
Ensino rápido ganha espaço no mercado  
Jacilio Saraiva 
 
As escolas de cursos rápidos estão ganhando força por conta da falta de mão de obra 
especializada no mercado de trabalho. "Sem estudo, ninguém avança na carreira", diz Marcos 
Hashimoto, coordenador do Centro de Empreendedorismo do Insper. "O crescimento da 
economia requer pessoal qualificado nas empresas e os profissionais estão percebendo que 
investir em educação vale à pena", afirma.  
 
As escolas, que oferecem cursos de um a oito dias, investem em novos conteúdos de ensino e 
buscam parceiros comerciais e investidores para expandir atividades. Geralmente, os 
empresários do setor trabalham ou têm experiência na área de ensino. 
 
No fim de 2010, a advogada Patrícia Peck Pinheiro e mais oito sócios abriram a PPP 
Treinamentos, empresa de cursos presenciais e por computador, com 20 funcionários. "A ideia 
surgiu depois de várias solicitações para a realização de palestras em empresas", diz Patrícia, 
especialista em direito digital.  
 
Para tirar a escola do papel, foram necessários oito meses de planejamento, além de 
pesquisas com clientes e outras organizações de ensino. "Investimos inicialmente R$ 50 mil 
para a montagem de uma sala de aula, construção do site e contratação da equipe", destaca 
Patrícia.  
 
A escola oferece 35 cursos ao ano. As aulas presenciais têm duração de seis a 16 horas, 
enquanto os cursos a distância levam de 40 a 60 horas. Custam a partir de R$ 240. Entre as 
novidades, estão cursos de empreendedorismo digital e direitos autorais na internet. Empresas 
como o BicBanco e o Bradesco já participaram dos treinamentos. 
 
Em 2011, a previsão de Patrícia é faturar R$ 1,2 milhão. "Serão realizados, pelo menos, quatro 
cursos presenciais por mês, com até 35 participantes", diz a empresária, que pretende 
oferecer aulas para corporações em outros países da América Latina.  
 
Na escola Preparação e Desenvolvimento Profissional (Prodep), criada em 1981, 60 
treinamentos e cursos empresariais de curta duração abrangem as áreas contábil, financeira, 
fiscal e de recursos humanos. "Treinamos cerca de 3,5 mil profissionais ao ano", diz o diretor 
Adélio Cofferi. Os cursos podem durar de um a oito dias e custam a partir de R$ 450. 
 
Em 2010, a Prodep faturou R$ 2 milhões e a previsão para 2011 é crescer até 20%. "Há 
demanda de empresas que querem atualizar os funcionários sobre alterações na legislação 
empresarial", diz Cofferi, que está em busca de um investidor para expansão territorial e 
diversificação de cursos. 
 
Com sede em São Paulo (SP), o Instituto Passadori- Comunicação Corporativa, de cursos de 
comunicação verbal, também procura parceiros comerciais para representar a escola em 
outros Estados. Há 26 anos no mercado, a empresa de R$ 3 milhões de faturamento tem 11 
instrutores e atendeu organizações como Avon, Embraer e Serasa. Oferece 18 programas 
diferentes, organizados a partir de solicitações de clientes.  
 
Além de treinamentos em oratória, o Instituto Passadori desenvolve trabalhos de coaching 
para profissionais em fase de adaptação em novas funções. "As aulas são dadas em hotéis e 
nas instalações das empresas", diz o fundador da escola, Reinaldo Passadori, autor de três 
livros sobre comunicação.  
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