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O PRESIDENTE
VIROU PROFESSOR
Para estimular a troca de experiências e
conhecimento, as empresas mobilizam
seus principais executivos para dar aulas
Ana Luiza Herzog

E M CROTONVILLE, o PRESTIGIADO CEN-
tro de treinamento da General Elec-
tric nos Estados Unidos, de cada dez

professores oito são executivos da empre-
sa. A prática de colocar os homens de ne-
gócio na sala de aula foi instaurada por
Jack Welch, ex-presidente da companhia.
Para ele, a experiência não só proporcio-
nava uma chance única para a discussão
de dilemas reais do negócio como coloca-
va esses executivos numa posição privile-
giada para observar o potencial dos fun-
cionários. Também no Brasil, um núme-
ro crescente de empresas tem optado por
transformar seus profissionais em profes-
sores — seja em aulas de programas in-
ternos de treinamento, seja em eventos
mais informais. Em tempos de metas agres-
sivas e excesso de trabalho, o objetivo é
criar um espaço para que os executivos
possam compartilhar seu conhecimento
com as equipes. "Ouvir experiências reais,
contadas por quem é da empresa, tem um
peso diferente no aprendizado", afirma
Carlos Da Costa, consultor da P&L, em-
presa de São Paulo especializada em edu-
cação executiva. "É algo que o treinamen-
to tradicional, com professores externos,
nem sempre consegue proporcionar."

Hélio Magalhães, presidente da Amex,

foi professor de cursinho pré-vestibular du-
rante a juventude. Na empresa, recente-
mente adquirida pelo Bradesco, instaurou
uma rotina de "aulas" informais trimestrais
com os funcionários. Os temas expostos
surgiam muitas vezes da leitura das cartas
enviadas pelos clientes. ''Sempre me preo-
cupei em usar esse espaço para discutir ex-
periências positivas e também tropeços",
diz Magalhães. Mário Fleck. diretor de ges-
tão de investimentos da Rio Bravo e ex-
presidente da Accenture, é outro que tam-
bém se dedica a ensinar os novos gerentes
e, eventualmente, participa de treinamen-
tos em outras empresas. Nessas ocasiões,
procura mostrar que não há fórmulas pron-
tas para a solução de problemas. "A maior
contribuição que posso dar aos mais jovens
é ajudá-los a perceber a importância das
experiências que vivem diariamente", afir-
ma. "O bom senso e a sensibilidade são
bem menos triviais do que os aspectos téc-
nicos normalmente ensinados nos treina-
mentos convencionais."

Na Ambev, cerca de 70 executivos par-
ticipam como professores do programa in-
terno de MBA. No módulo de contabili-
dade, por exemplo, o encerramento é fei-
to por um dos diretores financeiros. "Nin-
guém melhor do que o executivo para res-
saltar os aspectos relevantes da discipli-
na", afirma Cláudia Soares, gerente de de-
senvolvimento de gente da Ambev. Cas-
siano Hissnauer, de 34 anos. diretor de su-
primentos para a América Latina, é um
dos professores. Ele utiliza as aulas para
expor os meandros da sua área e identifi-
cai" talentos entre os trainees. "O encontro
é uma oportunidade para despeitar o inte-
resse para a minha área", afirma. •
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