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Sob medida
Transformar a cultura interna para ajudar a alcançar metas tornou-se
um desafio dos cursos de pós-graduação e MBA in companies

Cursos corporativos, ou aque-
les feitos de acordo com ca-

da necessidade de uma empresa, tam-
bém recebem o nome de taylor made.
Ao pé da letra, seriam "feitos por al-
faiate". No caso, o alfaiate são as es-
colas. Quem veste o terno são as em-
presas. Assim como uma roupa sob
medida, cada um tem suas espe-
cificações. E o papel do RH assume
importância crucial para que a roupa
vista bem cada um dos envolvidos,
tanto em empresas que já utilizam ou
naquelas que consideram a possibi-
lidade de desenvolver a especializa-
ção in company.

Frederico Barros, superintenden-
te de RH da Companhia Energética
do Maranhão (Cemar), participou de
cursos com essa configuração. Ele
destaca o de gestão empresarial da
Fundação Getulio Vargas (FGV) e
o de gerenciamento de projetos da
Faculdade de Informática e Admi-
nistração Paulista (Fiap). Para ele,
o profissional que pretende se man-
ter atualizado e competitivo deve
continuar estudando. E, por isso,
"não pode ficar só esperando pelos
treinamentos ofertados pela empre-
sa". No caso da Cemar, o custeio é
de 100% do curso.

Barros não concorda que a opção
pelos cursos in company se dá por
medo de perder o funcionário após
qualificá-lo. "Você investe em um
colaborador para melhorar a sua
performance e obter os resultados de
que a sua empresa precisa", ponde-
ra. Mas admite: "É bem verdade que,
quando você o está capacitando, você
está aumentando sua emprega-
bilidade." A chave desse paradoxo,
considera Barros, é ter políticas de
retenção do profissional mais bem
qualificado. "O treinamento in com-
pany, na verdade, é utilizado para
otimizar os recursos disponíveis exis-



tentes e para implementar novas
tecnologias, conceitos ou mudanças
culturais em uma empresa", elucida.

Cláudio Felisoni de Ângelo, dire-
tor presidente da Fundação Instituto
de Administração (FIA-USP), defen-
de que as companhias criam um be-
nefício ao oferecer tais treinamentos.
O grande atrativo da modalidade fe-
chada, na visão dele, é que os progra-
mas são mais ajustados às necessida-
des específicas de cada organização.
E ele revela existir uma demanda cres-
cente por parte das empresas. Lafarge,
Xerox, Carrefour, Petrobras, Bradesco
e Unibanco são alguns dos nomes que
figuram na lista de clientes da FIA.

O próprio Felisoni ministra cursos
e esteve no México e em países da
América Latina a desenvolver progra-
mas para Carrefour e Nokia. Ele res-
salta que a FIA é uma instituição vol-
tada para pesquisa. Isso confere pro-
fundidade e confiabilidade ao conteú-

do, acredita Felisoni. Entretanto, ele
adverte que nos cursos fechados há me-
nor troca de visões de mundo. Esse é
um aspecto apontado por especialistas
como fundamental para o sucesso pro-
fissional: ampla percepção externa à
realidade da empresa.

Adequação - "O uso de ca-
chimbo deixa a boca torta", metaforiza
Felisoni. "A percepção é um processo
seletivo", continua. Por esse motivo, o
professor afirma existirem empresas que
optam por ambas as modalidades de
curso, aberto e fechado. Um dos mo-
tivos principais dessa diferença é o
relacionamento entre os participantes.
Em cursos abertos, convive-se com pro-
fissionais de outras empresas. E, não
raro, de outras áreas de atuação. Espe-
cialistas e alunos são unânimes ao apon-
tar essa troca de experiências como item
primordial nas pós-graduações. Assim
como a rede de contatos que se forma.

Por outro lado, Barros, da Cemar,
completa esse panorama ao relatar
sua experiência corporativa. "O fato
de você estar com pessoas do seu cír-
culo de relacionamentos possibilita
formar equipes de estudo, comparti-
lhar idéias, consolidar os conceitos
e pôr em prática os conhecimentos
adquiridos no treinamento", demons-
tra ele. E comenta, ainda, que o cur-
so de gerenciamento de projetos, rea-
lizado na Fiap, tem conceitos apli-
cáveis em outras empresas. Isso por-
que "ajuda no gerenciamento dos re-
cursos e das pessoas", uma questão
premente em qualquer cenário.

Lucimara Cassina dos Santos,
supervisora administrativa de uma
concessionária Yamaha em Guaru-
Ihos (SP), faz, atualmente, um pro-
grama in company da Uninove. Tra-
ta-se de um curso a distância, com
alguns momentos presenciais. Ela
afirma pagar aproximadamente 100



reais pelo aperfeiçoamento - a Ya-
maha custeia o restante. A universi-
dade elaborou uma pós-graduação
lato sensu em gestão empresarial
para toda a rede de revendedores da
marca. Segundo Lucimara, o curso
não tem foco exclusivamente no fa-
bricante onde ela trabalha. "Ter vi-
são comercial implica ter visão de
outras empresas da área", diz a
supervisora. Para ratificar, ela conta
que em uma das provas presenciais
foi trazido um exemplo da Fiat.

Apesar das opiniões diversas, um
dado se mostra irrefutável: trata-se de
uma tendência por parte das escolas em
investir em cursos para empresas, nos
últimos anos. O motor dessa transfor-
mação é o privilégio que vem sendo
conferido à gestão de pessoas na busca
pelo cumprimento de metas. Ou seja,
investir em formação passou a ser mais
uma ferramenta para fazer os negócios

prosperarem. O caso da Yamaha é ilus-
trativo: as concessionárias planejam,
nos próximos três anos, aumentar a par-
ticipação no mercado brasileiro para
25%. Para isso, depositam confiança e
expectativa em seus revendedores.

Segundo a Associação Brasileira dos
Fabricantes de Motocicletas, Ciclomo-
tores, Motonetas, Bicicletas e Simila-
res (Abraciclo), a Yamaha abarcou
13,3% das vendas no setor em 2004. A
Honda monopoliza o mercado, com
84,6%. Porém, a primeira tem conquis-
tado mais consumidores ano após ano.
A exemplo do que ocorreu com a Volks-
wagen no ramo de automóveis, é co-
mum haver maior distribuição das par-
ticipações após algum tempo - um dos
efeitos da concorrência. Como estraté-
gia nesse processo, a Associação Brasi-
leira de Concessionários Yamaha
(Abracy) e a Business Consultoria op-
taram pelo curso da Uninove.

"A universidade foi escolhida por-
que oferece infra-estrutura capaz de
atender os concessionários", declara
Francisco Nunes, da Business Con-
sultoria, empresa que conduz a inicia-
tiva. Salas de aula foram instaladas em
São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG),
Porto Alegre (RS), Goiânia (GO) e
Salvador (BA) para que os alunos se
reúnam bimestralmente. Além de car-
ga horária mínima estipulada, essa
também é uma exigência do Ministé-
rio da Educação (MEC).

A Faculdade de Informática e
Administração Paulista também
aposta na demanda das empresas por
formação com foco bem delimita-
do. A instituição criou a Fiap Cor-
porate para oferecer capacitação
executiva nas áreas de gestão e
tecnologia. "O objetivo é oferecer
qualificação sob medida", nas pala-
vras de Maria Isabel Ros, coorde-



nadora da área, especializada em
tecnologia da informação.

Os cursos são divididos em pro-
jetos, negócios, telecom, engenharia
de software e comportamental. Fo-
ram elaborados exclusivamente para
serem ministrados in company. Con-
tudo, segundo a especialista, "pode-
rão ser criados outros, nas áreas de
gestão e tecnologia, de acordo com
as necessidades das empresas".

Comodidade, adequação e agilida-
de são os principais motivos que têm
levado as empresas a preferirem os
cursos fechados, prossegue Maria Isa-
bel. Ela explica que, além dos cases
serem desenvolvidos de acordo com
o tipo de negócio, eles podem ser aper-
feiçoados ao longo do curso. Acom-
panhamento das tendências de mer-
cado e avaliação de necessidades são
procedimentos contínuos adotados
pela Fiap. Isso para melhorar o que
for possível no decorrer do programa.
E também no sentido de aperfeiçoá-
lo para as próximas turmas.

Outra escola que comemora um
crescimento na procura pela moda-
lidade sob medida é o Ibmec. A ins-
tituição criou a área de cursos cor-
porativos em 2000. Desde então, 5
mil alunos já participaram dos pro-
gramas. Em 2004, o Ibmec registrou
um crescimento de 25% em relação
a 2003. E anuncia que a expectativa
para 2005 é manter essa linha ascen-
dente. O investimento em pessoal
comprova a expansão: em quatro
anos, a escola teve de aumentar em
60% o número de professores para
atender a essa demanda. Variedade
de opções também parece ser um in-
grediente para o sucesso das escolas
junto ao mercado.

No Ibmec, há desde palestras e se-
minários de oito horas até MBAs de 540
horas. Alcatel, Nestlé, TAM e Unibanco
são algumas das empresas que já tive-
ram cursos desenhados sob medida

Felisoni, da FIA: necessidades
específicas de cada organização

pelo instituto. A importância da ges-
tão de conhecimento na atualidade fica
explícita em outra área de experiência
do Ibmec, as chamadas universidades
corporativas. Empresas como Bank-
Boston, Grupo Algar e ABN AMRO
possuem universidades próprias para
seus funcionários em parceria com a
escola. Esse conceito extrapola a pró-
pria idéia de curso in company.

Conceito - Há diversos auto-
res contemporâneos que descrevem a
atuação das chamadas organizações
que aprendem. Essa discussão surgiu
no âmago da própria escola e do seu
papel. Acentuou-se nos anos 90 e pas-
sou a englobar qualquer organização,
na medida em que a finalidade social
das instituições passou a estar em voga.
A experiência de Ricardo Semler, que
criou o grupo Semco, é pioneira no
sentido de dar credibilidade às pessoas
e valorizar o conhecimento gerado por
elas. Tanto é que suas idéias de gestão
são praticadas no grupo, além de te-
rem originado uma experiência de es-
cola democrática de ensino regular no
Brasil, a Lumiar.

Atualmente, entre os serviços ofe-
recidos pela Semco, está a divisão
SemcoRH. Esse braço da empresa se-
leciona funcionários, administra folha
de pagamentos e até contrata fornece-
dores para as empresas. Faz parte, ain-
da, da filosofia de gestão interna da
Semco valorizar a criatividade, a ousa-
dia, a informalidade no ambiente de tra-
balho e a participação de todos. Inclusi-
ve com o "questionamento de decisões
impostas de cima para baixo", como
anuncia a empresa em seu modelo de
gestão. Mas será que todas as empresas
estão prontas para serem questionadas?

É necessário um amadurecimento
interno antes de se dedicar à forma-
ção específica. Lidar com conheci-
mento abre precedentes para mudan-
ças. Senão, nem faria sentido o inves-
timento. Por isso, além de confiar em
uma escola para capacitar pessoal, a
empresa tem de definir suas metas
(leia quadro). Depois, é preciso deci-
dir o que ela está disposta a fazer para
atingi-las. Além do aconselhamento
da própria instituição de ensino, uma
consultoria pode ser decisiva na ela-
boração de um projeto de aperfeiçoa-
mento in company. As escolas costu-
mam ser bastante maleáveis.

O Ibmec, por exemplo, permite
que a empresa escolha matérias e
solicite a elaboração de novas disci-
plinas. A FGV também oferece per-
sonalização de atividades e exercí-
cios. Lança mão de casos reais do
dia-a-dia da organização, com pos-
sibilidade de aplicação imediata ao
ambiente de trabalho. Metodologias
de aprendizado podem ser combina-
das livremente, "de acordo com a
preferência da organização", profe-
re a FGV. Com tantas opções, o RH
passa a assumir um papel com ares
de departamento acadêmico e peda-
gógico voltado à empresa. Cabe aos
gestores estarem bem conscientes de

Melhor • Fevereiro 2005 51

suas escolhas.


