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programa fosse reutilizável, e as particularidades da
ferramenta exigiam um curso bastante aderente ao
sistema. A saída encontrada pela Basf foi montar um
curso sob medida, os chamados programas in com-
pany, cada vez mais freqüentes nas corporações.
Tanto que as principais instituições educacionais
já aderiram ao formato. "Não havia nada pronto no
mercado. Mas encontramos dois parceiros que nos
ajudaram a criar um curso para nossas necessida-
des", diz Vera. O conteúdo técnico ficou a cargo da
Accenture, que conhecia bem a companhia por já
ter trabalhado com a Basf. A FGV Online fez a

parte de comunicação
e formatação do curso.

O desenvolvimento levou
um ano, tempo que Vera
considera curto para a
complexidade do programa.
"A cada etapa, buscávamos
a aprovação dos parceiros
de TI dentro das áreas das
empresas e eles validavam

tanto o conteúdo quanto o formato. Afinal, eles
estavam no dia-a-dia do business e sabiam quais
eram as necessidades", afirma Vera. Foram montados
33 cursos, com diferentes rotas, adaptadas de acordo
com as áreas das empresas. Uma parte é presencial
e a outra a distância. No total, são 65 salas de aula.
"O pessoal de vendas faz os módulos menos técni-
cos, a equipe de logística tem uma carga horária
maior e a área financeira cria uma rota com módulos
mais específicos do setor" diz Vera.

Em 2005, 600 pessoas passaram pelo treinamento
e em 2006 outras 300 ou 400 devem fazer os cur-



sos. Uma dificuldade do treinamento foi tirar
as pessoas do trabalho para se dedicar às aulas.
"Mas, para isso, contamos com o apoio das áreas.
Tivemos de mostrar ao chefe a importância do
curso, para eles incentivarem a equipe", diz Lygia
Campos D'Ambrosio, analista de treinamentos em
TI da Basf. O investimento total no programa foi
de 270 mil euros. O resultado foi tão satisfatório
que o próximo passo é realizar um treinamento
no mesmo formato para a área de CRM.

TI e administração> A FGV-Easp
(Fundação Getulio Vargas — Escola de
Administração de Empresas de São Paulo) mantém
um departamento de tecnologia que possui um
centro de pesquisas. Ainda assim, quando é preci-
so, recorre às universidades internacionais para
atender às demandas das organizações. "Nem
sempre solucionamos 100% das necessidades das
empresas dentro da escola. Mas temos parcerias
com mais de 50 instituições ao redor do mundo, as
quais recorremos quando precisamos", afirma o pro-
fessor Alberto Luiz Albertin, coordenador da área
de educação executiva da FGV-Easp.

Os programas in company mais procurados pelas
áreas de TI, segundo Albertin, são os cursos de ges-
tão de TI, com módulos sobre governança, controle
de projetos e balance scorecard. Depois, vêm os pro-
gramas de administração. Por último, os cursos técni-
cos de áreas específicas. "Mas isso é porque somos
uma escola de negócios, então, são poucas as empre-
sas que nos procuram com essa finalidade" diz ele.

A subsidiária do grupo francês Areva, que atua na
área de energia nuclear e transmissão e distribuição
de energia elétrica, recorreu ao MBA in company da
FIA (Fundação Instituto de Administração) para
potencializar a capacidade de gestão global de
seus funcionários. A companhia, que possui no Brasil
1300 funcionários, é dividida em unidades de negó-
cios e o board sentia que as unidades não se relacio-
navam. "Percebemos que as pessoas trabalhavam
focadas apenas em suas tarefas e queríamos fazer

com que elas enxergassem a companhia como um
todo", afirma Marcello Mascotto Analfio, CFO
da companhia para a América do Sul.

A empresa escolheu o modelo in company pela
possibilidade de mexer na grade do curso, focar no
negócio e usar estudos de casos internos na sala de
aula. "Partimos de um modelo standard e acrescenta-
mos nossas atividades-chave", afirma Analfio. Entre
as particularidades do programa, foi incluído um
módulo sobre gestão de operações, já que as aquisi-
ções e fusões estão nos planos da compnhia.

A primeira turma teve 35 alunos, que concluíram
o curso em 18 meses. As aulas eram sempre às
sextas, das 14 às 22 horas. Para a segunda turma,
que iniciará o programa em 2006, outras 35 pes-
soas já estão inscritas. "A adesão foi espetacular.
Sentimos que é uma forma muito interessante de
reter talentos. Primeiro disponibilizamos o curso
para as principais lideranças e agora estamos partin-
do para a segunda geração", diz Analfio. Outra vanta-
gem do formato, segundo ele, é o custo, que por
pessoa eqüivale à metade de um MBA tradicional. <<
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