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Especial | Educação corporativa

Tendência Empresas também investem na contratação de programas customizados

Economia pede novas competências
KATIA LOMBARDI/DIVULGAÇÃO

Antonio Batista: “Resultados têm sido positivos para as companhias, tanto que a maioria repete a experiência”

Paulo Fortuna
Para o Valor, de São Paulo

As mudanças pelas quais a
economia brasileira passou nos
últimos anos, com reflexos nas
empresas, tiveram resultado di-
reto no mercado de educação
executiva no país. Novas áreas de
especialização passaram a ser
oferecidas e muitas instituições
de ensino começaram a customi-
zar os cursos conforme as neces-
sidades das empresas, o que aca-
bou se revelando um grande su-
cesso neste mercado.

Na área de finanças, por exem-
plo, o crescimento do mercado
de capitais brasileiro e a adesão
do país a normas contábeis inter-
nacionais criaram uma demanda
crescente pela atualização dos
profissionais. A Fundação Insti-
tuto de Pesquisas Contábeis,
Atuariais e Financeiras (Fipecafi)
desenvolveu um MBA em finan-
ças, comunicação e relações com
investidores , respondendo à ne-
cessidade gerada pelo grande
número de empresas que abri-
ram capital na Bolsa.

“O profissional de RI em geral
era alguém da área de finanças
que acabava acumulando a fun-
ção dentro da empresa. Hoje, a
função do RI cresceu de impor-
tância e a necessidade de espe-
cialização é muito maior”, afirma
Luiz Paulo Lopes Fávero, diretor
de Cursos da Fipecapi.

As mudanças introduzidas na
contabilidade brasileira com a
convergência das normas brasi-
leiras de contabilidade às normas
internacionais (IFRS) também es-
timularam a criação de cursos na
Fipecafi ainda em 2007, mesmo
que algumas companhias te-
nham começado a adotar esse pa-
drão nos balanços em 2009 e a

obrigatoriedade legal para todas
as empresas tenha ficado para o
primeiro trimestre de 2011. “Os
profissionais que buscaram a es-
pecialização no início tiveram
grande vantagem competitiva no
mercado profissional”, diz o dire-
tor da instituição de ensino, que
oferece MBA em IFRS.

Com a necessidade de melho-
rar as competências internas, as
empresas também estão investin-
do fortemente na contratação de
programas de ensino customiza-
dos, ou seja, cursos desenhados
pelas instituições para se adequar
ao seu modelo de negócio.

“Nós vamos ao mercado, ve-
mos o que as empresas necessi-
tam e em cima disso, estrutura-
mos a conteúdo dos cursos”, ex-
plica Luca Borroni, diretor de
Educação Executiva do I n s p e r,
instituição que figura entre as 30
melhores escolas de negócios do
mundo e entre as três da América
Latina, de acordo com o ranking
do “Financial Times”. Borroni res-
salta que a customização é uma
tendência global, que tem sido
seguida com sucesso no Brasil.

O objetivo dos programas cus-
tomizados do Insper é aprimorar
competências organizacionais
relativas a temas fundamentais
as empresas, como lideranças,
comportamento organizacional
e gestão de recursos humanos,
estratégica, governança, opera-
ções, marketing, tendências glo-
bais e finanças, entre outros.

“Estamos na era dos progra-
mas customizados”, afirma o di-
retor de educação executiva da
Fundação Dom Cabral (FDC), An-
tônio Batista. De acordo com Ba-
tista, hoje 40% dos cursos minis-
trados pela FDC são ministrados
nesse modelo voltados para as
empresas. Segundo o diretor, os

resultados têm sido positivos pa-
ra as companhias, tanto que a
grande maioria volta a repetir a
experiência. “A taxa de recompra
de nossos cursos customizados é
de 2/3”, afirma o diretor de edu-
cação executiva da FDC.

A Fundação Getúlio Vargas
mantém FGV in company. O cor-
po docente é formado por pro-
fessores que foram ou são execu-
tivos ou consultores atuantes no
mercado e que tenham tanto for-
mação acadêmica quanto expe-
riência prática. O objetivo é que o
professor seja um facilitador do
debate e da troca de ideias entre
os executivos da empresa.

Já a ESPM, para construir pro-
gramas sob medida para cada
empresa, realiza um trabalho se-
melhante ao de uma consultoria:
faz o levantamento das necessi-
dades específicas de cada empre-

Interesse por
governança
é crescente
De São Paulo

Novas frentes de negócios e se-
tores econômicos que retoma-
ram a vitalidade nos últimos
anos estão entre os mais deman-
dados nas escolas de negócios.
Fatores como a abertura de capi-
tal e a entrada maciça de investi-
mentos estrangeiros aumenta-
ram a liquidez e a competitivida-
de das empresas, mas também a
necessidades de formação de no-
vos quadros executivos.

“Um dos cursos mais procura-
dos em nossas unidades é o de
gestão de obras e construção ci-
vil”, diz o diretor do FGV Manage-
ment Rio, Mario Pinto.

A Fundação Instituto de Pesqui-
sas Contábeis, Atuariais e Financei-
ras (Fipecafi) teve grande procura
no curso de gestão de ativos bioló-
gicos, destinado aos profissionais
que devem atribuir valor aos pro-
dutos agrícolas nas demonstra-
ções contábeis. “O interesse por es-
se tipo de curso é resultado dos
grandes investimentos realizados
no setor de agribusiness no Brasil”,
diz o diretor de cursos da Fipecafi,
Luiz Paulo Lopes.

A preocupação com a susten-
tabilidade e a governança corpo-
rativa também vêm estimulando
a criação de MBAs e cursos de es-
pecialização, nos mais diversos
segmentos. A Escola Politécnica
(Poli) da USP oferece o MBA sus-
tentabilidade em tecnologia da
informação e comunicação, vol-
tados para profissionais de TI. O
Centro Universitário Belas Artes
possui um curso de pós-gradua-
ção em arquitetura, cidade e sus-
tentabilidade. O Mackenzie abri -
ga a especialização em sustenta-
bilidade e governança corporati-
va e responsabilidade social.

A modalidade a distância
chega a custar 75% menos
Tom Cardoso
Para o Valor, de São Paulo

Os cursos a distância deixaram
há muito de ser sinônimo de su-
perficialidade e de baixa quali-
dade para se tornar hoje tão im-
portantes — e conceituados —
quanto os melhores cursos pre-
senciais. Vários fatores contribuí-
ram para esse fenômeno. Num
país em que até as cidades de mé-
dio porte apresentam problemas
de mobilidade urbana, a possibi-
lidade de ganhar conhecimento
sem precisar sair de casa tornou-
se um atrativo dos mais valiosos.

O perfil do aluno brasileiro
também mudou nos últimos
anos. Até pouco tempo, os cur-
sos de EAD (Ensino a Distância)
eram procurados por profissio-
nais na faixa dos 30 anos que
precisavam progredir na carrei-
ra e optavam por um segundo
curso para aprimorar o conheci-
mento. Hoje, é possível fazer
cursos a distância em quase to-
dos os níveis de ensino (médio,
técnico, graduação e pós-gra-
duação), sem que ocorra uma
queda da procura pelos cursos
livres, que também estão cres-
cendo, assim como os cursos
corporativos (o mercado de tra-
balho exige hoje uma atualiza-
ção constante). A questão finan-
ceira é outro fator importante:
por exigirem menos infraestru-
tura, os cursos a distância quase
sempre têm preços mais baixos
do que os cursos presenciais –
numa mesma instituição o valor
para a modalidade a distância
chega a ser 75% mais baixo.

E a qualidade? Para Luciano
Sathler, diretor da Abed (Asso-
ciação Brasileira de Educação a
Distância) e consultor de EAD da
Universidade Presbiteriana Ma-
ckenzie, os cursos a distância não
só superaram o preconceito,
competindo de igual para igual
com os cursos presenciais, como
seus alunos passaram a ser dis-
putados pelo mercado de traba-
lho por apresentarem caracterís-
ticas que nem sempre são encon-

tradas nos alunos formados nos
cursos convencionais. “À medida
que mais gente se forma nos cur-
sos de EAD e vai bem no mercado
de trabalho, assumindo cargos
importantes em empresas priva-
das ou conseguindo ótimas colo-
cações com concursos, o precon-
ceito cai”, afirma Sathler.

De acordo com o diretor da
Abed, o aluno de EAD chega ao
mercado de trabalho trazendo
duas características que o dife-
renciam dos alunos presenciais:
o bom conhecimento em infor-
mática, pois o próprio curso exi-
ge que o aluno adquira habili-
dade com as ferramentas tecno-
lógicas à disposição, e a discipli-
na. “O aluno de EAD não tem o
professor para pegar no pé e co-
mo os cursos a distância hoje
são tão rigorosos quanto os pre-
senciais, ele acaba criando este
senso de autodisciplina, de au-
t o g e s t ã o”, observa Sathler.

Dados do Censo da Educação
Superior de 2011, último grande
estudo sobre o tema, realizado
pelo Inep (Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira), mostram
que o curso de pedagogia conti-
nua sendo o que mais atrai estu-
dantes em graduações a distân-
cia no Brasil – atualmente, a ca-
da cem alunos matriculados
neste modelo, 30 são de pedago-
gia. O curso de administração
aparece em segundo lugar. O
mesmo Censo aponta que o nú-
mero de matriculados em cursos
de graduação pela internet já
corresponde a 14,6% do total de
matrículas no ensino superior,
número que só tende a crescer
nos próximos anos. “A tendência
é que não exista nem mesmo di-
visão entre os dois tipos de cur-
so, mas, sim, que eles sejam
complementares”, ressalta Ivete
Palange, membro da Abed e
uma das coordenadoras do Cen-
so da EAD. “Até pouco tempo,
existia uma Secretaria de Educa-
ção a Distância, agora incorpo-
rada pelo Ministério da Educa-
ção. O importante será apren-

der, não importa o modelo esco-
l h i d o”, opina Ivete.

O mais ambicioso projeto en-
volvendo o ensino a distância é a
Universidade Virtual do Estado
de S. Paulo (Univesp), criada pelo
governo de São Paulo, que ofere-
cerá cursos superiores semipre-
senciais de graça. A Univesp deve
iniciar suas operações no ano
que vem – a expectativa é chegar
a 24 mil alunos em quatro anos.
A ideia dos idealizadores é que
parte dos cursos seja proposto e
ministrado em parcerias com as
universidades estaduais de São
Paulo e com as Faculdades de Tec-
nologia de São Paulo (Fatec-SP).
Nos primeiros anos, serão oferta-
dos os cursos de licenciatura em
língua portuguesa e em matemá-
tica, bacharelado em sistemas
para comércio eletrônico e em
segurança da informação, tecno-
logia em processos gerenciais, li-
cenciatura em ciências, engenha-
ria da computação, engenharia
de produção, especialização em
formação de educadores para
linguagem brasileira de sinais
(Libras) e especialização em for-
mação de professores de enge-
nharia, entre outros.

“E não podemos deixar de
apontar outro fenômeno: cresce
cada vez mais o número de brasi-
leiros que fazem cursos a distân-
cia no exterior. Os da Universida-
de de Harvard estão entre os mais
procurados”, destaca Sathler. “Se
alguém tinha algum tipo de dú-
vida sobre o nível de excelência
dos cursos online, depois que
Harvard acertou aquela parceria
com o MIT ninguém terá mais”,
diz o diretor da Abed. A frase, em
tom de brincadeira, refere-se à
parceria acertada recentemente
entre a Universidade de Harvard
e o Instituto de Tecnologia de
Massachusetts (MIT), duas das
maiores instituições acadêmicas
(e rivais), para a criação de cursos
online gratuitos. Assim como na
caso da Univesp, a parceria entre
Harvard e MIT também terá a
participação de outras institui-
ções de ensino superior.

sa, conhece suas expectativas de
resultado e o perfil dos profissio-
nais que irão participar das ativi-
dades e envia uma proposta de
trabalho. Após a aprovação, a
análise do conteúdo proposto é
aprofundada, em um processo
que busca garantir que as ques-
tões discutidas sejam pertinen-
tes ao dia-a-dia dos profissionais
em treinamento.

No Ibmec, a equipe voltada a
desenvolver soluções customiza-
das é composta por consultores
de negócios, que mantém conta-
to direto com clientes e são os
responsáveis pela identificação
inicial de seus necessidades, e
por coordenadores acadêmicos e
professores, com o objetivo de
garantir a adequação dos con-
teúdos à realidade das empresas.

O diretor Acadêmico do Busi-
ness School São Paulo (BSP) e di-

retor-executivo da Anamba (As-
sociação Nacional de MBA). Ar-
mando Dal Colletto, destaca a
importância de os executivos in-
vestirem em cursos que tenham
certificações e selos de qualidade
de padrão internacional, que ga-
rantam a excelência do ensino e,
consequentemente, maior retor-
no para o aluno.

“Há MBAs que apesar de cum-
prirem requisitos legais, não
agregam valor a quem faz o cur-
so. Alguns tem baixíssima índice
de internacionalização, por
e x e m p l o”, citando uma das ca-
racterísticas mais valorizadas
nos cursos voltados para a educa-
ção executiva. Na BSP, o MBA Exe-
cutivo, por exemplo, é ministra-
do em conjunto com Universida-
de Politécnica da Catalunha
(UPC) e o aluno recebe o certifi-
cado das duas instituições.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 nov. 1 e 2 dez. 2012, Especial Educação corporativa, p. G8.




