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E CURIOSO OBSERVAR A TURMA de executivos caminhando pelas ruas 
de Lausanne, na Suíça. Não há seguranças nem assessores, gravatas nem 
formalidades. O dono de uma startup brasileira anda lado a lado, em ani-
mada conversa, com o responsável pelo bilionário fundo soberano de Abu 
Dabi. Na burocracia corporativa, o encontro passaria pelo filtro de uma 
dúzia de assistentes. Em Lausanne, não. Todos são iguais: simplesmente, 

alunos. Estão ali para participar do maior curso de educação executiva do mundo 
(em número de alunos), o Orchestrating Winning Performance (OWP) da escola 
de negócios IMD, quarta no ranking global do Financial Times. Ao todo, 480 exe-
cutivos e empresários desembarcaram na cidade Suíça em busca de conhecimento. 
Mas se pintar alguma oportunidade de negócio numa conversinha paralela... 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



A caminhada do hotel até o campus dura 
15 minutos. Os executivos passam pelo lago Ge-
nebra, cartão-postal da cidade, atravessam uma 
praça bem cuidada e se aglomeram em frente à 
recepção, localizada em um dos seis prédios do 
complexo. E ali que recebem o material de estudo: 
uma bolsa carteiro com o logo da escola munida de 
um caderno Moleskine preto e um iPad. O tablet, 
alternativa para acabar com a pilha de papéis 
usada em anos anteriores, é devolvido ao final do 
curso - para frustração de alguns, esperançosos 
em levar o mimo para casa como lembrança da 
academia suíça. 

Logo, os alunos são chamados para se aco-
modar no auditório. A sessão inaugural começa 
às 16h30. Pontualmente. Depois das boas-vindas 
do presidente da instituição, o francês Dominique 
Turpin, e da coordenadora do curso, a alemã Betti-
na Büchel, a palestra do professor Stéphane Garelli 
revela o tom das aulas na próxima semana: leve 
e bem-humorada. Ele conseguiu fazer as pessoas 
se sentirem bem numa apresentação sobre a de-
sastrosa situação econômica do mundo, com uma 
palestra cheia de ironia. "A economia não tem de 
ser chata." Não parecia haver nenhum executivo 
saindo aborrecido do encontro. 

TROCA DE INFORMAÇÕES 

Os 480 alunos do OWP não se matricularam no 

IMD atrás de um diploma. Não precisam mais 
disso. Costumam ser avaliados cotidianamente 
pelos resultados que entregam no comando de 
suas empresas. Também não esperam descobrir 
na escola uma nova fórmula mirabolante de gerir 
seus negócios. "Trabalho em uma multinacional 
presente em 180 países. Sei que não vou encontrar 
uma estratégia totalmente inovadora aqui, mas 

quero conhecer experiências diferentes de outras 
indústrias para, quem sabe, adaptá-las à minha 
empresa", afirma Amâncio Sampaio, presidente 
da Philip Morris no Brasil. 

E justamente a troca de informações (e de 
cartões) que seduz os executivos, motivo pelo 
qual o IMD transformou suas salas de aula em 
miniauditórios. As mesas estão dispostas como 
num plenário, de forma a estimular a interação -
mesma técnica utilizada em outras escolas, como 
Harvard ou lese. Para turbinar o networking, a 
escola também incluiu nos iPads um aplicativo de 
relacionamento. Funciona assim: o participante 
acessa a lista de contatos do curso e marca um 
encontro com a pessoa que gostaria de conhecer. 
Também pode, depois de uma aula, assinalar os no-
mes dos participantes com quem havia conversado 
e enviar um convite para conectar-se no Linkedln. 
No final do curso, a área de TI havia registrado 
11.881 conexões no campus. "Pelo aplicativo do 
iPad, conheci 35 executivos, de diversas culturas 
e setores. Conversar com diferentes pessoas e ter 
esse tipo de relacionamento ajuda nessa fase", diz 
Ariosto da Riva Neto, que decidiu fazer um período 
sabático depois de deixar a vice-presidência de 
Fertilizantes da Bunge no Brasil. 

As aulas começam às 8h30 e seguem até, 
aproximadamente, as 20h. Em sala, os professores 
utilizam novas e velhas tecnologias de aprendi-
zado. Escrevem com giz nos quadros-negros, mas 
também projetam apresentações em telões e fazem 
videoconferências com executivos de grandes em-
presas por meio do Skype. Algumas apresentações 
mais parecem encontros motivacionais, com dois 
ou três professores se revezando no púlpito. Bom 
para manter a platéia acordada. No início de cada 
turno, os alunos assistem a palestras de uma hora. 
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Depois, dividem-se em turmas e seguem para os 
temas que escolheram. Na parte da manhã, há oito 
opções simultâneas de cursos. A tarde, sete. Dos 
15 cursos, quatro abordam priori tariamente as 
áreas de liderança e formação de equipes, o ponto 
forte da escola. Os outros versam sobre finanças, 
negócios familiares, estratégia, gestão de crise, 
mercados emergentes, macroeconomia. 

Guilherme Caloba, consultor da Petrobras, 
optou pelas aulas de liderança. Em uma palestra 
sobre o tema, proferida por Martha Maznevski, 
diretora do MBA, ele diz ter aprendido as diferen-
ças entre duas formas de liderar - descritas pela 
professora como o pragmatismo de Hércules e a 
delicadeza de Buda. Em outra aula, convenceu-se 
da relevância do autoconhecimento para ser um 

líder completo. "Ouvir e estar atento a si mesmo é 
tão ou mais importante que ficar atento ao interlo-
cutor", diz. "Em negociações ou situações de con-
flito, é muito difícil manter-se neutro. Se você se 
conhece bem, administra melhor esses episódios." 
O ensinamento caiu bem para Caloba, que trabalha 
com pesquisadores de diferentes especialidades 
no centro de pesquisas da Petrobras. 

HORA DO RECREIO 

Entre as sessões de cada turno, há pequenos 
intervalos, tempo suficiente apenas para to-

mar um café e comer um croissant ou um dos 
pêssegos suculentos produzidos na região. As 
12h30, pausa para o almoço. Todas as refeições 
são oferecidas no restaurante da escola e estão 
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incluídas no preço do curso: 12 mil francos suíços, 
o equivalente a R$ 25 mil. Gestores e presidentes 
de empresas precisam respeitar a fila nos bufês 
de queijos, saladas, pratos quentes e sobremesas. 
Para muitos deles, acostumados a ser servidos o 
tempo todo, o bandejão suíço é algo incomum. 
Faz parte do que Turpin, o presidente da escola, 
chama de "política da igualdade". Apesar de serem 
aceitos no programa em razão de seus sobrenomes 
corporativos, os executivos não são tratados pelos 
funcionários e professores de forma distinta. Nin-
guém reclama - ao menos publicamente. 

A hospedagem dos alunos não entra no pa-
cote. O IMD apenas indica a melhor opção, que 
é geralmente um hotel cinco estrelas ao lado da 
escola. Depois do jantar, feito ainda no campus, 
muitos deles voltam ao hotel para pôr a agenda 
em dia. Respondem a e-mails, analisam relatórios 
e resolvem pendências via Skype ou celular. Para 
os brasileiros, a diferença de cinco horas entre a 
Suíça e o Brasil ajuda na tarefa de monitorar suas 
empresas a distância. 

MODELO DRUCKER 

No IMD, a realidade do mundo corporativo é 
a linha condutora em todos os cursos. Em 

sala de aula, os professores usam casos verdadei-
ros para discutir novas tendências na economia e 
nos negócios. A opção reproduz a metodologia de 

estudo que o pai da administração moderna, Peter 
Drucker, tornou célebre. Drucker baseou seus 
livros e teses em casos de empresas como General 
Motors e IBM. A observação era sua principal 
ferramenta de trabalho. O método druckeriano 
de ensino do IMD se justifica pelo público que a 
escola se esforça para cativar. Mais de 90% dos 
alunos são executivos com cargo alto, idade média 
de 40 anos e larga experiência profissional. E uma 
opção que se encaixa perfeitamente nessa faixa 
etária, dizem os especialistas em andragogia (a 
educação de adultos). "O adulto aprende a partir 
da própria experiência. Muitas vezes, tem de 'de-
saprender' para adquirir novos conhecimentos", 
afirma Conrado Schlochauer, sócio-diretor do LAB 
SSJ, consultoria em treinamento, e especialista em 
Psicologia da Aprendizagem do Desenvolvimento 
Humano. Em sala de aula, o aluno mais velho 
contextualiza, testa, rebate. Raramente, aceita o 
que alguém lhe diz. "Ele usa as informações para 
elaborar a própria versão." 

As semelhanças do IMD com o mundo dos 
negócios podem ser compreendidas voltando um 
pouco na história de 60 anos da organização. A 
escola surgiu da fusão das universidades corpo-
rativas da Nestlé e da Alcan, ambas com sede na 
Suíça. O pragmatismo, a importância dada ao mar-
keting e o foco em estudantes vindos de grandes 
companhias nasceram aí. Cerca de 90% da receita 
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do IMD vem do caixa das empresas que mandam 
seus executivos para temporadas na escola. Aos 
mais jovens e sem vínculo empregatício, a reco-
mendação é o MBA de curta duração, o melhor 
do mundo segundo a revista americana Forbes. "O 
IMD está no meio do caminho entre uma escola de 
negócios e uma consultoria empresarial", afirma 
Turpin. Ah, sim: O IMD não tem reitor. Turpin 
apresenta-se como presidente. 

Os professores também não assumem o papel 
de acadêmicos. Ficam no meio do caminho entre 
educadores e consultores. "O equilíbrio entre o 
mundo acadêmico e a realidade das empresas é 
fundamental para o meu trabalho. Os cursos na 
educação executiva precisam de dados atuais e 
reais", afirma o professor Ben Bryant. O modelo 
híbrido adotado pelo corpo docente gera algumas 
confusões. Os alunos entendem os professores 
como consultores, ou seja, especialistas que eles 
pagam para ouvir e de quem podem divergir, ou 
contestar, ou despedir. Em razão disso, Bryant 
passou por uma saia justa em uma de suas aulas 
no OWP. Diante da turma de quase 90 pessoas, 
um participante da Arábia Saudita fez uma crítica 
muito dura. "Posso parecer arrogante ou ignoran-
te. Mas nada do que o senhor falou nessa aula é 
novidade para mim", disse o aluno, que pediu para 
não ser identificado. Bryant não reagiu nada bem à 
crítica, mas teve de engolir o desaforo até concluir 

a aula. Qualquer semelhança com uma reunião de 
negócios não é mera coincidência. 

QUANDO MENOS É MAIS 

Aquantidade de alunos do programa pode ser 
encarada pela escola como sinal de sucesso 

do curso. Mas é vista como uma desvantagem por 
muitos alunos. "Com 480 pessoas, é muito difícil 
sair da superficialidade. As discussões no curso 
não foram melhores ou mais profundas do que 
vejo nas escolas brasileiras", afirma Leni Hidalgo 
Nunes, gerente-geral corporativa de Desenvolvi-
mento Organizacional da Votorantim Industrial. 
Somente quando as turmas eram divididas em 
grupos menores, mais participantes conseguiam 
espaço para expor sua opinião e aprofundar a 
discussão. Apesar das críticas, Leni recomendou 
o programa para jovens gestores da Votorantim. 
"A experiência de debater com pessoas de outras 
culturas e países é muito rica", diz. 

O IMD assume que o OWP é a grande vitrine 
da escola. Além de ser o maior em quantidade 
de alunos, é o programa com a maior variedade 
de disciplinas e o que mobiliza o maior número 
de professores e os quase 300 funcionários. Na 
prática, o programa funciona como um cardápio 
de tudo que a escola oferece. Para quem procura 
uma degustação, pode ser uma boa pedida. Mas o 
tablet, você tem de comprar por fora. ® 
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Text Box
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 4, n. 55, p. 64-69 , set. 2011.




