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A educação executiva encontrou no Brasil um caminho mais pragmático do que os trilhados 
pelas instituições de ensino do exterior. Lá fora, os MBA que formam gestores com ampla 
visão acadêmica são os que mais crescem no segmento de ensino pós-universitário. Aqui, os 
MBA nem costumam preparar mestres em administração, mas sim especialistas em ramos 
diversos da carreira executiva, como finanças, marketing, tecnologia da informação, gestão de 
pessoas etc. E a modalidade de extensão universitária que mais cresce no país tem ligação 
ainda mais direta com o mercado de trabalho - são os cursos in company, feitos sob medida 
para as empresas, que decidem seu conteúdo e duração junto com as escolas.  
 
"As empresas brasileiras não estão em busca de profissionais mais sábios, mas sim dos que 
podem torná-las mais produtivas e competitivas. Por isso investem cada vez mais em cursos 
customizados, e cada vez menos em cursos abertos", constata Goret Pereira Paulo, diretora 
adjunta dos cursos in company da Fundação Getúlio Vargas. Desde 2005, quando passou a se 
dedicar a esse nicho de mercado, a FGV já atendeu 566 clientes de cursos customizados. 
"Fomos contratados por 19% das 500 maiores empresas brasileiras. E por 50% das 20 
maiores", informa Goret.  
 
James Wright, diretor da Fundação Instituto de Administração (FIA), acrescenta outra 
explicação para esse fenômeno brasileiro. "No exterior, as pessoas investem mais na formação 
profissional do que os brasileiros em geral. Com isso, as deficiências de nosso ensino 
universitário acabam muitas vezes sendo corrigidas depois, com a ajuda das empresas. É 
natural que elas prefiram oferecer aos funcionários cursos mais específicos, que atendam a 
necessidades imediatas", observa. A FIA desenvolve cursos in company desde sua fundação, 
em 1980, e calcula que hoje sejam responsáveis por 20% de todos os alunos que recebe. 
 
Além de atender mais de perto às necessidades empresariais, os cursos customizados saem 
mais em conta que os abertos. Na Fundação Dom Cabral, por exemplo, eles podem ter até 
quatro níveis de customização, tornando-se mais baratos à medida que se aproximam dos seis 
modelos de cursos que a escola oferece como ponto de partida para as empresas. Caso o 
cliente concorde em juntar seus funcionários aos de outra empresa, formando turmas maiores, 
o preço cai ainda mais. Com essa receita, a FDC desenvolveu, nos últimos cinco anos, 1.150 
cursos customizados, atendendo 720 clientes e 75 mil profissionais.  
 
No caso da Trevisan Escola de Negócios, o maior trunfo para atrair clientes é a própria origem 
da instituição. Nascida de uma empresa de consultoria e auditoria, ela explora ao máximo essa 
familiaridade com o "mundo empresarial real". Um de seus cursos abertos, o Business First 
Class, é apresentado como uma espécie de "simulador de voo" para quem não tem experiência 
profissional e precisa urgentemente de uma. "Ele é o mais próximo possível de uma 
experiência real do mercado, com técnicas de trabalho em equipe e imersão em negócios", 
explica Olavo Henrique Furtado, coordenador dos cursos de pós-graduação e MBA da escola. 
 
Como as alternativas de cursos in company são cada vez mais numerosas e diferenciadas, as 
empresas costumam consultar várias escolas antes de decidir qual contratar. As turmas são 
definidas de acordo com o interesse das empresas em primeiro lugar, mas também dos 
funcionários, que geralmente pagam uma parte do curso e têm a frequência e o rendimento 
monitorados de perto. É comum, ainda, grandes companhias fecharem negócios com mais de 
uma escola, para turmas diferentes - caso da Serasa Experian, por exemplo, que enviou 
recentemente funcionários para salas de aula tanto da FGV quanto da FIA. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26, 27 e 28 nov. 2010, Especial Educação 
Executiva, p. F2. 


