
Alfaiates do conhecimento 

A largura das costas. O comprimento de braços e pernas. A circunferência que contorna a 
cintura. Um alfaiate pode demorar cerca de uma hora em tomar as medidas necessárias para 
fazer um terno que tenha o ajuste e o caimento perfeitos, ao gosto do cliente. Com cursos 
para empresas, o processo demora um pouco mais: um grupo de professores e consultores 
pode mergulhar em uma empresa dias, para entender seus processos e necessidades, antes 
de desenhar o programa com caimento perfeito para o cliente. Bem-vindos à era da 
personalização total na educação executiva. As escolas de negócios que protagonizam esta 
quarta edição do ranking de educação continuada para executivos têm aperfeiçoado sua oferta 
de programas para executivos na região, buscando oferecer sempre o programa sob medida 
para seus clientes.  

Este ranking, preparado por AméricaEconomia Intelligence, busca comparar as escolas que 
oferecem este tipo de educação às empresas da América Latina, em uma metodologia que 
inclui a análise da rede empresarial de clientes construída pela escola, a robustez da oferta, os 
recursos acadêmicos com que contam as escolas e sua internacionalização. Na edição deste 
ano, o ESE de Barcelona novamente lidera a qualificação. Não só pela extensa rede de 
importantes clientes que tem por toda a América Latina. Também porque entre as escolas é a 
que propicia as relações mais íntimas com eles: 100% dos cursos de educação executiva que 
oferece na região são em formato in company (como são chamados os cursos personalizados 
para empresas).  

E, para todos eles, dedica várias horas do tempo de seus profissionais para pesquisar as 
necessidades deles antes de desenhar o curso que vai ministrar. “A consultoria prévia nos 
permite guiar o processo de transformação que as empresas requerem”, diz César Beltrán 
diretor de educação executiva do ESE, “porque , afinal, eles têm de fazer a transformação”. 
Não por acaso também são, de longe, os que cobram mais caro por seus cursos na região: 
seus clientes, pagam US$ 8.580 por hora por um de seus cursos de alta direção. A escola, 
vinculada à Opus Dei, assim como várias universidades latino-americanas, foi incrementando 
sua presença na região seja por meio de suas escolas associadas, seja por meio do campus 
próprio que abriu em São Paulo.   

O segundo lugar foi obtido pelo Instituto de Empresa, que deu um pulo da sétima posição. 
Para isso, foi fundamental a rede de ex-alunos do IE na América Latina, que junto ao grupo de 
universidades aliadas que tem na América Latina (chamada Sumaq) tem dado frutos ao 
aumentar a rede de clientes na região. “Nossa idéia é que as aulas dêem valor agregado à 
empresa”, diz Manuel Bermejo, diretor do centro de educação executiva do IE. “Além de um 
curso personalizado, a idéia é apoiar a empresa ajudando aos alunos a criar um plano de 
negócios e um projeto de inovação para a companhia”.  

Na terceira colocação segue a brasileira Dom Cabral, de Belo Horizonte, que tem criado o mais 
interessante sistema de cursos in company em uma escola latino-americana, armando 
soluções conjuntas entre seus corpos acadêmicos e os profissionais da empresa que buscam a 
solução. “E quando o curso termina, voltamos à empresa para ter um feedback a fundo da 
experiência do cliente”, diz Paulo Tarso Vela, líder de Processo de Desenvolvimento da FDC. 

Não são as únicas estrelas que brilham em uma indústria que tem registrado  seu próprio 
boom no último ano.  Todas as escolas pesquisadas aumentaram seus cursos e a grande 
maioria, aumentou  seus preços (ver gráficos). Faz sentido. Segundo uma pesquisa realizada 
por AméricaEconomia Intelligence com as empresas consumidoras destes serviços em toda a 
região, as duas razões mais importantes para ligar pelo telefone e cotizar um programa de 
educação executiva são a complexidade do mercado e o crescimento explosivo de seus 



negócios, duas características que se têm replicado em diferentes setores em quase todos os 
mercados da região. 

Tanto que importantes players globais de formação executiva têm posto um pé na região. A 
lendária Kellogg se instalou com uma sede em Miami após avaliar várias alternativas: São 
Paulo, Buenos Aires, Santiago. Mas  optaram pela cidade americana pois pensaram que todas 
iriam ter um sabor local e não o toque latino que eles queriam dar à escola para entrar no 
mercado, mesmo que continuem trabalhando com parceiros locais como a FDC no Brasil e a 
Seminarium no Chile. “Nos Estados Unidos, os baby-boomers estão acabando e quem quer 
investir em educação está optando por fazer um MBA. Portanto, para nós, a América Latina, é 
um mercado emergente, como Ásia (Sede Cingapura), Oriente Médio (Sede Tel Aviv) ou Leste 
Europeu (Sede Frankfurt). 

Por isso que agora temos um Campi em Miami”, explica Stephen Burnett, da Kellog.  

Mas se bem estão investindo mais em cursos executivos, as empresas-clientes esperam mais 
que uma simples aula. Dezenove porcento delas pedem às escolas um diagnóstico integral da 
empresa, 32% esperam uma proposta integral de melhoria e 9% esperam obter sugestões 
técnicas para otimizar a produção. Quer dizer que mais de 60% das empresas valorizam este 
tipo de serviços adicionais aos cursos de educação executiva.  

De fato, os cursos conhecidos como cursos abertos, o formato mais tradicional, onde uma 
escola abre um programa para alunos de qualquer companhia tendem a perder espaço nas 
escolas que lideram o ranking. “Nossos cursos não são uma cópia do MBA.  

Nós fazemos um diagnóstico prévio das necessidades do nosso cliente e logo propomos uma 
série de cursos em linha com as necessidades apresentadas, a fim de eliminar suas debilidades 
internas” revela Jorge Toro, diretor de Educação Executiva da Universidade Adolfo Ibáñez. 
“Nós  oferecemos aos nossos clientes uma avaliação posterior do benefício que obtiveram, seja 
na economia de custos ou maior produtividade, a partir dos nossos cursos de Educação 
Executiva”. E acrescenta: “Quando nos convocam para desenvolver um programa sob medida, 
é realmente sob medida, já que estes são projetados do zero. Na realidade são produto de um 
co-desenho com o cliente”, revela Alejandro Bernhardt, diretor-executivo da ESADE Buenos 
Aires. 

Na FDC, de Belo Horizonte, a filosofia é clara: “Nós não temos cursos para pessoas físicas, só 
para empresas, esse é nosso foco”, afirma Vela, da FDC. 

Fazer “roupas sob medida” é uma tendência que surgiu especialmente nas escolas 
emergentes, como a UAI do Chile, o ITAM do México e a FDC do Brasil. Elas têm inovado e 
sido mais agressivas na competição por um mercado previamente dominado pelas escolas 
tradicionais como a FGV no Brasil, o ITESM no México e a PUC no Chile. O INCAE tem uma 
confortável, mas perigosa, posição. Ao não ter ainda um competidor de porte na América 
Central que o obrigue a ser mais pró-ativo, por isso seus cursos in company seguirão sendo 
muito similares aos cursos abertos. 

Como cada regra tem uma exceção, nem todos seguem o mesmo jogo. O ITESM de Monterrey 
é dos poucos que atacam uma ampla gama de clientes não corporativos e até mesmo de 
empresas menores. Algo similar ocorre no Peru, onde as empresas ainda decidem a aquisição 
dos cursos de Educação Executiva por preços, sem observar o valor agregado que pode haver 
por trás dos in company sob medida. 

 



Para as empresas-cliente, a razão que as faz preferir uma escola à outra, é a qualidade e o 
prestígio da instituição, assim como a excelência dos professores. No entanto, há muita 
promiscuidade e as empresas tendem a ter várias escolas como fornecedores de cursos, 
dependendo das necessidades que tenham em um momento determinado. Isso é 
especialmente certo naquelas empresas que são usuárias intensivas de cursos de Educação 
Executiva e que têm chegado no nível de criar estruturas internas para acolher essas aulas de 
capacitação e fomentar o aprendizado contínuo na organização. As empresas com 
universidades corporativas são os clientes mais ajuizados e exigentes das escolas de negócios. 
“As universidades corporativas são uma grande fonte de progresso para este mercado porque 
são criadas por empresas que já entenderam o conceito, integraram essa concepção em suas 
organizações e por isso sempre demandarão cursos in company”, diz Tarso Vela, da FDC. 

Não é um conceito novo: a universidade corporativa entrou na moda nos 90 e mesmo que 
muitas grandes companhias da região se destaquem por ter uma, muitas sequer deveriam 
receber o nome de escolinha corporativa. “Muitas não têm uma oferta acadêmica completa 
para sustentar o conceito de universidades corporativas”, critica Patricio Donoso, Diretor do 
Centro de Desenvolvimento Diretivo da PUC do Chile. 

No entanto, a demanda de educação executiva cresce e evolui. E portanto, o retorno que 
esperam as empresas pelo seu investimento nessa área é cada vez maior. As escolas têm 
aceitado o desafio, mas terão que seguir se mexendo para estar à frente na corrida pelo 
conhecimento.  
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