
Muito já foi dito sobre
a parcela de culpa das
escolas de negócios na
crise econômica e da res-

ponsabilidade que gestores e professores
possuem na formação dos executivos,
diplomados em MBAs e programas de
educação executiva, que contribuíram
para o colapso da economia mundial.
Como reflexo desse movimento, as
escolas estão revendo seus currículos,
metodologias e o perfil dos profissionais
que formam, como explica a diretora da
Escola de Administração de Empresas
de São Paulo da Fundação Getulio Var-
gas (FGV), Maria Tereza Leme Fleury.
"Hoje, há o questionamento de que tipo
de gestor está sendo preparado e qual o
conhecimento trabalhado nas escolas de
formação executiva."

A discussão foi tema do Fórum de
Educação Executiva durante a 35a

edição do Congresso Nacional sobre
Gestão de Pessoas (Conarh), organizado
pela Associação Brasileira de Recursos
Humanos (ABRH-Nacional).

Segundo dados apresentados por
Maria Tereza, existem no Brasil mais
de três mil cursos de graduação e cerca
de 80 programas de pós-graduação em
administração de empresas, além dos

MBAs e programas para executivos.
"Houve uma melhoria na gerência do
país ao longo dos anos, mas agora,
devido à crise, precisamos nos questio-
nar e refletir sobre qual é, realmente, a
demanda das empresas", afirma.

O que esperar da formação executiva
no Brasil e no mundo, então? Na visão
do presidente da International Institute
for Management Development ( IMD),
John Wells, as escolas de negócio têm
um grande desafio pela frente, pois é
cada vez mais difícil ser (e formar) um
executivo global, ainda mais passada a
atual crise, quando as empresas terão
de lidar com a liderança multicultural.
Uma saída apontada por ele é oferecer
cursos diferentes para as empresas, ou
seja, moldar os treinamentos de acordo
com as demandas empresariais e com o
perfil dos executivos.

Por outro lado, Maria Tereza acredita
que o Brasil já tem uma visão global
sobre o assunto, mas ainda precisa for-
mar uma liderança que, realmente, faça
diferença no mercado - este, para ela,
é o principal desafio. "Não se trata de
nada simples, mas estamos no caminho
certo", ressalta a diretora.

Ela acredita ser preciso separar os
cursos de graduação dos cursos de

formação executiva: nos primeiros, a
preocupação é, além de disponibilizar
o conhecimento fundamental na área de
administração, trabalhar um profissional
mais preocupado com a sustentabilidade
econômica, ambiental e social, que seja
capaz de lidar com situações diversas e
que possa interagir com profissionais
do mundo todo. "Já quando se fala
em educação executiva, temos, além
dessas preocupações, a de aperfeiçoar
os conhecimentos e a prática de uma
maneira muito integrada. Não adianta
apenas falar sobre ética, é preciso co-
locar esse conceito na prática", alerta.
Outro ponto importante é promover a
vivência internacional, trabalhando em
equipes de multinacionalidades.

Wells, do IMD, vai além. Para ele,
após a crise, voltou-se a discutir valores
e a importância da sustentabilidade para
os negócios - o que reforça o exemplo
dos líderes. "Muito po4e ser discutido
nos cursos, como valores, ética, sus-
tentabilidade, mas a maneira como os
líderes agem é essencial", ressalta Wells.
Ou seja, por maior esforço que as escolas
de negócios façam, os colaboradores
ainda se espelham em seus superiores, na
maneira como eles se comportam e nos
valores que norteiam seu trabalho. •
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