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Em linhas gerais, as escolas de 
educação executiva não têm 
um modelo único de programa 
para oferecer às organizações. 
De acordo com os especialistas 
ouvidos pela reportagem, 
algumas recomendações são 
necessárias aos gestores de 
recursos humanos na hora 
de buscar um curso. Vale 
observar aspectos como: 

Analisar a matriz 
de competências 
organizacionais para 
definir as lacunas de 
competência 
dos executivos; 

Não se preocupar 
apenas com o preço, mas 
avaliar a qualidade do 
curso e da escola; 

Incluir na conta 
despesas de estadia, no 
caso de programas feitos 
fora do país; 

Discutir com os 
executivos que irão 
participar dos programas 
qual a formação mais 
adequada para eles 
e para a empresa; 

Estabelecer um 
relacionamento próximo 
com a escola de negócios 
para que esta tenha um 
profundo entendimento 
das necessidades 
da empresa. 

"A ideia de 
trabalharmos com 
esses grandes 
pensadores enquanto 
pessoas físicas e não 
estabelecer, por 
enquanto, aliança 
com escolas de 
negócios é o fato de 
podermos escolher 
aquele que 
acreditamos causar 
maior impacto", 
reconhece. 

Conhecendo o 
mercado 
Duas das principais escolas 
europeias de educação 
executiva já desembarcaram no 
Brasil, mas ainda não 
trouxeram todo seu arsenal de 
conhecimento. O IMD, que 
instalou recentemente um 
escritório no Rio de Janeiro, 
trouxe para o país dois 
programas de curta duração 
para iniciar suas atividades. 
No final de agosto, a escola suíça 
vai ministrar o programa Os 
desafios da estratégia, com 
duração de três dias e, em 
outubro, chega ao Brasil o 
professor George Kohlrieser para 
o seminário Liderança 
de alta performance. 
Para Stein Jacobsen, 
diretor de 
desenvolvimento do 
IMD para a América 
Latina, o mercado 
brasileiro de educação 
executiva está em 
franco crescimento e o 
fato de a escola suíça 
já atender grandes 
corporações globais 
instaladas no país faz 
com que cada 
programa do IMD gere 

BORRONI, DO INSPER: 
customizar o conteúdo a 
uma realidade peculiar 

BERTRAN, DO IESE: 
crescer como uma escola 
de educação brasileira 

uma oportunidade de 
experiência intensiva e 
de alto impacto 
internacional. 
0 lese Business 
School, já mais 
aclimatado à 
realidade brasileira, 
pois mantém uma 
unidade aqui há cerca 
de 10 anos, comemora 
o fato de já ter 
formado 15 
professores para 
atuarem não só no 
Brasil, mas também 
nas outras unidades 

em Nova York, Barcelona, 
Madri ou Munique. "Nosso 
enfoque não é de uma escola de 
negócios estrangeira que está 
chegando ao Brasil. Desejamos 
crescer como uma escola de 
educação executiva brasileira", 
salienta César Bertran, diretor 
de educação executiva em 
Barcelona e responsável pela 
unidade brasileira. 
Para Bertran, o fato de o lese 
manter parcerias com escolas de 
educação executiva brasileiras 
não o torna concorrente. "As 
universidades internacionais que 
vêm ao Brasil precisam ter em 

mente que seu 
principal foco deve ser 
contribuir para o 
crescimento do país. 
Quem não pensar 
dessa maneira 
fracassará", sentencia. 
Ele comenta que o 
lese já tem em curso 
no Brasil três de seus 
principais programas 
na Europa, o MBA 
Executivo em 
associação com o ISE 
- Educação Executiva, 
de São Paulo; o A ut
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Program for Management 
Development (PMD), voltado 
para jovens executivos; e o 
Advanced Management 
Program (AMP), para 
profissionais seniores em 
posições de direção. 

Qualidade e tecnologia 
As escolas de negócios 
brasileiras apostam no ensino de 
alta qualidade e no uso de novas 
tecnologias para enfrentar a 
concorrência das estrangeiras. 
Marina Heck, coordenadora do 
One MBA da FGV-EAESP, 
afirma que o principal 
diferencial do programa da 
Fundação Getúlio Vargas é a 
carga horária de 580 horas. "0 
One MBA tem 21 meses de 
duração e, ao final de cada um 
dos três módulos, o aluno viaja 
por uma semana para encontrar 
seus colegas das outras quatro 
universidades parceiras do 
programa", descreve. A 
professora Marina ainda ressalta 
que o contato entre os 
participantes é constante durante 
todo o curso, pois eles trabalham 
virtualmente juntos, formando 
times globais. 
Um aspecto também considerado 
importante por Luca Borroni, 
diretor acadêmico do Insper, na 
hora de uma empresa decidir 
contratar uma escola de 
educação executiva é observar se 
ela tem alguma certificação de 
qualidade. No Brasil, apenas o 
Insper e a EAESP-FGV têm 
credenciamento pela The 
Association to Advance 
Collegiate Schools of Business 
(AACSB), que é a organização 
mundial que faz auditoria das 
escolas de negócios. 
Ele ainda ressalta que o Insper se 
vale de alta tecnologia para 

atrair empresas para seus 
programas customizados. 
"Nossas salas são moldadas 
nas plantas da Harvard 
Business School, ou seja, não 
existe outro ambiente em 
termos de sofisticação, 
atendimento e tecnologia que 
seja tão bom quanto nossa sala 
de aula", autoelogia. 
A HSM Educação também 

learning (veja mais sobre essa 
metodologia na matéria da pág. 
38) que tem por objetivo mostrar 
ao aluno que ele vai fixar e 
aprender muito mais tanto em 
termos comportamentais quanto 
de conteúdo e contexto se ele se 
focar em uma situação real. 
"Com isso, a pessoa se coloca em 
situações de comportamento, 
negociação e análise em que 

As escolas brasileiras apostam 
no ensino de alta qualidade e no 
uso de novas tecnologias para 
enfrentar as concorrentes 
aposta em tecnologia e adoção 
de metodologias diferenciadas 
para tornar o conteúdo de seus 
programas mais dinâmico. 
Fernando Serra, diretor 
acadêmico, afirma que antes dos 
gurus virem ao Brasil para as 
aulas especiais, os alunos têm 
acesso a conteúdos digitais sobre 
os docentes e participam de 
fóruns de discussão duas 
semanas antes. "Nossos e-books 
têm mais 'cara' de revista Wired 
que de material didático 
tradicional. Desse 
modo, esse conjunto 
de materiais tenta 
trabalhar emoção, 
experiência e a forma 
pela qual o cérebro 
trabalha. Assim, temos 
certeza de que a 
retenção e o 
aprendizado com 
acerto e erro são 
maiores", estima. 
Serra ainda comenta 
que em alguns 
programas é adotada a 
metodologia action 

SERRA, DA HSM EDUCAÇÃO: 
gurus estrangeiros para atrair 
novos alunos e empresas 

utiliza o conteúdo e faz com que 
ela fique mais preparada para o 
mundo real", acredita. 

Retorno do investimento 
Outro aspecto que interessa 
bastante aos executivos de 
recursos humanos é o retorno 
sobre o investimento (ROI) dos 
cursos de educação executiva, 
e o Insper vem trabalhando em 
um conceito ainda mais amplo, 
que deve ser oferecido ao 
mercado nos próximos dois 

anos. Trata-se do 
retorno sobre a 
educação (ROE), que 
consiste em medir o 
retorno financeiro da 
educação à qual o 
executivo foi 
submetido. "Esse é 
um trabalho único 
no mercado e que 
estamos estruturando 
com alguns clientes 
que têm interesse em 
definir esse tipo 
de métrica", 
comenta Borroni. A ut
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Text Box
Fonte: Melhor: especial educação, São Paulo, p. 46-49, jul. 2012.




