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Analogias entre táticas de combate e administração viram tema de cursos de especialização.  
 
Embora tenha o dinamismo, a criatividade e a inovação entre suas principais qualidades, o 
mundo dos negócios está estruturado em ideias desenvolvidas há cerca de 2.500 anos. 
Segundo a lenda, foi nessa época que o general chinês Sun Tzu escreveu "A Arte da Guerra", 
que até hoje figura nas listas de 'best-sellers' mundo afora e é o livro de cabeceira de 
inúmeros executivos e líderes corporativos. 
 
A analogia entre as estratégias de combate e táticas de guerra ensinadas por Sun Tzu com a 
administração de empresas e gestão de pessoas não é um exercício raso. Afinal, muito antes 
de usarem terno, gravata e iPad, os líderes da antiguidade já estudavam questões como 
liderança, trabalho em equipe, logística, análise do ambiente e do inimigo, conquista de 
territórios, motivação e engajamento. 
 
"Não há fenômeno de maior complexidade do que a guerra. Os conhecimentos necessários na 
preparação de um conflito bélico podem ser aplicados em qualquer outro segmento e se 
encaixam perfeitamente no mundo corporativo", afirma Antonio Luiz da Costa Burgos. General 
da reserva do Exército, atualmente ele coordena o curso de estratégia militar para a gestão de 
negócios, uma pós-graduação da Fundação Armando Álvares Penteado (Faap), em São Paulo, 
que iniciou sua terceira turma. 
 
Além de matérias como geopolítica, planejamento estratégico, confecções de cenários, 
inteligência competitiva e contrainteligência, o programa contempla atividades extraclasse 
como visitas a bases militares, por exemplo, no Guarujá e na Amazônia. "Nossos alunos 
ocupam cargos de gestão e os exercícios têm o objetivo de oferecer ferramentas que 
melhorem seu desempenho", afirma Burgos. 
 
Ainda que representem apenas uma pequena parte do curso, esse tipo de atividade marca os 
participantes por tirá-los de sua zona de conforto. Recém-formado no curso, Wilson Poso 
Soares, de 48 anos, recorda que uma das tarefas de seu grupo era improvisar uma jangada e 
concluir um percurso com ela no mar. "Tivemos de trabalhar de forma unida. Além disso, um 
dos integrantes não sabia nadar, mas confiou e embarcou com o grupo."  
 
Sócio-diretor da consultoria financeira WPS, Soares é formado em economia e tem um MBA 
em finanças. Decidiu-se pelo programa ao buscar uma especialização com foco em estratégia. 
"Queria fugir do conteúdo tradicional das escolas de negócios. Achei que o mundo militar 
poderia agregar valor à minha carreira", afirma. 
 
Com duração mais rápida - em média cinco meses - a Associação dos Diplomados da Escola 
Superior de Guerra (Adesg) oferece anualmente, em todo o Brasil, o curso de estudos de 
política e estratégia. O programa é aberto a civis e costuma reunir advogados, engenheiros e 
empresários em turmas de até 80 pessoas. "Temos uma doutrina e um método para que o 
aluno possa decidir melhor o que fazer e como fazer", afirma Adauto Rocchetto, delegado da 
Adesg no Estado de São Paulo. 
 
Segundo ele, a aplicação desse sistema é feita com sucesso no mundo corporativo e diversas 
empresas e bancos enviam executivos para serem treinados. "Eles passam a avaliar melhor 
uma conjuntura e evitam surpresas. As condições e as ferramentas mudam e é preciso 
desenvolver planos de defesa, de contra-ataque, saber o que está sendo feito em outros 
países e conhecer os próprios recursos." 
 
Na opinião de Gerson Correia, headhunter da Talent Solution, os militares têm uma imagem 
positiva em países como Estados Unidos e Inglaterra, que de certa forma estão sempre em 
guerra ou em intervenção militar. Nesses lugares, é comum colocar no currículo a entidade e o 
tempo de serviço prestado. "Um ex-integrante dos Marines, por exemplo, teria o melhor 
treinamento para suportar pressões e manter o moral elevado da tropa", explica. No Brasil, 



Correia destaca que essa imagem se deteriorou um pouco - provavelmente pelos anos de 
regime militar -, mas que existem instituições de prestígio como o Instituto Militar de 
Engenharia (IME) e o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). 
 
Oficial dos Royal Marines por 18 anos - espécie de elite da marinha britânica -, Damian 
McKinney acredita que os executivos podem aprender muito com o 'modus operandi' dos 
militares. Atualmente no comando da consultoria global McKinney Rogers, ele afirma que sua 
experiência nas Forças Armadas o inspiram a exigir sempre um desempenho de alto nível de si 
próprio e de seus colaboradores. "É preciso passar da estratégia para a execução, adotar uma 
mentalidade vencedora e fazer com que todos tenham clareza e alinhamento sobre a missão." 
 
Para o general Burgos, falhas não podem ser aceitas, pois colocam vidas em risco. Em 2003, 
por exemplo, pouco antes de invadir o Iraque, o governo Bush exaltava a alta tecnologia das 
armas e dos equipamentos do Exército americano, o que colocaria seus soldados em uma 
posição confortável em relação aos insurgentes. Por um erro de planejamento, porém, as 
primeiras tropas entraram no país usando camuflagem para a selva em pleno deserto, 
tornando-os ainda mais visíveis no ambiente e na mira inimiga. "É preciso lidar com situações 
complexas, cheias de variáveis, mas sem descuidar dos detalhes", afirma Burgos. "Estamos 
acostumados a operar assim e as empresas podem ter grande vantagem usando nosso 'know 
how' a seu favor", finaliza. 
 
Policiais militares aprendem as agruras da gestão privada 
Stela Campos  
 
Os alunos do curso de pós-graduação em administração do Insper ficaram intrigados quando 
viram um colega fardado se acomodar na sala no início do ano letivo. Com uma jornada de 
trabalho puxada no Grupamento de Radiopatrulha Aérea da Polícia Militar de São Paulo 
(GRPAe), localizada no Aeroporto do Campo de Marte, o primeiro-tenente da PM Leonardo 
Carbonari, de 26 anos, não teve tempo de trocar de roupa antes de ir para a escola de 
negócios, localizada em São Paulo.  
 
Carbonari faz parte de um grupo de PMs beneficiado com uma bolsa de estudos em razão de 
um acordo firmado entre o Insper e a corporação no ano passado. Em 2010, 42 policiais 
militares frequentaram algum curso de pós-graduação ou de educação executiva na 
instituição. Este ano, são esperados 26 novos alunos da PM. Dos que já começaram as aulas, a 
maior parte optou por especializações em áreas como gestão da inovação, da estratégia, de 
conflitos, de equipes e negociação. 
 
Os alunos vêm de diversas áreas da PM, tanto administrativas como operacionais. Há desde os 
que lidam com planejamento estratégico até os responsáveis pelo policiamento ostensivo, 
ambiental, de trânsito e de choque. "O objetivo é aperfeiçoar a tropa, o que depende tanto do 
conhecimento técnico como de gestão", explica o presidente do Insper, Claudio Haddad. 
 
Embora a quantidade de vagas disponíveis a cada ano seja determinada pelo Insper, há uma 
boa disputa na PM por elas. "Antes de realizar as provas, os candidatos precisam passar por 
uma seleção interna", diz o coronel Claúdio Antônio Rissotto, diretor de ensino e cultura da PM. 
Ele ressalta que apenas dez não foram escolhidos para realizar a prova entre 2010 e 2011.  
 
Por mais que a evolução do policial militar dependa da obtenção de títulos e também do tempo 
de serviço, o coronel Rissotto admite que a realização de cursos de pós e especializações - 
além dos oferecidos pela própria corporação - ajudam na carreira. "Eles têm um peso nas 
promoções por mérito, mesmo não valendo pontos para a obtenção de um título", diz. 
 
O primeiro-tenente Carbonari quer chegar a coronel como o avô e o pai. Para tanto, sabe que 
tem um longo caminho pela frente. Ele vai precisar ser promovido a capitão, major e tenente-
coronel até poder atingir o posto desejado. No momento, está aprendendo o ofício de piloto 
para dirigir o helicóptero Águia. Para ele, o conhecimento gerencial é uma ferramenta 
importante na vida militar. "Dá para aproveitar na prática muito do que estou aprendendo na 
escola", diz. 



 
Desde que começou o curso de pós-graduação em administração mo Insper, o Certificate in 
Business Administration (CBA), no ano passado, ele já conseguiu usar alguns ensinamentos na 
PM. Realizou, por exemplo, um workshop para outros soldados sobre conceitos relativos a 
processos. 
 
Poder traçar um paralelo entre a administração pública e a privada é um dos fatores que mais 
empolgam o primeiro-tenente, mas ele também vê diferenças. "A maior delas é que não 
visamos apenas o lucro", diz. A liderança é outro que sito visto de maneira distinta na 
corporação e nas organizações empresariais. Ele conta que logo após a formatura na Academia 
do Barro Branco, aos 22 anos, precisou liderar uma equipe de 30 pessoas. "Eram PMs 
experientes com muitos anos de serviço, foi um grande desafio. Não vejo colegas de empresas 
comandando tanta gente no início da carreira", diz. 
 
A rotina no Campo de Marte e a dos colegas que atuam em empresas são bem diversas. 
Segundo ele, os alunos têm curiosidade sobre o modo de vida e o trabalho dos soldados. 
"Nossa imagem é muito associada àquela que aparece na televisão". Para o presidente do 
Insper, essa pluralidade acrescenta ao debate nas classes. Haddad diz que ainda não foi 
possível medir o impacto dos cursos na corporação, mas a intenção é estreitar a parceria com 
programas customizados para a PM no futuro. 
 
O Instituto Coppead de Administração da UFRJ há cinco anos oferece cursos "in company" para 
oficiais da Escola de Guerra Naval (EGN). "À medida que os oficiais sobem de patente, 
assumem funções gerenciais variadas. O objetivo é proporcionar formação executiva aos 
oficiais, de modo a prepará-los para os desafios que enfrentarão", explica o diretor do 
Coppead, Kleber Figueiredo. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14 mar. 2011, Eu e Investimentos, p. D10. 


