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Cresce número
de cursos de
especialização
montados
especificamente
para atender
funcionários de
grandes empresas

Daniela Tófoli

nal der sorte, poderá ser até que ela
saia de graça e com a chance de ser
feita em sua própria casa. O sonho
de consumo de empresas e funcio-
nários existe e tem nome: são os
programas in company.

Direcionados às grandes redes
que precisam qualificar seus funcio-
nários e desejam um curso mais es-
pecífico, voltado a sua realidade, eles
passaram a ser a menina-dos-olhos
das universidades nos últimos anos.

Apenas a Fundação Getulio Vargas
(FGV) tem 40 tipos de curso à dispo-
sição das empresas. Eles estão dividi-
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ós-graduação sob medida,
no local de trabalho e com
preço menor. Se o profissio-



dos em três tipos: capacitação interna,
customizados e MBA. O primeiro tem
como objetivo passar habilidades a um
determinado grupo de profissionais da
empresa contratante, como matemáti-
ca financeira, por exemplo. "São cur-
sos a distância que grandes redes nos
pedem com o objetivo de passar o
mesmo conteúdo para todas as unida-
des do país", explica o diretor executi-
vo da FGV Online, Carlos Longo.

Já os cursos customizados são
montados para áreas específicas das
empresas, com um material didático
próprio. "Temos de saber como cada
contratante funciona e o que quer en-
sinar aos funcionários para montar o
conteúdo do curso", diz Longo. "É um
trabalho totalmente diferenciado."

Mas a área que mais cresce na
FGV Online é a do MBA, sendo que
a maioria ocorre a distância. "Ofe-
recemos as disciplinas do MBA
tradicional e toda uma parte com-
plementar focada na empresa." A
SulAmérica, conta, é um dos clien-
tes. "Temos funcionários de dez Es-
tados da companhia fazendo o MBA
e a vantagem é que todos receberão
formação do mesmo nível. Com o
MBA in company não há o risco de
uma empresa ter vários profissionais
pós-graduados, mas cada um com
um padrão." Outra rede que procu-
rou a FGV foi o Grupo Pão de Açú-
car, que está formando sua segunda
turma no MBA (leia à pág. 70).

De acordo com Longo, a procura
pelos cursos in company vem mesmo
aumentando ano a ano. "O crescimen-
to tem sido de 30% ao ano e deve au-
mentar." Tudo porque, além do con-
teúdo específico, esses cursos são
mais baratos para as empresas e para

os funcionários. "Os custos são redu-
zidos em cerca de 30% e os funcioná-
rios costumam pagar apenas 5% ou
10% do valor da mensalidade. O res-
tante é bancado pela companhia."

Além disso, há o fator comodi-
dade. O aluno não tem de se deslo-
car para o local de aula e pode fazer
o curso no horário que tem livre.
"Esse tipo de curso é voltado para o
profissional moderno, geralmente
médios e altos gerentes que fazem
tudo pela internet e têm de ser, in-
clusive, cada vez mais habilitados a
fechar negócios, ler e escrever pelo
computador", afirma. "Mas o estu-
dante tem de ser organizado, tem de
saber administrar seu tempo."

velocidade do curso ao que deseja e
pagar menos pelo curso."

Na ESPM, o MBA fica mais ba-
rato porque a infra-estrutura do cur-
so, como salas de aula e bibliotecas,
é oferecida gratuitamente. "Nossas
aulas, na maioria dos casos, são pre-
senciais." Geralmente, conta Flávia,
são as empresas que procuram a es-
cola pedindo um curso específico.
"Ela diz quais são seus objetivos,
nós avaliamos o perfil dos funcio-
nários, descobrimos como é o coti-
diano da companhia e montamos o
programa mais adequado."

Grandes redes, como a Coca-
Cola, estão entre os clientes do MBA
in company da ESPM, que tem visto

Nos cursos in company da Esco-
la Superior de Propaganda e Mar-
keting (ESPM), é preciso ir até a fa-
culdade. Com várias opções para as
empresas nas áreas de negócios, co-
municação e marketing, os MBAs
são procurados por companhias que
querem investir em seus funcioná-
rios com foco na sua realidade. "A
vantagem é que as empresas ganham
profissionais mais qualificados,
atualizados e aptos a lidar com os
problemas do cotidiano", explica a
diretora-acadêmica de mercados da
ESPM Business School, Flávia Fla-
mínio. "E ainda podem adequar a

sua procura aumentar cerca de 10%
ao ano. "Muitas vezes, as empresas
pagam o curso integralmente", afir-
ma. "Mas o estudante tem de se com-
prometer e levar a sério o curso para
ser aprovado." Apesar dos cursos se-
rem in company, todo aluno tem de
passar no processo de seleção para
começar a pós-graduação. "Eles fa-
zem o mesmo exame do processo
seletivo da pós-graduação aberta e
passam pelas mesmas avaliações
durante o curso", explica Flávia. "Já
tivemos casos de executivos que co-
laram na prova e foram reprovados.
A exigência é a mesma porque no
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diploma não vai escrito que o MBA
foi in company. É um certificado
como os outros, que valem para a
contratação em qualquer empresa."

A ESPM tem sete cursos de pós-
graduação ou MBA in company
sendo aplicados hoje. "A tendência
é que esse número cresça cada vez
mais porque os negócios estão mais
complexos, as novidades surgem
diariamente e as empresas precisam
de profissionais superatualizados."

Com a contratação de um curso in
company, as redes podem controlar de

perto a qualidade do ensino, direcionar
o conteúdo e enfocar a especialização
a partir de suas necessidades. "Não
adianta o mercado ter cursos aber-
tos excelentes se eles não preenchem
as necessidades das companhias",
aponta a diretora da ESPM.

A integração entre funcionários de
diversas unidades e a adequação prati-
camente total à agenda dos executivos
- já que é a empresa que decide dias,
horários e duração do curso - são mais
algumas vantagens. "A desvantagem é
que em um curso fechado não há troca

de experiência com profissionais de ou-
tras empresas, que apresentam outras
dificuldades e outras soluções. Mas o
restante é só vantagem."

Carlos Longo discorda de Flávia.
Para ele, quando uma empresa bus-
ca um curso fechado, realmente não
favorece a troca de experiência com
colegas de outras redes, mas como
há estudantes de muitos Estados, o
contato com realidades diferentes é
constante e supre totalmente essa
ausência. "Os alunos são obrigados
a fazer trabalhos em grupo justamen-
te para que essa troca ocorra", reite-
ra o coordenador da FGV Online.

É assim que acontece também
com os alunos da Yamaha que es-
tão fazendo a pós-graduação lato
sensu in company no Centro Aca-
dêmico Nove de Julho (Uninove).
O curso de planejamento estraté-
gico empresarial ocorre a distância
e foi fechado para um grupo de re-
vendedores das concessionárias
Yamaha em todo o país.

"Nós já tínhamos esse curso de
pós-graduação aberto e a empresa
o descobriu", conta Ângelo Palmi-
sano, pró-reitor-acadêmico adjunto
do campus Vergueiro da Uninove.
"A empresa nos procurou para fa-
zer um convênio e adaptamos todos
os cases para a sua realidade."

O curso in company da Uninove
tem cerca de 90 alunos e duração de
um ano. Ele é pago pela empresa e
prevê encontros presenciais em vá-
rias cidades onde há alunos, como Be-
lo Horizonte (MG) e Salvador (BA).

Ângelo Palmisano, da
Uninove: "Agilidade é um dos
trunfos dos cursos in company"
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"Não é toda região do" Brasil que
tem um curso disponível como a
empresa deseja, então, vale mais a
pena escolher um e disponibilizá-
lo via internet para profissionais em
qualquer cidade", esclarece.

O pró-reitor comenta que várias
empresas têm procurado a universida-
de para a contratação de cursos nesse

formato e que a tendência é de que
eles cresçam cada vez mais no mer-
cado. "Todo mundo sai ganhando: o
funcionário se atualiza e faz uma pós-
graduação, e a companhia ganha um
profissional mais capacitado dentro
da sua realidade de trabalho."

As empresas estão tão interessa-
das nesse tipo de pós-graduação que

tem universidade se preparando para
oferecer cursos in company nesta eta-
pa do ensino superior. A Anhembi
Morumbi é uma delas. Desde 2000,
ela já oferece cursos de graduação e,
em 2005, deverá começar seu pri-
meiro MBA nesse modelo. "Es-
tamos trabalhando para abrir a pri-
meira turma em 2005", conta Ana
Maria Guimarães, uma das coorde-
nadoras de curso da universidade.

Orlando Pilatti, coordenador-geral
de cursos e instituições de ensino su-
perior da Secretaria de Educação Su-
perior do Ministério da Educação
(MEC), explica que cada empresa po-
de organizar seu curso in company,
mas, para que ele tenha valor de uma
pós-graduação, é preciso seguir uma
série de orientações do ministério. "Os
cursos stricto sensu [mestrado e dou-
torado] precisam estar dentro das nor-
mas pré-estabelecidas para serem vá-
lidos e, ainda, obedecer a uma carga
horária mais rigorosa", informa. "Já
os lato sensu, por exemplo, são mais
flexíveis e têm uma regulamentação
mínima, mas, para iniciá-lo, o estu-
dante precisa ter terminado a gradua-
ção. É aí que se incluem os MBAs."

Preocupado com a grande oferta
desses cursos, Pilatti faz um alerta
para as companhias: "É preciso che-
car a qualidade do curso e verificar
se o conteúdo que dizem oferecer
está dentro do que elas procuram."
Para isso, sugere, um bom caminho
é ver se pelo menos 50% do corpo
docente tem mestrado ou doutora-
do e se a carga horária é de, no mí-
nimo, 360 horas. "É preciso ficar
atento para não comprar qualquer
curso, tem muita coisa ruim sendo
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oferecida", avalia.

Fonte: Guia de Pós Graduação, ano 4, n. 4, p. 60-63, 2005.




