
As escolas de negócios buscam levar seus programas de
educação executiva ao topo do organograma empresarial

bserve o presidente de sua empresa. Você pode
achar que ele não tem mais nada a aprender. E ele
talvez ache que não tem tempo para frequentar uma
sala de aula entre tantas reuniões, apresentações da
diretoria, trabalho de campo e partidas de golfe. Nem
todos os CEOs, ou Chief Executive Officers, pensam
assim. Pergunte, por exemplo, a Patrício Lira, diretor
do TS Group, o que ele pensa do Programa Internacio-
nal de Diretoria (Piad), da Universidade Adolfo Ibáñez,
no Chile. "O Piad permitiu que eu me relacionasse e
compartilhasse experiências com executivos e cul-
turas empresariais locais, nacionais e internacionais,
e ampliasse nossa rede de contatos."

Como Lira, há um crescente grupo de executivos
no topo do organograma voltando às aulas. Atendê-
los não é uma tarefa fácil para as escolas de negócios.

Os CEOs são um público exigente, que busca o que
há de mais inovador e avançado em matéria de co-
nhecimento. Os programas de diretoria tornaram-se
um dos espaços mais competitivos entre aqueles que
aspiram formar executivos. E é um dos segmentos
que mais crescem: há três anos, apenas 12,5% das
escolas tinham programas dedicados à diretoria das
empresas. Hoje são 18,2%.

Essa é uma das conclusões desta nova edição
do ranking de Educação Executiva, elaborado pela
América Economía Intelligence todos os anos para
orientar as empresas que investem muito dinheiro
na formação de seus quadros gerenciais. Este ano, o
primeiro lugar ficou pela primeira vez com uma uni-
versidade chilena, a Adolfo Ibáñez, que confirmou
a escalada que vinha realizando. Supera por pouco



a brasileira Fundação Dom Cabral, que subiu do 4a

lugar em 2008 para o 2° este ano.
As escolas são avaliadas por quatro critérios (veja

quadro à página 76). Durante a pesquisa, grande par-
te das escolas informou que seus principais esforços
visavam criar cursos para executivos. O desafio está
em abordar as empresas de forma estratégica, dando
ênfase a temas como liderança, desenvolvimento
de novos negócios, empreendimento e inovação.
A tradicional IAE Business School, da Argentina,
mostra isso. "Trata-se de um processo de crescimento
pessoal que estimula novas ações para guiar a mu-
dança", diz José Maria Corrales, diretor de Formação
de Executivos.

Tudo aponta para a formação de diretores com
novas capacidades de gestão. Nesse sentido, o papel
dos professores é fundamental. Na faculdade Kellogg,
da Northwestern University (EUA), que registra um
dos maiores índices de participação de executivos
em suas aulas, os cursos dedicados a esse segmento
são ministrados por membros sênior de seu corpo
docente. "Esses programas são importantes porque
garantem mudanças, já que a diretoria é quem lidera
esse processo e as transfere ao ambiente de traba-
lho", afirma Rafael Carrasco, diretor do Centro de
Educação Executiva da Universidade Adolfo Ibáñez.
"Hoje é preciso influenciar não apenas em conhe-
cimentos e habilidades, mas também em atitudes.
É um processo que deve ser muito bem planejado e
que depende da habilidade de nossos professores em
serem considerados referências, e não apenas fontes
de informação", destaca Percy Marquina, diretor de
Educação Executiva da Centrum, no Peru.

DESDE O INTERIOR
A autonomia e a personalização dos programas é ou-
tro ponto de destaque. As escolas pesquisadas mos-
tram grande preocupação em atender às necessida-
des das empresas. Para elas, a etapa de diagnóstico é
primordial, já que é a essência de uma universidade
corporativa: alinhar totalmente o aprendizado aos
objetivos da organização. Para a argentina IAE, o
importante é "ser uma parceira estratégica das em-
presas: procuramos criar os programas sob medida,
tendo em mente que existe uma nova realidade",
assinala José Maria Corrales.

A forte concorrência que existe na região no mer-
cado de educação corporativa é o principal desafio a
ser enfrentado pelas escolas. A ênfase está em oferecer
um produto diferenciado. "Para acertar na configura-
ção de um programa, é muito importante conhecer
bem a empresa cliente, as melhores práticas de seu
setor e as tendências do mercado no qual atua", afirma
Josep Valor, vice-reitor adjunto do lese, escola de negó-
cios da Universidade de Navarra, na Espanha.

"Conseguir bom entendimento, tanto da realidade
da empresa quanto dos participantes do programa, e
os objetivos específicos buscados no curso, permitem
realizar uma atividade de sucesso do ponto de vista da
empresa", afirma Patricio Donoso, diretor do Centro de
Desenvolvimento Diretivo da Escola de Administra-
ção da PUC no Chile.

Os programas de universidades corporativas
também exigem que escolas diferentes se alinhem.
Este é o caso do Advanced Management Program,
desenvolvido para a farmacêutica suíça Novartis, no
qual a coordenação acadêmica fica a cargo da norte-



americana FIU, enquanto os módulos para a América
Latina ficam a cargo da UAI, do Chile; do Itam, no Mé-
xico; e da Uniandes, na Colômbia; entre outras.

Para enfrentar um cenário comercial em muta-
ção, essa oferta internacional também se diversifica.
Exemplo disso é o programa Brics on Brics, desenvolvi-
do pela Fundação Dom Cabral (FDC) juntamente com a
School of Management da Fudan University (China), a
Indian School of Business (Índia) e a Moscow School of
Management - Skoljovo (Rússia), para apresentar aos
executivos as particularidades dessas economias que,
juntas, representam 40% do crescimento econômico
mundial. "A relevância de um programa como esse vai
ao encontro de uma necessidade de também fortaceler

a própria rede internacional de nossa escola", diz Carlos
Arruda, coordenador do Núcleo de Inovação da FDC e
diretor executivo do recém-criado Conselho Consul-
tivo Internacional, do qual fazem parte presidentes e
CEOs de empresas como o Grupo Los Grobo (Argenti-
na), Rio Tinto (Austrália) e a Odebrecht (Brasil).

As escolas desenvolveram metodologias inova-
doras, que englobam cada uma das etapas do ciclo
de gestão de formação de executivos, como no caso
da chilena Adolfo Ibáñez que, com seu ciclo de diag-
nóstico, concepção, realização e avaliação, conseguiu
o primeiro lugar no ranking, também em função de
sua internacionalização, que aos poucos se consolida
no campus de Miami.



Além de precisarem se adaptar ao nível de sofis-
ticação de seus clientes, as escolas tiveram outros de-
safios significativos durante 2009. Muitas reconhece-
ram que neste ano sofreram redução nos orçamentos
de capacitação por parte das empresas. Apesar disso,
existem áreas estratégicas dentro das corporações
que não são deixadas de lado nem durante períodos
de crise, como finanças e tributação, de acordo com
Mónica Sacristán, diretora de Desenvolvimento Exe-
cutivo da mexicana Itam.

Quem tem números mais animadores é a FDC,
pois até o momento apresenta lucro em seus balan-
ços, principalmente em função do aumento de seus
programas abertos no exterior. Segundo Arruda, do

Núcleo de Inovação, a internacionalização é o resulta-
do de um pensamento estratégico maturado há anos
e que, segundo ele, não existe na maioria das escolas
brasileiras. "Esse esforço envolveu desde um forte
trabalho de marca, que resultou até na mudança do
logotipo da escola, a um processo de aproximação com
instituições e empresas estrangeiras", afirma.

Outra aposta que ajudou na hora da crise foi a do
centro Idea da Universidade Anáhuac Norte, no Mé-
xico, que abordou novos projetos de ordem governa-
mental, tanto em âmbito municipal quanto federal, o
que lhe permitiu ser a estreia mais importante nesta
versão 2009 do ranking, no 20- lugar, seguida pela in-
corporação da colombiana Universidade del Rosário,



na 23- colocação, e pela Universidade San Francisco
de Quito, do Equador, na 26ª.

Com essas estratégias, as escolas de negócios não
apenas contornaram as dificuldades de um ano difícil
na área de capacitação executiva, mas também atingi-
ram um grau de sofisticação à altura de seus clientes
mais importantes, o que permitiu que elas ofereces-
sem com segurança cursos voltados às posições mais
altas no organograma empresarial. No fim das contas,
a experiência adquirida em seus programas corpora-
tivos lhes possibilita identificar com grande precisão
aquilo que seus clientes precisam, fazendo com que as
demandas dos CEOs da região sejam atendidas.
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