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arlos Fernández González, 
diretor-geral do Grupo Mo
delo, do México, fabricante 

de cervejas como a Corona, deve ter 
se sentido satisfeito ao ver a evo
lução dos resultados da empresa 
entre 2008 e 2009: um aumento 
líquido de 15% nas vendas. A de
cisão de capacitar os executivos 
sêniores da empresa no Progra
ma de A l t a Direção do Instituto 
Tecnológico Autônomo do México 
(Itam) foi um acerto em tempos de 
crise. Neste cenário de recupera
ção, AméricaEconomíalntelligence 
realizou nova edição do ranking de 
Educação Executiva, liderado pela 
Fundação Dom Cabral, do Brasil, 
que recuperou a posição ocupada 
em 2008. Em seguida, aparecem 
a chilena Adolfo Ibáñez e a IAE 
Business School, da Argentina, que 
manteve o terceiro lugar. Os resul
tados do estudo comparativo sobre 
as escolas de negócios da América 
Latina derivam da medição de quatro fatores: cobertura de 
clientes, robustez da oferta de programas, qualidade dos 
professores e da rede internacional. 

O principal legado da recessão econômica de 2009 foi a 
mudança de perfil da demanda e do comportamento dos 
clientes das escolas de educação executiva. No período, as 
companhias fizeram uso racional de seus 
orçamentos para capacitação profissional. 
Em muitos casos, não houve diminuição, 
mas adequação dos investimentos. Op
tou-se por programas mais curtos, assim 
como pela diminuição da quantidade de 
alunos. Além disso, as escolas observaram 
uma mudança nas preferências dos exe
cutivos. "Na crise, há um efeito emocional 
de insegurança, o que leva as empresas a 
buscar programas para o desenvolvimen
to de habilidades diretivas", diz Rafael 
Carrasco, diretor do Centro de Educação 
Executiva da Universidade Adolfo Ibáñez. 
Isso explica, em parte, por que as escolas, 
ano a ano, têm concentrado a atenção 
em fortalecer o segmento de alta direção. Esses programas 
cresceram 4,5%, enquanto o número de alunos d iminuiu 6% 
em comparação a 2009. 

"A tendência do mercado foi a de buscar cursos e pro
gramas em gestão de riscos, assim como os de liderança e 
estratégia", diz Paulo Resende, diretor de Desenvolvimento 

da Fundação Dom Cabral. Algumas escolas se concentraram 
em estratégia; outras, em otimização de custos. "Cursos mais 
tradicionais, como os de administração de recursos humanos 
e habilidades de comunicação, foram deixados de lado, porque 
se buscou ferramentas que significassem vantagens durante 
a crise", acrescenta Mónica Sacristán, diretora de Extensão 

Universitária e Desenvolvimento Execu
tivo do Instituto Tecnológico Autônomo 
do México (Itam). As áreas comerciais e 
estratégicas das empresas receberam mais 
capacitação do que outras, menos afetadas 
pela crise. 

No período, também foi notada a re
dução da participação do setor público, 
por conta da forte redução dos orçamentos 
para treinamento das prestadoras de servi
ços públicos em diversos países da América 
Latina, o que afetou tanto os programas 
abertos quanto os realizados nas próprias 
empresas (in company). "Se antes as em
presas permitiam que seus trabalhadores 
estudassem o que quisessem, agora contra

tam programas que respondam a suas necessidades reais. Há 
mais seletividade", diz a diretora do Itam. 

Um dos saldos positivos da crise foi a nova visão que as 
empresas desenvolveram em relação à educação executiva. 
A contratação desses serviços já não é considerada um gasto, 
mas sim um investimento de longo prazo em capital huma-



no. "Os clientes que mantiveram seus investimentos nesses 
programas emergiram da recessão em melhor condição e 
também de forma mais rápida que os concorrentes", diz Ste-
phen Burnett, decano associado de Educação Executiva da 
Kellogg School of Management, da Northwestern University, 
nos Estados Unidos. 

INTERNACIONALIZAÇÃO 
Ainda que, na América Latina, destacadas escolas de negó
cios tenham aprimorado o nível da educação executiva, o 
esforço é intenso para atrair a atenção de mercados mais 
consolidados, como o europeu e o norte-americano. O persis
tente trabalho de internacionalização se traduz em alianças 
e convênios com diversas escolas do mundo para reforçar 
os quadros acadêmicos, comparti lhar conhecimentos e 
globalizar a formação dos executivos. Na dianteira desse 
processo estão a IAE Business School, da Argentina; a Itam, 
do México; e a Universidade dos Andes, da Colômbia - as 
três que obtiveram os melhores resultados no indicador de 
internacionalização do ranking. 

Um grande avanço das escolas de negócios da América 
Latina foi o fato de as empresas multinacionais passarem a 
formar seus quadros gerenciais em escolas da própria região. 
Graças à qualidade e ao prestígio adquirido, as multinacio-

nais estão confiando seus gerentes a programas que antes 
eram realizados apenas em universidades de seus próprios 
países. O processo de fortalecimento pelo qual passam as 
escolas latino-americanas traz consigo uma série de estraté
gias de marketing por meio das quais elas pretendem marcar 
espaço fora da região. Houve um aumento dos convites para 
seminários, cátedras e eventos, para que as empresas prolon
guem o contato com as escolas. 

Mas ainda existe uma barreira idiomática que impede 
que as escolas se insiram plenamente no terreno global: ape
nas 20% dos programas são ministrados em inglês. E continua 
difícil aumentar a oferta de cursos nesse idioma sem com
prometer a qualidade do corpo docente, já que a maioria dos 
professores mais experientes não tem domínio do idioma. 

Apesar disso, as escolas da região coincidem na avaliação 
de que há, no segundo semestre de 2010, uma rápida recupe
ração do mercado, com o aumento no número de matrículas. 
"As companhias estão voltando sua atenção para novas 
áreas, como responsabilidade social, estratégias de inovação 
e transformações organizacionais em grande escala", diz o 
decano da Kellogg School of Management. Com o retorno da 
confiança à economia mundial , as escolas esperam também 
maior demanda para o desenvolvimento de programas cor
porativos para 2011. 
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