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EMPRESAS

FORMAÇÃO

Fapesp reajusta valores
das bolsas de estudo
O Conselho Técnico-Administrativo da Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) concederá reajuste
nos valores de bolsas oferecidas pela fundação. Os reajustes,
para pagamentos a serem efetuados a partir de 5 de abril
próximo, serão feitos nas bolsas de Iniciação Científica,
Mestrado, Doutorado, Doutorado Direto e Pós-Doutorado.

INVESTIGAÇÃO

Reguladora chinesa encontra
falha em alguns notebooks da HP
A agência reguladora de qualidade da China informou que descobriu, em
investigação da HP, que a empresa teria alguns modelos de notebooks
com falha. A empresa ainda teria ignorado regras de proteção ao
consumidor. A agência afirmou em comunicado publicado em seu
site que, após receber reclamações de consumidores, descobriu que
diversos modelos eram afetados por placas de vídeo e telas defeituosas.
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O crescimento da procura por
cursos customizados em 2009
foi uma surpresa para Emer-
son de Almeida, presidente da
Fundação Dom Cabral. No ano
passado, dos programas pre-
parados pela instituição para
atender necessidades especí-
ficas de empresas, 33%eram
voltados para instituições pú-
blicas como o Tribunal de
Contas da União e o Governo
de Minas Gerais. Seu objetivo
era preparar funcionários pú-
blicos de nível gerencial. Em
2006, o índice fora de 6%. A
expectativa da fundação este
ano é que, além de manter a
expansão nas áreas de gover-
no, alcançando cerca de 40%
do total de cursos vendidos, a
demanda do setor privado re-
tome o nível de 2008, antes da
crise econômica.

Em 2009, a receita da funda-
ção ficou 4% abaixo do espera-
do por conta da diminuição da
procura pelas empresas, totali-
zando receita de R$ 95,4 mi-
lhões. Em 2008 foram R$ 94,1
milhões. Para este ano a expec-
tativa é recuperar os patamares
de alta e elevar o número de
alunos e o faturamento em 16%.
Resultado, em boa parte, da alta
na receita da área de cursos cus-
tomizados. “As empresas que-
rem soluções mais caseiras e es-
tão mais egoístas nesse sentido,
pois preferem investir em algo
que seja próximo de sua realida-
de”, afirma Almeida.

Uma das áreas que mais
sentiu o impacto da crise den-
tro da instituição foi a de cur-
sos internacionais, que nor-
malmente eram subsidiados
pelas empresas. Dos sete pro-
gramas previstos para serem
realizados em 2009, três foram
cancelados e outros quatro
mantidos, porém com número
de inscritos abaixo do espera-
do. A procura pelo STC Execu-
tivo (Skills, Tools & Compe-
tencies), por exemplo, que em
2008 teve aproximadamente
60 alunos, caiu pela metade. O
curso é realizado durante uma
semana no Brasil e três nos Es-
tados Unidos.

Setor público compensa perda de
clientes privados na Dom Cabral
Fundação amplia projetos em parceria com empresas estrangeiras no Peru, Colômbia e Estados Unidos

Uma das áreas
que mais sentiram
os efeitos da crise
foi a de cursos
internacionais.
Dos sete programas
previstos para
2009, quatro
foram realizados

A Fundação Dom Cabral tam-
bém quer expandir internacio-
nalmente os programas feitos
em parceria com empresas em
2010. Segundo informa Almei-
da, este ano a instituição está
montando cursos junto com

companhias do Peru, Colômbia,
e Estados Unidos. Atualmente o
“Parceiros para Excelência”,
como é chamado o programa,
abrange Brasil e mais cinco paí-
ses: Argentina, Chile, Equador,
Paraguai e Portugal.

A expectativa é agregar mais
40 empresas ao projeto deste
ano. Atualmente, são 270 orga-
nizadas em grupos regionais de
estudo que misturam aulas com
projetos de consultoria sobre te-
mas escolhidos pelas clientes. ■

RECEITA

R$ 95,4 mi
foi quanto a Fundação Dom
Cabral faturou em 2009.
O valor corresponde a 96% do
previsto para o ano. Em 2008
o número foi de R$ 94,1 milhões.

PRINCIPAL NEGÓCIO

39%
da receita da fundação, em 2009,
veio de cursos customizados
oferecidos dentro das empresas.
Em 2008 o percentual
era um pouco maior: 40%.

ALUNOS

24,8 mil
executivos participaram dos
diversos programas de ensino
da Fundação Dom Cabral no ano
passado, aumento de 7,5%
em relação ao ano anterior.
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Emerson de Almeida,
presidente da Fundação
Dom Cabral, aposta
no modelo que mistura
consultoria e ensino
para crescer no
exterior em 2010
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