquisa: 

BLOCO CATEGORIA OBJETIVO GERAL
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS
RESULTADOS CONSOLIDADOS

Ênfase nos conceitos comportamentais, conhecimentos técnicos críticos e 

administrativos para a gestão;

Forte atuação na cultura e identidade da empresa, com aspectos doutrinários, 

buscando “modelar gestores” na cultura organizacional;

Investem no desenvolvimento de “multiplicadores internos”;

Disponibilizam conteúdos presencialmente e à distância (EAD), com 

acessibilidade irrestrita.

Pontos de atenção, sob a ótica dos gestores:

Ter conteúdos aplicáveis ao dia-a-dia;

Ter o apoio da alta administração para sua manutenção;

Incentivar um ambiente propício às práticas educacionais corporativas;

Atuar para disseminação do conceito da diversidade e da gestão participativa;

Buscar sempre ações alinhadas com os objetivos estratégicos organizacionais, 

para garantir a competitividade e a visão estratégica do negócio. 

Através da experimentação + observação da prática + formação pelas UCs;

Investimento no autodesenvolvimento como mais uma alavanca para o 

crescimento;

Com integração e troca entre gestores, pois maximiza os conhecimentos e o 

amadurecimento na função; 

Com as ações educacionais das UCs, que são “norteadoras” para o papel do 

gestor e os objetivos a serem alcançados.

Classificam as UCs como “fundamental” para o exercício da prática, no 

que tange a:

nivelar os conhecimentos na função de gestão; 

disseminação da cultura, valores e estratégia;

desenvolvimento do conceito de diversidade;

sistema educacional corporativo estruturado, que pode transformar as pessoas 

em pessoas melhores, através de conhecimento, compartilhamento e 

aprendizagem.

III. Analisar de que forma 

se desenvolvem gestores a 

partir da proposta 

educacional de uma 

universidade corporativa

IV. Analisar como se dá o 

desenvolvimento de 

gestores, no exercício da 

função.

Investigar como a 

UNIVERSIDADE 

CORPORATIVA 

contribuiu em seu papel 

no contexto 

organizacional para o 

DESENVOLVIMENTO 

DE GESTORES, sob a 

ótica destes.

Comportamentos mais fomentados:

- Gestão participativa

- Comprometimento com a capacitação das pessoas;

- Feedback constante;

- Estar aberto a ouvir;

- Manter o espírito de equipe;

- Fortalecer a cultura organizacional. 

Maiores dificuldades no dia-a-dia: 

- Transformar o trabalho em um valor além da recompensa financeira;

- Saber lidar com a diversidade numa mesma equipe.

Percebe-se:

- Forte sentimento de gratidão pelo crescimento e desenvolvimento profissional 

proporcionado pelas UCs, com forte visão idealizada sobre as organizações.

3
DESENVOLVIMENTO 

DE GESTORES

1
CONTEXTO 

ORGANIZACIONAL

2
UNIVERSIDADE 

CORPORATIVA

 

Fonte: A própria Autora (2018) 

 

Todas estas práticas são utilizadas pelos gestores para gerar confiança e qualidade no 

seu processo de desenvolvimento e das suas equipes. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo, apresentam-se as conclusões referentes aos objetivos, obtidas através 

dos resultados estudados e ponderados. Além disto, discorre-se sobre as limitações e 

sugestões para futuros trabalhos.  

 

5.1 CONCLUSÕES  

 

As conclusões partem das reflexões feitas com relação ao confronto da revisão da 

literatura com a prática observada através das entrevistas realizadas junto a gestores das duas 

empresas enfocadas neste trabalho. 

Os resultados deste trabalho demonstraram o interesse dos respondentes pelo tema e 

contribuem em sugestões para um melhor gerenciamento dos conceitos da Universidade 

Corporativa em seu papel no desenvolvimento de gestores, como valor agregado para os 

negócios da empresa e para o cidadão.  

Aspectos como entrada de novos competidores, exposição à competição global, 

regulamentação e desbravamento de novos negócios estão presentes nas empresas estudadas. 

Em função disso, a sobrevivência das organizações tem forçado as empresas a significativas 

mudanças no seu ambiente de negócios fazendo com que a reorganização contínua desse 

ambiente seja uma característica de nosso tempo. Essas mudanças solicitam a criação e a 

disseminação de novos conhecimentos, desenvolvimento de novas competências e preparação 

da gestão, pois de outra maneira a organização estaria ameaçada. 

As empresas pesquisadas buscaram criar suas universidades acreditando  nas  

possibilidades  desse  modelo,  deixando para trás o treinamento e desenvolvimento – 

direcionado para a capacitação específica e técnica e com pouco foco nos objetivos 

estratégicos, implementando um processo de aprendizagem contínua e permanente 

relacionada às necessidades do negócio. Ao ser feita a análise do modelo das UCs das duas 

empresas pesquisadas, percebe-se que seguiram o mesmo roteiro de implantação e 

implementação, ou seja, o proposto por Meister (1999). 

Nos dois casos pesquisados, obteve-se o comprometimento e envolvimento da alta 

direção com a implementação do sistema de educação corporativa, que, passou a receber uma 

maior atenção do alto escalão das organizações. Com isso, a área de recursos humanos ou de 

gestão de pessoas parece tornar-se efetivamente considerada nas estratégias da organização, 

tendo maior relevância no escopo da estratégia organizacional, o que pode ser observado na 
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interface com as Equipes dos Departamentos de Educação Corporativa nas referidas 

empresas, que têm como responsabilidades idealizar, planejar, desenvolver, aplicar as ações 

educacionais e gerir as competências, por vezes atuando na elaboração de conteúdos e 

soluções educacionais, possuindo em suas equipes uma diversidade de profissionais como: 

conteudistas, designers, especialistas, analistas e coordenadores a serviço da capacitação de 

funcionários, gestores, parceiros de negócio, clientes e fornecedores, tudo isso a fim de 

garantir a competitividade organizacional, a visão estratégica do negócio e a disseminação da 

cultura da empresa. 

As UCs investigadas ainda são providas de Comitês Estratégicos de Gestão, 

compostos por profissionais de educação corporativa, convidados do meio acadêmico, 

lideranças e colaboradores de distintas áreas das empresas, com o objetivo de discutir 

periodicamente a eficácia das ações em andamento e o planejamento das ações futuras, 

enfatizando a importância de inovar e se manter sempre em linha com as necessidades do 

negócio e, parafraseando as palavras de uma gestora entrevistada: “Eu acho que o “como” 

manter a UC é o grande segredo das empresas, “como” não deixar que a UC se torne mais do 

mesmo. O desafio não está na implantação da UC, mas na manutenção da UC, “como” fazer 

para que a UC se torne cada dia mais atrativa, o “manter” é o grande desafio”. 

Sob a perspectiva de educação corporativa, os valores, cultura, visão e tradições da 

empresa passam a ser incutidos de maneira doutrinária e até mesmo ideológica, como já visto 

na literatura. Na pesquisa, verificou-se esse aspecto em relatos que identificam nos discursos 

dos gestores entrevistados uma grande ênfase em incutir a cultura e identidade da empresa 

tanto em si como em seus funcionários, deixando uma reflexão se este movimento pode 

sobrepor a individualidade dos indivíduos.  

Sobre este último ponto, pode ser responsabilidade de futuras pesquisas compreender 

melhor a influência da UC e da cultura organizacional na formatação do comportamento de 

gestores e/ou funcionários.  

Analisando de que forma uma universidade corporativa contribui em seu papel no 

contexto organizacional para o desenvolvimento de gestores, objetivo geral desta pesquisa, 

pode-se dizer, baseado em Eboli (2004) e nos resultados consolidados do estudo, que as 

principais possibilidades que uma empresa encontra ao estabelecer uma UC são quando há: 

 Alinhamento das estratégias, diretrizes e disseminação da cultura empresarial, 

sendo um centro gerador de resultados para a empresa; 

 Elevação do patamar de competitividade através da consolidação das 

competências críticas; 
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 Transmissão da herança cultural, perpetuando a existência da empresa; 

 Comunicação e interação, relacionamento com públicos internos e externos; 

 Atividades e recursos educacionais de fácil acesso, com múltiplas formas e 

processos de aprendizagem; 

 Estimulo para o exercício da cidadania individual e corporativa; 

 Estabelecimento de parcerias internas (gestores) e externas (IES), alinhando as 

práticas de gestão ao melhor do conhecimento acadêmico; 

 Forte participação e envolvimento da Alta direção; 

 Processo de educação corporativa não doutrinário; 

 Estimulo ao compartilhamento de conhecimentos e trocas de experiências, 

integrando a Educação corporativa com a Gestão do conhecimento; 

 Incentivo do autodesenvolvimento e a responsabilidade do gestor na 

capacitação das equipes; 

 Associação do conhecimento estruturado com a experiência prática; 

 Implementação de ações voltadas para sustentabilidade social, ambiental e 

econômica da empresa; 

 Estabelece indicadores para medir a eficácia das suas ações. 

 

Contudo, cabe colocar que apesar de já terem sido implantadas em várias empresas, 

não existem indicadores dos resultados alcançados com a adoção das universidades 

corporativas. 

As categorias de respostas que surgiram do campo foram resultados advindos da 

organização deste trabalho, nos contextos apresentados, e que podem, ou não, virem a se 

repetir em outros contextos e/ou momentos. Portanto, entende-se que a universidade 

corporativa apresenta vantagens e desvantagens que foram devidamente apontadas pela 

literatura estudada e pesquisa realizada.  

Percebe-se na ótica dos gestores entrevistados, que a universidade corporativa pode 

contribuir de forma efetiva para a alavancagem financeira da empresa, configurando-se numa 

vantagem competitiva e estratégica do negócio. Outra particularidade é que sua implantação 

exige investimento em recursos humanos, através de qualificação técnica, disseminação da 

cultura e política organizacional, mediante comunicação vertical e horizontal, dentro e fora 

das entidades, para melhor absorção do conhecimento acadêmico, científico e profissional.  

Outra compreensão se concentra na ausência e desconhecimento de recursos 

tecnológicos por parte de algumas gerações estudadas, com isto, a qualificação técnica e a 
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cultura organizacional para melhoramento da comunicação interna e externa das entidades e o 

aprimoramento nos processos e controles internos por parte de seus usuários, podem 

necessitar de ênfase na comunicabilidade e participação de todos para melhor empenho e 

progresso da gestão.  

Finalizando este trabalho, foi possível identificar que a falta de capacitação é uma das 

causas para a execução de um trabalho de menor qualidade. Logo, pode-se inferir que o 

investimento na universidade corporativa traz vantagem competitiva ao negócio, pois agrega 

valor qualitativo ao gestor e sua equipe. Mas, sugere-se que se aprofundem os estudos quanto 

aos indicadores para avaliação das universidades corporativas dentro da filosofia de que estas 

funcionam como uma prestadora de serviço para a organização e precisam ser avaliadas 

quanto a sua produtividade e retorno, como qualquer empresa. 

Vale ressaltar que as conclusões aqui expostas estão referidas às empresas e UCs 

estudadas, o que não permite generalizações.  

 

5.2  RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Algumas limitações se fizeram presentes neste trabalho, como, por exemplo, a falta do 

confronto dos relatos dos gestores com outros relatos, por exemplo de subordinados, 

superiores e coordenadores das UCs, com vistas a analisar a efetivação do modelo de 

universidade corporativa no desenvolvimento da gestão e, como é percebido na ótica de 

outros envolvidos neste processo, de modo que se pudesse averiguar algum viés nas respostas. 

Outro aspecto de limitação está na ausência de aprofundamento sobre o entendimento genuíno 

do significado que as competências “ouvir”, “relacionar-se com o diferente” e 

“responsabilizar-se socialmente” possuíram no campo para os gestores, uma vez que melhor 

exploradas podem tanto inspirar uma humanização do trabalho, como podem também tratar as 

pessoas ainda como recursos a serem explorados de forma subjetiva. 

A utilidade de realização deste estudo não se esgota em seus achados analíticos nem 

na evolução da pesquisa científica, expande-se na possibilidade de seguirmos mapeando e 

vislumbrando uma potencial evolução exploratória futura. Sendo assim, ficam como 

sugestões de futuros trabalhos:  

1. Ampliar o número da amostra de especialistas e empresas / UCs estudadas para 

se obter um maior histórico do real aprofundamento do tema central da pesquisa; 

2. Diferenciação da amostra quanto a segmentos de negócios, localidade das 

empresas, perfis dos sujeitos pesquisados; 
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3. Desenvolver novos critérios comparativos no que se refere ao aspecto 

qualitativo das informações e formas descritas; 

4. Analisar de forma qualitativa ou quantitativa as informações prestadas pelos 

especialistas comparando com maior número de casos possíveis, identificando 

semelhanças e diferenças, para ampliar um padrão de análise gerencial; 

5. Utilizar modelos propostos fazendo um mix que melhor se coaduna, 

apresentando de forma eficiente a metodologia da universidade corporativa; 

6. Analisar indicadores de resultados alcançados com a adoção das universidades 

corporativas.  

 

Diante do exposto, o que se pretende é contribuir para que este estudo abra portas 

para futuras investigações que envolvam o tema de desenvolvimento de gestores, que 

poderão levantar e apresentar novas contribuições, não só em universidades corporativas, 

mas em outras instituições de ensino e organizações que, por ventura, procurem estar 

atualizadas com as solicitações da ciência em constante progressão e que busquem 

maneiras possíveis para a construção de conhecimentos em uma organização do trabalho 

que gere resultados por vias cada vez mais humanizadas, permitindo assim, a migração do 

discurso para a prática.  
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APÊNDICE  – ROTEIRO DE ENTREVISTA (Questões finais) 

 

 

BLOCO 

 

CATEGORIA 

 

QUESTÕES 

ASPECTOS  

A SEREM 

ANALISADOS 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

CONTEXTO 

1. Perfil pessoal (cargo, tempo no cargo como 

gestor, tempo de atuação na empresa...)  

2. Na sua empresa, quais comportamentos devem ser 

praticados pelos gestores para fortalecer os 

objetivos e competências estratégicas? 

3. Você se autoavalia como um gestor que pratica 

estes comportamentos? De que forma? 

4.  Quais os desafios que entende serem relevantes 

aos gestores na sua empresa? 

 

 

 

Visão geral do 

contexto 

organizacional pela 

ótica dos gestores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE 

CORPORATIVA 

5. Você já participou de programas de 

desenvolvimento pela UC da sua empresa? Quais? 

6. Além da UC, de que outras formas a sua empresa 

investe na sua formação / desenvolvimento como 

gestor? (sistema formal de educação, cursos 

técnicos, etc) 

7. Quais metódos, tecnologias têm sido adotados 

pela UC da sua empresa no desenvolvimento de 

gestores? (presencial, EAD, etc)  

8. Quais os fatores críticos de sucesso para se atingir 

um nível ótimo de eficácia no desenvolvimento de 

gestores no que se refere às ações da UC? 

9. Existem paradigmas culturais que impedem ou 

atrapalham o desenvolvimento dos gestores por 

meio das ações da UC? Quais são? 

10. Na sua opinião, qual o papel da UC no contexto 

organizacional para o desenvolvimento dos 

gestores na sua empresa? E para vc? Relevante ou 

irrelevante? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectiva sobre a 

contribuição da 

universidade 

corporativa no 

processo de 

desenvolvimento de 

gestores 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESENVOLVI 

MENTO DE  

GESTORES 

11. Qual sua visão sobre o que é "ser gestor" e o que é 

"ser líder"?  

12. Como se autoavalia na gestão, mais gestor ou 

mais líder? Por que? 

13. A que você atribui seu desenvolvimento enquanto 

gestor? (formação? experiência? intuição? ações 

educacionais pela UC?) Por que? 

14. Você investe no seu autodesenvolvimento como 

gestor? Como? 

15. Na sua experiência prática como gestor, a que 

atribui os seus resultados positivos ou negativos? 

Por que? 

16. Quais os principais aprendizados que as ações 

educacionais na UC lhe trouxeram e que têm 

relação direta, aplicabilidade na sua prática de 

gestor?  

17. Você considera que as ações educacionais da UC 

têm contribuído para seu desenvolvimento como 

gestor? De que forma?  

18. Tem algum outro comentário que você julgue 

relevante para o contexto que tratamos? Tem 

algum outro assunto que gostaria de explorar? 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectiva sobre a 

definição de gestão. 

Processo de 

efetivação do 

desenvolvimento de 

gestores através da 

UC e na prática 
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ESCOLA DE ENGENHARIA – DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO  

LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA, GESTÃO DE NEGÓCIOS E MEIO AMBIENTE 

 CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM SISTEMAS DE GESTÃO 

 

ANEXO -  CESSÃO GRATUITA DE DIREITOS DE DEPOIMENTO ORAL 

E COMPROMISSO ÉTICO DE NÃO IDENTIFICAÇÃO DO DEPOENTE 

 

Pelo presente documento, eu  Entrevistado 

(a):_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________, 

CPF: _________________RG:______________, emitido pelo __________, domiciliado (a)/residente 

em _____________________________________________________________________________________ - 

RIO DE JANEIRO/RJ CEP _______________, declaro ceder a Pesquisadora: FATIMA 

CRISTINA BARREIRAS, CPF: 841.978.467-20 RG: 39.099.390-6, emitido pelo SSP/SP, 

domiciliada/residente em RUA RAUL POMPEIA, 66/902 COPACABANA – RIO DE 

JANEIRO/RJ CEP 22080-002, a plena propriedade e os direitos autorais do depoimento gravado 

que prestei a pesquisadora/entrevistadora aqui referida, na cidade de RIO DE JANEIRO, 

Estado RJ, em     /    /    , como subsídio à construção de sua dissertação de Mestrado em 

Sistemas de Gestão da Universidade Federal Fluminense. A pesquisadora acima citada fica 

consequentemente autorizada a utilizar, divulgar e publicar, para fins acadêmicos, o 

mencionado depoimento, no todo ou em parte, editado ou não, bem como permitir a terceiros 

o acesso ao mesmo para fins idênticos, com a ressalva de garantia, por parte dos referidos 

terceiros, da integridade do seu conteúdo. A pesquisadora se compromete a preservar meu 

depoimento gravado no anonimato, identificando minha fala com nome fictício ou símbolo não 

relacionado à minha verdadeira identidade. 

 

Rio de Janeiro, ______, de ___________ de _______ 

  

(assinatura do entrevistado (a) /depoente) 

 

______________________________________ 

(assinatura da pesquisadora/entrevistadora) 

 

 


