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PARA OS NOVOS LÍDERES,
ESTUDAR É PARA SEMPRE
Uma pesquisa mostra que a chance de ser promovido em menos de um ano é
maior para os profissionais que passam por programas de formação executiva
Por Stela Campos, de São Paulo

McCormick:
aprender a

ver o mundo
de forma

mais criativa

M arco Antônio Camargo ingressou na Ran-
don, em Santa Catarina, há 21 anos como
estagiário na área de engenharia mecânica.

Hoje, aos 44 anos de idade, responde pela gerência
da unidade São Paulo, onde trabalham mil dos 8.300
funcionários do grupo. O que o fez permanecer por
tanto tempo na mesma organização, segundo ele,
foi a perspectiva de progresso na carreira. Em todos
esses anos, Camargo realizou diversos cursos patroci-
nados pela empresa. No ano que vem, deve participar
de um programa de especialização, que inclui uma
passagem pela Kellogg, uma das mais conceituadas
escolas de negócios do mundo, situada nos Estados
Unidos. "Pode ser até que não aconteça a promoção,
mas esse é um programa que prepara aqueles que
podem assumir um cargo de diretor", diz.

Pesquisa mundial realizada pela Hewitt mostra que
25% dos profissionais que passam por programas de
educação executiva são promovidos um ano após o
curso ou ganham bagagem suficiente para alcançar
um novo posto a médio prazo. "É um retorno que pode
ser mensurado pela empresa", diz Francisco de Moura,
consultor de liderança da consultoria. Ele ressalta
que o ganho de capital intelectual para a companhia
existe quando o estudo está relacionado a um plano

preestabelecido de desenvolvimento de carreira. Na
Randon, segundo Maria Tereza Casagrande, gerente
corporativa de recursos humanos, todos os profissio-
nais que passam por cursos de formação gerencial - no
ano passado foram 40 - apresentam um projeto que
será aplicado na empresa. "O MBA não pode ser apenas
um benefício, deve fazer parte de um processo interno
de formação", diz Moura, da Hewitt.

Os cursos executivos ou MBAs, em geral, têm grande
ênfase no lado comportamental dos profissionais. "As
pessoas aprendem a se relacionar, a motivar os outros
e a pensar o mercado de forma criativa", diz Clifford
McCormick, diretor do MBA da Universidade de Pit-
tsburgh. Independentemente do cenário econômico,
estudar é uma forma de o indivíduo se tornar mais
competitivo. Na unidade do Sebrae do Rio Grande
de Norte, todos os diretores e gerentes têm cursos de
MBA e pós-graduação patrocinados pela empresa. Nos
outros níveis, a empresa financia 95% de uma segun-
da graduação e 50% dos cursos de idioma. Os cursos
estão inseridos num plano de carreira desenhado
pelo Sebrae-RN logo após o processo de avaliação de
desempenho individual. "Traçamos uma perspectiva
de crescimento junto com o profissional", diz Simone
Pedrosa Galvão Chaves, gerente da unidade de gestão
de pessoas. Cerca de 40% dos 109 funcionários rea-
lizaram algum curso de pós-graduação nos últimos
dois anos, 15% fizeram uma segunda graduação e 50%
falam um segundo idioma.

Preparar uma geração de líderes mais bem educa-
dos é hoje o grande desafio de empresas e de institui-
ções de ensino que precisam aproximar o conteúdo
acadêmico das práticas de mercado. Na Ásia, esse já é
um problema grave. Quase 60% das empresas dizem
sentir falta de líderes preparados. A substituição dos
mais velhos no comando é uma questão que deve ser
pensada constantemente e reforça a importância da
preparação educacional da nova geração. "Para ser
suave, essa transição deve ser feita internamente.
Dessa forma, a empresa não precisará recorrer ao
mercado", diz Moura.
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