
Além do MBA
A pós-graduação em negócios deixou de ser o principal item
na formação do líder. Hoje, desenvolvimento significa alinhar

valores, estratégia e comportamento. Veja por que essa
evolução deu visibilidade ao profissional
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O
engenheiro civil Marcelo Marques de Athayde, de 38 anos,
diretor regional da Odebrecht Empreendimentos Imobi-
liários, de Belo Horizonte, tem uma história de carreira
que exemplifica o que aconteceu com a educação execu-

tiva nos últimos dez anos. Nesse período, o desenvolvimento de li-
deranças dentro de casa ganhou força. As empresas entenderam
que, ao trazer a educação executiva para o interior de suas instala-
ções, elas ganham um profissional alinhado com seus valores e es-
tratégias, aumentam o envolvimento do topo com os novos talen-
tos e ainda provêem um sistema de treinamento continuado. Na
Odebrecht desde 1997, Marcelo recebeu um pacote completo de for-
mação. Além de dois MBAs patrocinados pela companhia, ele tam-
bém participou de programas de desenvolvimento de líderes. Nos
cursos in company, Marcelo aprendeu sobre a cultura da companhia
e seus valores, como iniciativa e empreendedorismo. "A partir daí,
adquiri uma visão mais global do negócio, desde o modelo de ges-
tão de pessoas até processo de obtenção de recursos", diz ele. "Sem
essa combinação de educação formal e desenvolvimento humano
seria mais difícil exercer um cargo de liderança", diz Marcelo.

No decorrer dos últimos anos, diversas empresas deixaram de pagar a
pós-graduação em negócios no exterior e passaram a oferecer programas
que focam os desafios reais da companhia, ou cujo objetivo seja fortale-
cer comportamentos valorizados pela organização. Como conseqüência,
o MBA deixou de ser o item central na formação do executivo.



A pós-graduação em negócios continua
importante, mas a seu lado está o desenvol-
vimento humano, que ganhou relevância
na agenda executiva. Hoje, as competências
comportamentais, como liderança e capaci-
dade de trabalhar em equipe, são tão neces-
sárias quanto o MBA.

No passado, as empresas deram priorida-
de ao conhecimento técnico e à experiência
profissional. Por isso, valorizar aspectos mais
humanos e comportamentais, como ocorre
hoje, representa uma mudança radical no ce-
nário. "Trata-se de uma evolução na história
da educação executiva", diz Luca Borroni, di-
retor dessa cadeira no Ibmec São Paulo. As
companhias também querem acelerar a ab-
sorção da cultura organizacional entre os fun-
cionários. A idéia é fazer com que as pessoas
peguem rapidamente o modus operandi, o jeito
de fazer, da companhia. Para isso, o executivo
tem voltado mais vezes à sala de aula. Quem
entra na Odebrecht, por exemplo, passa sete
meses num programa de introdução à cultu-
ra da corporação. "O que antes era informal,
está sendo estruturado. Não dá mais tempo
de o profissional aprender a cultura no dia-a-
dia", diz Marisa Eboli, professora da Faculda-
de de Economia, Administração e Contabili-
dade da Universidade de São Paulo.

MUDOU O CENÁRIO
"Como todo mundo faz MBA, o nível técni-

co dos profissionais está muito parecido. O
que faz diferença são as habilidades compor-
tamentais e os resultados que ele traz", diz Go-
ret Pereira Paulo, diretora adjunta de cursos
corporativos da FGV-SP. Houve uma mudan-
ça no papel do gestor. Antes, um bom técnico,
comprometido com resultados, se tornaria ce-
do ou tarde um líder. Hoje, o mesmo técnico,
para se tornar um gerente, tem de apresentar
resultados e ainda ser um bom gestor de pes-
soas. A tendência é que as empresas dêem mais
autonomia aos subordinados. O gerente tem de
inspirar pela atitude, pelo comportamento, mais
do que usar o poder. O problema é que o executi-
vo não aprende isso durante a formação profis-
sional. Daí, a mudança de estratégia das empre-
sas com relação à sua formação.

Para assumir um cargo de gerente na multi-

curta duração, focados em áreas especificas. Se você tem
dinheiro e se julga pronto para o MBA, vã em frente. Tome
cuidado para selecionar uma escola de ponta. Converse
com pessoas que passaram por lã e busque referências da
escola com consultorias e rankings de classificação.

2 A empresa oferece bolsa para educação
Se a corporação lhe oferecer um curso externo, não
deixe a oportunidade passar. É um sinal de que a compa-

nhia esta apostando em você. Aproveite para fazer contatos.
A empresa espera que você volte com idéias novas.

3 A companhia oferece cursos internos customizados
Se você foi selecionado para um curso in company,
espere uma injeção de valores corporativos e conheci-

mentos específicos do negócio. Aproveite para compreender
a estratégia da empresa. A organização entende que você
ê capaz de disseminar a cultura corporativa.

nacional alemã Basf, Fabrício Soto, gerente de
marketing e controladoria, de 29 anos, passou
por um treinamento interno. No curso, ele teve
disciplinas técnicas—como supply chain, gestão
de processos e de pessoas, marketing e macroe-
conomia—e temas voltados para a liderança, co-
mo diversidade na equipe, autoconhecimento e
feedback. "Aprendi muita coisa em pouco tempo",
diz Fabrício. "A graduação e a pós não me deram
a bagagem que adquiri no curso. Sem ela, seria
mais difícil assumir uma gerência."

Com a valorização dos programas de lide-
rança, aumentou o envolvimento da diretoria
e da presidência, pois são elas que ajudam a
definir a grade de disciplinas do curso. Em al-
guns casos, os próprios executivos são os pro-
fessores. Para o profissional, essa é uma ótima
oportunidade para, além de ampliar seu co-
nhecimento, estreitar o relacionamento com
o alto escalão, o que pode lhe trazer visibili-
dade na companhia. "O contato com os dire-
tores me permite direcionar o trabalho para
as metas que a empresa busca", diz Marcelo
Athayde, da Odebrecht.

Como se dar bem na educação executiva

Você tem de investir por conta própria
Se você não tem dinheiro ou não está preparado para
um MBA ou mestrado, uma alternativa são os cursos de
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