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Empresas qualificam seus talentos bancando cursos de pós-graduação, especialização 
acadêmica, MBAs, mestrado e doutorado.  
 
Investir continuamente na formação de lideranças é uma preocupação crescente das empresas 
brasileiras. Mas não poderia ser diferente, avaliam executivos e dirigentes de instituições de 
ensino voltadas ao mercado corporativo. "Procuramos os melhores valores, os melhores 
talentos - essa é a condição imprescindível para continuar crescendo. A empresa precisa 
apostar, permanentemente, no desenvolvimento das pessoas e na sua capacitação 
profissional. Isso é fundamental para o nosso negócio", resume Rodrigo Pacca, gerente de 
recrutamento e seleção da Ambev, a maior empresa de bebidas do país, com quase 30 mil 
empregados.  
 
"As empresas querem seus executivos mais qualificados para comandar. Essa é a exigência de 
um mercado cada vez mais competitivo, com custos apertados. É menos uma questão técnica, 
e mais uma preocupação com a gestão de pessoas e do negócio", completa Licínio Mota, 
diretor-geral de pós-graduação da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), em São 
Paulo. Só de janeiro a junho deste ano, a escola fechou contrato com 25 empresas para 
realização de cursos de pequena e longa duração, inclusive Master in Business Administration 
(MBA). 
 
Trata-se, portanto, de um mercado em expansão, como mostra a intensa oferta dos cursos de 
MBA, na maioria das vezes subvencionados integralmente pelas empresas. Na Fundação Escola 
de Comércio Álvares Penteado (Fecap), que tem contrato com cerca de 300 empresas, os 
cursos de MBA com duração de um ano e meio podem custar entre R$ 18 mil a R$ 20 mil. Já 
na Business School São Paulo (BSP), atualmente com 40 alunos em atividades de MBA 
Executivo, esses valores podem chegar a R$ 50 mil, ao longo de dois anos de atividades. Os 
programas são os mais variados. Em 2010, mais de 600 empresas contrataram especialistas 
do atendimento corporativo do Senac São Paulo para desenvolver soluções customizadas para 
treinamento de mais de 50 mil pessoas.  
 
Os programas de educação executiva se consolidam também em torno das chamadas 
universidades corporativas, que são formas inovadoras de organização do desenvolvimento 
educacional dos empregados. É o caso da Universidade Ambev, que integra todos os 
programas de aprendizagem da companhia. Em 2010, a empresa investiu R$ 22,5 milhões no 
treinamento de mais de 40 mil pessoas. Foram 74 programas, 712 cursos e mais de 38 mil 
horas de treinamento, em módulos presenciais e online. Este ano, a cifra saltará para R$ 26,7 
milhões, aumento de 18,7%.  
 
Segundo Rodrigo Pacca, a ampliação dos gastos no desenvolvimento de lideranças reflete o 
crescimento da companhia, que no ano passado investiu R$ 2 bilhões para ampliar sua 
capacidade produtiva em 15%. Mas sempre manteve os gastos nos programas educacionais. 
"A Ambev passou por diferentes ondas de mercado. Crescendo ou se retraindo, no entanto, 
nunca precisou reduzir seus investimentos em educação executiva. Essa é uma área 
estratégica para o aperfeiçoamento dos nossos profissionais", diz ele.  
 
A Brookfield, uma das maiores incorporadoras do país, com 41 mil imóveis entregues, 
totalizando mais de 13 milhões de m2 de área construída e em desenvolvimento, também usa 
a universidade corporativa como iniciativa pioneira para formação de lideranças. A empresa 
tem mais de cinco mil colaboradores. As ações da universidade alcançam 290 executivos, 60 
dos quais gerentes e superintendentes alvo de intensos programas de desenvolvimento.  
 
"A ideia é passar uma visão sistêmica do negócio, dos instrumentos e das formas de gestão de 
pessoas cada vez mais efetivas", destaca Ana Cláudia Freire, gerente de educação corporativa 
da Brookfield Incorporações.  
 



O pagamento dos cursos é um atrativo. Tanto os cursos internos quanto os externos 
(seminários, workshops, conferências, etc.) oferecidos pela Universidade Alcoa são 100% 
financiados pela companhia, desde que aprovados pela área de negócio. Os cursos de ensino 
superior, educação continuada, pós-graduação, especialização acadêmica, MBAs, mestrado e 
doutorado são parcialmente financiados pela Alcoa, variando de 60 a 90% de reembolso, de 
acordo com a avaliação de desempenho do funcionário.  
 
Em muitas empresas, as ações educativas perpassam todo o quadro de colaboradores. É o 
caso da Ticket, um dos maiores grupos do sistema de refeição e alimentação-convênio, com 
mais de quatro milhões de cartões eletrônicos em operação, 57 mil empresas-clientes e uma 
rede de 320 mil estabelecimentos credenciados.  
 
A companhia atua com um quadro de 650 colaboradores, e no ano passado realizou 1,6 mil 
ações de treinamento, mais de duas ações por pessoa. O foco principal do treinamento, no 
entanto, é no nível de liderança, indica Edna Bedani, gerente de desenvolvimento de recursos 
humanos da Ticket. Segundo ela, pelo menos 120 executivos passaram por todos os 
programas de capacitação de líderes.  
 
"Tivemos executivos que passaram pelo Insead, um programa gestão estratégica para 
dirigentes empresariais, realizado em Fontainebleau, na França. Alguns profissionais fizeram 
cursos de formação na Fundação Dom Cabral, em Belo Horizonte (MG). Outros foram enviados 
para cursos em inglês fora do Brasil", conta Edna.  
 
A Ticket investe algo como 4% de sua folha de pagamentos nesse esforço educacional, de 
acordo com a diretora de RH. "Pelo menos 30% da verba é destinada à formação de lideranças 
corporativas", afirma. Nada é gratuito, indica ela. "A empresa ganha em ter pessoas capazes 
de colocar sua estratégia de negócios em prática, além de obter mais sinergia entre seus 
profissionais. Ou seja, faz o alinhamento das pessoas à execução das atividades. Isso aumenta 
a produtividade, melhora nossa competitividade. O que acaba nos dando também uma 
liderança natural no mercado", afirma Edna. 
 
Para os colaboradores, muitos dos quais executivos em postos de liderança que participaram 
dos programas de capacitação, o esforço é mais do que necessário. É comum ter que superar 
algumas barreiras e fazer sacrifícios, como, por exemplo, conciliar trabalho e estudos, o que, 
em alguns casos, exige inclusive a realização de cursos no exterior. O resultado, porém, é 
compensador, aponta Erik Novaes, gerente de projeto da administração central da Ambev, que 
fez curso de MBA Corporativo para gerente sênior, com funções de liderança, na Business 
School São Paulo, no ano passado. Foram nove módulos, teóricos e práticos, durante quatro 
dias por semana, ao longo de nove meses.  
 
"Fiz MBA como gerente de projetos de logística. Éramos 25 profissionais. Passamos por todas 
as atividades da companhia e por apresentações de professores renovados e consultores, além 
de aulas em inglês, que terminaram com visitas à unidade operacional da Budweiser nos 
Estados Unidos. Desde então, já fui promovido duas vezes, em dezembro de 200 e em junho 
deste ano. O curso facilita o desenvolvimento de projetos futuros da empresa", diz Novaes. 
 
Rubens Leonardo Marim, superintendente jurídico da Brookfield Incorporações, considera que 
os cursos realizados na "universidade corporativa" criada pela empresa, embora não 
substituam as instituições de ensino formais, são ferramentas fundamentais para o 
desenvolvimento de liderança, para o pensamento estratégico da organização, e criam uma 
linguagem comum para a tomada de decisão de negócios. Ivonete Corneli da Silva, gerente 
contábil da Ticket, que fez o MBA Executivo de Contabilidade e Controladoria, pago 
integralmente pela empresa, acha que ganhou mais segurança no desenvolvimento de sua 
função. "O profissional precisa estar preparado para os avanços pelos quais a área de 
contabilidade está passando, com novas regras legais que chegam ao mundo corporativo, 
globalizado e mais competitivo. Com essa reciclagem, já estou dando um bom retorno para 
empresa. Mas ainda preciso ter um retorno melhor da companhia", acredita. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4 jul. 2011, Especial Educação Executiva, p. F1. 


