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associados em cinco municípios do Grande Rio,
como Caxias, Matos, Majé, Silva Jardim, além do
bairro da Lapa, na capital.

"A universidade leva competência para a comuni-
dade e, em contrapartida, os alunos-instrutores rece-
bem uma bolsa", diz Aldemar Jahan, professor e asses-
sor de desenvolvimento estratégico da Unigranrio.
Como a iniciativa foi bem-sucedida, o modelo foi leva-
do a outros sindicatos, como o Sindicato dos Traba-
lhadores de Água, Esgotos e Meio Ambiente do Rio de
Janeiro e o Sindicato das Padarias, que serão informatizadas
pelos estudantes da Unigranrio a partir de deste ano.

Já a Faculdade Silva Serpa, em São Pedro da Al-
deia, na Região dos Lagos, também no Rio de Janei-
ro, optou por fazer parcerias com órgãos públicos.
Com a prefeitura, por exemplo, mantém um convê-
nio técnico-científico no desenvolvimento de traba-
lhos conjuntos, promoção de cursos de capacitação
na área educacional, promoção de eventos culturais
e pedagógicos. Com a Marinha (Base Aeronaval de
São Pedro da Aldeia) possui um convênio para está-
gio e com o Instituto do Patrimônio Histórico Nacio-
nal (Iphan) possui uma parceria de apoio ins-
titucional para a promoção do curso de pós-gradua-
ção de Educação Patrimonial.

"Só podemos estabelecer parcerias com empresas
que comungam de certos princípios e valores comuns",
diz Adriana Russi, vice-diretora da Faculdade de Edu-
cação Silva Serpa. "Além disso, temos de buscar parce-
rias nas quais possamos esperar que nossos objetivos
sejam minimamente alcançados e vice-versa", explica e
ressalta que existem muitas possibilidades de oferta para
os parceiros, como a equipe docente disponível para
participar de trabalhos conjuntos em cursos, eventos,

pesquisas, ações comunitárias e até a infra-estrutura,
como biblioteca, laboratório de informática, quadra
poliesportiva e salas.

PARCEIROS SÃO CLIENTES

Além de todas as possibilidades de parcerias, existe
a relação clara entre cliente e fornecedor, que não deixa
de ser uma fonte de recursos. Foi essa uma das escolhas
da Mercatus, Escola de Negócios da Unicsul. A institui-
ção analisou vários segmentos de mercado e detectou,
além de um desempenho baixo do setor, a carência de
educação formal por parte dos varejistas de autopeças,
normalmente donos de empresas familiares.

A Unicsul, então, montou um projeto propondo um
treinamento para a rede de varejistas e apresentou ao
fabricante. A Affinia, empresa dedicada ao mercado de
reposição automotiva, contratou cursos para seis tur-
mas de 40 alunos cada e subsidiou 70% dos custos, re-
passando apenas 30% aos participantes.

Não foi uma negociação fácil para se chegar ao re-
sultado final da montagem do micro MBA, de 48 ho-
ras, criado especialmente para a capacitação dos vare-
jistas. "Da primeira reunião até montarmos a primeira
turma, foram seis meses", constata o diretor da Mercatus,
Alessandro Saad.

Com palestras sobre finanças, práticas de recursos
humanos, vendas, mercado e até negociação, o projeto
atendeu às expectativas do fabricante. "Conseguimos
um processo de profissionalização para esses varejistas
e vamos expandir o programa para outras capitais", co-
memora Marcos Prata, gerente de marketing da Affinia,
colocando como meta a capacitação de 300 a 400 pro-
fissionais até o final de 2006. •
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