
Brasil tem hoje mais de 13 000 cursos de 
Master in Business Administration, segundo 
estimativa de especialistas em educação 

executiva. Desse total, o ensino customizado já 
corresponde a cerca de 30% das aulas, um 
percentual que tende a aumentar por causa das 
vantagens em relação ao modelo tradicional. Essa 
modalidade, também conhecida como in company, 
é fruto da parceria escola-empresa, na qual o 
conteúdo do curso é elaborado a partir do mapa 
de competências da companhia, do entendimento 
de sua cultura organizacional e de seus objetivos. 
As disciplinas, muitas vezes, são estudos de caso 
de problemas reais das empresas. 

Para as escolas, o MBA corporativo garante classe 
cheia, e o melhor, sem os riscos de inadimplência ou 
evasão. Já os alunos ganham aulas com qualidade 
sem ter de desembolsar o valor total da mensalidade, 
porque parte ou até a totalidade dos custos é paga 
pelo empregador. E a empresa lucra ao treinar seus 
funcionários nas competências adequadas às suas 
necessidades, podendo, inclusive, encontrar soluções 
para antigos problemas. "Um MBA é fundamental para 
quem quer adotar as melhores práticas de gestão de 
pessoas e de negócios dentro de uma corporação", diz 
Armando Dal Colletto, diretor executivo da Anamba. 

Até hoje, nenhuma empresa encontrou a 
fórmula mágica para conquistar o engajamento e o 
orgulho dos funcionários, a ponto de o time garantir 
altíssima produtividade, excelência em processos e 
liderança para o negócio. Mas os empreendedores 
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que foram atrás da receita da gestão perfeita 
sempre entenderam que o investimento contínuo na 
formação de seus colaboradores era um ingrediente 
importante para atingir as metas. Na década de 
1980, descobriram que era possível encomendar 
às instituições de ensino cursos customizados, 
de acordo com a necessidade de suas equipes. 
Era o início da criação do MBA corporativo no país, 
um dos segmentos que mais crescem atualmente 
no setor de educação continuada brasileira. 

Os cursos customizados podem acontecer 
tanto na própria empresa quanto na instituição de 
ensino. Em geral, a grade de disciplinas discute temas 
relacionados aos desafios da empresa, propondo 
soluções executadas de maneira experimental e 
promovendo a interação entre os colegas de trabalho. 
A definição dos horários para os estudos também 
obedece à conveniência dos funcionários. É possível 
ainda formatar cursos com alguns dos módulos 
a distância. Contudo, a prática mais adotada é a 
empresa - principalmente fora do eixo Rio-São Paulo, 
onde estão a maioria das escolas de negócios no Brasil 
- enviar seus executivos para frequentar as aulas no 
próprio campus da instituição ou mesmo em unidades 
conveniadas à escola no exterior. Estados Unidos, 
Europa, América Latina e Ásia são, nessa ordem, os 
destinos mais solicitados na opinião dos especialistas. 

"O conceito de customização inclui exatamente 
a ideia de moldar nosso ensino à realidade da 
organização, espelhando a cultura organizacional 
da empresa com que fazemos essa parceria", 
define Luca Borroni, diretor de educação executiva 
de uma conceituada escola de negócios em São 
Paulo e membro do Conselho da International 
University Consortium for Executive Education 
(Unicon) - associação global que reúne instituições 
que oferecem programas de educação executiva. 
"Quando o programa a ser desenvolvido em sala 
de aula faz referência às metas da organização, 
ele funciona como um multiplicador desses objetivos 
junto ao público de colaboradores presentes." 

Nessa instituição, a procura pelos MBAs 
corporativos aumentou dez vezes desde 2005 - uma 
mostra de que esse filão tem sido bem aproveitado 

pelas escolas de negócios no Brasil. Segundo 
Borroni, o perfil de profissionais atendidos pelos 
cursos in company vai desde o middle management 
até a presidência. Como existem mais gerentes do 
que altos executivos nas empresas, as turmas de 
níveis hierárquicos médios costumam ser cheias. De 
um modo geral, os programas para altos executivos 
são mais curtos e focados, com menos alunos 
em sala e abordam temáticas estratégicas para a 
organização, como Dilemas da Liderança, Coaching, 
Financiamentos, Processos Eficientes, entre outras. 

Foi pensando no aprimoramento para a formação 
de sucessores que uma associação de concessionárias 
de uma montadora multinacional decidiu, há cinco 
anos, montar um curso de pós-graduação para 

os seus executivos. Além de garantirem maior 
profissionalização para os novos gestores, de um 
modo sintonizado com a cultura da matriz no 
exterior, as aulas buscam capacitar os executivos da 
rede de distribuidoras para gerir seus negócios num 
mercado automobilístico cada vez mais competitivo. 

Silene Souza, responsável pelo curso da montadora 
em 2012, explica que eles já estão na quinta turma, 
com mais de cem diplomas de pós-graduação 
em MBA entregues. Para garantir a satisfação dos 
concessionários participantes, a grade de disciplinas 
incluiu técnicas para aumentar os resultados do 
negócio e fidelizar clientes aos produtos e serviços 
oferecidos pela marca que eles representam. O 
programa conta também com módulos internacionais, 
feitos em parceria com uma instituição de ensino que a 
multinacional mantém em Los Angeles. 
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Text Box
Fonte: Você S/A: Informe publicitário educação continuada, São Paulo, ano 15, n. 11, p. 2-4, nov. 2012.




