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Es p e c i a l
Educação executiva

Cresce o
leque de
ofe r t a s

I nve st i m e n to
Habilidades de
relacionamento e
visão mais
humanista na
gestão ganham
força nas escolas
de negócios. Por
Maurício
O l i ve i ra , para o
Valor, de São
Pa u l o

Em 2006, aos 32 anos, o
paulistano Ricardo Kahn
decidiu apostar todas as

fichas na realização de um MBA
de ponta como marco de uma
nova fase na trajetória profissio-
nal. Formado em economia, ele
planejava iniciar carreira como
executivo na área de finanças,
mas até então só tinha atuado
como dono de negócio — traba -
lhara alguns anos na revende-
dora de autopeças da família e
depois como sócio de um haras,
do qual decidira se desligar. In-
vestigou as possibilidades do
mercado e optou pelo MBA exe-
cutivo do I n s p e r.

Graças à eficiência da rede de
contatos estabelecida com cole-
gas e professores, mérito sobre-
tudo da facilidade para se rela-
cionar, Kahn trocou duas vezes
de emprego durante os dois
anos do curso. Saiu contratado
por uma multinacional sueca na
área de intercâmbios e idiomas,
a Education First, com a missão
de reestruturar os departamen-
tos financeiros nas subsidiárias
do Brasil, Argentina, Chile e Ve-
nezuela — país onde passou oito
meses no ano passado.

De volta ao Brasil, ele percebe
claramente que entrou de vez
no mercado, já que sondagens e
propostas se tornaram frequen-
tes — muitas delas originadas
direta ou indiretamente dos co-
legas do Insper, com os quais
mantém contato e se confrater-
niza pelo menos uma vez por
ano. “Eu não tinha um currículo
vistoso nem havia me formado
numa instituição de ponta, e o
curso me fez superar essas difi-
culdades. Valeu cada centavo do
i nv e s t i m e n t o”, diz ele, referin-
do-se aos R$ 50 mil aplicados.

A história de Kahn simboliza

uma tendência que atinge o
mercado como um todo, com re-
flexos diretos nas escolas de ne-
gócios: a valorização das chama-
das soft skills, o conjunto de ha-
bilidades relacionadas ao com-
portamento e à forma de se rela-
cionar com as outras pessoas.

Caso tivesse se candidatado ao
MBA dez anos antes, é provável
que, com sua trajetória tão fora
do comum, Kahn sequer fosse se-
lecionado. “A princípio eu achei
que ficaria de fora, mas depois
percebi que foram justamente as
minhas peculiaridades que me
tornaram interessante para a ins-
tituição, os colegas e até mesmo
os professores”, descreve.

Esse mesmo movimento tem
levado a uma certa relativização
da importância dada a atributos
objetivos. Difunde-se cada vez
mais no mercado, inclusive como
critério de seleção de trainees, o
entendimento de que um diplo-
ma concedido por instituição de
ponta ou domínio perfeito do in-
glês não são mais suficientes para
“salvar ” um profissional que de-
monstra falhas de comportamen-
to ou se mostra incapaz de se rela-
cionar adequadamente com cole-
gas, subordinados e superiores.

“Essa é uma demanda que vem
das empresas, cada vez mais inte-
ressadas em ter profissionais pre-
parados não apenas tecnicamen-
te, mas também do ponto de vista
h u m a n o”, diz Sandra Finardi, di-
retora da consultoria DM Executi-
vos. Uma das consequências é que
se passou a esperar das escolas de
negócios um papel mais ativo na
orientação de carreira dos alunos
— muitas começaram a oferecer o
serviço adicional de coaching,
por exemplo.

A contratação de professores
que associem experiência no

De São Paulo

Os cursos de educação executiva
estiveram por muito tempo asso-
ciados a uma determinada faixa
etária, dos 28 aos 35 anos — profis -
sionais já com certa experiência,
mas que ainda não haviam alcan-
çado o topo da hierarquia das em-
presas. Esse limite foi sendo am-
pliado aos poucos para ambos os
lados, e hoje o mercado oferece op-
ções para profissionais de qual-
quer idade e em qualquer nível de
carreira. Há cursos com os mais di-
versos desenhos, adaptáveis a
qualquer necessidade e disponibi-
lidade de tempo.

Diante desse leque ampliado, as
empresas buscam informações, re-
ferências e critérios para separar o
joio do trigo. “O que as grandes
companhias querem, de forma ge-
ral, é formar profissionais que te-
nham uma visão abrangente, para
analisar as situações do cotidiano
da forma mais ampla possível. Cur-
sos que demonstrarem sintonia
com esse objetivo e conseguirem
cumpri-lo com eficiência serão va-
lorizados, independente do for-
m a t o”, diz Sandra Finardi, diretora
da consultoria DM Executivos.

Entre as novidades do mercado
está o MBM (Master in Business
and Management) da FGV, voltado
a jovens que saíram da universida-
de há não mais do que três anos.
Com um ano e meio de duração, o
curso tem o propósito de apresen-
tar o mundo empresarial “de ver-
d a d e” aos alunos e ajudá-los a dar
os primeiros passos na carreira.
Com os mesmos objetivos, o Cop -
pead, no Rio, tem cursos para jo-
vens recém-formados ou que este-
jam nos últimos anos da gradua-
ção, com aulas aos sábados e carga
horária total de 160 horas.

Mesmo quem faz um bom MBA
tem novas alternativas. A Funda-
ção Instituto de Administração da
USP (FIA-USP) oferece um pós-
MBA para atualizar os conheci-
mentos dos mais de 8.000 alunos
que já passaram pelos seus MBAs—
e também para alunos que tenham
estudado em outras instituições.

A recém-criada HSM Educação
tem os EDPs (Executive Develop-
ment Programs), concebidos tam-
bém para serem uma espécie de
pós-MBA, com seis meses de dura-
ção e aulas semanais. Os cursos são
focados em temas específicos, com
o conteúdo de cada um deles ten-
do sido desenvolvido por especia-
listas com renome internacional
na respectiva área, a exemplo de
Philip Kotler (marketing), Vijay
Govindarajan (inovação estratégi-
ca) e John Davis (family business).

Diante da necessidade de se di-
ferenciar no mercado, as institui-
ções buscam, nas parcerias inter-
nacionais, novos apelos para os
profissionais. É o caso da F I A P, es-
pecializada na área de tecnologia,
que fechou um acordo com a Sin-
gularity University, sediada no
campus da Nasa, nos Estados Uni-
dos. Trata-se de uma espécie de
“universidade do futuro”, que reú-
ne alguns dos cientistas e pensado-
res mais inovadores da atualidade,
incluindo vencedores do prêmio
Nobel. Em março, haverá um Exe-
cutive Program em São Paulo, com
dois dias de duração. (MO)

Ricardo Kahn, formado em economia, que decidiu apostar em um MBA de ponta como marco de uma nova fase na trajetória profissional: rede de contatos abre oportunidades no mercado

DANIEL WAINSTEIN / VALOR

mundo corporativo com forma-
ção na área de humanas, para li-
derar disciplinas ligadas a com-
portamento, interrelacionamen-
to e autoconhecimento, também
tem aumentado. O fenômeno ga-
nhou impulso especialmente de-
pois da crise financeira global de
2008, quando executivos de
grandes empresas foram acusa-
dos de ignorar princípios de ética
para assegurar bônus polpudos.

Enquanto muitas empresas
passaram a dar mais peso às ca-
racterísticas comportamentais na
avaliação de desempenho de seus
colaboradores, as escolas de ne-
gócios começam a desenvolver
metodologias para mensurar a
eficácia dos seus cursos diante
desses novos paradigmas. Afinal,
como comprovar matematica-
mente que um profissional se tor-
nou “mais humano”?

Instituições de ponta ao re-
dor do mundo, e também no
Brasil, estão criando estruturas
de gestão do processo de apren-
dizagem, em que especialistas
em ciências cognitivas traba-
lham em conjunto com estatís-
ticos no desafio de desenvolver
mecanismos de medição da
evolução individual em aspec-
tos ligados ao comportamento.

A necessidade de encontrar o
tom certo entre a realidade ob-
jetiva e uma visão mais holística
do mundo empresarial é apenas
um dos desafios à frente das es-
colas de negócios. Para compro-
var a relevância dos cursos que
oferecem, essas instituições es-
tão buscando retomar a intera-
ção constante com o universo
corporativo — processo que, em
certo momento, ficou um tanto
comprometido pela valorização
excessiva da visão acadêmica
sobre os negócios.

“Houve uma fase em que o
‘management ’ estava sendo tra-
tado como uma ciência exata,
quase do mesmo jeito que se tra-
ta matemática, química e física.
Felizmente estamos novamente
voltando as atenções à realidade
do mercado, com todas os seus
dilemas e contradições”, diz o
CEO do Ibmec, VanDick Silveira.

Como parte desse movimento,
os tradicionais estudos de caso,
que muitas vezes se limitavam a
leituras e discussões teóricas so-
bre episódios do passado, estão se
tornando cada vez mais interati-
vos e práticos — os próprios alu-
nos têm sido submetidos a pro-
blemas reais dentro das empre-
sas, que se mostram mais abertas
a esse tipo de intervenção. A nova
tendência tem se refletido até na
literatura executiva, em que frases
de efeito e fórmulas prontas dão
lugar cada vez mais a análises que
levam em conta a complexidade
do mercado atual e indicam ca-
minhos efetivos de ação.

Uma das expectativas mais ci-
tadas por parte dos alunos de
educação corporativa é justamen-
te a possibilidade de aplicação
prática do conteúdo absorvido
em sala de aula. Ao planejar seus
primeiros cursos de MBA, a HSM
E d u c a ç ã o, nova escola de negó-
cios sediada em São Paulo, fez
uma pesquisa com 350 executivos
de alta gerência sobre os temas
que consideravam relevantes
atualmente. Os mais citados fo-
ram inovação, negociação, lide-
rança de mudança, marketing em
redes sociais e gestão do conheci-
mento. “São todos assuntos palpi-
tantes e contemporâneos, evidên-
cia de quanto a educação executi-
va precisa evoluir no mesmo rit-
mo do mercado”, diz o presidente
da escola, Marcos Noll Barboza.
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Especial | Educação executiva

Pressão da crise
muda currículos
De São Paulo

As principais instituições de en-
sino para executivos dos Estados
Unidos e da Europa conheceram
uma nova perspectiva de 2008 pa-
ra cá. Surpreendidas pela crise, as
grandes companhias passaram a
necessitar de mais oxigênio. O que
os executivos vinham trazendo
dos principais MBAs não era sufi-
ciente. Desde então, as escolas de
administração e negócios mais
prestigiadas do globo estão se ven-
do obrigadas a abandonar a visão
tradicional e buscar respostas
mais depressa.

A requisitada Harvard Business
School já adaptou seu currículo.
Em 2012, começa a valer um novo
módulo, obrigatório. Os alunos te-
rão de desenvolver projetos para
empresas de fora de seu país de
origem. A iniciativa visa a tornar os
executivos mais capacitados a
compreender problemas globais e
lidar com culturas diferentes. A
nova exigência curricular, batiza-
da como “método de campo”, será
aplicada em 11 países. No Brasil,
16 empresas de São Paulo estão re-
cebendo neste início de ano 96
alunos do MBA de Harvard.

O prestigiado IMD decidiu se-
guir ao pé da letra seu slogan —
“Real world, real learning” — e
vem fazendo adaptações desde o
ano passado. Além de dar mais
atenção às questões do dia a dia,
o IMD passa a exigir maior capa-
citação e experiência profissio-
nal dos candidatos. Para ser acei-
to, o aluno deve ter conhecimen-
tos sólidos de contabilidade, fi-
nanças e experiência internacio-
nal, entre outros requisitos.

“O foco do novo programa de
MBA é ajudar os participantes aju-
dar a compreender ainda melhor
como navegar por negócios com-
plexos, diferentes ambientes fun-
cionais, diferentes setores e paí-
ses”, afirma Martha Maznevski, di-
retora do programa de MBAs do
IMD. Segundo ela, a inovação está
no método, que visa levar o apren-
dizado de sala de aula para “em -
presas reais” e repetidos “em dife-
rentes contextos”.

De acordo com John Schulz, só-
cio-fundador da BBS (Brazilian
Business School), a escola se ante-
cipou à maioria das adaptações
que estão em curso. O currículo
da BBS contempla questões que
estavam em desuso na maioria
das escolas. Uma delas é a o risco-
país. “Outro conteúdo que é anti-
go na BBS, desde 1999, é sustenta-

bilidade, que cada vez mais apare-
ce em MBAs de todo mundo”.

Para Armando Dal Colletto, di-
retor acadêmico da Business Scho-
ol São Paulo (BSP), as mudanças
curriculares não são propriamente
uma novidade. “Os MBAs têm qua-
se cem anos nos Estados Unidos e
sempre se adaptaram”, diz. “Come -
çaram na época da industrializa-
ção, resolvendo problemas de co-
mo estabelecer uma linha de mon-
tagem. Passaram para a questão
logística e estratégica, importan-
tes na época da Segunda Guerra e
daí em diante”. Hoje é visível que
os executivos precisam ter outras
ferramentas e outros comporta-
mentos. Principalmente a capaci-
dade de resistir ao imediatismo e
buscar “uma visão mais abrangen-
te, preocupada com outros aspec-
tos além de criar negócios com
rentabilidades fantásticas”, diz.

De acordo com Daniel Britto, di-
retor da International Business
School, de São Paulo (IBS-SP), uma
tendência iniciada em 2007 e que
se acentuou com a crise é a realiza-
ção de cursos de especialização no
exterior de menor duração, já que
para a maioria é difícil abandonar
o emprego para cursar um MBA in-
teiro no exterior. Normalmente,
esses cursos representam um mó-
dulo internacional de algumas se-
manas para MBAs feitos no Brasil.

Leonardo Ang, 30 anos, fugiu à
tendência. Simplesmente abando-
nou o emprego e despendeu o
equivalente a R$ 600 mil (R$ 300
mil pelo curso, R$ 150 mil para se
manter e outros R$ 150 mil que
deixou de ganhar, segundo suas
contas) em um MBA na IESE Busi-
ness School em Barcelona. Depois
de dois anos quase 15 horas de es-
tudo em média por dia, está pres-
tes a obter uma formação que lhe
permite “trabalhar na empresa e
no país que quiser”, afirma.

Em agosto, o IESE lança no Bra-
sil o mesmo curso já ministrado
nas escolas de Barcelona e Madri.
O programa levará os participan-
tes para módulos na Espanha e
em Nova York. Formado em admi-
nistração pela FGV, Eduardo Ne-
ves, 27 anos, tesoureiro do Banco
Ford é um dos inscritos. “Sempre
tive vontade de fazer um MBA in-
ternacional ou de padrão interna-
cional, mas não queria deixar o
Brasil neste momento de escassez
de mão de obra nem criar um hia-
to de dois anos na carreira”, diz.
Neves tem o apoio da empresa,
que já o liberou para a fase de au-
las em período integral. (EB)

Com viés mais prático, mestrado
profissional cresce com rapidez
Eduardo Belo
Para o Va l o r , de São Paulo

Tendência em alta, o mestrado
profissional vai ganhando proje-
ção em tempos de escassez de mão
de obra. Depois de ter crescido
150% na oferta de cursos entre
2005 e 2010, especialistas no setor
esperam uma consolidação dessa
tendência entre os profissionais de
gestão, em detrimento da procura
pelos MBAs e mestrados tradicio-
nais (acadêmicos). “A procura por
educação executiva como um todo
tem crescido”, revela Marina Heck,
coordenadora do programa
OneMBA e pelo Mestrado Profis-
sional em Administração (MPA)
da Escola de Administração de
Empresas de São Paulo (Eaesp) da
Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Ela atribui o fenômeno ao mo-
mento de expansão econômica no
Brasil. As empresas estabelecidas
no país, avalia, estão mais propen-
sas a custear os cursos que suas
congêneres nos EUA e Europa. “A
gente tem percebido é que as em-

presas dos Estados Unidos, que
sempre patrocinaram os cursos,
estão mais contidas”, diz Marina. A
FGV tem parceiros nos Estados
Unidos, Holanda, México e China.

“As empresas brasileiras estão
descobrindo que investir em edu-
cação executiva dá retorno”, afir-
ma Oscar Kronmeyer, coordena-
dor do mestrado profissional em
gestão de negócios da Universida-
de do Vale do Sinos (Unisinos). A
universidade gaúcha criou a pri-
meira turma em 2010. Para cada
uma das 25 vagas, diz Kronmeyer,
havia 3,5 candidatos. Todos os si-
nais, na Unisinos e em outras esco-
las, são de aumento de procura. Os
números a Capes (órgão do Minis-
tério da Educação responsável pe-
los programas de pós-graduação)
com as matrículas de 2011/2012 só
estarão consolidados em abril.

Segundo Kronmeyer, a vanta-
gem do mestrado profissional é
um aprofundamento conceitual
maior que o do MBA tradicional.
“O aluno sai com condições de
aplicar melhor os conceitos e for-

mar gente dentro da empresa.” Po r
isso, ele avalia, a tendência é au-
mentar o número de companhias
interessadas em bancar a forma-
ção de executivos.

“O mestrado profissional veio
para ficar”, aposta Danny Claro, co-
ordenador do programa em admi-
nistração do I n s p e r. A instituição
também oferece mestrado profis-
sional em economia. “Foi uma
aposta acertada da Capes e do pes-
soal do Ministério da Educação
nessa nova trilha entre o stricto
sensu e o lato senso”. O coordena-
dor do Insper toca num dos pon-
tos-chave para o sucesso desse tipo
de curso: a titulação. Como nos
cursos stricto sensu de perfil mais
acadêmico, o mestrado profissio-
nal confere ao aluno o título de
mestre e a possibilidade tanto de
lecionar quanto de avançar na di-
reção de um doutorado.

A FGV procura direcionar para o
MBA executivos com maior expe-
riência profissional e em posições
de liderança. Quem está almejan-
do chegar lá, normalmente se en-

caixa melhor no MPA, diz a coor-
denadora. “Fora isso, os cursos são
parecidos, com visões de mundo
diferentes”, explica. Os preços tam-
bém diferem. O OneMBA custa R$
112 mil e tem 25 vagas. O MPA da
FGV, R$ 81,6 mil. São 30 vagas.

A possibilidade de continuar
trabalhando é um dos principais
atrativos para o candidato ao mes-
trado profissional. Ao contrário
dos MBAs, poucos períodos de au-
la que coincidem com o horário de
trabalho. O que facilita a liberação
por parte da empresa.

“O mestrado profissional tem
essa característica de ser muito
p r á t i c o”, explica Claro. “No MBA,
você discute um case de Harvard.
No mestrado profissional tam-
bém, mas dá também atenção aos
problemas das empresas daqui.”
No mestrado profissional o aluno
tem mais familiaridade com os
assuntos e pode eventualmente
estar envolvido com a questão. “O
mestrado profissional tem um
trabalho bastante aplicado, e os
alunos exigem isso.”

Modalidade atrai empreendedores
De São Paulo

Crescer na empresa, abrir o pró-
prio negócio ou entrar para a car-
reira acadêmica. O mestrado pro-
fissional tem atraído cada vez mais
candidatos pela amplitude de op-
ções que confere ao executivo.

O aperfeiçoamento profissio-
nal ajudou a antecipar um sonho
antigo do engenheiro mecatrô-
nico paulistano Marcio Hamano,
33 anos. Ele deixou uma carreira
de dez anos no banco Itaú e está
abrindo dois negócios — uma
agência de viagens, já em opera-
ção, e uma consultoria de proje-
tos para negócios, em fase de mo-
delagem. “Ser empreendedor era
um desejo distante que o curso
facilitou”, conta. Hamano aponta
o embasamento teórico e a
network obtidos como principal
legado da pós-graduação para
sua vida empreendedora.

O engenheiro concluiu no fim
do ano o OneMBA da FGV e já se
matriculou o mestrado profissio-
nal em administração (MPA) da
instituição. Ao emendar um curso
no outro, mantém-se na vida aca-
dêmica — “que é onde está a inova-
ç ã o”, justifica — e preserva a rota
do doutorado, que pretende fazer
no futuro.

Já para o também paulistano
Gabriel Lima, 30 anos, o mestrado
profissional em administração do
Insper, além de suprir carências da
falta de formação em administra-
ção de empresas, também abriu as
portas da carreira acadêmica. For-
mado em publicidade em 2004
pela ESPM, Lima precisava solidifi-

car sua base em administração.
Depois de trabalhar em um banco
e em empresas de comércio eletrô-
nico, decidiu montar uma consul-
toria em e-commerce, a Enext.

No vaivém dos negócios, per-
cebeu que precisava de mais ba-
gagem acadêmica. Não conhecia
o mestrado profissional. Foi

atraído pela possibilidade de ob-
ter, junto com o aperfeiçoamen-
to, um título. Acaba de adquirir o
título de mestre e já estreia, este
ano, como docente em um MBA
da Business School São Paulo. Pa-
ra ele, a principal vantagem do
mestrado profissional é a aplica-
ção prática no cotidiano. (EB)

SILVIA COSTANTI / VALOR

Marcio Hamano: o engenheiro concluiu no fim do ano o OneMBA da FGV e já se matriculou no mestrado profissional

Tendências Formação de liderança globalmente responsável une escolas e empresas

Cursos enfatizam a pluralidade

Fonte: GRLI

Agenda diversificada
Prioridade das escolas de negócios – em % 

Medida do sucesso 

Foco no futuro
Formação de líderes que busquem solução de problemas com todos os takeholders

Foco em empreendedores

Foco em pequenas e médias empresas

Foco nos 4 bilhões de habitantes da base da pirâmide (países emergentes)
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Habilidades para tomada de decisão holística, incluindo fatores sociais e ambientais
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Habilidades de liderança

Prioridades futuras dos estudantes
Ética, valores e desenvolvimento pessoal

Desenvolvimento de habilidades de liderança de executivos e profissionais
Comportamento ético, responsável e sustentável

Entendimento do contexto do negócio, incluindo questões sociais e ambientais

Como desenvolver os líderes: novos formatos pedagógicos
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Situações práticas (hands-on)

    81

          65

51

51

  76

 75

    54

 50

    52

  49

  49

47

    85

80

Martha Funke
Para o Va l o r , de São Paulo

A evolução do ambiente global
e dos conceitos que definem a lide-
rança corporativa está dando novo
rumo à formação executiva. De um
lado, os indivíduos, as empresas,
os Estados e o planeta carecem de
soluções integradas para questões
sociais e ambientais relacionadas à
sustentabilidade. De outro, surge a
necessidade de líderes mais sensí-
veis à pluralidade, mais abertos ao
diálogo e agregadores, pautados
por valores como honestidade,
transparência e visão de longo pra-
zo. Um dos resultados foi o surgi-
mento de ações como a Iniciativa
para a Liderança Globalmente Res-
ponsável (GRLI, na sigla em in-
glês), com a participação de em-
presas e escolas de negócios e a
criação de programas educacio-
nais com esse foco.

Nascida em 2004 dentro da Fun-
dação Europeia para o Desenvolvi-
mento de Gestão (EFMD), com
apoio do Pacto Global das Nações
Unidas, a GRLI reuniu inicialmente
sete empresas globais e 14 escolas
de negócios de todo o mundo, in-
cluindo Petrobras e Fundação
Dom Cabral (FDC). Hoje são 72
participantes.

O movimento definiu oito prin-
cípios para a liderança globalmen-
te responsável — justiça, liberdade,
honestidade, tolerância, responsa-

bilidade e solidariedade, transpa-
rência, humanidade e desenvolvi-
mento sustentável — e se engajou
no processo de disseminá-los jun-
to aos gestores empregados ou
educados pelas parceiras.

Na Petrobras, a iniciativa levou à
criação de um manual da lideran-
ça responsável e à formação de
multiplicadores na Universidade
Petrobras. O documento, prepara-
do em conjunto com a FDC, resul-

tou de workshops com 76 gerentes
executivos e gerais da empresa e
foi tornado público em 2010. Se-
gundo Izeusse Dias Braga Junior,
gerente de comunicação interna-
cional da Petrobras e conselheiro
da GRLI Foundation para a Améri-
ca Latina e Caribe, o objetivo é ex-
pandir os conhecimentos gerados
para fazer prevalecer uma nova
mentalidade. “Hoje, com o privilé-
gio a resultados de curto prazo, es-

tamos levando as empresas para o
buraco. Queremos outra forma de
fazer negócio”, diz. “Precisamos
colocar em foco questões sociais e
ambientais e criar líderes que an-
tes de salvar o mundo, salvem em-
presas e países.”

A empresa mantém o Núcleo
Petrobras de Sustentabilidade na
FDC, responsável por desenvolvi-
mento de pesquisas, cases e meto-
dologias. De acordo com Angela

Fleury, gerente de projetos e pro-
fessora, a instituição aplica desde
2007 a metodologia de formação
de liderança que resultou no ma-
nual da Petrobras, em programas
como gestão responsável para a
sustentabilidade, que este ano se-
rá realizado no segundo semestre,
transversalmente nos demais cur-
sos e em outras empresas, estimu-
lando pressupostos como princí-
pios, valores e modelos para a
ação abrangente e inclusiva. Um
dos pontos de partida é o diag-
nóstico da maturidade da organi-
zação em sustentabilidade para
nortear o trabalho com as lide-
ranças, com pequenos projetos
para apropriação dos conceitos e
mobilização de pessoas com ca-
pacidade de influência.

“A liderança não é mais só visio-
nária e responsável por definir ca-
minhos para os seguidores. Hoje
os desafios serão feitos e respondi-
dos por muitos e o papel do líder
também é fazer conexões”, descre-
ve Ângela. A FGV foi mais longe.
Segundo Alexandre Faria, coorde-
nador do programa International
Masters in Practicing Management
(IMPM), a instituição não aderiu à
iniciativa por considerar sua pro-
posta elitista, baseada em mundo
euroamericano. “Em um mundo
plural a ética ainda está em deba-
t e”, defende. “A sustentabilidade
pode implicar na destruição de al-
go que não se sustenta mais.”

Pesquisa será
apresentada
na Rio+20
De São Paulo

As escolas de negócios preci-
sam trocar o foco tradicional-
mente voltado a megacorpora-
ções dos mercados e mirar países
emergentes, empreendedorismo
e pequenas empresas. Além dis-
so, seu sucesso deixará de ser me-
dido pelo salário de seus gradua-
dos, entrando em cena compe-
tências e habilidades de lideran-
ça apreendidas por eles.

As indicações resultam de pes-
quisa com 176 respondentes de 30
países desenvolvida pela GRLI so-
bre o futuro das escolas de negó-
cios, que será apresentada em ju-
nho na Conferência das Nações
Unidas sobre Desenvolvimento
Sustentável, no Rio, a Rio+20.

Além de apontar a preferência
por novos formatos pedagógicos,
como a criação de situações expe-
rimentais para aprendizado, os en-
trevistados mostram o surgimento
de novas prioridades para pesqui-
sas, como a solução de questões
globais e sociais, interdisciplinari-
dade e transdisciplinaridade em
negócios — a principal questão em
foco, para 72% dos respondentes, é
como fazer negócios de forma res-
ponsável e sustentável, seguida
por desenvolvimento de líderes
globalmente responsáveis (65%) e
o papel das empresas e sua respon-
sabilidade frente a consumidores,
sociedade e o planeta (63%). (MF)
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Geração Y demanda olhar
diferenciado e mais veloz
Chris Martinez
Para o Va l o r , de São Paulo

A Philips extinguiu o domínio
de seus funcionários sobre as
suas estações de trabalho: nin-
guém tem mesa exclusiva — nem
o presidente. A Ambev passou a
oferecer vagas de trainees por
meio de redes sociais — inclusive
com uma “t w i t t a d a”, em resumi-
dos 120 caracteres. Abilio Diniz
lançou, em parceria com a FGV,
um curso sobre liderança basea-
do em sua própria vivência e vol-
tado para jovens aprendizes. Em
comum, a multinacional holan-
desa, a maior cervejaria da Amé-
rica Latina e o dono da maior ca-
deia de supermercados do Brasil
querem — cada um a seu modo —
seduzir a chamada geração Y.

Não é de hoje, como se sabe,
que os jovens com idade entre 18
e 29 anos, formam uma nova tur-
ma no mercado de trabalho. Di-
ferentemente de seus pais — que
passavam a vida num mesmo
emprego, com medo de se arris-
car em novos voos — eles cons-
truíram identidades próprias.
São cheios de vontade, altamente
conectados, dominam o inglês,
têm ambição, mas querem um
equilíbrio entre vida pessoal e
trabalho. Há anseio de crescer,
mas o dinheiro precisa estar as-
sociado ao prazer, ao desafio, ao
novo. Se caírem no tédio, procu-
ram, rapidamente, outro porto
s e g u r o.

O perfil deles resultou num
movimento de transformação
nas empresas que, preocupadas
em perder esses talentos, passa-
ram a tomar iniciativas sob me-
dida para eles. “A geração Y é in-
quieta, multitarefas, e não se
adapta a esse ambiente denso,
homogêneo e uniformemente
d i s t r i b u í d o”, diz a arquiteta
Claudia Andrade, sócia do escri-
tório paulistano Andrade Azeve-
do Arquitetura, especializado
em espaços corporativos. Foi da
sua prancheta que brotou o mo-
derno projeto da nova sede da
Philips, em Barueri (SP), em que

as estações de trabalho não têm
donos. O ambiente, visualmente
contemporâneo, divide-se em
múltiplos espaços, e com algu-
mas salas individuais, reservadas
a quem precisa se concentrar pa-
ra executar um trabalho mais
c o m p l e x o.

“O projeto faz parte de uma
estratégia global da companhia
de investir em ambientes mais
atraentes, colaborativos e que
privilegiam a saúde e o bem es-
tar de seus funcionários”, afirma
a autora do livro “A História do
Ambiente de Trabalho em Edifí-
cios de Escritório – Um Século
de Transformações” e coautora

Fo r m a ç ã o Tendência é integrar
interesse particular ao corporativo

Func ionários
ganham voz
na definição
de objetivos

Desiê Ribeiro, gerente-geral de desenvolvimento de pessoas da Vale: experiência globalizada com alunos e professores de diferentes partes do mundo

Maurício Oliveira
Para o Va l o r , de São Paulo

Na virada de 2010 para 2011,
Christianne Rosemblatt, hoje com
42 anos, era gerente de marketing
da Nestlé e pretendia crescer na
hierarquia da empresa, assumin-
do cargos executivos que não ne-
cessariamente tivessem ligação
com sua formação de origem. Na
virada de 2011 para 2012, ela já ha-
via se tornado gerente executiva
da área de biscoitos e estava fre-
quentando o MBA em Finanças da
Fundação Getúlio Vargas (FGV),
patrocinada pela empresa, com o
objetivo de adquirir uma visão
mais ampla de negócios.

Para alcançar a promoção, que
proporcionou um aumento sala-
rial de 15% e abriu novas perspec-
tivas de carreira, Christianne
apoiou-se em um conceito de
educação corporativa que leva
em conta em primeiro lugar as
aspirações individuais para, a
partir disso, definir as estratégias
coletivas. “A transparência de
ambas as partes foi fundamental
nesse processo”, conta. “Tive ca-
nais para deixar claro quais eram
as minhas pretensões, mas não

podia fingir que já estava total-
mente preparada. Chegamos as-
sim a uma espécie de acordo que
seria interessante para ambas as
partes”, descreve.

Essa forma mais “democráti -
c a” de lidar com a educação cor-
porativa está se tornando padrão
nas grandes corporações — e fa-
zendo da gestão dessa área um
desafio ainda mais estratégico.
Antes, os gestores de recursos
humanos costumavam partir de
um orçamento engessado e os
cursos oferecidos aos funcioná-
rios eram parte de um cardápio
pré-estabelecido — com isso,
muitos profissionais acabavam
sendo enquadrados quase forço-
samente nas opções disponíveis.

Além disso, muitos cursos
eram financiados integralmente
pela empresa, fazendo com que o
funcionário nem sempre valori-
zasse o benefício da forma ima-
ginada pelo departamento de re-
cursos humanos. Hoje, com a res-
ponsabilidade sendo mais com-
partilhada em todos os sentidos
— tanto na escolha quanto no fi-
nanciamento dos cursos —, tor-
nou-se padrão deixar parte do
investimento por conta do fun-

cionário, normalmente algo en-
tre 30% e 50%. O princípio é de
que o profissional se apropria do
curso como um bem que será seu
pelo resto da vida, independen-
temente de continuar ou não tra-
balhando na empresa.

Grandes corporações como a
Nestlé — com 1.300 gestores só
no Brasil — tentam conciliar a ne-
cessidade de manter certos pila-
res e diretrizes, relacionados às
exigências do mercado e à cultu-
ra da empresa, com a intenção de
atender às expectativas indivi-
duais de cada profissional. “Per -
mitir que o nosso colaborador
evolua dentro de um caminho
que aprecia e no qual se sente
bem é uma ferramenta poderosa
de retenção”, diz a gerente de de-
senvolvimento de carreiras da
Nestlé, Lucimar Lencioni. “Nada
pode ser mais frustrante para um
profissional do que perceber que
está marcando passo ou, pior,

que está caminhando na direção
e r r a d a”, acrescenta.

Em empresas que mantêm
operações em diversos setores, o
planejamento da educação con-
tinuada se torna ainda mais com-
plexo. Na Odebrecht, grupo que
atua em 11 negócios, há cursos
curtos e mais longos, alguns es-
pecificamente voltados para um
determinado negócio, outros
que atendem a necessidades con-
juntas de diversos negócios, e há
também os cursos externos aber-
tos, que dão aos colaboradores a
oportunidade de convívio e troca
de experiências com profissio-
nais de outras organizações.

Diante dessa diversidade de
opções, as decisões sobre os in-
vestimentos em educação execu-
tiva tornaram-se gradualmente
descentralizadas na empresa.
“Cada líder tem autonomia e fle-
xibilidade junto a seus liderados
para estabelecer os caminhos

mais adequados de aprimora-
mento individual. Costumamos
dizer que cada um aqui é respon-
sável por seu autodesenvolvi-
mento, pois oportunidades não
faltam e estão sempre muito
acessíveis”, diz a gestora da área
de pessoas e organização, Carla
B a r r e t o.

Na Va l e , o desafio da educa-
ção corporativa levou à criação,
em 2003, de um departamento
exclusivo para cuidar da área, o
Valer, que trata desde os níveis
mais básicos de ensino — forma -
ção de mão de obra em peque-
nas localidades do interior bra-
sileiro, por exemplo — até o
aprimoramento do primeiro es-
calão da empresa. O investimen-
to total da companhia em edu-
cação no ano passado chegou a
US$ 73,9 milhões, dos quais US$
67,8 milhões somente no Brasil
— por aqui foram treinados
mais de 57.000 mil empregados,

com 2,8 milhões de horas-aulas
ao todo, o que representa uma
média de quase 50 horas por
f u n c i o n á r i o.

Na área executiva, o desenho
dos cursos é feito em parceria
com universidades e escolas de
negócios. O IMD (Institute for
Management Development) —
escola suíça de grande reputa-
ção — é um dos parceiros da Va-
le na estruturação de programas
para os executivos que ocupam
cargos de gerência-geral para ci-
ma. “Nesse nível, optamos pelas
instituições de ponta do exterior
porque elas realmente propor-
cionam uma experiência de glo-
balização mais efetiva, com alu-
nos e professores de todas as
partes do mundo”, diz a gerente-
geral de educação e desenvolvi-
mento de pessoas da Vale, Desiê
Ribeiro. “Essa diversidade é fun-
damental para uma empresa
presente em 38 países.”

Há anseio de crescer,
mas o dinheiro
precisa estar
associado ao prazer,
ao desafio, ao novo

no livro “Assessing Building Per-
f o r m a n c e”, publicado na Ingla-
terra. Esses novos escritórios
também ajudam a diminuir cus-
tos. Afinal, comportam menos
estações de trabalho por núme-
ro de colaboradores — nem to-
dos os empregados estão no es-
critório ao mesmo tempo, ou
porque estão trabalhando re-
motamente ou porque estão de
férias. Na nova sede, são 800 es-
tações de trabalho para 1,1 mil
funcionários. É o primeiro
exemplo no Brasil dos novos
conceitos de layout, concebido
para suportar profissionais de
alta mobilidade e a geração Y.

Além de oferecer ambientes
mais interessantes aos olhos des-
ses jovens, algumas companhias
vêm buscando entender quais os
seus anseios e, portanto, quais as
estratégias para retê-los. Numa
empresa com perfil altamente
industrial, como o frigorífico Mi -
nerva — com fábricas em dez ci-
dades, sendo duas no exterior – a
melhor sacada é investir no rela-
cionamento com os funcioná-
rios. As duas mais importantes

são incentivá-los a sugerir ideias
para o negócio e encorajá-los a
manter uma linha direta de co-
municação com o comando da
empresa. “Percebemos que as
melhores sugestões vêm dos co-
laboradores que estão tocando a
operação, eles é que estão de
frente com o dia a dia das fábri-
cas”, diz Edison Ticle, diretor fi-
nanceiro do grupo — terceiro
maior frigoríficos de bovinos do
Brasil, com faturamento de R$
3,9 bilhões, considerando os últi-
mos 12 meses (encerrado em se-
tembro).

Aos 33 anos, com passagem
pelo Pa c t u a l , Black River, Safra e
há três anos no Minerva, Ticle é o
próprio exemplo de geração Y.
Ele acredita no potencial de seus
pares, mas faz uma ressalva em
relação ao estigma de que os jo-
vens de hoje trocam de emprego
como trocam de roupa. “Não se
pode pensar o Brasil apenas no
eixo da Faria Lima”, diz, referin-
do-se a uma região paulistana
que hospeda importantes ban-
cos e empresas do país. “Quando
se olha para outros Estados, a si-
tuação é diferente, os jovens es-
tão comprometidos e querem se-
guir carreira na empresa, que tal-
vez possa ser a mais importante
do Estado.”

Ticle acaba de voltar de uma
viagem executiva, na qual visitou
uma boa parte dos Estados onde
o Minerva tem plantas —localiza -
das morro acima do mapa nacio-
nal. E citou como exemplo um
funcionário de 27 anos, que en-
trou no grupo no programa de
trainees e hoje é o gerente geral
da unidade de Araguaina, em To-
cantins, onde trabalham 800
funcionários e se abatem cerca
de mil bois por dia. “Foi a primei-
ra vez que um trainee assume um
cargo mais alto”, diz, ao lembrar
que o programa tem apenas qua-
tro anos e não chega a ser voltado
especificamente para geração Y.
É divulgado em faculdades onde
a companhia tem base e, no ano
passado, 8,5 mil pessoas disputa-
ram apenas dez vagas.

.

Especialização abre porta
para reorientar a carreira

VITOR SALGADO/ VALOR

José Valverde Machado Filho, assessor parlamentar: “A especialização me abriu as portas para o meio acadêmico”

Elenice Lombardo
Para o Va l o r , de São Paulo

Quando ainda estudava direito,
José Valverde Machado Filho já vi-
sualizava a oportunidade de traba-
lhar na área ambiental. Ao se for-
mar, em 2005, imediatamente in-
gressou no curso de especialização
em direito ambiental da PUC-SP.
“Foi a melhor coisa que eu fiz na
minha vida. Sou da segunda turma
da pós. A partir daí, consegui aden-
trar na área”, conta.

Secretário parlamentar da Câ-
mara dos Deputados, no gabinete
do deputado federal Arnaldo Jar-
dim (PPS-SP), Valverde direcionou
a carreira para a área de sustenta-
bilidade. “Eu me especializei em
elaborar leis ambientais, o que me
permitiu assessorar o deputado”,
explica. Ele coordenou tecnica-
mente a elaboração da Política Na-
cional de Resíduos Sólidos, Lei nº
12.305, de 2010 — experiência que
pretende transformar em livro. “O
título de especialização me abriu
as portas para o meio acadêmico.

Sou frequentemente convidado
para ministrar aulas em
workshops, congressos, palestras,
treinamentos” , comemora .

A busca pela especialização, co-
mo a feita por Valverde, movimen-
ta as escolas de educação executi-
va, que abrem seus currículos para
novas áreas. “Neste semestre, esta-
mos lançando os MBAs de gestão
de escritórios de arquitetura e de-
sign de interiores, gestão de mar-
keting digital e gestão de bancos e
mercados financeiros”, informa o
professor Paulo Lemos, diretor ad-
junto da FGV Management de São
Paulo. “No último caso, fizemos
uma parceria com o Banco Santan -
der e a Universidade de Cantábria,
na Espanha, onde o aluno também
vai estudar por três semanas e re-
ceberá certificado do módulo no
exterior ”, ressalta Lemos.

Dentro das chamadas novas
áreas, Renato de Oliveira Moraes,
diretor executivo de Educação da
Fundação Vanzolini (FV), aponta
o curso voltado à formação de
desenvolvedores para ambiente

Android. “Ele vai de encontro ao
crescente número de aplicações
para plataformas móveis, como
celulares e tablets”, explica. Tam-
bém afinados com a atual e até
com futuras demandas, os MBAs
em Tecnologia da Informação
(TI) preparam líderes para atuar
num ambiente que antes só abria
espaço para a área operacional.

Coordenador do MBIS – Mas -
ter Business Information Sys-
tems, da PUC-SP, o professor Ale-
xandre Campos Silva conta que o
curso foi criado em 1999 já para
atender profissionais de TI que
buscavam cargos gerenciais”. O
MBIS, diz, tem a vantagem de
aliar as melhores práticas de ges-
tão de tecnologia com as melho-
res práticas de gestão de negó-
cios. “Além de formar líderes ca-
pazes de manter um time de tec-
nologia motivado e atualizado,
característica muito importante
hoje, quando as empresas têm
dificuldade em reter seus melho-
res profissionais de TI, em razão
da grande oferta de empregos.”

AGÊNCIA VALE/DIVULGAÇÃO
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KATIA LOMBARDI/DIVULGAÇÃO

Antônio Batista, diretor de mercado da FDC: “Oportunidade de se livrar um pouco da fantasia de super-homem”

Maurício Oliveira
Para o Va l o r , de São Paulo

Um grupo de CEOs se reúne em
torno de uma mesa não para tratar
de negócios, mas para comparti-
lhar seus aprendizados, dilemas e
dificuldades como líderes de gran-
des empresas. A cena faz parte do
cotidiano de um dos cursos mais
inovadores do portfólio da Funda-
ção Dom Cabral, batizado de Co-
nexão Organização Mundo e co-
nhecido pela sigla COMn, criado
há dois anos. “A ideia é reunir um
grupo seleto de líderes de grandes
corporações e proporcionar um
ambiente protegido, em que os
executivos se sintam à vontade não
apenas para debater questões im-
portantes do trabalho, mas tam-
bém para ter a oportunidade de se
livrar um pouco da fantasia de su-
p e r - h o m e m”, diz o diretor de mer-
cado da Fundação Dom Cabral,
Antônio Batista.

A instituição foi pioneira no
país em criar opções de cursos vol-

tados exclusivamente para CEOs e
presidentes das corporações, a
chamada “alta administração”.
Uma das opções para esse público
é o Programa de Gestão Avançada
(PGA), realizado em parceria com
o Insead, da França, com grupos
anuais que reúnem entre 30 e 40
executivos brasileiros. A primeira
semana ocorre na sede da escola
brasileira, em Nova Lima (MG), e
depois de um mês há duas sema-
nas adicionais no Insead, em Paris.

Já no caso do STC (Skills, Tools e
Competencies), a parceria envolve
a norte-americana Kellog g. Da
mesma forma, a etapa inicial no
Brasil é seguida por um comple-
mento nos Estados Unidos. Outra
opção oferecida pela Dom Cabral é
o BRICs on BRICs, desenvolvido em
conjunto com instituições da Rús-
sia, India e China, com uma sema-
na de imersão em cada um dos paí-
ses envolvidos, para discutir ten-
dências comuns aos emergentes.

Outras opções de cursos para a
alta administração surgiram nos

últimos tempos. A recém-fundada
HSM Educação incluiu no seu
portfólio inicial o Top Manage-
ment Program (TMP), com cinco
dias de duração. Há também os
cursos trazidos por instituições es-
trangeiras. No ano passado, pela
primeira vez, o módulo inicial do
Global CEO Programa da espanho-
la IESE Business School foi realiza-
do no Brasil, em São Paulo, com
uma semana de duração. Os mó-
dulos seguintes ocorrem nos Esta-
dos Unidos e na China, também
com duração de uma semana ca-
da. O programa é conduzido em
inglês e desenvolvido especial-
mente para líderes de empresas,
executivos ou proprietários.

Outra opção oferecida pelo IESE
a altos executivos é o Advanced
Management Program (AMP), cuja
versão brasileira é realizada entre
junho e dezembro, com dez en-
contros de dois dias, em São Paulo,
e mais semanas intensivas no cam-
pus da instituição em Barcelona e
no centro da escola em Nova York.

L i d e ra n ç a Ambiente protegido permite o debate
sobre problemas cotidianos e a troca de experiências

Alto escalão forma
grupo seleto com
programa especial

Um dos diferenciais anunciados
é que não se trata de um curso feito
em parceria com instituições es-
trangeiras, mas inteiramente con-
cebido e ministrado pelo IESE, que
está presente em todos os conti-
nentes e reúne alunos de 56 nacio-
nalidades. “Certamente já existe
muita gente preparada no Brasil,
mas, com o crescimento acelerado
da economia do país, o grande de-
safio é multiplicar rapidamente a
quantidade de gestores prontos
para o mercado global”, diz o dire-
tor de Career Services do MBA do
Iese Business School, Javier Muñoz.

Outras escolas estrangeiras de-
monstram interesse em se instalar

no mercado brasileiro ou ampliar
a captação de executivos por aqui
para seus cursos internacionais.
“Nessa fase em que estão se abrin-
do para o mundo, as empresas e os
executivos brasileiros podem se
beneficiar muito do know-how de
instituições globais”, diz o diretor
de desenvolvimento do IMD (Insti -
tute for Management Develop-
ment) para a América Latina, Stein
Jacobsen — a escola suíça é consi-
derada a melhor do mundo fora
dos EUA pela revista “The Econo-
mist ”. O IMD é um dos parceiros da
Va l e no desenho de programas pa-
ra os executivos que ocupam car-
gos de gerência-geral para cima.

Para os executivos e profissio-
nais em geral, fica o alerta de que
a concorrência no mercado bra-
sileiro também está se tornando
cada vez mais internacional. Pro-
va disso é a crescente participa-
ção de alunos de outros países
nos cursos oferecidos pelas me-
lhores escolas de negócio do Bra-
sil. Os cursos da Escola de Admi-
nistração de Empresas da Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV-Eaesp)
receberam no ano passado 333
estudantes estrangeiros, en-
quanto 165 brasileiros foram en-
viados a instituições conveniadas
no exterior, uma inversão do que
ocorria até pouco tempo.A ut
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Text Box
Fonte: Valor Especial: Educação Executiva, São Paulo, 31 jan. 2012, p. F1 - F6. 




