
GESTÃO treinamento

Vale até
expedição
no deserto
Como a Universidade Duke, na Carolina do
Norte, criou o mais badalado centro de
educação corporativa do mundo — com
um quadro de professores que inclui de
arqueólogos a bailarinos
SERENA CALEJON

esafios como enfrentar corredei-
ras em botes e pisar em brasa
quente fazem parte do repertó-
rio do treinamento corporativo

há pelo menos uma década. Mas, mesmo
no auge das práticas heterodoxas de trei-
namento, escolas de negócios tradicio-
nais rejeitavam qualquer experiência que
acontecesse a poucos metros das salas
de aula. É curioso, portanto, que agora
uma delas tenha se destacado justamen-
te por contrariar a maioria. Trata-se da
americana Duke Corporate Education,
ligada à Universidade Duke. uma das
mais prolíficas criadoras de situações
atípicas para o treinamento de executi-
vos — eleita pela sexta vez consecutiva
pelo jornal inglês Financial Times como
o melhor centro de treinamento de cur-
sos sob medida do mundo. A avaliação
leva em conta, sobretudo, a opinião dos
clientes das escolas. A Duke CE já mon-
tou 52 tipos de cursos diferentes em mais
de 62 países. Entre os programas nada

ortodoxos estão transformar executivos
em médicos num hospital-escola (os
pacientes eram atores, claro) e simular
uma investigação policial no estilo do
seriado americano CSI. Uma das expe-
riências mais radicais levou 30 diretores
da mineradora anglo-australiana BHP
Billiton ao deserto em Dubai, em no-
vembro de 2007. Divididos em grupos
de até quatro pessoas, os executivos se
tornaram especialistas em recuperar te-
souros perdidos — e seguiram atores
vestidos de beduínos, que tinham pistas
sobre o desafio. Ao longo do programa,
que durou uma semana, os participantes
perceberam que só poderiam resolver a
questão se compartilhassem as informa-
ções de cada grupo — em vez de dispu-
tar a liderança entre si. (Entendeu o es-
pírito da coisa?)

Criada em 2000 na Carolina do Nor-
te para atender um mercado que movi-
menta 56 bilhões de dólares por ano
apenas nos Estados Unidos, a Duke CE

prega que, ao construir uma encenação
envolvente, toma-se mais fácil transfor-
mar crenças e comportamentos de exe-
cutivos experientes. Por essa razão, hoje
praticamente todos os seus cursos têm,
além da experiência em sala de aula, um
treinamento, digamos, teatral. "É algo
cuidadosamente pensado para o momen-
to específico de cada empresa", afirma
a americana Kim Taylor-Thompson, pre-
sidente da Duke CE. Segundo ela, a bus-
ca pelo modelo mais apropriado para
cada empresa, como no caso da BHP,
envolve um trabalho prévio de aproxi-
mação com os principais executivos que
pode levar até três meses. "Um professor
à frente da sala de aula, com uma apre-
sentação de PowerPoint, não captura
sozinho a atenção de um alto executivo
com a mesma eficiência de uma ativida-
de que combine uma experiência real em
que ele esteja envolvido."

Para que esse tipo de empreitada te-
nha sucesso é fundamental criar um



senso de realismo. Com esse objetivo, a
Duke CE formou uma rede de treinado-
res que ultrapassa 3 000 profissionais.
Além dos tradicionais profissionais de
recursos humanos, a instituição conta
com pessoas de formação tão diversa
quanto arqueólogos e bailarinos. "Ape-
nas professores ou atores não dariam a
mesma veracidade à situação", diz o

brasileiro VanDyck Silveira, diretor de
desenvolvimento de negócios da Duke
CE. Em alguns casos, a simulação é tão
perfeita que fica difícil separar ficção de
realidade. Foi o que aconteceu num pro-
grama da consultoria internacional Prí-
cewaterhouseCoopers que envolveu 100
executivos em Nova York numa cena de
crime fictícia. A lição embutida na ex-

levaram o exercício a sério. "A polícia
de verdade chegou ao hotel onde está-
vamos representando, achando que de
fato havia acontecido um crime", afirma
Tom Evans, diretor de treinamento da
Price nos Estados Unidos. "Foi diferen-
te de tudo o que tínhamos feito antes e
funcionou." No início de abril, o pessoal
da Price decidiu testar outra experiência:
55 estagiários passaram por um treina-
mento em Atlanta em que todos se de-
dicaram durante um dia inteiro à mon-
tagem de bicicletas. O objetivo, nesse
caso. era desenvolver o engajamento dos
jovens e a capacidade de interagir em
equipe. Vivenciar uma linha de produ-
ção, segundo os teóricos da Duke, seria
a melhor forma de atingir a meta.

Como é de se imaginar, tanto realis-
mo pode custar caro. A média de preço
de um treinamento realizado pela Duke
CE fica em torno de 26 000 dólares por
dia, para um grupo de 20 a 30 alunos
— o equivalente a até 30% mais do que

um curso em sala de aula. Apesar dos
preços altos, a escola afirma que a crise
mundial pouco afetou suas vendas.
"Nos últimos seis meses a demanda por
esse tipo de atividade caiu apenas 10%",
diz Taylor-Thompson.

Embora badalado, o centro de trei-
namento da Duke ainda levanta certa
polêmica entre concorrentes. A escola
de administração Kellogg, da North-
western University, nos Estados Uni-
dos, segunda colocada na lista dos me-
lhores cursos sob medida na lista do
Financial Times, continua a acreditar na
ortodoxia. "Temos um renomado corpo
docente para montar os melhores cursos
e método de ministrá-los não envolve
nenhuma experiência radical", afirma
Stephen Burnett. diretor de programas
executivos da Northwestern. Mesmo
assim há quem acredite que vale a pena
peregrinar pelo deserto. •

periência estava re-
lacionada com a
importância dos de-
talhes e da capacida-
de analítica na solu-
ção dos problemas.
Ao que parece, os
executivos da Price

Executivos
da BHPem
Dubai: uma
semana sob
sol escaldante
para aprender
sobre liderança
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