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Soluções educacionais customizadas avançam como estratégia de competitividade. Custos caem

ENSINO PERMANENTE

O

Expectativa de
crescimento para
este ano de cursos
profissionalizantes
é de 30% em
relação a 2011,
que também
cresceu o mesmo
tanto em relação
ao ano anterior.
Os custos, ao
contrário, estão
em declínio

Brasil ainda está longe de ter ín-
dices educacionais como os de
países desenvolvidos e de al-
guns tigres asiáticos, que opta-
ram pela formação escolar co-
mo forma de disputar e ganhar

espaço em um mercado cada vez mais globali-
zado. No entanto, é crescente aqui o investi-
mento em cursos de especialização, pós-gra-
duação e MBA realizado por profissionais e,
em especial, por empresas que precisam
preencher essa lacuna como estratégia de au-
mento da competitividade, atração e retenção
de talentos. Não existem estatísticas gerais no
país que mensurem o número de alunos forma-
dos em cursos realizados após a graduação,
mas é possível medir esse aquecimento pelos
termômetros das escolas de negócios, que es-
tão registrando crescimento significativo nas
parcerias com as companhias que buscam solu-
ções educacionais customizadas, ou seja, cur-
sos sob medida para as suas necessidades.

Carlos Longo, diretor-executivo da HSM
Educação, umas das mais novas neste setor e
cuja carteira tem 30 empresas associadas, não
tem dúvidas ao dizer que a escola surgiu há cer-
ca de um ano em decorrência da demanda do
mercado corporativo. “Nos últimos três anos,
tem crescido acima de 30% em média ao
ano”, diz Longo. Na ESPM-SP, a oferta de cur-
sos in company, os destinados às empresas,
cresceu 45% em 2011, comparativamente ao
ano anterior, segundo o diretor-geral de pós-
graduação da instituição, Licinio Motta, que
prevê crescimento similar este ano. Maurício
Jucá de Queiroz, diretor geral da Fundação Ins-
tituto de Administração (FIA), dá outra medi-
da desse aquecimento: aumento de 9% no fa-
turamento da escola com cursos in company
no ano passado, em relação a 2010.

“A expectativa é manter esse ritmo este
ano”, observa Queiroz, acrescentando que a
demanda está tão forte que a instituição está fa-
zendo parcerias com outras escolas para dar
conta dos pedidos, principalmente os de cur-
sos internacionais. Já o Ibmec mantém seus
números em sigilo, mas seu diretor de negó-
cios, José Luiz Trinta, diz que o mercado cres-
ce exponencialmente e acredita em alta entre
20% e 30% para este ano. Segundo Trinta, o
apetite das empresas por cursos no mercado
aberto, isto é, os que já são oferecidos regular-
mente, também cresceu aproximadamente
30% em 2011. É consenso entre os especialis-
tas que a necessidade de formar mão de obra
especializada cresce à medida que avança a
economia brasileira e as empresas, especial-
mente de grande e médio portes, precisam es-
tar preparadas para atender a essa evolução.

Além de qualificar e preparar os profissio-
nais com foco nos seus negócios, garantir a uni-
formização do conhecimento e reter talentos,
outra vantagem para as companhias com es-
sas parcerias com as escolas de negócios é a fi-
nanceira: os cursos customizados podem cus-
tar de 25% a 30% menos, em média. Um des-
conto possível porque as instituições têm a ga-

rantia das turmas durante o período estabeleci-
do, explica Motta, da ESPM-SP, que fez parce-
rias com 25 empresas e formou cerca de 2 mil
alunos no ano passado, entre cursos curtos de
especialização e pós-graduação. As escolas ob-
servam que o formato de pagamento varia de
acordo com a empresa e com o pacote. Muitas
financiam 100% os cursos de especialização in
company, que são, geralmente, de curta dura-
ção — em torno de 100 horas. Outras exigem
um percentual de contrapartida dos funcioná-
rios, que pode chegar a 50%.

Nos cursos abertos, pós-graduação e
MBAs — com carga superior a 360 horas —,
as empresas têm investido cada vez menos,
diz Longo, da HSM. “As companhias já in-
vestiram muito no passado nesse sentido”,
endossa Queiroz, da FIA, que fechou 2011
com mais de 100 cursos realizados, carteira
de 70 empresas e mais de três mil alunos for-
mados, sendo mais de mil nos programas in
company. “Mas os profissionais que não
têm pós-graduação e MBA podem incorpo-
rar a carga horária, em determinados casos,
de um curso de curta duração como parte
de um de longa duração no futuro”, diz Lon-
go, afirmando que entre 30% e 40% dos alu-
nos seguem esse caminho e acabam fazendo
MBA ou pós-graduação após participar de
um projeto educacional da empresa.

A formatação dos cursos in company pode
ser elaborada apenas pela escola, de acordo
com as necessidades de cada empresa, ou em
parceria com as companhias e as aulas tam-
bém podem ser ministradas em diferentes for-
matos, que vão desde a presença nas salas de
aulas comuns das instituições às aplicadas a
distância e treinamento nos próprios locais de
trabalho. Palestras, seminários e viagens inter-

nacionais, que podem incluir aulas com gurus
das mais diversas áreas, também fazem parte
de muitos pacotes. Conforme os especialistas,
a maior demanda nos cursos de curta duração
recai nas áreas de formação de gestores de pro-
jetos e pessoas, liderança, negociação, marke-
ting digital, finanças e inovação. “São capacita-
ções não oferecidas em boa parte dos cursos
de graduação, em especial de áreas não afins”,
afirma o diretor da FIA.

Rubens Milito Mendonça e Erika Huanca
Maldonado se encaixam nesse perfil. Ela é
gerente de planejamento estratégico e de de-
senvolvimento de pessoas em uma impor-
tante divisão da área de recursos humanos
de uma das maiores instituições financeiras
do país, o Bradesco. Ele é diretor técnico de
projeto de uma multinacional chinesa do se-
tor de telecomunicações, a Huawei. Além
de executivos bem-sucedidos, têm em co-
mum um currículo recheado de cursos reali-
zados após a graduação, entre especializa-
ções e MBAs, que foram definitivos para as
suas conquistas profissionais, afirmam.

“Eu estaria limitado a ser um engenheiro sê-
nior de execução. Meu crescimento profissio-
nal vem da aquisição de conhecimento, de tro-
ca de informações nas salas de aulas, de adqui-
rir e atualizar informações. Eu aplico tudo isso
cotidianamente no trabalho”, afirma Mendon-
ça, que atualmente faz um curso de curta dura-
ção (Executive Development Program) e ga-
rante que não pretende abandonar as salas de
aulas. Erika faz o mesmo curso e também é
adepta da educação continuada. “É importan-
te para a carreira e totalmente aplicável. Você
mantém uma visão atualizada do negócio e
qualificações que fazem a diferença nesse mer-
cado cada vez mais competitivo.”
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Enquanto a educação não ocupar as
prioridades essenciais do governo, as
empresas não poderão cortar investimentos

O nome do jogo é flexibilização, diz o diretor de
pós-graduação da ESPM, que inova com curso
híbrido contendo matérias fixas e opcionais

Instituições detectam muitas mães e chefes
de família em sala de aula, por isso estudam a
oferta de uma agenda com horários flexíveis

A FIA realiza
cursos de curta
duração em sistema
de consórcios, para
permitir a adesão
de empresas
de pequeno porte
em associação

s especialistas são unânimes em
afirmar que o Brasil precisa inves-
tir massivamente em educação
nos mais variados níveis para ga-

rantir a sustentabilidade do crescimento
econômico. “O país tem de triplicar o ensi-
no superior e ampliar em ao menos dez ve-
zes o médio, se quiser continuar crescen-
do”, afirma Carlos Longo, diretor-executi-
vo da HSM Educação, para quem não falta
apenas investimento em infraestrutura no
Brasil: “Há uma carência enorme de profis-
sionais qualificados e o país importa cada
vez mais mão de obra”.

Na falta de políticas que coloquem o inves-
timento em educação no centro das deci-
sões prioritárias de governo, o diretor de ne-
gócios do Ibmec, José Luiz Trinta, acredita

que, se as empresas deixaram de alocar re-
cursos na área, poderá haver um apagão de
mão de obra qualificada em diversas áreas,
entre cinco e dez anos. “Na verdade, são
poucos os graduados no Brasil e muitas esco-
las de graduação têm qualidade questioná-
vel também”, afirma Maurício Jucá de Quei-
roz, diretor-geral da Fundação Instituto de
Administração (FIA).

Conforme o último censo do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE), a mé-
dia de anos de estudo de brasileiros com 15
anos ou mais era de 7,5 anos, em 2009, abai-
xo dos 8 anos que são necessários para a con-
clusão do ensino fundamental, sendo a taxa
de analfabetismo de 9,7%. Na população na
faixa de 15 a 17 anos de idade, somente 50,9%
dos estudantes estavam no grau adequado de
ensino, no mesmo ano. A mesma pesquisa
mostra que apenas 37,9% dos jovens de 18 a
24 anos tinham o ensino médio completo e
48,1% faziam curso superior, em 2009.

s mulheres estão invadindo cada
vez mais as salas de aulas dos
cursos de especialização, pós-
gradução e MBAs. Na ESPM-SP,

o quadro de estudantes se inverteu nos últi-
mos quatro anos e hoje é composto por
55% de mulheres. “Há 10 anos, a presença
feminina girava em torno de 35% a 40%”,
diz o diretor-geral de pós-graduação da
instituição, Licinio Motta. Mesmo a recém-
chegada ao mercado HSM Educação tam-
bém registra aumento da participação femi-
nina, que já alcança metade dos alunos da
escola, conforme Carlos Longo, seu diretor-
executivo. “No começo da formação das
turmas do MBA de Gestão Empresarial,
elas eram em torno de 25% do total de ins-
critos e, atualmente, são em torno de
45%”, diz Longo.

“O Ibmec acompanha e reflete as tendên-
cias do mercado. Se hoje as mulheres têm
presença mais forte nas áreas executivas das
empresas, o mesmo ocorre nas salas de au-
la”, observa o diretor de negócios do Ibmec,
José Luiz Trinta. Maurício Jucá de Queiroz,
diretor-geral da Fundação Instituto de Ad-
ministração (FIA), diz que os homens ainda
são maioria, em torno de 60% no ano passa-
do, mas ressalta que nos últimos anos as mu-
lheres têm conquistado mais espaço tam-
bém nas salas de aulas da instituição.

Segundo Motta, o aumento expressivo
das mulheres tem feito a instituição repen-
sar sua estrutura, modelos de atendimento
e cursos para suprir as necessidades do uni-
verso feminino. “Essas alunas são também
executivas e muitas são mães, chefes de fa-
mília, e precisam de uma agenda de aulas
mais flexível.” Na HSM, segundo Longo, os
departamentos de marketing e de desenvol-
vimento de soluções corporativas também
já começam a avaliar abordagens específi-
cas para atender a esse público.

s escolas estão atentas à crescen-
te demanda por educação conti-
nuada no país e não poupam in-
vestimentos para aproveitar o

potencial do mercado, desenvolvendo for-
matos de cursos para as mais variadas neces-
sidades. O diretor-geral de pós-graduação
da ESPM-SP, Licinio Motta, observa que o
“nome do jogo é flexibilização” na hora de
atrair empresas e profissionais. Por isso, es-
tá lançando um novo programa, o de pós-

graduação em gestão estratégica de merca-
dos, no qual o profissional cursa quatro ma-
térias obrigatórias e escolhe as outras que
são mais adequadas ao seu desenvolvimen-
to, entre 35 disciplinas. “Nas universidades
americanas, cursos assim são normais, mas
no Brasil são novidade no lato sensu e esta-
mos sendo pioneiros”.

A HSM Educação está lançando suas pri-
meiras turmas de MBAs, com cursos nas
áreas de gestão empresarial, gestão de proje-
tos e marketing. Carlos Longo, diretor-exe-
cutivo da escola, afirma que o diferencial da
HSM, além de oferecer conteúdos diferen-
ciados para o mercado executivo, é agregar

aulas com personalidades reconhecidas no
cenário internacional de negócios. O Ibmec
continuará apostando nos formatos volta-
dos às necessidades específicas, sejam de ne-
gócios ou comportamentais, afirma o seu di-
retor, José Luiz Trinta.

Já a Fundação Instituto de Administração
(FIA) está incrementando a oferta de cursos
de curta duração, realizados fora do Brasil e
em parcerias com outras escolas, e os consór-
cios para cursos in company. Estes últimos são
realizados pela FIA desde 2009 a atendem às
necessidades de empresas de menor porte,
quatro no máximo, que sozinhas não pode-
riam financiar esse tipo de investimento.
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Escolas investememnovos formatos
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O país tem de
triplicar o ensino
superior e ampliar
em ao menos dez
vezes o médio, se
quiser continuar
crescendo

Carlos Longo
Diretor executivo
da HSM Educação

Presença
feminina
amplia
seuespaço

Paísaindatem
poucosgraduados,
acreditaMaurício

Queiroz,daFIA
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 29 fev. 2012, Primeiro Caderno, p. A4-A5.




