
O conceito de educação corporativa, 

discutido inicialmente na década de 90 , está 

diretamente l igado à ascensão profissional e 

ao plano de carreira do colaborador. É nesse 

sentido que, para almejar e construir melhores 

colocações, os profissionais estão investindo 

cada vez mais em uma formação de qualida-

de, com cursos e especializações diferencia-

dos como estratégia de alcançar seus objetivos 

na empresa que trabalha. 

As organizações, por sua vez, acompa-

nham as mudanças trazidas pela g lobal ização 

e pela necessidade de investir na carreira e 

formação dos seus colaboradores, como forma 

de crescimento profissional, gerando inúmeros 

benefícios ao profissional e à empresa. Muitas 

delas trazem cursos In Company, de maneira a 

capacitar seus colaboradores, e incentivo fi-

nanceiro para a execução de cursos e espe-

cial izações em áreas estratégicas, voltadas 

às práticas e políticas da empresa. 

É nesse universo aquecido que o concei-

to de educação corporativa é ap l icado na 

prática por diversas universidades do país 

que investem em produtos e serviços dife-

renciados para atender à demanda de pro-

fissionais e empresas. Além das formações 

oferecidas pelas instituições de ensino, as 

pós-graduações, MBA e cursos In Company 

e à distância tornam-se um mercado atraente 

e promissor na educação. 

De acordo com uma pesquisa real izada 

pela Faculdade de Economia e Administra-

ção da Universidade de São Paulo (FEA-

USP), o número de empresas brasileiras que 

investem em educação corporativa cresceu A ut
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40 vezes entre 2 0 0 0 e 2 0 0 9 . No início 

desta década, só dez empresas investiam 

na área. No ano passado, já eram mais de 

4 0 0 . Em média, os gastos de companhias 

brasileiras e multinacionais no setor são de 

R$ 11 milhões anuais. 

Mar ia Elisa de Albuquerque, diretora 

de Educação Corporat iva da Universida-

de Estácio de Sá, define que a Educação 

Corporat iva foi cr iada como uma solução 

de negócio para as empresas. "Existe uma 

demanda de capac i tação nas empresas 

que as áreas de treinamento não estão su-

prindo. Por isso, a Estácio tem uma grade 

di ferenciada para suprir essa necessidade. 

Por meio de conteúdo, professores prepa-

rados, customização de serviços e tecnolo-

gia para que esse trabalho seja real izado, 

trazemos um ensino muito mais vol tado 

para a estratégia da empresa do que para 

o treinamento, pois a área de treinamento 

capaci ta para trabalho, e nós capaci tamos 

para o negócio." 

De acordo com o gerente de Relaciona-

mento Corporat ivo da Anhembi Morumbi, 

Thiago Dantas, a universidade está investin-

do para a formação das áreas de interesse 

das empresas "por meio de estudos de mer-

cados, que reflitam a necessidade e o perfil 

do novo profissional, além do relacionamen-

to corporativo que nos dá a possibi l idade 

de uma formação sob medida com o próprio 

colaborador da empresa parceira. Atual-

mente temos parceria com 2 0 0 empresas de 

grande e médio porte e mais de 150 sindi-

catos e associações de classe, sempre com 

foco em educação continuada", afirma. 

O SENAC, por sua vez, relata que "o 

atendimento corporativo do Senac São Paulo 

é um canal exclusivo da instituição de ensino 

no desenvolvimento de soluções educado-
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nais customizadas para empresas públicas e 

privadas. No entanto, os programas de pós-

graduação mais procurados concentram-se nas 

áreas de saúde, administração e negócios e 

tecnologia da informação", explica Mauríc io 

Pedro, gerente Corporativo do SENAC São 

P a u l o . " 

A Fundação Dom Cabral (FDC), também 

atuante no mercado de Educação Corporat iva 

e Continuada, explica que "todos os progra-

mas oferecidos pela FDC estão na perspectiva 

de Educação Continuada. Os programas de 

formação - MBA e Especialização - estão 

entre os mais demandados. Os cursos de espe-

c ia l ização são dir igidos a executivos mais jo-

vens, recém-formados em sua grande maioria", 

esclarece o professor e gerente de MBA da 

instituição, Márc io Campos. 

IN COMPANY 

Além dos cursos realizados nas universida-

des, algumas instituições de ensino também 

têm programas In Company. Entre elas está a 

Fundação Dom Cabral , que afirma que atual-

mente esse tipo de programa representa no 

seu portfólio de produtos cerca de 50% de 

sua demanda. "A partir de uma análise ativa 

junto às empresas que demandam nossos 

programas são elaboradas propostas parti-

cularizadas na sua estrutura pedagógica e 

metodológica para treinamento, desenvolvi-

mento e capaci tação do público identif icado 

como cliente, sempre com a perspectiva de 

obtenção de melhoria e / o u maximização de 

resultados empresariais", expl ica Campos. 

CURSOS MAIS PROCURADOS 

Cada estabelecimento de ensino tem 

cursos e especial izações diferenciados, de 

acordo com a política de cada instituição. 

O SENAC São Paulo tem setores de de-

senvolvimento de programas alinhados às 

necessidades do mercado em diversas áreas 

do conhecimento entre Educação Continu-

ada. "As ações de Educação Continuada 

são de curta duração e têm um retorno mais 

rápido para as instituições. Já os cursos de 

pós-graduação e MBA são realizados em um 

período maior, com 3 6 0 horas ou mais de 

aulas. Para decidir qual é a modal idade de 

ensino mais adequada, as empresas devem 

alinhar as necessidades de desenvolvimento 

e o prazo esperado para retorno com esses 

treinamentos à estratégia organizacional" , 

explica Mauríc io Pedro. 

De acordo com Mônica Togatlian, dire-

tora de Novos Negócios da Universidade 

Estácio de Sá, "entre os cursos mais procura-

dos em pós-graduação e MBA temos aque-

les voltados para Administração Estratégica 

e Gestão de Pessoas, Gerenciamento de 

Projetos, MBA em Finanças Corporativas e 

Mercado de Capitais. Nós nos preocupamos 

para que os nossos cursos estejam alinhados 

com as demandas do mercado. No curso de A ut
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MBA, nós trabalhamos com a apl icação e utili-

zação do contexto de mercado, trazendo para 

a sala de aula fatos concretos e discussões 

de qual idade. Isso é muito importante para as 

empresas, pois auxilia na tomada de decisão e 

análise de situações no universo corporativo". 

A Universidade Anhembi Morumbi define 

que dentre os mais de 80 cursos de graduação 

e pós-Graduação oferecidos pela instituição, 

boa parte tem um viés prático e atrelado ao 

mercado de trabalho. A universidade tem 

uma área de relacionamento corporativo que, 

segundo ela, está capaci tada a traduzir as 

demandas/necessidades das empresas em 

soluções de Educação Corporat iva, seja por 

meio de um curso pontual de Educação Execu-

tiva Gerencial ou até mesmo um MBA In Com-

pany. "O MBA é o programa mais procurado 

pelas empresas. Temos uma categoria de MBA 

especial izada em diversas áreas da gestão 

(Marketing, Liderança e Gestão de Pessoas, 

Estratégia e Gestão Empresarial, Finanças, 

Gestão de TI). Já o MBA Executivo é oferecido 

totalmente em inglês, por meio de nossa escola 

de negócios", afirma Thiago Dantas. 

A Universidade Gama Filho (UGF) tem 

como foco oferecer, além de cursos mais 

procurados, opções diferenciadas e focadas 

em assuntos específicos para seus clientes. 

"Atualmente, os cursos mais procurados na 

UGF são os de Gestão e MBA, como MBA 

em Marketing e Gestão de Clientes; MBA em 

Comunicação Corporat iva; e MBA em Gestão 

de Pessoa, tanto na modal idade presencial 

quanto no formato EAD. O modelo de EAD tem 

se tornado cada vez mais atrativo, pois as au-

las acontecem através da plataforma web 3 .0 , 

que conta também com um professor tutor para 

cada disciplina e oferece a Biblioteca Digital, 

com o maior acervo digital e gratuito do Brasil", 

relata Stevan Scarparo, do Departamento de 

Marketing da UGF. 

Porém, para que a formação seja de qua-

l idade, é necessário investimentos no corpo 

docente, material d idát ico e estrutura da universi-

dade, como explica Scarparo. "Nós investimos, 

principalmente, no corpo docente, trazendo 

profissionais altamente quali f icados. Além disso, 

temos grande preocupação em ter uma propos-

ta de ensino dinâmica e atual izada, com as 

necessidades dos nossos alunos e do mercado 

de trabalho. Portanto, formamos profissionais 

quali f icados e de acordo com o interesse das 

empresas. Nosso material d idát ico é desenvol-

vido para valorizar o prazer no aprendizado, 

além de oferecermos a modal idade EAD, pois o 

profissional que estuda nesse formato tem uma 

melhoria imediata na prática profissional, com 

um aprendizado dinâmico, ági l e que possibilita 

a oportunidade de organizar os próprios estudos 

e reduzir custos." 
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Text Box
Fonte: Gestão RH, São Paulo, ano 17, n. 95, p. 44-48, jul./ ago. 2011.




