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De olho na constante demanda do mercado por profissionais com competências de liderança, o 
Idort/SP acaba de criar a Escola Idort de Líderes e Gestores. A intenção é ensinar as 
habilidades necessárias às funções gerenciais. "Tínhamos uma demanda grande por nossos 
programas nessa área. O que ocorre é que às vezes o cliente não tem uma visão geral do 
perfil que quer desenvolver. Por isso montamos um programa com as competências que 
consideramos importantes, com base na nossa experiência", diz a gerente de conteúdo e 
tecnologia da instituição, Mônica Szanto.  
 
A iniciativa chega em um momento no qual as responsabilidades dos líderes dentro das 
empresas têm sido amplamente discutidas, seja por causa do prejuízos que alguns causaram 
às suas companhias devido ao estabelecimento de estratégia equivocadas, seja por terem se 
mostrado decisivos para motivar equipes neste momento de instabilidade generalizada. O 
debate evidencia que há lacunas na formação desses profissionais. Tanto que muitas empresas 
reclamam da dificuldade de encontrar gestores capazes de apresentar resultados efetivos.  
 
Foi dentro desse contexto que o Idort/SP decidiu criar o novo programa, que conta com três 
cursos: "Primeira Gerência", direcionado para supervisores, chefes e encarregados; "Gerência 
Média", que, como o nome diz, é voltado para quem ocupa postos intermediários e de 
superintendência; e "Gerência Executiva", direcionado para diretores e profissionais de alto 
escalão.  
 
O conteúdo e a metodologia de cada curso é direcionado às competências que um líder 
daquele nível deveria possuir. "Para cada perfil estabelecemos um grupo de 10 a 20", diz 
Mônica. "Para a primeira gerência, demos enfoque às competências básicas e técnicas e às 
ferramentas. Na média gerência, o esforço está concentrado nas competência 
comportamentais. Já no nível executivo o importante são as competências estratégicas", 
detalha. No programa padrão, aberto para o mercado - também é possível realizar os cursos in 
company - o curso "Primeira Gerência" tem duração de 176 horas e o "Gerência média", 192 
horas. O "Gerência executiva" não tem uma carga horária definida, pois "a intenção é fazer 
algo customizado", diz Mônica.  
 
O programa adota um modelo baseado em três eixos, que contemplam as competências 
requeridas aos três níveis de gestão. O eixo técnico abordará competências relativas a 
aspectos conceituais, metodológicos, instrumentais e teóricos, como administração do tempo e 
otimização de reuniões; análise de problemas e tomada de decisão; mapeamento e redesenho 
de processos; e gestão de projetos. O eixo comportamental discutirá as competências 
demandadas para que os gestores atuem eficazmente como membros de um grupo, como 
autoconhecimento; gestão do estresse e qualidade de vida; comportamento empreendedor; 
gestão de pessoas e liderança; trabalho em equipe; e negociação. Por fim, no eixo de negócio 
serão trabalhadas as competências que permitem ao líder atuar nas organizações de forma 
sistêmica, a partir de uma perspectiva ampla. Nesse caso, os temas estudados serão visão 
estratégica e gestão de mudanças; gestão financeira; gestão de custos; gestão do 
desempenho empresarial; ética e responsabilidade social; e comunicação institucional. 
 
Um atrativo adicional para alunos e companhias interessados no programa é a avaliação do 
perfil e das competências do participante, que será oferecida no início e no final do curso. A 
intenção do Idort com esse adicional é munir os alunos e as empresas com informações sobre 
as competências que devem ser melhor trabalhadas durante as aulas. A ideia é criar condições 
para avaliar o desenvolvimento obtido pelo aluno com o programa. "Para o participante, é uma 
ferramenta de autoconhecimento. Ele fará a avaliação e depois terá uma reunião com um dos 
nossos consultores, que entregará os resultados e também dará orientações adicionais. Cada 
um, com base na sua avaliação, poderá direcionar mais adequadamente seus esforços em 
cada um dos módulos. É uma ajuda para que o participante possa refletir sobre sua atuação 
como gestor. Além disso, a empresa poderá avaliar o evolução do seu funcionário", diz Mônica.  
 
Plano de ação  



 
Ao final do curso, os alunos deverão desenvolver um plano de ações, atividade na qual serão 
orientados pelos professores do Idort. A proposta é que os participantes desenvolvam 
trabalhos relacionados com o dia a dia profissional podendo, assim, colocar em prática os 
conhecimentos adquiridos. "Trabalhamos não só os aspectos técnicos, mas também a 
aplicabilidade imediata, de modo que os participantes possam sair da sala de aula e usar o que 
foi discutido", assegura Mônica.  
 
Primeiras turmas  
 
As aulas das turmas inaugurais de "Primeira Gerência" e "Gerência média" começam nos dias 
5 e 6 de junho, respectivamente. As aulas serão quinzenais e ocorrem alternando sábados e 
sextas-feiras. Cada encontro terá duração de oito horas. Nos intervalos, os alunos contarão 
com suporte para realizar atividade à distância.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 20 maio 2009, Plano Pessoal, p. D7. 


