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A atual realidade brasileira, com a ex-
plosão do consumo estimulado pela 

ascensão da classe C, a transformação 
dos meios de comunicação e as mudan-
ças na relação das pessoas com a mídia, 
exige que os profissionais de comunica-
ção adquiram novas habilidades. “Não 
tem segredo: quem não busca novos ca-
minhos fica para trás. E quando se trata 
de um mercado onde o principal produ-
to é o intangível, as ideias, estar sempre 
atualizado é essencial”, adverte Gilberto 
Guimarães, coordenador dos cursos de 
Pós-MBA de Liderança da HSM Educação.

 Conforme previu o renomado pensa-
dor empresarial Peter Druker, a educação 
contínua sera um dos setores de cresci-
mento mais importantes dos próximos 
anos. O Brasil, tendo se posicionado en-
tre os dez maiores do mundo no merca-
do da educação, confirma a teoria.

Esse clima de euforia, estimulado pelo 
bom momento vivido pela economia na-
cional, está gerando frutos: com o cresci-
mento das organizações, aumenta a pro-
cura por profissionais capacitados e, pa-
ra suprir essa demanda, programas de 
treinamento ganham cada vez mais im-
portância. 

Como bem disse Nelson Mandela, a 
educação é a arma perfeita para se criar 
um mundo melhor. “É fato: um país  em 
ascensão necessita de bons profissionais 
e, para isso, a educação desde a base é im-

TreinamenTo

A era do self-service
Empresas oferecem cursos in company, universidades corporativas e  
outros recursos para manter os funcionários atualizados

Por Renata Batochio

portantíssima”, afirma Luciana Machado, 
gerente de recursos humanos da Netsho-
es, que coordena a Escola de Negócios 
Netshoes. 

“Com a velocidade em que as mudan-
ças ocorrem, toda empresa precisa estar 
atenta às necessidades de capacitação 
e desenvolvimento de sua equipe”, ava-
lia Luciana Pandolfi, gerente de RH do 
Grupo Folha. “Treinamento deve estar 
na planilha de investimentos, não na de 
gastos”, complementa Helena Costa, co-
ordenadora da Motorola University, que 
responde por uma área da companhia 
que já treinou mais de 50 mil funcioná-
rios. “As organizações precisam investir 
nas pessoas  para que elas cresçam, con-
sigam sobreviver e se perpetuar no mer-
cado”, diz. 

Os profissionais, por sua vez, devem to-
mar as rédeas de suas carreiras e se ques-
tionar, constantemente, sobre o que é ne-
cessário aprender para continuar adqui-
rindo novas habilidades, conhecimentos, 
relacionamentos e hábitos. “Vivemos na 
era em que o trabalhador é o principal 
responsável pelo gerenciamento de sua 
carreira. Ter consciência disso é indis-
pensável para ascender”, completa Jac-
ques Gelman, diretor do núcleo de varejo 
do FGV in Company (programa da Fun-
dação Getúlio Vargas responsável pela 
customização do conteúdo desenvolvi-
do pela FGV para atender às deman-

Os caminhos são variados: grandes 
e renomadas instituições de ensino, 
como Fundação Getúlio Vargas, 
Ibmec, Insper, Fundação Dom Cabral, 
ESPM/Miami Ad School, entre outras, 
possuem uma ampla programação 
compatível com todos os gostos, 
bolsos, áreas e perfis. “Hoje é difícil 
arrumar uma desculpa para não 
estudar. Existem vários cursos muito 
bons, em todos os horários, outros que 
podem ser feitos pela internet e, até, de 
graça”, destaca Patrícia Fuzzo, diretora 
de recursos humanos da Ogilvy. 

“Na verdade, tudo o que se 
aprende, os conceitos de marketing, 
independentemente da escola 
ou do ambiente, são sempre os 
mesmos”, revela o professor Paulo 
Sérgio Quartiermeister, da ESPM. “O 
que surge de novo são palavras da 
moda”, salienta. Por isso, segundo 
ele, o que faz a diferença entre um 
profissional que se recicla e outro 
que fica parado, é que o segundo não 
consegue acompanhar, em tempo 
real, as novidades que surgem a cada 
dia. “Aquele que está preocupado em 
inovar, vai atrás e acaba encontrando 
condições ideais para aplicar, na 
prática, a teoria que foi aprendida na 
escola”, acredita Quartiermeister.

Além das escolas, as próprias 
agências contam com programas 

Oferta variada, horários alternativos
de desenvolvimento profissional 
que vão desde estágios em outras 
áreas da empresa até intercâmbio 
com parceiros internacionais. “Em 
suas devidas proporções, essas 
experiências podem ser muito 
enriquecedoras”, garante Jacques 
Gelman, do FGV in Company. Fica a 
dica dos profissionais do ramo: se você 
ainda não tiver isso claro, converse 
com o RH e descubra quais são as 
possibilidades que tem para crescer 
dentro de sua empresa. 

Helena Costa, da Motorola University: área já treinou mais de 50 mil funcionários

Paola Zingman, da Lattitud: curiosidade é chave para quem trabalha com digital

Quartiermeister, da Miami Ad School: 
inovadores transformam teoria em prática
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Pesquisa de clima
Pare por dois minutos e descubra o quanto está satisfeito no seu trabalho:

•	Você	se	sente	valorizado	e	reconhecido?	

•	Considera	seu	chefe	um	bom	gestor?

•	Faz	o	que	gosta	ou	o	que,	pelo	menos,	o	interessa?

•Tem	autonomia	para	criar?

•	Está	adquirindo	novos	conhecimentos?	

•	Seu	networking	está	sendo	ampliado?

Se	a	maioria	das	respostas	foi	sim,	você	está	no	caminho	certo.	 
Caso	contrário,	de	duas	uma:	ou	o	RH	da	sua	empresa	está	 
deixando	a	desejar	ou	você	está	no	emprego	errado.

Como gerenciar sua carreira
•Trace	seu	objetivo	profissional

•	Estabeleça	metas	de	curto,	médio	e	longo	prazos	na	empresa	 
		e	revise-as	constantemente

•	Inove	sempre,	mas	saiba	quando	não	reinventar	a	roda

•	Saiba	ser	dinâmico,	antecipando	cenários	e	planejando	 
diante	dos	objetivos	da	empresa

•	Estude,	ainda	que	a	empresa	não	o	incentive	 
		(formações/atualizações	tanto	técnicas	como	comportamentais)

•	Reconheça	as	prioridades	da	empresa	e	sua	mutabilidade

•	Saiba	delegar	ações	e	confiar	na	equipe

•	Reconheça	os	problemas	com	soluções,	não	desculpas

Fonte:	Luciana	Machado,	RH	da	Netshoes

das de empresas, universidades corpora-
tivas, organizações públicas e entidades 
do terceiro setor).

“Não é aconselhável ficar esperando 
que a empresa crie o seu plano de car-
reira. Você tem de saber aonde quer che-
gar. E, para isso, é importante investir no 
caminho”, completa o professor Gilber-
to Guimarães, da HSM. “Curiosidade é 
uma estrada nem sempre reta, mas sem-
pre ativa para todo profissional que de-
seja e precisa se manter atualizado sobre 
sua área e seu segmento”, acredita Paola 
Zingman, diretora-geral da Lattitud, agên-
cia do grupo Havas.

“Nosso mundo de comunicação digital, 
por exemplo, é muito dinâmico. Hoje po-
demos trabalhar com posicionamento de 
sites para buscadores de uma maneira e, 
amanhã, o Google mudar o algoritmo de 
busca. Toda técnica de trabalho tem de ser 
refeita. Ou seja, um bom profissional deve 
sempre conciliar curiosidade sobre técni-
ca com curiosidade sobre comportamen-
to do consumidor”, aconselha.

Ao gosto do freguês
O incremento do talento deve ser cada 

vez mais “self-service” do que “à la carte”. 
Ou seja, a empresa deve oferecer alterna-
tivas, mas cabe ao profissional se servir do 
que mais lhe convém. Por outro lado, se 
a empresa opta por ampliar seus aportes 
em educação, precisa construir um clima 

compatível com essa nova postura.
“Investir na formação, incentivar o de-

senvolvimento do profissional e oferecer a 
ele uma liderança despreparada é dar um 
tiro no pé. Quem adquire novas habilida-
des quer colocá-las em prática o quanto 

antes. Podar essa atitude, não contando 
com um ambiente para isso, pode ser fatal 
para uma organização”, alerta Marcos Vo-
no, RH do Ibmec. Por isso, os líderes devem 
estar capacitados para conduzir sua equi-
pe rumo aos objetivos organizacionais.

“Percebe-se que a preocupação sobre a 
importância da formação profissional, que 
é muito comum nas empresas em geral, 
ainda não se tornou uma característica do 
mercado de comunicação”, observa Paulo 
Sérgio Quartiermeister, diretor da Miami 
Ad School/ESPM. É verdade que compa-
nhias de comunicação como um todo ain-
da não aplicam grandes verbas na forma-
ção de seus profissionais, mas se mostram 
atentas à importância de contribuir com 
seus funcionários para que eles possam 
gerenciar suas carreiras de forma eficiente. 

“Não dá para ser diferente, já que está 
cada vez mais claro que a capacidade de 
absorver novos e conhecimentos é uma 
das habilidades indispensáveis aos talen-
tos do mundo corporativo”, alerta Gilberto 
Guimarães, da HSM. “O publicitário tem 
de estar preparado tecnicamente para lidar 
com as tecnologias de sua profissão, que 
não param de proliferar”, conclui.

Luciana Pandolfi, do Grupo Folha: empresa precisa estar atenta à capacitação de sua equipe
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1505, p. 104-106, 16 abr. 2012.




