
"Toda a vida é educação 
e todo mundo é 
sempre professor e 

aluno." A frase do psicólogo 
Abraham Maslow, criador da 
famosa pirâmide que apresenta a 
hierarquia das necessidades do 
ser humano, ilustra a importância 
da educação: ela não é mais 
restrita a um período da vida, da 
infância até a adolescência, mas 

se estende por toda ela, sendo 
importante agora também na fase 
adulta. Na sociedade da 
informação, não basta mais 
dedicarmos nosso tempo só ao 
trabalho. Devido às grandes 
mudanças que ocorreram pelo 
uso de novas tecnologias, o 
investimento em educação 
contínua é fundamental. 
E para sobreviver em um 

mercado extremamente 
competitivo, as organizações 
devem investir na formação de 
seus colaboradores, atendendo de -
forma rápida às demandas 
específicas de seu segmento. 
Pesquisa realizada pela Faculdade 
de Economia e Administração da 
Universidade de São Paulo 
(FEA-USP) confirma essa 
tendência: em média, cada 



company), ou pelo oferecimento 
de bolsas de estudo para cursos de 
longa extensão como MBAs e 
mestrados. Outra maneira de 
investir nessa área é criar na 
própria empresa uma universidade 
corporativa, espaço contínuo e 
aberto ao desenvolvimento 
do conhecimento. 

Parcerias com instituições de ensino 
Segundo Guy Cliquet do Amaral, 
coordenador do Programa 
Certificates, do Insper (Instituto 
de Ensino e Pesquisa, antigo 
Ibmec São Paulo), geralmente os 
departamentos de recursos 
humanos procuram realizar 
parcerias com instituições de 

focados em temas como 
resolução de conflitos e gestão de 
benefícios. "Nesses casos, 
conversamos com o cliente para 
desenhar um curso formatado de 
acordo com seus interesses e o 
corpo docente também participa 
do processo, preparando um 
conteúdo adequado às 
necessidades da organização", 
diz. Geralmente, a empresa paga 
100°/o dos custos do curso. 
0 Insper oferece desconto ao 
departamento de recursos 
humanos de acordo com o 
número de colaboradores 
envolvidos. 

Já no caso de a empresa desejar 
formar líderes futuros para a 
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companhia investe 11 milhões de 
reais anuais em treinamento, o 
que significa um valor per capita 
de 1.586 reais por empregado. 
Esse investimento em educação 
corporativa pode ser realizado de 
algumas formas: por meio de 
parcerias com instituições de 
ensino, pelas quais se busca 
oferecer cursos específicos de 
curta duração ou customizados (in 

ensino por compreenderem que 
ao investir na formação de seus 
colaboradores contribuem para o 
aumento de produtividade e 
sobrevivência em um mercado 
altamente competitivo. 
Ele destaca que as empresas 
investem em cursos desse tipo 
com dois objetivos: atender a 
demandas específicas e para 
formar futuros líderes. No 
primeiro caso, procura qualificar 
de forma rápida colaboradores 
para necessidades pontuais por 
meio de cursos de curta duração 
ou customizados, específicos para 
grupos de profissionais. Hoje, há 
cerca de 16 empresas que 
possuem programas customizados 
de curta duração no Insper, com 
duração de 20 até 50 horas, 

organização, os cursos mais 
indicados são os de médio e 
longo prazo, como MBAs e 
pós-graduação lato sensu (no 
caso do Insper, o Programa 
Certificates), que procuram 
desenvolver habilidades 
gerenciais. Cliquet diz que a 
companhia arca, em geral, com 
50% a 80% do valor do 
programa ou estabelece um 
acordo com o colaborador para 
que ele assuma o contrato com a 
instituição de ensino. "0 
funcionário paga, então, a 
parcela da mensalidade e depois 
recebe um reembolso de até 50% 
do valor. Nesse caso, a empresa 
não corre o risco de continuar 
pagando se o funcionário deixar 
de trabalhar na companhia. E o 



CÉLIA, DA ESPM: há companhias que 
financiam o curso na totalidade 

SANTOS, DA ESTÁCIO DE SÁ: as parcerias 
trazem benefícios para toda a empresa 

colaborador continua a atuar na 
empresa por livre vontade e não 
porque está amarrado a um 
contrato", analisa. 

Descontos e retenção 
De acordo com o coordenador do 
Insper, outra forma de parceria é 
oferecer descontos para a 
organização se ela conseguir 
montar grupos de colaboradores 
que desejam fazer determinados 
cursos. "É uma espécie de 
trabalho em conjunto, em que a 
instituição divulga os cursos nos 
sites corporativos e, se atrair uma 
boa demanda, recebe descontos 

proporcionais. Normalmente, 
duas áreas nas empresas atuam 
para o estabelecimento desses 
acordos: a de contratos, que 
verifica os aspectos legais do 
acordo; e a de recursos humanos, 
que identifica se a opção é a 
melhor para a organização e seus 
funcionários", comenta. 
Para Cliquet, esses acordos 
promovidos têm provado ser 
uma boa estratégia na 
motivação dos colaboradores. 
"Eles ficam agradecidos à 
companhia por oferecer essa 
oportunidade e dizem que o 
curso contribuiu para o aumento 
de seus salários e para 
promoções dentro da 
organização", diz. Na opinião do 
coordenador, medir o retorno 
desse investimento é simples. "A 
partir do instante que a 
companhia possui profissionais 
com maior preparo para 
problemas específicos e que 
enxergam o que está ocorrendo, 
eles serão mais capazes de 
colocar a empresa na melhor 
direção. Por isso, o investimento 
na educação corporativa não é 
só importante para os 
colaboradores, mas é essencial 
para abrir caminhos para a 
própria organização", 
complementa. 

Outra instituição de ensino que 
oferece esse tipo de parceria com 
empresas é a Escola Superior de 
Propaganda e Marketing (ESPM). 
Com sede em São Paulo e 
unidades no Rio de Janeiro (RJ), 
Brasília (DF) e em Porto Alegre 
(RS), a ESPM mantém, ainda, 
cursos in company, com turmas 
fechadas a preços que variam em 
função da carga horária, do 
número de alunos e do nível de 
customização. De acordo com 
Célia Marcondes Ferraz, diretora 

de educação executiva da ESPM, 
os descontos variam de 5°/o a 
20°/o nos cursos regulares de 
pós-graduação ou de extensão 
com turmas abertas. Ela estima 
que hoje 15°/o dos alunos da 
instituição tenham seus cursos 
subsidiados pelas empresas em 
que atuam. 
A diretora diz que há 
companhias que financiam o 
curso na totalidade, enquanto 
outras são responsáveis por 50°/o 
a 80°/o do valor do curso. Célia 
ressalta que a maior procura é 
por cursos de pós-graduação, 
MBA e de extensão. Ela acredita 
que esse investimento seja um 
forte elemento de motivação e 
retenção. "Isso ocorre por duas 
razões: primeiramente, porque, 
caso deixe a empresa, o aluno 
arca com 100°/o do custo do 
curso. Por esse motivo, enquanto 
estiver estudando, nenhum 
colaborador sai da companhia", 
diz. "Além disso, há organizações 
que definem que, caso o aluno 
deixe a empresa, deverá ter 
descontado dos valores de 
rescisão a diferença entre o valor 
do curso oferecido para ele com 
desconto e o valor regular do 
curso. Em geral, isso faz com que 
o funcionário permaneça na 
organização por pelo menos dois 
anos após o término do período 
do curso", ressalta. Na opinião da 
executiva, essa tendência é 
permanente e não se trata de 
apenas um modismo. "Uma 
pós-graduação amplia as 
oportunidades no mercado de 
trabalho e resulta em 
profissionais mais qualificados, 
além de constituir uma 
importante ferramenta de 
retenção. Esperamos 
continuar realizando muitas 
parcerias", comemora. 



Foco na empregabilidade 
Aumentar o número de parcerias 
é também o objetivo da 
Universidade Estácio de Sá, 
localizada no Rio de Janeiro (RJ), 
como relata Luciano Moreira 
Santos, diretor comercial 
nacional da instituição de ensino. 
Ele conta que os convênios 
firmados com as empresas 
oferecem não só descontos para 
os colaboradores da organização, 
mas também aos seus 
dependentes diretos. Esse 
desconto varia de acordo com o 
curso e turno, sendo em média 
de 20% e chegando até 30% do 
valor. "Porém, não é só o 
desconto que oferecemos, 
queremos estar presentes no dia 
a dia das empresas, 
principalmente da área de RH, 
participando de forma ativa do 

calendário de eventos dessas 
empresas, tais como Semana da 
Saúde e Semana Intensiva de 
Prevenção a Acidentes de 
Trabalho (SIPAT)", diz. Além 
disso, a Estácio de Sá consegue 

fazer um vestibular exclusivo 
para os colaboradores e 
dependentes diretos, sem o custo 
da taxa de inscrição, chamado 
vestibular in company. 
Santos explica que oferecer 
educação aos colaboradores é um 
fator decisivo para reter quem 

estiver pensando em trocar de 
empresa. "E esse tipo de parceria 
não traz apenas benefícios aos 
funcionários, mas também para a 
própria organização, pois os 
colaboradores irão aumentar sua 

produtividade. Acho que o 
importante é que as empresas 
tenham essa preocupação 
genuína, de acreditar que ficarão 
melhor à medida que o nível 
educacional dos seus 
colaboradores também 
evolua", conclui. 

Oferecer bolsas de estudo para 
cursos de longa extensão, como 
MBAs e mestrados, é uma das 
formas de investir em educação 
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