
Espaço para a concorrência
Especialistas apontam que instituições de ensino e universidades
corporativas podem conviver no mercado e se ajudar mutuamente

Q ual a relação direta entre os
cursos in company ou sob
medida, oferecidos por ins-
tituições de ensino, e as uni-
versidades corporativas? O

que poderia parecer uma concorrência
é, na opinião de Silvia Casa Nova, dire-
tora de cursos da Fundação Instituto de
Pesquisas Contábeis, Atuariais e Finan-
ceiras (Fipecafi), um processo de ajuda
mútua. Ela explica que o mercado tem

crescido juntamente com o surgimento
dessas universidades. "As empresas têm
identificado necessidades de formação
específicas e procurado parcerias para
desenvolver cursos que possam atendê-
las." Temas como formação de lideran-
ça, trabalho em equipe, desenvolvimen-
to de comportamento empreendedor,
além de formação técnica específica, fa-
zem parte dessas necessidades, agrupa-
das em cursos sob medida.

Tharcisio Bierrenbach de Souza San-
tos, diretor do Faap-MBA, acredita que
os cursos in company ainda devem cres-
cer muito, a exemplo de outros países.
"Estamos diante de uma situação de
hipercompetitividade. As organizações
precisam contar com profissionais com
amplo e variado leque de competências,
se quiserem continuar a ter sucesso em
seus mercados."

Jacques Gelman, vice-diretor da
FGV-Eaesp e coordenador do progra-
ma In Company, também acredita nes-
se potencial de crescimento. Ele conta
que nos primeiros seis meses deste ano
houve um aumento de 10% de empre-
sas-clientes que contrataram programas
sob encomenda. "Tivemos 33% a mais
de alunos participantes e um crescimen-
to de 21 % no número de cursos contra-
tados", pontua Gelman, na comparação
com o mesmo período de 2005.

Independentemente do otimismo ge-
rado por essa crescente demanda, San-
tos pondera que os programas in
company constituem-se numa alterna-
tiva de grande valia para o desenvolvi-
mento de talentos que a empresa tenha,
mas devem ser complementados pela
presença em programas abertos. "Por
outro lado, considero que para cursos
de curta e média duração, inferiores a
200 horas, os programas in company
apresentam-se como uma solução ade-
quada para que se alcance o desejado
alinhamento entre os participantes e os
objetivos da organização." Carlos Mon-
teiro, diretor-geral do MBA da Escola
Superior de Propaganda e Marketing
(ESPM), corrobora -a opinião do dire-
tor da Faap e lembra que existem pro-
gramas híbridos, principalmente de
MBA, com módulos exclusivos para os
funcionários da empresa e disciplinas
em que as aulas são comuns a outros
alunos da instituição. •
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