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O que uma visita a um parque de ele-
fantes na Indonésia, um passeio em 
um vulcão ou um curso de astrono-
mia podem ensinar a um executivo 
sobre o universo corporativo? Quase 
nada, alguém poderia dizer. Entre-
tanto, as experiências aparentemen-
te pouco relacionadas ao dia a dia 
dos negócios vêm ganhado espaço 
nos programas de formação de lide-
ranças. O objetivo é despertar nos 
profissionais o gosto pela inovação e 
pela criatividade, incutindo concei-
tos de gestão por meio de cursos 
pouco tradicionais, que incluem 
desde o contato com a natureza até 
aulas de artes e ciências. 

A mudança para uma rota que, 
no passado, poderia ser vista como 
romântica e idealista faz parte de 
uma espécie de "crise" vivida pelos 
modelos tradicionais de educação 
executiva. De acordo com Willian 
Bull, consultor sênior do Instituto 
Pieron, as fórmulas prontas que pri-
vilegiam resultados rápidos e o prag-
matismo dos cursos mais conserva-
dores de MBA já não funcionam 
mais sozinhos. "Discussões relacio-

nadas à cultura e diversidade, por 
exemplo, têm influenciado forte-
mente o ambiente de negócios. As 
companhias estão percebendo que 
as estruturas antigas não são mais 
suficientes para explicar esse novo 
cenário e passam a valorizar outros 
aspectos de formação", explica. 

A demanda por cursos com en-
foque mais humanista começou a 
surgir das próprias empresas há al-
guns anos, estimulando institui-
ções como a Fundação Dom Cabral 
a desenvolver programas inovado-
res. "0 executivo precisa lidar o 
tempo todo com mudanças. O pro-
fissional com um repertório de co-
nhecimento maior consegue fazer 
reflexões mais rápidas e lidar me-
lhor com a complexidade desse 
universo", afirma o professor Ro-
berto Sagot. Aos poucos, essa visão 
foi sendo incorporada aos cursos 
corporativos customizados e ao 
MBA da escola de negócios. 

Um exemplo é o MBA "in com-
pany" realizado pela empresa de 
shopping centers Iguatemi, em par-
ceria com a Fundação Dom Cabral. -» 
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O primeiro módulo do curso, direcio-
nado a 33 executivos como parte de 
um programa de desenvolvimento 
de líderes da companhia, começou 
há cerca de dois meses. A decisão de 
montar um currículo que saísse do 
tradicional esquema de aulas e estu-
dos de casos foi motivada pelo desa-
fio de crescimento da empresa, que 
pretende dobrar de tamanho nos 
próximos três anos. "A intenção é 
provocar atitudes inovadoras nessa 
geração de gestores, tendo em vista a 
mudança que vai nos obrigar a pen-
sar 'fora da caixa'", afirma a vice-pre-
sidente da Iguatemi, Cristina Betts. 

Mesmo com duas especializações 
e um mestrado no currículo, o diretor 
regional de operações da Iguatemi, 
Sérgio Zukov, se surpreendeu com o 
conteúdo do MBA: temas como ges-
tão, marketing e finanças foram subs-
tituídos por debates sobre estética e 
arquitetura. No lugar da tradicional 
sala de aula, a turma do executivo se 
transferiu para o parque da Fundação 
Maria Luisa e Oscar Americano, na 
zona sul de São Paulo. "Uma das pri-
meiras discussões foi sobre o surgi-

mento das ideias, usando exemplos 
como os de Galileu e Benjamin 
Franklin (cientistas). Foi uma experi-
ência acadêmica diferente de tudo o 
que eu já tinha visto", diz. 

Na Casa do Saber, instituição 
que promove cursos livres em áreas 
como filosofia, artes e cultura, a ex-
periência com programas sob me-
dida para executivos de empresas 
existe desde 2004. Segundo Mario 
Vitor Santos, sócio da escola, as pri-
meiras parcerias foram com as mul-
tinacionais e os bancos, mas hoje 
companhias de diversos setores 
têm demandado palestras e cursos 
com foco no enriquecimento cultu-
ral e na motivação de seus líderes. 
"A filosofia é o oposto da fórmula da 

autoajuda. Ela questiona, em vez 
de oferecer soluções, e isso leva o 
profissional a agir de forma criativa 
e proativa", diz. 

Uma das parcerias da Casa do Sa-
ber é com o Machado, Meyer, Sendacz 
e Opice Advogados, que desde 2008 
promove palestras "in company" 
para grupos de até 70 profissionais. 
Os temas vão desde cinema e política 
até qualidade de vida e sustentabili-
dade. De acordo com Eloah Teixeira, 
membro do comitê de qualidade pro-
fissional do escritório, o objetivo é in-
crementar a formação cultural dos 
advogados, uma vez que o relaciona-
mento próximo com os clientes exige 
conhecimentos que vão além das es-
pecificidades do direito. A iniciativa 
deu certo e as aulas têm sido um su-
cesso. "Eles (advogados) fazem reser-
va antecipada de vagas, sugerem as-
suntos e pedem o retorno dos 
palestrantes de que mais gostaram", 
conta Eloah, revelando que os cursos 
sobre cinema são os preferidos. 

O sócio da banca José Samurai 
Saiani, admirador da sétima arte, é 
um dos que participam dos encon-
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tros desde o início. Apesar de ser fã 
das palestras sobre filmes, ele afirma 
que os cursos de história do vinho, 
mitologia e amor no século XX estão 
entre os seus favoritos. A participa-
ção e o envolvimento nos eventos 
evoluíram com o tempo e hoje Saia-
ni é um dos responsáveis por esco-
lher os temas de alguns encontros, 
que são realizados de quatro a seis 
vezes por ano. "São momentos em 
que conseguimos integrar a equipe 
e, ao mesmo tempo, promover a for-
mação humanista tão necessária à 
nossa profissão", afirma. 

Na opinião do consultor João 
José Lannes, fundador da Cauax, em-
presa de treinamento e pesquisa em 
gestão empresarial, a preocupação 
das companhias com a formação cul-
tural de seus executivos é motivada 
por um "apagão do conhecimento" 
vivido pelo mercado. A alternativa 
encontrada pelas organizações, se-
gundo ele, tem sido complementar à 
formação de seus profissionais - es-
pecialmente os de alta performance. 
"A tecnologia estimulou novos pro-
cessos, formas de relacionamento e 
demandas por parte das pessoas. O 
executivo está mais antenado e boa 
parte da sua motivação é atrelada ao 
que ele pode aprender naquela em-
presa", comenta. 

Este é o caso de Danielle Fantos-
si, executiva da área de tesouraria do 
Santander. Ela começou a fazer os 
cursos em parceria com a Casa do 
Saber em 2007, ainda como funcio-
nária do Banco Real. Desde então, já 
participou gratuitamente de dez pro-
gramas, abrangendo assuntos tão di-
versos quanto moda e astronomia. 
"Costumo dizer que os cursos são 
parte do meu pacote de benefícios", 
brinca. Os ganhos, porém, não se 
restringiram ao aprendizado e à inte-
gração com a turma. De acordo com 
ela, já resultaram em negócios para 
o banco. "É natural conhecer gente 
de diferentes áreas, e isso ajudou a 
construir um networking interessan-
te e útil para o meu trabalho." 

O contato com uma realidade to-
talmente diversa é um dos aspectos 
mais marcantes do Global Manage-
ment Program, especialização lato 
sensu que levou um grupo de execu-
tivos em setembro para uma experi-
ência de duas semanas em Bali, na 

Indonésia. Promovido pela Universi-
dade Quantum, instituição que ofe-
rece cursos de formação continuada 
com uma visão holística, o progra-
ma une conceitos e práticas empre-
endedoras a atividades de lazer e au-
toconhecimento. Enquanto parte do 
dia é dedicada às aulas em um am-
biente mais formal, outro período é 
voltado para atividades turísticas, 
culturais ou de reflexão pessoal. 
Além disso, usam-se exemplos da 
sociedade balinesa para discutir te-
mas atuais no mundo corporativo. A 
programação incluiu também visitas 
a um parque de elefantes e a um vul-
cão. "Todos os momentos são reple-
tos de aprendizado", afirma Claudia 
Riecken, presidente do grupo Quan-
tum. "Observar uma sociedade tão 
única ensina sobre aspectos como 
gestão da mudança, diversidade e 
resistência à pressão." 

Sagot, da Fundação Dom Cabral, 
acredita que as empresas têm com-
preendido melhor o conceito de vi-
são holística - que, em um primeiro 
momento, era mais restrito ao im-
pacto das decisões de uma área so-
bre o restante do negócio. "Hoje, ela 

diz respeito também à abertura do 
profissional para outros saberes e 
à qualidade de vida no trabalho, 
por exemplo." 

A própria escola de negócios, 
motivada pela boa recepção entre 
as empresas, decidiu promover 
um evento totalmente dedicado ao 
tema. Realizado em setembro, o 
FDC Experience reuniu 380 execu-
tivos no campus da instituição, em 
Minas Gerais, em um encontro de 
dois dias. O objetivo foi levar os 
participantes a desenvolver a cria-
tividade e estimular a curiosidade 
em um espaço mais próximo de 
uma exposição de arte do que de 
uma sala de aula. "A discussão so-
bre gestão acontece, mas integrada 
a temas como gastronomia e histó-
ria", ressalta Sagot. 

Willian Bull, do Instituto Pie-
ron, alerta, no entanto, que os pro-
gramas com uma visão mais gene-
ralista não reduzem a importância 
do treinamento convencional. 
"Nesse momento de escassez de 
talentos, a formação técnica e ge-
rencial continua sendo essencial 
para as empresas." 
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Text Box
Fonte: Valorinveste, São Paulo, ano 9, n. 55, p. 116-119, out. 2011. 




