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Emerson deAlmeida
Presidente da
FundaçãoDomCabral
“Escolas e empresas
europeias e americanas
estão interessadas nos
países emergentes”

“Há uma conscientização de
queo setor público deve adotar
práticas domundo privado”

“Empresas procurampessoas
comvisão de longo prazo”

DomCabralbuscaparcerias
nosBricseAméricaLatina

ENSINO

Marianna Aragão

Arelevância crescente dos paí-
ses emergentes no cenário eco-
nômico mundial está mudando
a demanda de executivos e em-
presas pelo ensino de negócios.
NoBrasil, essa convicção levou
aFundaçãoDomCabral (FDC),
escola de educação executiva
commaisde25milalunos,adar
uma guinada em seu projeto de
internacionalização. As parce-
rias com instituições tradicio-
nais do “primeiro mundo”, co-
moaKelloggSchoolofManage-
ment, dos Estados Unidos, e a
Insead, na França, continuam,
mas o foco agora passa a ser a
formaçãodeumarededecoope-
raçãoempaísesdaAméricaLa-
tina e nos “Brics”.
“Há muita experiência boa

nessespaíses e a gente às vezes
ficava cego a ela”, diz Emerson
deAlmeida,umdosfundadores
e hoje presidente da FDC. Des-
de o início deste ano, ele viaja o
mundo acertando os detalhes
das novas parcerias, que in-
cluemdesenvolvimentodepro-
gramas e pesquisas emconjun-
toe intercâmbiodeprofessores
ealunos.UniversidadesnaRús-
sia, Índia e China já fecharam
alianças com a escola brasilei-
ra.México,Colômbia,Chile,Pe-
ru e Argentina também entra-
ram no radar. “Hoje, mais do
que nunca, você precisa estar

aberto a contribuições.”
Segundoele, a crise acelerou

a percepção de que é preciso
buscar conhecimento em esco-
las de negócios de outros paí-
ses. “Eu vejo escolas e empre-
saseuropeiaseamericanasmui-
to interessadas no que está
acontecendo nos países emer-
gentes.” A atenção despertada
recentemente pode abrir opor-
tunidadestambémparaasesco-
las de negócios do Brasil. “As
escolas de gestão que se empe-
nhampelaqualidadeatraemin-
teressee admiraçãode lideran-
çasdeoutrospaíses,contribuin-
doparaofortalecimentodaima-
gemde seuspaíses de origem.”
Acooperação comos estran-

geiros foi um dos ingredientes
da fórmula que levou a Funda-
çãoDomCabralaserreconheci-
da como umadas principais es-
colas de negócios do País. Este
ano,elafoiaúnicabrasileirapo-
sicionada no ranking de educa-
ção executiva do jornal inglês
FinancialTimes:ocupouo13º lu-
gar,entre45entidadesdomun-
do todo. Fundada em 1976 em
BeloHorizonte,comoumproje-
to de extensão em gestão da
PontifíciaUniversidade Católi-
ca de Minas Gerais (PUC Mi-
nas), tornou-se um verdadeiro
empreendimento. Com fatura-
mentodequaseR$100milhões,
reúne executivos e empresá-
rios de cerca de 300 empresas
em seus programas.
Boa parte da receita da FDC

vem de um modelo de progra-
ma “personalizado”, ou seja,
criado para atender especifica-
mente uma empresa ou entida-
de. Esses cursos, chamados “in

company”,respondempor40%
do faturamento da Fundação.

NOVOS CLIENTES
Osúltimosanostêmsidodemu-
dançasna instituição, contaAl-
meida.Aprincipaldelaséache-
gadadeumnovopúblico,forma-
do por profissionais do gover-
no.“Háumaconscientizaçãode
queosetorpúblicoprecisaado-
tar determinar práticas que se
aproximam das do mundo pri-
vado.” Segundo ele, o cresci-
mento dos programas para es-
se público foi de 30% este ano,
ante10%em2008.Acrisefinan-

ceiraglobal,porsuavez,tam-
bém trouxe alterações. A
queda na procura por pro-
gramas internacionais,mais
caros, foi uma delas, conta o
presidente da FDC.
Mas as lições de gestão

também mudaram durante
– e após – a crise? Algumas
sim, responde Almeida, gra-
ças à mudança no próprio
perfilexigidoparaosexecuti-
vos. “Asempresasestãopro-
curandohojepessoascomvi-
sãodelongoprazo.Empresá-
rios mais comedidos e me-
nos vorazes”, resume. ●

Conhecer experiências de países emergentes ganha importância no ensino de negócios

GLOBAL–ParaAlmeida,háboasexperiênciasnospaísesemergentesquenãoestavamno focoantes

Valimassume
presidênciada
Experianem
4continentes

FRASES
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OexecutivobrasileiroFrancis-
co Valim, atual presidente da
SerasaExperian,estádemalas
prontas para a Inglaterra. A
partir de 1º janeiro, ele vai pas-
sar a chefiar as filiais do grupo
irlandês Experian na Europa,
OrienteMédio,ÁfricaeAméri-
caLatina.Apromoçãofoianun-
ciada ontem pela companhia.
Ex-presidente da operado-

ra de TV por assinatura Net
Serviços,Valimestánacompa-
nhia desde janeiro de 2008.Ele
entroupoucosmesesdepoisda
aquisição da empresa de infor-
mações de crédito Serasa pela
Experian.
No recém-criado cargo, que

vai reuniroperaçõesresponsá-
veis por cerca demetade do fa-
turamento global da Experian,
Valim terá comomissão inten-
sificarocrescimentodacompa-
nhia em alguns dos mercados
commaior potencial de expan-
são global.
“Temos a expectativa de

crescimento maior a partir de
2010”, disse Valim, que ficará
sediado em Londres. De acor-
do com o comunicado da com-
panhia, a gestão de Valim nos
últimos22mesesfoi fundamen-
tal para que a organização ti-
vesse um crescimento signifi-
cativo emplena crise econômi-
camundial.
A Experian tem cerca de 15

mil funcionários em 40 países.
Na América Latina, onde ope-
ra sob o nome Serasa Expe-
rian, a companhia é líder em
serviços de informações credi-
tícias para empresas.
No lugardeValimnaSerasa

Experian, assume o executivo
Ricardo Loureiro, que desde
agosto é diretor de operações
para América Latina e presi-
dente da Unidade de Negócios
Produtos Pessoa Física. ●
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