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Organizações apostam em cursos sob medida para formar funcionários; com isso, ganham elas, 
que capacitam seu pessoal, e ganham eles, que aprendem e crescem profissionalmente. 
 
Não é de hoje que empresas de diferentes setores da economia se preocupam com a formação de 
seus funcionários. Treinamentos constantes e intensivos, criação de universidades corporativas e 
subsídios a cursos de graduação e pós sempre integraram programas de benefícios.  
 
Mas o que o mundo dos negócios decidiu apostar com mais ênfase de algum tempo para cá tem o 
nome de curso customizado, criado especialmente para uma determinada empresa e seu perfil de 
funcionários. As vantagens são muitas: esses cursos carregam a chancela de instituições de 
ensino de altíssimo padrão de qualidade e credibilidade, válida em todo o mercado de trabalho, e 
vêm com o devido reconhecimento dos órgãos competentes da área da educação.  
 
Essa parceria entre empresa e instituição de ensino tem gerado uma boa oportunidade de 
crescimento para o executivo brasileiro, que recebe de seu próprio empregador o incentivo para 
aprimorar cada vez mais sua educação e não se afastar dos bancos escolares. Também 
proporciona ganhos para a própria organização, já que além de poder lapidar talentos 
internamente para tornarse a cada dia mais competitiva, melhora a imagem de bom empregador. 
As instituições de ensino valem-se desse mercado para expandir negócios através da experiência 
na geração do conhecimento.  
 
A expectativa da Accor é contabilizar 60mil treinandos até o final de 2005. O objetivo da 
companhia é que cada colaborador faça dois cursos por ano. 
 
Cláudio Felisoni D'Angelo, professor e diretor-presidente da Fundação Instituto de Administração 
da USP (FIA), reforça que esses cursos, também chamados de in company, não surgiram hoje. 
Mas o fato de a sociedade reconhecer cada vez mais o valor da informação e a capacidade de as 
pessoas absorverem conhecimento e transformarem isso em ações e atitudes torna a ocorrência 
desse tipo de curso mais freqüente. No ano passado, a FIA contabilizou 122 cursos in company 
para um total de 4.556 alunos, enquanto os cursos abertos somaram 94, para os considerados de 
curta e média duração, e 22 para os MBA.  
 
Outra instituição respeitada que promove parceria com organizações é o Ibmec São Paulo. "Muitas 
empresas que enviavam seus alunos para nossos cursos começaram a nos solicitar a elaboração 
de programas mais dirigidos e, consequentemente, começamos a expandir essa área de ensino", 
afirma Irineu Gianesi, diretor de programas executivos do instituto.  
 
Cursos sob medida  
A IBM foi um desses clientes a que Gianesi se refere. Em meados deste ano, a companhia lançou, 
em parceria com o Ibmec São Paulo, seu primeiro MBA em Vendas do Brasil, com duração de dois 
anos, formatado especialmente para atender às necessidades próprias da empresa, e que usou 
como base o MBA Executivo do instituto, o qual traz em seu programa terminologias específicas 
do cotidiano do negócio da empresa e a inexistência de aulas no último mês de cada trimestre, 
quando o trabalho de vendas fica mais intenso devido ao fechamento dos balanços de resultados 
da companhia.  
 
Esse MBA, uma iniciativa inédita na América Latina, irá fornecer aos alunos uma formação geral 
em Economia, Contabilidade e Gestão, incrementado com disciplinas para a área.  
 
Fátima Cavichione, executiva de serviço para SMB (pequenas e médias empresas), há 16 anos na 
companhia, é uma das 30 funcionárias da organização a cursar o MBA da IBM. Segundo ela, "o 



curso é muito rico, porque é bem focado na empresa, permitindo um entrosamento e uma troca 
de experiências bem grande entre o time de funcionários".  
 
Esse não é o primeiro que Fátima cursa. Neste ano, ela terminou um MBA, então aberto, 
específico para área de Serviços, na FIA. Na sua avaliação, a experiência de fazer dois cursos com 
formatos diferentes - um aberto ao mercado e outro formatado especialmente para a empresa - 
foi complementar. "O aberto permite expandir seu networking e conhecer outras culturas 
empresariais, enquanto o in company foca sua atenção para as necessidades da empresa onde 
você trabalha e integra os colegas de equipe. Um completa o outro", acredita a executiva da IBM. 
 
A Fundação Getúlio Vargas também oferece, e não é de hoje, a diversas organizações a 
possibilidade de criar um curso específico. "As empresas buscam foco no negócio e respostas 
rápidas às suas necessidades", afirma Fabio Gallo Garcia, vice-coordenador do Programa de 
Educação Continuada da Fundação Getúlio Vargas (GVPec). 
 
 
"O curso in company propicia o crescimento profissional do executivo e dá à companhia a certeza 
de que o programa será voltado para as suas áreas de interesse", diz ele. Segundo Gallo Garcia, 
os MBAs in company são os cursos de especialização mais solicitados pelos clientes da instituição. 
"As companhias decidiram casar o anseio de seus funcionários em cursar um MBA com a sua 
necessidade de contar com colaboradores cada vez mais capacitados. Se ela não proporcionar 
isso, corre o risco de ver o funcionário fazer um curso aberto, sem o esperado foco na 
companhia", acredita o executivo da FGV. 
 
Educação: investimento com retorno certo  
O que mostram as experiências é que qualquer que seja a forma como a educação é tratada pela 
companhia, os resultados são sempre positivos e não deixam de aparecer. A Accor Brasil foi 
pioneira no mercado interno ao inaugurar uma universidade corporativa. Batizada de Académie 
Accor, ela tem a missão de difundir os valores e a cultura da organização por meio da educação 
permanente dos colaboradores, e reforçar a imagem e diferenciais da empresa. "Estamos no setor 
de serviços, então a relação entre educação e melhoria do serviço prestado ao cliente é imediata. 
O que investimos nas pessoas é de forte impacto sobre os nossos resultados", explica Luiz 
Edmundo Rosa, diretor corporativo da Accor.  
 
Por essa razão é que a Académie Accor é voltada para todos os tipos de colaboradores da 
empresa e, por isso mesmo, oferece modalidades variadas de treinamento. A intenção da 
companhia é que cada colaborador realize dois cursos ao longo do ano. A previsão da Accor para 
2005 é totalizar 60 mil treinandos até dezembro próximo. "O Brasil tem carência de formação, se 
comparado a outros países, por esse motivo é que a nossa universidade mantém um leque tão 
extenso de cursos, que vão desde a alfabetização até o MBA", diz Edmundo Rosa. Dentro do 
catálogo de cursos da empresa, há vagas inclusive para familiares de colaboradores, fornecedores 
e clientes.  
 
A Académie Accor do Brasil é uma das 12 que o grupo mantém no mundo, e a segunda em 
número de treinandos. A definição dos cursos compete exclusivamente à direção brasileira da 
empresa, seguindo as necessidades da operação daqui.  
 
Gosto pela sala de aula  
A administradora de empresa Cilene Maria Bim, 46 anos, trabalha há oito anos no grupo e 
atualmente é gerente da Operação Phoenix Compras Compartilhadas. Ela tem em seu currículo 
um MBA em Negócios no Ibmec e outros cursos de especialização, dos quais alguns deles 
subsidiados pela empresa. Hoje faz parte de uma turma de um curso interno, como se fosse um 
MBA em compras, direcionado ao desenvolvimento do comprador, com duração de oito módulos, 
criado conjuntamente pela Académie e pela Operação Phoenix. "O objetivo é que todas as pessoas 
envolvidas em compras ou negociação participem desse curso. É positivo, pois desenvolve o 



relacionamento interpessoal. Também é bom perceber que a empresa se preocupa com a nossa 
formação", ressalta a executiva.  
 
Segundo ela, a reciclagem é um processo fundamental na vida de qualquer funcionário. "A 
experiência de fazer vários cursos de especialização mostra que é o nosso grau de maturidade 
que nos faz enxergar um determinado curso de forma diferenciada e abrangente, e isso se reflete 
em nosso cotidiano, na forma como trabalhamos", acredita Cilene.  
 
A executiva sabe do que está falando. Com passagens como professora em uma faculdade e até 
na própria Académie Accor, Cilene concorda que o investimento em educação só traz benefícios ao 
mercado.  
 
Ela diz que mudou sua visão de mundo graças aos cursos que coleciona em seu currículo, não só 
profissionais como fora de sua área de atuação. "A gente aprende a lidar melhor com o outro, a 
reconhecer nossas próprias limitações e as dos outros", completa Cilene. O que mostra que a 
aposta na reciclagem, seja ela em negociação, compras, vendas ou artes, por exemplo, só traz 
benefícios para todo mundo. 
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