
Alunos aplicados 
Carolina Vega 
 
Assim como os estudos sobre consumo falam de clientes mais exigentes e sofisticados, as 
escolas de negócios enfrentam a mesma realidade. As empresas que demandam programas 
fechados de formação buscam cada vez mais cobrir necessidades concretas e específicas de 
seu negócio. O desafio para as escolas é serem capazes de compreender a realidade da 
empresa para desenhar um programa adequado para a resolução de problemas específicos. O 
foco é tão específico que os professores têm de trabalhar com dados reais da empresa; não 
basta a compreensão do setor em que está inserida. 
 
Nesse sentido, a flexibilidade da escola para desenvolver “roupas sob medida” é a chave para 
adaptar seus conhecimentos e programas às necessidades do cliente. “As empresas não 
querem temas geniais, mas personalizados”, diz Jaume Hugas, diretor do programa de MBA da 
espanhola Esade. 
 
Este é um dos grandes desafios que as escolas de negócios estão enfrentando na concorrência 
por chamar a atenção das empresas que decidem investir na capacitação de seus executivos. 
Nesses programas de formação, sejam abertos (aqueles desenhados para executivos de 
qualquer empresa) ou fechados (projetados sob medida para uma empresa específica), as 
escolas de negócios jogam com tudo.  
 
Não é segredo que essa é a fonte de receita mais interessante em termos de faturamento para 
as escolas de negócios. O bom é que é um mercado em crescimento. Segundo os dados 
disponíveis para 2004 e 2005 de 16 escolas (latino-americanas e globais), o número de 
participantes de programas “in company” aumentou 28%, e das empresas clientes, cerca de 
10%. 
 
São as melhores cifras em muitos anos, algo em que estão de acordo muitos dos altos 
diretores das escolas globais que participam desta terceira edição de nosso ranking de 
educação continuada para executivos, no qual comparamos o desempenho de escolas 
estrangeiras e latino-americanas em sua oferta de programas executivos para empresas da 
região. Para isso, avaliamos quatro dimensões: rede empresarial, internacionalização, 
disponibilidade de especialistas e nível de desenvolvimento ou expertise . 
 
Nesta edição, e pelo segundo ano consecutivo, o espanhol Iese ocupa a primeira posição do 
ranking, destacado por seu alto conhecimento no desenvolvimento de educação executiva e 
uma importante rede de empresas na região. Isso pode ser confirmado pelos altos executivos 
do Banco BBVA na América Latina, que em sua maioria passaram pelos programas 
desenvolvidos pelo Iese para a Escola de Administração dessa instituição. 
 
Em segundo lugar está o também espanhol Esade, que conta com uma potente estratégia 
latino-americana, apoiada pelo seu campus em Buenos Aires. A aposta é simples: armar uma 
rede de formandos que se retroalimente com executivos de suas empresas. Somente dois anos 
depois de iniciadas as atividades no campus portenho, já registram pedidos de empresas 
localizadas no país para desenvolver programas sob medida para seus executivos do resto do 
mundo. 
 
A brasileira Fundação Dom Cabral (FDC), de Belo Horizonte, é a escola latino-americana que 
mais desenvolveu sua área de educação executiva: entre 2004 e 2005, aumentou 160% a 
quantidade de participantes em programas fechados e mais de 200% de participantes de 
programas abertos. Na FDC, compreenderam desde cedo a importância que a 
internacionalização teria para enfrentar um mercado cada vez mais competitivo globalmente, 
diferenciando-se do esquema tradicional das escolas de negócios brasileiras de centrar-se na 
realidade local. Sua especialidade tem sido ajudar a compreender outras culturas de negócios 
para poder expandir os próprios negócios. 
 
As norte-americanas Stanford (3) e Kellog (5) lideram a oferta de programas abertos e 
fechados que escolas desse país oferecem para empresas e executivos da América Latina. 



“Começamos nossa estratégia para a região quando outras escolas estavam indo para a Ásia”, 
diz Stephen Burnett, diretor-adjunto e diretor de educação executiva da Kellogg. As cifras não 
são nada desprezíveis: em 2005, 15% do total de participantes de programas executivos eram 
latino-americanos.  
 
Uma boa rede de ex-alunos tem sido chave para que essas escolas entrem de forma bem-
sucedida na região, pois são eles que agora aproximam suas empresas na condição de clientes 
das escolas. “A resposta tem sido melhor que o esperado”, destaca Gale Bitter, diretora-
adjunta e diretora dos programas de educação executiva da Universidade de Stanford.  
 
O Instituto de Empresa, de Madri, na Espanha, mantém sua sétima posição, mas espera 
superá-la graças a uma recente aquisição, a Universidade Sek, também da Espanha. Várias 
escolas se incorporaram ao ranking deste ano. Entre elas estão as universidades norte-
americanas de Berkeley (8), na de Boston (21) e o brasileiro Ibmec de São Paulo (14). A 
Universidade de San Andrés (18) também está pela primeira vez no ranking, acompanhada de 
uma interessante experiência adquirida em tão somente cinco anos trabalhando de maneira 
bem-sucedida com empresas de primeiro nível. 
 
Crescer com o cliente 
 
A inserção em economias cada vez mais globalizadas converte a internacionalização das 
escolas numa ferramenta fundamental para enfrentar uma concorrência cada vez mais forte. 
Na medida em que suas empresas-clientes cruzam fronteiras e se instalam em outros 
mercados, as universidades requerem capacitar os executivos para que compreendam as 
formas de fazer negócio em outros países e reunir critérios de direção e administração entre 
suas filiais. Isto levou muitas escolas que ministram cursos executivos a se globalizar também, 
entrando em novos mercados e ministrando aulas a partir de uma plataforma internacional. 
Isso permitiu as escolas como Stanford, Kellog ou o catalão Iese entrarem forte na região. 
 
Mas as escolas latino-americanas ainda não tomaram plena consciência do que implica essa 
concorrência global. São poucas as que estão trabalhando seriamente na internacionalização 
de sua área de educação executiva através de alianças com outras escolas, projetos 
independentes abertos e fechados ou trabalho com empresas multilatinas. “Assim como as 
fronteiras das empresas se quebram e se unem, o mesmo acontecerá com as escolas de 
negócios, que terão que se associar para compartilhar suas competências frente ao mercado”, 
diz o brasileiro Antonio Batista, da FDC. 
 
A FDC, assim como o Itam do México, são os mais avançados em gerar redes de trabalho com 
conexão global para o desenvolvimento de educação executiva. Foram as primeiras instituições 
latino-americanas a ser membros da University Consortium (Unicom), organização que reúne 
um seleto grupo de instituições (relacionadas com universidades) que ministram educação 
executiva com o objetivo de compartilhar as melhores práticas, desenvolver pesquisa conjunta 
e de permitir às escolas manter contato direto com quem está na primeira linha nessa área. 
Para ser membro, as escolas devem passar por um rigoroso processo de aceitação por parte 
do Conselho Diretor da Unicom e somente depois de dois anos de terem se associado é que as 
instituições passam a ser membros plenos. 
 
No entanto, onde há mais novidades em termos de internacionalização é na “moda chinesa”: 
várias escolas estão oferecendo programas especiais para executivos interessados em entrar 
nesse mercado asiático. Os programas são bastante intensos. A idéia é que em uma ou duas 
semanas os executivos aprendam sobre sua economia, política, cultura e a forma de fazer 
negócios, além de entrar em contato com empresas chinesas. 
 
O tempo dos acadêmicos 
 
À medida que se intensifique a concorrência na região, a geração de conhecimento relevante 
para as empresas em sua realidade global será um diferenciador importante. O 
desenvolvimento da área de educação executiva terá que estar acompanhado da realização de 



pesquisa de primeiro nível, para a qual é essencial o apoio de um sólido corpo acadêmico e dos 
centros de pesquisa da escola de negócios. 
 
Onde, sim, é mais notória a competitividade, é na contratação e desenvolvimento de 
professores de qualidade. Esse é talvez um dos melhores momentos dos últimos anos para os 
acadêmicos que apostaram em realizar estudos de doutorado nas melhores escolas globais. 
“Atualmente, há uma concorrência brutal por professores de qualidade”, diz Eric Weber, diretor 
de educação executiva do Iese. “Há menos gente entrando em programas de Ph.D. nos EUA 
que a necessidade de acadêmicos de primeiro nível.” Claro que nesta concorrência são as 
escolas estrangeiras as que levam a dianteira, principalmente porque podem destinar 
importantes somas de dinheiro para pagar pelos melhores professores. 
 
À educação executiva na América Latina ainda falta bastante caminho a percorrer para chegar 
ao desenvolvimento visto em outras regiões do mundo. Segundo a pesquisa da 
AméricaEconomia Intelligence, somente 32% dos executivos latino-americanos consideram 
que em seu país esta é uma área que se encontra muito bem desenvolvida (ver gráfico). 
Entretanto, o que vem pela frente é bastante auspicioso. Cada vez mais são as empresas que 
decidem investir nesses tipos de programa e são as mesmas empresas que buscam relações 
mais estritas com as escolas. “Não seremos vistos como provedores específicos de curto prazo, 
mas como sócios de longo prazo para o desenvolvimento de seus executivos”, diz Antonio 
Batista, da FDC. 
 
Por enquanto, as empresas multinacionais, multilatinas e somente algumas grandes empresas 
locais estão investindo na capacitação continuada de seus executivos. As pequenas e médias 
empresas ainda não entram no mundo dos programas sob medida, não por falta de interesse, 
mas pelo alto custo. O que fazem é enviar os mais altos executivos a programas abertos. E 
muitos deles se destacam como alunos aplicados que aproveitam ao máximo os 
conhecimentos dos cursos e dos professores. “São alunos que nunca deixam de fazer 
perguntas”, conta um diretor da área. 
 
Todos buscam como entrar. É que, no futuro, em vez de falar de retorno sobre o investimento 
ao pensar em educação executiva, as empresas terão de falar do custo que implica a não-
formação. Isso fará uma grande diferença.   
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