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trair, qualificar e reter talentos.
Esses requisitos indispensáveis
para as empresas se impo-
.rem diante da concorrência

são cada vez mais revelados a partir de
programas abrangentes de capacitação de
funcionários. Em algumas organizações,
os programas englobam inclusive o custeio,
total ou parcial, de cursos de pós-graduação
ou MBAs.

O mais comum é estabelecer programas
e políticas destinadas a incentivar os funcio-
nários na busca de uma pós, conjugando as
necessidades da empresa com o desempe-
nho e as perspectivas do colaborador.

O financiamento geralmente funciona
de maneira semelhante: os percentuais de
subsídio são variáveis, e o funcionário
compromete-se a seguir na empresa por
determinado período após a conclusão do
curso. Se descumprir o acordo, deverá
ressarcir o investimento. Mas a possível
exigência de uma contrapartida não torna
essa parceria menos vantajosa. Na ocor-
rência de proposta de outra companhia, há

Ana Karina, assistente de eventos
da Unimed: desejo pessoal coincidiu
com o da empresa
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a possibilidade de ressarcir a empresa
pelo investimento.

Caso o funcionário tenha a in-
tenção de permanecer na empresa na
qual já atua, esse,benefício torna-se
ainda mais interessante. É o caso
de Lucimara Gonçalves da Silva,
gerente-geral de uma agência do
Santander situada na capital paulista.
Ela cursa um MBA em Gestão Es-
tratégica e Econômica de Negócios
na Fundação Getulio Vargas, cuja
mensalidade soma R$ l ,3 mil, mas
o banco paga 70% desse valor. "Vale
a pena comprometer-se a ficar mais
um tempo na empresa, mesmo porque
pretendo fazer carreira aqui", afirma.

Na maioria das empresas, o
gestor do funcionário candidato ao
custeio da pós ou MBA realiza a ava-
liação preliminar da conveniência ou
não de concessão desse benefício.

A assistente de eventos da Uni-

med Fesp, Ana Karina Stefanosky,
passou por todas essas etapas, e hoje
a empresa banca 60% da pós-gradua-
ção em Administração de Marketing
realizada por ela na Faap (Fundação
Armando Alvares Penteado).

Ana diz que está ansiosa para
colocar em prática os conhecimentos
obtidos no curso, já que seu desejo
pessoal coincidiu com o interesse
da empresa. "Sempre havia alguém
perguntando se eu não tinha interesse
em uma pós", lembra ela, que em
2009 terá seu benefício reavaliado.
Dependendo de seu desempenho na
empresa e no curso, o percentual do
subsídio pode até ser elevado.

Na Johnson & Johnson, a possi-
bilidade de pagamento chega a 80%
do valor do curso. "A definição dos
selecionados é feita pela liderança
de cada uma das áreas, com base na
performance e potencial de cada um,

bem como na disponibilidade de bud-
get para o período", detalha Juliana
Nunes, gerente de RH da empresa.

Segundo ela, funcionários de
qualquer área podem receber o
benefício, com o compromisso de
prosseguir na empresa durante dois
anos após a conclusão do curso.

Mesmo considerando apenas os
quesitos financeiros, o investimento
na qualificação dos profissionais é
vantajoso para as empresas, diz Mau-
ro Cândido Junqueira, diretor de De-
senvolvimento Humano da Unimed
Fesp. "Geralmente, esse investimento
é inferior àquele exigido por uma
constante busca por profissionais
sempre mais capacitados, Além
disso, esse apoio ajuda a empresa a
fidelizar os funcionários", explica.
Lucimara endossa a afirmação. "Esse
benefício demonstra interesse da or-
ganização pelos funcionários.'"
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