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Para o colombiano Carlos Schmidt, estudar lhe trouxe algo mais que uma boa qualificação. 
Depois de cursar o programa acadêmico de gestão internacional da cimenteira Cemex (o 
Cemex International Management Program), foi promovido de diretor de planejamento e 
desenvolvimento da companhia na Colômbia a gerente de desenvolvimento institucional nos 
escritórios centrais da empresa em Monterrey. “São avaliadas muitas variáveis como o 
potencial, os anos de serviço e o perfil em geral”, diz Schmidt. “Mas, se não houvesse 
conhecido as pessoas adequadas no curso, e elas a mim, não teria visibilidade para embarcar 
facilmente nessas oportunidades de desenvolvimento.” 
 
Não é uma casualidade, pois esse é justamente um dos objetivos pelos quais a cimenteira 
mexicana, e uma das maiores do mundo, contratou diferentes universidades internacionais 
para que desenhassem programas acadêmicos de gestão sob medida para a empresa. “Esse 
curso cobre uma série de temas semelhantes aos de um MBA, mas além disso nos permite 
gerar networking e reunir executivos de todos os lugares do mundo onde a Cemex está 
presente”, diz Adrián Yovanovich, diretor do departamento de recursos humanos da empresa. 
Devido a seu rápido processo de globalização iniciado em 2002, a Cemex precisava justamente 
de executivos que se pusessem em dia quanto à gestão internacional. 
 
Durante esse programa, os participantes devem realizar um projeto de aplicação real na 
empresa para o qual devem se coordenar à distância com seus companheiros durante os 
meses que não têm aulas. “Trabalhei com gente da Venezuela, México, Egito e Espanha”, 
comenta Schmith, que desenvolveu um projeto de marketing para a Cemex, com bons 
resultados. 
 
As empresas sabem disso. Seus executivos requerem formação continuada para assumir 
responsabilidades crescentes e é necessário dar-lhes espaço para que continuem se 
capacitando. Mas também têm claro que os cursos ministrados pelas universidades, por mais 
especializados que sejam, são muito genéricos para as especificidades que pode ter o negócio 
de cada companhia. 
 
Isso, somado ao valor do conhecimento que se pode gerar entre os executivos de uma 
empresa em uma sala de aula, está impulsionando a busca pelas universidades para armar 
desenhos em conjunto de programas fechados para seus executivos, que combinem matérias 
gerais com assuntos específicos de seu negócio. 
 
Com base na lista de escolas que participam do Ranking de Educação Executiva elaborado pela 
AméricaEconomia Intelligence, entre 2004 e 2005 a quantidade de empresas que solicitaram 
um programa fechado cresceu 29%. 
 
O programa de administração da Cemex começou há oito anos, a cargo do Ipade do México. 
Desde então, evoluiu em seu formato, tendo atualmente duração de um ano e caráter 
internacional, com duas semanas de aula na Universidade de Stanford nos Estados Unidos, no 
Insead na França e no Tec de Monterrey, no México, em fevereiro, maio e outubro, 
respectivamente.  
 
Desse curso participam 60 executivos de cargos gerenciais e vice-presidentes de áreas, que 
são selecionados pelo Tec de Monterrey com base em um ranking que avalia desempenho, 
antiguidade do curso e potencial dos postulantes, que além disso devem elaborar um ensaio 
em inglês (idioma em que se ministra o curso) para se candidatar. 
 
Para adaptar os programas às necessidades de cada negócio, os representantes das 
universidades devem se reunir previamente com os executivos de recursos humanos e 
capacitação das empresas. Em alguns casos, inclusive são incluídas durante os programas 
palestras de gerentes de alto nível, que dão a seus executivos referências pontuais do que eles 
devem fazer nas diferentes áreas de negócio. E, em casos como o da Cemex em Stanford, a 
instituição integra a empresa como caso de estudo dentro da universidade. “Esses programas 



incluem uma pesquisa especial e avaliação de parte dos professores para entender mais 
profundamente os desafios enfrentados pela companhia e adaptar da melhor forma o 
programa a essas necessidades”, diz Charles Catalano, diretor de desenvolvimento de 
programas de educação executiva da Escola de Negócios da Universidade de Stanford. 
 
Segundo Martin Castanon, gerente-geral da empresa de recrutamento de executivos Seeliger y 
Conde International em Miami, essa tendência tem aumentado muito, dado que as empresas 
preferem preparar seus executivos em assuntos específicos a mandá-los a fazer uma versão 
curta de um MBA, por exemplo, em alguma universidade. “Isso é algo que está demandando 
cada vez mais de parte das empresas, e que por sua vez permite que as universidades 
estejam mais em dia com o que as empresas necessitam para melhorar e adaptar suas malhas 
curriculares a esses requerimentos”, diz Castanon. 
 
A empresa metalúrgica argentina Tenaris, do Grupo Techint, também pediu assessoria entre 
2003 e 2005 para a Universidade de Stanford em um programa especial para executivos 
sênior. Depois da aliança entre as oito companhias criadas pela Tenaris em 2001, buscavam 
transformar sua empresa em uma companhia global. “Nossos programas permitem ao 
executivos estabelecer um vocabulário comum e aprender a colaborar entre eles para 
solucionar seus problemas de negócios”, diz Catalano. 
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