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inda que 2014 tenÌìa sido
ÍuÌcado pelo baixo oesci
mento da economiâ e por
eventos que causaÌamcomoçào nâcional, acionando o freio da Íìâior
paÌte dàs empÌesas,o investimento
em educação€orporativa nâo caiu.
A Copâ e as eleiçôestomaram a reâÌizâçãode progÌamasde capacitâção
menos intensâ, mas, ainda assim,âs
principais instituiçõ€s de ensiÍlo üram suasfueasde cursos cüstomiza,
dos para empÌesâscresceÌlevemente
em comparação
com 2013.
A nzão pâÌa issoé simpÌes:em um
cerìríriocom pou€amão de obra qua,
liÂcadâ,para competir e ganharmer,
cado,as empÌesasnão podem deiÌar
de aposta.rno apeÌfeiçoamento de
seusprofissionais.Por isso,a percpec
tiva para2015 é seinelhante.Devehâver crescimentono investimento em
educaçãocorpomtiva,mesmo que os
númerosnão sejamexpressivos.
"O âno foi bastantecompÌometido

peloseventosintemâcionais e com â
questãoalasucessãopÌesidenciâl.De
uma forma geÉÌ,asaçõesde educação
corpoÌativaor1foram antecipadâspara
o prìmeiÌo trimestre [íato nÌo no Bra,
siÌl ou postergadaspaÌa o útimo tdmestredo ano",relâtâAllìedo Castro,
úcio-úretor da MOT - Treinamento
e Des€nvoÌvimentocerencial. Dante
desseceúÌio, CastÌoestiÌÌìaquehouveuÌnâreduÉo depeÌomenosum terço dosinvestimentose em eventosde

educaçãocoÌ?orativa.
ApesâÌ de todo esse ceniírioj segundo Lúz Emesto Migliora, diÌetor
executivo de cuÌsos corporativosda
FundâçãoGehlÌio Vargas(FGV),a área
devefeúaÌ 2014 com crescimentode
20%.PaÌâel€,a expìicaçãoesrí no fâto
de que existeuma enormenecessidade de capacitâÉodáspessoas,
qüenão
sãoadequadamente
qualiôcadasdesde
a educaçãobásicâe chegaÌnâo mer€ado de trabalhodesFepaÌadas.De olho
nessademandA a FGV oíereceuma
ampla gama de cursoscüstomizados,
queabrângemtemasquevâode 6nanO CAMINHO
PARA
çasâ sllstentabiìidâdee podem ateniVUDANçA
FOI
der à demandatânto por coúecimenDESENVOLVÊR
UI\I
tos ÍÌais técnicosde início de carreirâ,
RELACIONAI\IENTO
comotâmbémmaiscomportamentais

lI

IVAIS
ESTREITO
COIV]
O-ALUNO,
QUE
TEIVINICIO
ANTES > ACIMADAMÉDIA
DOTREINAIVENTO Por suâvez,â escolade negócios
PROPRIAIV]ENTE Saint Pâul, que também atende um
DITO
público ampÌo, de analistâsâ execu-

ESPECIALPOSE MBÂ I\,4ERCÂDOI

tivos,é mais otimista.A instituição
esperaÍechar2014com crescimento
de 120%.A economiabrasiÌeiracres
ceu pouco mâis de 1% nos úÌtimos
anos,de onde vem, portanto,tantâ
conliançaÌ A respostaestánasjnovâçòesadotadasnosprogramascus-

jtos",coromperbarteirase pÌeconce

Depoisde todosos programas,
os
alunos são Ìevâdos â indicâr o que
âprendeíame como podem âpUcâr
esse conhecimentoem sua rotina
de trabalho.Sáodesafiados
também
a estabelecernovas pÌátieas,com
"Semprefomos conhecidospor bâseno conhecimentoadquiddo.A
ofeÌeceÌ tÌeinâmentossofrsticâdos, aplicaçãodo aprendizadoé acorndatan-dode temasdifíceis,como fi- panhadapelaescolade negócÌos.
Os
ÌÌançase contâbiÌidâde.Mas nossa profissionaispodemreportârdiÂcuÌ
ãboÍdâgemera muito trâdicional, dâdesencontrâdâs
entreâ teoriâe â
em âulâsexpositivâs",
contâ prática e solicitar ajuda. O feedback
baseadâ
ptesidente
da quea SaintPauloferecepodeserjnJoséClaudioSecuÌato,
SaintPaul.
dividualou coletivo,dependendo
do
Vã.essa,da Ìeltec sollt ons
investÌme.toem educaçãocoípoÍãtiva
parâ
que
peÌa
o câminho
mudânçafoi defoi contrâtado
empresâ.
senvolver üm relâcionâmento ÍÌâis
estreitocom o aluno,que tem início > CRESCIMENTO
as empresas
investirãoem capacita
que moderadamenle,
antes do treinamento propriamente MOOERADO
mesmo
çâo,
por
para
pois
pârte
dito. Começamos
conlâr
Para â FundâçãoDom CabraÌ,
faz
do processode gânho
essepíoÊssioÌÌâlo qüe eÌe vâi âpren- que oferece pÌogÌâmas customizâ- de produtiüdad€. "A redução desse
der. Enüamos alguns materiais pala dos voltadosapenasparaa médiae investimento por pârte da indústÌia
quepossasepÌeparaÌe fazemosuma âltagerênciadasempresas,
o ano foi de commodidesé um fenômenoque
préüa
"Mas
âvaÌiâçâo
do conhecimento bom.
não excepcioÌÌâÌ",
afirmâ deve se repetir. Por oütro lâdo, espedospâÌticipântespârâque todos che- Antônio Bâtistâ.A institrdçâodeve ÌâmosürÌÌâÌetomâdâdosinvestimenguem à salacom o mesmoconheci- fechar2014com crescimentode 7% tos do setorpúbljco',analisaBatjsta.
(iá
mento', diz SecuÌato.Ele aÌgumenta nesseseSmento. dvemosanosde
Castro,da MOT
Treinâmento
que muitâs pessoâsabandonâm os eleiçãoem que o investimentoem e DesenvoÌvimento GerenciâÌ, tem
tíeinâmentos ou não veem sentido edücaçãoexecütiva cresceumais, umâ visão semelhante."Há seg-em participaÌ delesporquen-ãosabem contudoa economiado BÌasiltam- mentosque estãoem conpassode
ao certo o qüe será ensinadoe sUo bém estavacrescendo",
comenta.
esp€ra.As indústriasde base,auto
conteúdo seÌámais ÌeÌevantedo que
ParaeÌe,é difícil fazer uma âposiâ motiva de uma formâ gerâI,óleo e
continuar suasatiüdadesde rotìnâ.
de comoseíá2015,masacreditaque gás,sâoasquemajsdjmjnuíramseus
A práticade usarestudosde caso,
investjmentosem 2014.Jápara ouincluindoquestòesreaisque as eÌn
trossegmenros,
comovârejo,bensde
F
presâsestâo enfrentando,comum
consu'ìoipoÌ exemp'oiâ expecrâr'vâ
nâ estrururâçãode cursoscustomì- r o ANo Fol
é de crescimento",
âvâÌiâ.
zados,passouâ ser mais explorada
BASTANTE
pelaSaintPaul."Outra coisaque fiCOIVPRON/ETIDO > LIDERANçA
E
zemosfoi incluir jogosde tabuleiro
PÊLOS
EVENTOS
ATENDIMENTO
AOCLIENTE
prin'
no processode aprèndizagem,
INTERNACIONAIS A pârtir dessâperspectivâ,Câstro
E CON/
A
cipalmente quândo lidâmos com
aposta que as temádcas ljgadas à litemas coÌrportam€ntais.Os jogos
DA
derança, atendimento ao cljente e
OUESTÃO
Ìidam com situaçôesÌúdicas,o que
SUCESSÃO
vendâs tenden'Ì a ser o foco dos in
toÌnâ mâisfáciÌpârâos pârticipântes
PRESIDENCIAL vestimentos dâs empresâsem edü-

I

.

1a

PÓSE MSAIIVERCADO J
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pliaÌ nossoPDI (PÌanode Desenvolcação corporativa no PrÓximo ano.
úrnento lndividuaÌ), acredito que os
IssopoÍqüeos liderese os profissio
investimentos
devemseÌampliâdos",
nais que têm relacionam€ntocom os
contâ VânessaCosta, coordeÌÌâdora
cÌientessãoos quemaispodemconde RH.
tribüir para melhoÌar resuÌtados.
A empresa,que atua como rnte"Entendo que vai existir üma forte
gradorade soluçõesde TÌ pararedes
atépelâedücâção
demandaem2015,
de dados,segurançae cÌoud comsermUjto caÌenteno Brasil", enfatizâ
puting, criou o PDI e investìuneÌe
MigÌioÌa, da fGV O executivodefènR$220 miÌ em 2013.O foco foi nos
de que é pre€isoinvestir em um treiprofrssionaisdâ áreâtécnica e os !ehaménto intenso desdeque o pmfis
sdtados foram bastantepositivos. A
sional ingressâÌÌa empresapara qüe
nÌâioria dos participantes,70%,âÌ
eÌe possaestaÌ prepârâdoparà assucânçoutodosos objetivosdefinidos.
responsabiÌidamìr cârgosde maior
de âo longodo tempo.
> O CLIENTE
Na Saint Pâr , a expectativaé â
PERCEBE
A EVOLUçÃO
mesma.'O BrasiÌPâssaPorum PÍoApesquisâ
desatisfação
doscÌien
cessode pÌolissionaÌizaçâoe alta
As Pessoasmais dos para âjudartânto na estÌuiuÌâ tes tambémfoi impâctadapeÌoPDl.
emprcgâbiÌidade.
TÌâ ção como na entÌegad€ prog1amâs. A média da notâ dâdapâÌa o atenqualifrcâdas
estâoempregadâs.
zeÌ essaspessoâspara a empresâ Foi umâ demanda reaquecidaem dimento atingiu 9,4. Além disso,a
pÌincipalparceirode
cüsta mais carc do que PrèParaÍo 2014. Estou investigandoaindâ a5 CiscoSystems,
público inteÌno", destacâSecurato. razõespaÌa isso teÌ ocoÍÌido", afir_ tecnologiadâ TeÌtec,reconheceuo
trabalho com o prêmio Best TrâiDe acordocom ele,a meÌhor sâida ma Batbta.
Empresas, como a TeÌtec SoÌu- ned EngineeringTeam,na categoia
é desenvolveras pessoasinteÌnâ'
que vêm ampÌiandoo inves- PâÌtneÌ EnablementAward. Com
tions,
mente."Além de sâir maisbaÍato,é
um instÌum€nto de retençãoe me- timento em educação corporativa essesrcsuìtâdosiniciais, em 201,1,
thora o âmbiente de trabalho. Faz e obtendo bons ÌesuÌtados nos ne- o inv€stimentocres€eu507.€ o PDI
o colaboÌadorse s€ntir prestigiâdo gó€iospor conta disso,consideram foi ampliadoparâ todâ a equipede
e o eslimulaâ ser mais produtivo", â cÌiaçàode uma universidadecor"Na verdade,o momentoé de reporativâ. "Ainda €stamos defrnindo
de forma séria, consistente e
para
mâs
como
tomaÌ,
2015,
o orçam€nto
estamoscom um projeto parâ âm' intensa,investimentosem pessoas.
> UNIVERSIDADE
Muito se fala disso,mâs as empreCORPORAÌIVA
sasque têm obtido melhoÌesresuÌ_
Nâ visãode Castro,da MOT, as
tados,mesmo em tempos de cÌise,
nâoestão
corpoÌativâs
universidâdes
I- EtV2015,AS
sâo aquelas qüe mais investem nâs
De fâto,em
em fasede crescimento.
pessoas,pdncipalmenteem treinâEIVPRESAS
um ambiente de negócios de bâixo
mento e desenvoìvìmento', alirma
EM
INVESTIRÃO
crescimento,
o custode estruturaÉo
Castro,da MOT. O executivotraça
CAPACITAÇÃO,
de universidades corporatìvas não
para 2015.
tambémÌecomendações
IVESIVO
parecesermüito âtraente.No entan
QUE
.Revisaro orçamentoe incrementar
I\iODERADAIVENTE,
to, ter â suâPróPriaescolanão sâìu
osinvestimentos
emT&D,paragerar
POISFAZPARTE
do radardasempresas.
melhores
resultados
e aumentardeDOPROCESSO
A FDC, por exempÌo,chegou a
sempenhodâs empÌesasno ano que
DEGANHO
DE
destacâr as d€mandas âtendidas
nessesentido."Temossido pÌocüra-

PRODUTIVIDADE

seiniciâ",conclÌri.

