
E a universidade
vai ao trabalho
Pragmatismo no uso dos recursos destinados à formação de funcionários
catalisa demanda de empresas pelos cursos in company e calibra as
receitas de instituições de ensino de primeira linha

Aluisio Alves

O
que o Bradesco, a Braskem, a Telemar, a Petrobras, o
Pão de Açúcar e a Siemens têm em comum? Exceto o
fato de serem líderes em suas áreas de atuação, essas
são algumas das companhias que mais estão reforçan-
do as receitas de instituições de ensino como a
Fundação Getúlio Vargas (FGV) e a Fundação Dom
Cabral. Não, não se trata de doação, é negócio
mesmo. Essas são algumas das escolas mais requisi-
tadas para elaborar os chamados in company, cursos

feitos sob medida para as
necessidades de treina-
mento específicas dos
executivos das maiores
empresas do País,

Não que isso seja uma
novidade. Na verdade, esse
tipo de programa chegou ao
Brasil em meados da década de

90, trazendo grandes corpo-
rações multinacionais em
cuja matriz a prática de
contratar treinamentos
fechados já era corrente. O
que está acontecendo agora
é uma rápida expansão e
especialização deste merca-
do, aparentemente apoiada
na aprovação das empresas
que contrataram os cursos
sob encomenda. Mais recen-
temente, o sucesso do serviço
atraiu a atenção até de
clientes fora do meio privado,
como a Prefeitura de Diadema

e o Tribunal de Justiça da Bahia, que encomendou um
curso de gestor público.

Um bom indicador desse movimento pode
ser percebido nas próprias instituições de ensino. A
FGV, por exemplo, treinou nada menos que 5 mil
alunos por esse modelo no ano passado. Esse ano o
número pode chegar a 6 mil. Lá, os cursos fechados
respondem, junto com os abertos para executivos, por
1/4 das receitas da instituição. "O setor ajuda a cobrir
eventuais déficits com a área acadêmica e traz recur-
sos para pesquisa", explica o vice-presidente da FGV,
Jacques Gelman. "É a solução para as escolas sobre-
viverem", receita.

Na Dom Cabral, os serviços in company re-
presentam mais da metade do faturamento e têm li-
derado o crescimento anual da receita da ordem de
25%. Até o final de 2005, a instituição estará envolvi-
da em pelo menos 200 desses cursos simultanea-
mente. "Estamos sendo obrigados a declinar de
alguns convites para montar novos cursos para man-
ter a qualidade. Refizemos nossa estratégia e agora
pretendemos crescer só 8% ao ano", reclama o ge-
rente de cursos fechados da Dom Cabral, Wagner
Velloso. "Tínhamos a meta de atender as 500 maiores
empresas do País. Agora, vamos ficar apenas com as
200 maiores", conforma-se.

Mas afinal, quais são os motivos que têm
levado as companhias a se apaixonarem por estes pro-
gramas? Um deles, acredite, é econômico. "Fica mais
barato para quem contrata", conta superintendente
executivo de treinamento do Bradesco, Júlio Alves
Marques. Para quem contrata e para quem é contrata-
do. A empresa porque, ao garantir um quorum mínimo
de 25 a 30 alunos para cada curso, consegue negociar
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descontos com a universidade. Esta, por sua vez,
garante uma receita previamente fechada, não corren-
do o risco de inadimplência no pagamento de mensa-
lidades ou de desistências.

O outro são os resultados práticos para as
empresas, amplamente superiores aos dos programas
de recursos humanos que pagam, parcial ou integral-
mente, os cursos escolhidos por seus funcionários.

Isso porque, ao contratar um programa sob
encomenda, a companhia já estabelece junto com a
instituição de ensino os temas prioritários da grade
curricular e que, óbvio, devem ter aplicação no coti-
diano da corporação. "Os trabalhos feitos pelos alunos
durante e no final do treinamento são determinados em
cima de temas específicos, orientados para atender as
necessidades específicas da empresa", diz o gerente
corporativo de Recursos Humanos da Braskem,
Climério Brito. "Quando moldamos o curso com a
escola, conseguimos colocar focos que não existem
nos cursos abertos", emenda Marques, do Bradesco.

A experiência da Braskem dá bem uma idéia
do nível de especialização ao qual chegou esse merca-
do. A petroquímica acaba de formar sua primeira
turma de MBA de um ano e meio, em que as duas últi-
mas semanas do programa aconteceram na Inglaterra.
O curso foi contratado para a Dom Cabral. Luxo? Não
é tão simples assim. "A empresa tem propósito de se
internacionalizar. O nosso objetivo ao ter nossos fun-
cionários lá é estarmos mais próximos de mercados
nos quais temos interesse de atuar", explica Brito. E
nem mesmo a idéia da Braskem é nova, já é copiada
de outras empresas como a fabricante de aeronaves
Embraer ou a Johnson's & Johnson's.

Nesses casos, o programa é desenhado em
parceria entre instituições domésticas e grandes esco-
las de negócios internacionais, como a francesa
Insead, a norte-americana Kellog, considerada a prin-
cipal escola de negócios dos Estados Unidos, e a
cadense Sauder School of Business.

Existe ainda um terceiro motivador para a
demanda pelos in company: a comodidade. Muitas das
demandas vêm de companhias cuja sede fica distante
das grifes de ensino mais respeitadas, a maioria delas
alojada no Sudeste. Assim, esse modelo é uma oportu-
nidade para corporações como a montadora de carro-
cerias para ônibus Marcopolo, a rede de lojas Renner
(Rio Grande do Sul) e a fabricante do ramo alimentí-
cio Kraft (Curitiba).

Além disso, a maioria esmagadora dos
treinamento é feita dentro da própria empresa, o que
livra os funcionários-alunos de terem que fazer
grandes deslocamentos até a escola. Em 2004, dos 182
programas in company ministrados pela Dom Cabral,
apenas 6 foram feitos no campus da escola. "Nós

vamos até eles, é mais cômodo", afirma Velloso. No
caso das escolas, a vivência mais próxima dos profes-
sores com o ambiente das empresas permite uma
avaliação constante de quais são as principais deman-
das das empresas, informação que, não raro, é utiliza-
da para atualizar o conteúdo dos cursos abertos.

Embora grande parte das encomendas seja
para cursos de MBA (devidamente registrados no
Ministério da Educação), muitos dos cursos são
menores, podendo chegar a poucas horas. Mas antes
de sugerir um programa desses para o seu
chefe ou em contratá-lo para sua empresa,
é bom saber que isso não é barato. As insti-
tuições evitam falar sobre números, mas
um MBA não sai por menos da casa das
muitas dezenas de milhares de reais. "Só é
recomendado para empresas que possam
ter pelo menos 25 funcionários para com-
pletar uma classe", avisa Gelman, da FGV.

Por isso mesmo, esses cursos são
geralmente aos altos executivos, normal-
mente escolhidos a dedo. E os fun-
cionários, o que acham? Na Braskem, por
exemplo, há 65 candidatos inscritos para a
segunda turma. Desses 35 serão eleitos.
No Bradesco, que já formou 514 execu-
tivos por esse programa nos últimos dez
anos, a fila de inscritos não pára de
crescer. "Escolhemos quem, prioritaria-
mente, deve fazer", diz Marques.

Outro termômetro do nível de aprovação
dessa receita aparece na composição da carteira de
clientes para cursos fechados nas escolas. "Cerca de
70% das empresas são reincidentes", re-
vela Velloso, da Dom Cabral.

A despeito de essa fórmula ter le-
vado algumas a desistir de ter sua própria
universidade corporativa, para a maioria das
que contratam os cursos fechados, o progra-
ma é apenas uma das muitas fórmulas de
treinamento. Por isso mesmo, o modelo cus-
tomizado é visto como a melhor solução
para necessidades específicas e não uma
panacéia. Os programas sob medida são uti-
lizados para casos em que a companhia
percebe que seus quadros não têm expertise
suficiente para atender uma demanda
específica e que uma universidade de
renome parece ser a melhor solução.

"Há alguns casos em que preferi-
mos que os alunos participem de cursos
abertos, na própria universidade, porque o contato
deles com a realidade de outras empresas nos traz cer-
tas vantagens", diz Marques.

Wagner Velloso,
gerente de cursos fechados

da DomCabral

Júlio Alves Marques,
superintendente executivo

de treinamento do Bradesco
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