
Militares aposentados entram na mira das escolas de negócios 
Della Bradshaw  
 
Depois de 20 anos em operações militares em países como Afeganistão e Iraque, o 
comandante da Aeronáutica Andrew Steele enfrenta mais um desafio este ano. Aos 48 anos, 
ele está deixando a Royal Air Force para entrar para o ramo dos negócios. Após duas décadas 
como "responsável por pessoas e coisas", ele está entrando para a Qinetiq, um grupo de 
pesquisas da área de defesa, onde ele acredita que seu profundo conhecimento sobre 
estratégia militar será útil.  
 
Como parte da passagem da área militar para a comercial, Steele acaba de concluir um 
programa de três semanas na Manchester Business School do Reino Unido, elaborado 
especificamente para militares que estão se aposentando das forças armadas. Aumentar a 
confiança dos participantes é um dos maiores desafios, diz Ged Drugan, que ministra o curso 
de operação administrativa avançada. "Quando chegam, eles estão apreensivos em relação ao 
futuro. Com frequência pensam que não têm nada a oferecer. Nosso trabalho é reforçar e 
aprimorar o conhecimento que eles têm e aumentar a confiança." 
 
Drugan diz que os militares possuem grandes habilidades de gerenciamento de recursos 
humanos e liderança, administrando orçamentos muito grandes. "Eles são organizados e 
trabalham bem em equipe. Sabem como tomar decisões e têm muita consciência da ligação 
entre a administração estratégica e a operacional." 
 
Militares também são muito bons em logística. Conforme observa Steele: "Movimentamos 
pessoas por aí há séculos. Nesse quesito provavelmente somos os melhores do mundo, pois 
estamos sempre lutando; fazemos muito isso."  
 
O programa Amac foi lançado há 18 anos, quando o governo da época queria reduzir os 
números do efetivo militar. Durante esse período, o programa atendeu almirantes, generais e 
militares de todas as forças, de tripulantes de submarinos a pilotos de avião. Hoje em dia, ele 
atrai 20 ou mais militares em fase de aposentadoria toda vez que é ministrado, três ou quatro 
vezes por ano. Alguns dos aposentados mais jovens encontram empregos na área de 
consultoria. Os que estão na casa dos 50 atraem organizações sem fins lucrativos e consultoria 
na área de defesa. Alguns chegam até a estabelecer seus próprios negócios, diz Drugan. 
 
O programa cobre o básico das faculdades de administração, como finanças e marketing e 
suas aplicações nos negócios, planejamento e estratégia. Também inclui visitas a empresas, 
consultorias e instituições de caridade. A maior parte dos custos do programa é coberta por 
uma doação das forças armadas britânicas.  
 
Muitos oficiais aposentados tiveram apenas um empregador- o exército, a marinha ou a força 
aérea, mas mudavam de posição a cada três anos, segundo afirma Michael Hartmann, 
principal diretor externo da Manchester Business School. "Eles podem assimilar um novo 
emprego muito rapidamente e operar em ambientes internacionais", diz. 
 
O programa Amac é sancionado pelo Chartered Management Institute do Reino Unido e essa 
qualificação é buscada por alguns participantes. Mick Broadbent, tenente e oficial de guerra da 
Royal Navy, diz que os oficiais são treinados para desempenhar altos níveis administrativos, 
mas que o treinamento não se traduz em uma formação durável. "Minhas qualificações atuais 
são bem pequenas."  
 
Para muitos, aprender a linguagem dos negócios é uma das maiores vantagens do programa. 
"É o léxico", diz Steele. "Para mim, ele representa provavelmente 85% dos benefícios do 
curso. Estarei bem mais confiante quando terminar."  
 
Judith Good deixou a Royal Air Force em abril, aos 46 anos, quase 24 anos depois de entrar 
para o serviço como gerente de alimentação. "Fiz tudo o que queria fazer", diz a ex-capitã. 
"Agora, tenho tempo para tentar algo novo." Good está de olho em uma nova carreira na área 
de administração. "Percebi que sabia muita coisa sobre isso", diz ela, observando que há 



algumas diferenças entre os mundos comercial e militar. "Não trabalhamos com vendas, nunca 
vendemos nada em nossas vidas. Mas somos muito bons em compras. Cada setor tem sua 
própria linguagem. O que os gerentes comerciais chamam de nível operacional, eu chamaria 
de nível tático."  
 
Estar encarregado do regimento Ghurka é algo que o major Neil Jurd está pronto para deixar 
para trás. "Eu acho que acabou, encerrei essa parte da minha vida. Conheci pessoas 
fantásticas, mas tirei a vida militar do meu sistema." Depois de 16 anos, ele agora está 
mudando para o mundo comercial. "Estou no meio do caminho em minha carreira e queria 
fazer algo novo, usar uma parte diferente de meu cérebro." 
 
Uma coisa que ele vai sentir falta é a cultura de colaboração. "Nas forças armadas não se 
cresce às custas de outra pessoa. Você não pode; é preciso confiar muito uns nos outros." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 ago. 2009, Eu & Investimentos, p. D8. 


