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O presidente da Bristol Myers-Squibb, Mário Grieco, diz que a idéia é investir no crescimento das pessoas no longo prazo  

A companhia farmacêutica americana Bristol Myers-Squibb está dando mais um passo para 
consolidar seu crescimento no país e atingir a meta de aumentar suas vendas em 10% a cada 
ano. Desta vez, no entanto, o lançamento não se refere a nenhuma nova droga: a empresa quer 
apostar seriamente na formação de pessoas para colher frutos no médio e longo prazo. A partir de 
2004, começa a funcionar oficialmente, de forma estruturada, a Universidade Corporativa BMS, 
iniciativa da filial brasileira da corporação e pouco comum na indústria farmacêutica.  

"Para haver um crescimento no longo prazo é fundamental investir em pessoas", diz o presidente 
da empresa no país, Mário Grieco. "E não adianta apenas oferecermos cursos, é preciso avaliar a 
necessidade de cada indivíduo. À medida que você prepara as pessoas, você também ajuda a 
retê-las na companhia."  

Em vez de uma estrutura unificada, a Bristol dividiu a universidade em seis diferentes escolas: 
desenvolvimento e gestão de pessoas; ciência superior; tecnologia e processos; relacionamento 
com o mercado; escola de negócios e escola funcional. O modelo foi desenvolvido com a ajuda da 
Fundação Dom Cabral, de Belo Horizonte (MG). As ferramentas e aulas serão ministradas, em sua 
maior parte, por executivos da própria empresa, em parceria com consultores externos que 
devem auxiliar na parte didática.  

Cerca de 70% das aulas serão presenciais, nas próprias instalações da Bristol, e 30% virtuais. Os 
primeiros cursos começaram a ser aplicados há dois meses, mas ainda sem a divisão por escolas. 
"A idéia é utilizar o máximo do conhecimento interno da companhia", afirma Felipe Westin, diretor 
de recursos humanos. "Isso ajuda tanto os altos executivos, que precisam se preparar, como o 
restante da corporação, que aprende com foco no negócio da empresa."  

Mais que uma central de treinamento, o objetivo da universidade corporativa da empresa 
farmacêutica é oferecer educação e uma melhor formação para as equipes, explica Westin. "Isso, 
claro, sempre visando a melhoria e geração de resultados para os nossos negócios."  

Grieco, um dos mentores da iniciativa, será o reitor da nova universidade. E cada escola terá 
também seu diretor, em geral um diretor da própria companhia. Westin, por exemplo, do RH, vai 
dirigir a escola de desenvolvimento e gestão de pessoas. Os seis diretores, mais o reitor, formarão 
o Conselho da universidade, que vai decidir sobre questões estratégicas e estrutura dos cursos. 
Além deles, as escolas terão coordenadores responsáveis por discutir a grade curricular, fazer a 
alocação de recursos e operacionalizar o desenvolvimento dos cursos em todas as escolas.  

Apesar de ser voltado inicialmente para funcionários da BMS, um dos objetivos da universidade 
corporativa é, em breve, começar a oferecer cursos também para clientes, fornecedores e 
parceiros, explica Westin. A companhia tem cerca de 750 funcionários no país, sendo que em 
torno de 300 deles trabalham diretamente no campo, na área de vendas. O faturamento em 2003 



está previsto para cerca de R$ 500 milhões, segundo Grieco, com uma alta de 8% nas vendas. 
(R.L.) 
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