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Cursos desenvolvidos para
o ambiente corporativo ajudam
as instituições a identificar
oportunidades para
abertura de novas turmas

João Carlos Baldan

Desde que chegaram ao Bra-
sil, há 30 anos, os cursos
corporativos se mostraram
uma fórmula de sucesso,

que estabelecem uma relação de ganha-
ganha entre as partes envolvidas. A ins-
tituição de ensino consegue ampliar a
composição da receita, atualizar o cor-
po docente e se preparar para as futuras
demandas do mercado corporativo. A
empresa que contrata o curso fomenta
os processos de educação continuada
e formação intelectual do quadro de
colaboradores para que o empreendi-
mento mantenha, ou conquiste, lide-
rança cada vez mais difícil diante do
acirramento da concorrência e aumento
da competitividade. Agora, próximos
da maturidade, os cursos customizados

revelam uma nova vantagem para as
instituições de ensino: tornaram-se um
termômetro para a abertura de novos
cursos de graduação.

Muitas instituições que se consoli-
daram no mercado de cursos feitos sob
medida começaram a perceber que a
procura não se restringia ao ambiente
de uma única empresa, mas podia refle-
tir a demanda por uma especialização
que nem existia no mercado anterior-
mente ou que interessava a diversos
públicos, criando a possibilidade para
a abertura de novos cursos.

A Universidade Anhembi Morumbi,
por exemplo, criou um curso especial
de atendimento e relacionamento para
a Atento Brasil, empresa do grupo Te-
lefônica que no início do ano admitiu

2.186 teleoperadores nas áreas de ativo
e receptivo em vendas e cobrança e
suporte técnico em São Paulo. A ex-
periência deu tão certo que a previsão
da instituição é a de abrir as aulas para
os interessados na nova especialidade.
"O curso foi desenhado a quatro mãos e
deverá se transformar em curso aberto
no início do próximo ano para atender
à demanda dessa nova profissão, que
é a de teleatendente em empresas que
hoje não têm estrutura para a qualifi-
cação e profissionalização", explica o
diretor comercial da Anhembi, André
Niero. Segundo sua estimativa, apenas
em São Paulo há 120 mil pessoas que
operam nesse mercado, e que natural-
mente podem se tornar o público-alvo
da nova graduação.



Outro curso que saiu de uma modali-
dade fechada e transformou-se em gra-
duação aberta na Anhembi Morumbi é o
de tecnologia em aviação civil, inicial-
mente montado para 200 funcionários
de duas empresas - TAM e GOL. "A
parceria foi estabelecida com as empre-
sas que sabem que necessitam investir
em tremamento. Desenvolvemos vários
cursos como esse para atender à deman-
da educativa na prática corporativa", diz
Niero. A universidade tem desenvolvido
cursos pontuais - de quatro dias - para
liderança e treinamento, por exemplo,
como processo de educação continua-
da para cerca de 800 funcionários de
companhias, em várias modalidades,
em graduação e extensão em cursos que
vão de dez a 500 horas.

A
tualmente, a educação
continuada é uma reali-
dade fundamental para as
empresas que querem se

manter competitivas. No entanto, para
que esse amálgama dê bons resultados
é importante que as instituições este-
jam atentas a essas novas tendências,
invistam em pesquisas nos temas que
já têm competência e preparem cursos
que, realmente, atendam à demanda.
Um processo que exige receptividade
de todos para novas idéias e, sobretudo,
flexibilidade entre as partes, conforme
recomenda Marcos André Silveira Ku-
tova, diretor do Instituto de Educação
Continuada (IEC) da PUC Minas. "O
maior retorno não vem da realização de
uma turma específica e sim do início

de uma relação que pode beneficiar
muitos outros projetos, tanto da uni-
versidade quanto da empresa", diz ele,
ao apontar que as instituições podem
conhecer mais do mundo corporativo
e as empresas podem ter o melhor do
ensino em suas respectivas áreas. Se-
gundo Kutova, esse mercado é enorme
e está em plena expansão. "Das áreas
básicas de conhecimento, a PUC Minas
só não tem cursos e pesquisas na área
de medicina. E não tivemos, até hoje,
dificuldades na concepção de nenhum
projeto, desde os empresariais até os
militares", diz.

André Niero concorda que a fle-
xibilidade é muito importante. "A
grade não pode mais ser inflexível e a
universidade precisa manter-se atenta
às exigências empresariais", diz ele,
ao garantir que a tendência de apro-
ximação entre instituições de ensino
e mercado corporativo é crescente.
"Estamos investindo R$ 2 milhões
em novos cursos customizados para
atender à demanda ", garante.

Na PUC Minas, a'procura por cur-
sos customizados dobrou entre 2005 e
2006 e a participação na receita beira
os 15%. "Há um aumento previsto e
isso se deve à valorização da educação
por parte das empresas e à estabilida-
de da economia", garante Kutova, ao
ressaltar que a universidade não avalia
um projeto apenas com base na receita,
"mas também diante de seus valores e
da missão de contribuir para o desen-
volvimento da sociedade e formação
ética do cidadão".

Um outro ponto importante desta-
cado por Kutova é a modernização e
a adequação das instituições às neces-
sidades do mercado. "A possibilidade
do desenvolvimento do corpo docente
pode até valer mais que a boa lucrati-
vidade", garante. Já na Anhembi Mo-
rumbi, embora os cursos customizados
representem apenas 5% da receita, Nie-
ro faz questão de ressaltar que eles têm
forte tendência de crescimento. "Temos
mais de 500 empresas para prospectar
no mercado e nos próximos dois anos
eles deverão representar entre 10% e
15% da receita", assegura.
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MUITAS INSTITUIÇÕES QUE OFERECEM EDUCAÇÃO
CORPORATIVA COMEÇAM A PERCEBER QUE A PROCURA
NÃO SE RESTRINGE AO AMBIENTE DE UMA ÚNICA EMPRESA

A Fundação Dom Cabral (FDC)
ofereceu no ano passado cursos para
22 mil executivos de 800 empresas,
totalizando 700 programas e 46 mil
horas de treinamento, entre cursos
fechados, abertos e em parceria com
empresas. Reconhecida como uma das
20 melhores escolas de negócios do
mundo no ranking anual do jornal in-
glês Financial Times, edição de 2007,
a Dom Cabral ficou em 17° lugar na
categoria programas abertos, ganhando
duas posições em relação a 2006. No
item programas fechados, a instituição

subiu três posições, figurando em 27°
lugar. "As escolas costumam desen-
volver conhecimento prévio, gerado
na área de interesse do pesquisador, e
vai ao mercado com um produto. Na
FDC nossa preocupação está no mer-
cado, na percepção do que ele precisa.
Só a partir daí desenvolvemos nossas
competências", explica Dalton Penedo
Sardenber, diretor da fundação.

Sardenber lembra a criação da
Universidade Corporativa Valer, da
Companhia Vale do Rio Doce, e o
desenvolvimento da metodologia para

capacitar executivos em
um importante momento
de transição de funções. "A
empresa teve crescimento
tão acelerado que apresen-
tou carências em seu qua-
dro funcional. Promoveu
executivos antes de ofere-
cer uma real preparação. O
bom técnico galgou posto
gerencial, mas não tinha
percorrido as trilhas de de-
senvolvimento para tanto.
Foi quando estabelecemos
os ritos de passagem, de
modo a fornecer o nível
de competência que seria
exigido pelo novo cargo.
Em dois anos, fizemos um
complexo mapeamento
de lideranças com seus
respectivos ritos de passa-
gem", explica Sardenber.

A PUC Minas, em par-
ceria com a Companhia
Vale do Rio Doce, pre-
parou um curso de espe-
cialização em Engenharia
Ferroviária. "Este progra-
ma foi um marco, tanto
para a Vale quanto para a
PUC, e não apenas devido

ao bom resultado obtido com o ganho
destas competências dos trainees, mas
pela constatação de que cada um dos
parceiros contribuiu com o que tinha
de melhor", explica Kutova. Para ele,
as empresas brasileiras não têm o
hábito de investir em pesquisas e a
maioria das instituições concentra suas
pesquisas em interesses próprios, ou
seja, apenas acadêmicos. "Os poucos
projetos em que há boa parceria entre
empresas e universidades deram origem
a programas interessantes como as Uni-
versidades Corporativas e os Mestrados
Profissionais. À medida que represen-
tantes de ambos os lados percebem os
benefícios, as relações entre eles tendem
a aumentar", aposta Kutova.

Para que as parcerias dêem certo,
as instituições devem estabelecer uma
relação estruturada com o cliente.
Por isso a universidade necessita de
informações privilegiadas. Kutova,
da PUC Minas, acredita que se trata
de um processo de amadurecimento.
"Quando uma empresa procura a
universidade em busca de parceria
já demonstra maturidade, uma vez
que ela está em busca de meios para
atender às suas necessidades sem ter
de criar novas competências dentro
de sua estrutura empresarial, o que
dificilmente conseguiria, ao menos a
um custo viável", diz.

De fato, a abertura de novos cur-
sos customizados geralmente resulta
de duas fontes: proposta da escola
ou atendimento a solicitações das
corporações. No primeiro caso, de
acordo com pesquisas realizadas, os
acadêmicos têm percepção das neces-
sidades de competências no mercado
e realizam a proposta de novo curso.
Agora, eles ainda têm a vantagem de
se antecipar em mais possibilidades
para novos alunos. •
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