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Cursos auxiliam transição na carreira 
Paulo Vasconcellos 
Para o Valor, do Rio 

A executiva mineira Teresa Sac-
cheta, de 46 anos, já incorporou à 
carreira profissional a cultura da 
inovação. Formada em medicina 
pela Universidade de São Paulo 
(USP), com pós-graduação em tec
nologia da informação em saúde, 
ela começou por conta própria, em 
2009, o programa OneMBA, da 
Fundação Getulio Vargas (FGV), 
com outros 109 executivos de todo 
o mundo. Durante quase dois anos 
a turma trocava ideias e desenvol
via projetos pela internet e a cada 
seis meses se encontrava em Pe
quim, Nova Déli, Paris, Washing
ton, São Paulo e na Cidade do Mé
xico para atividades que variavam 
da imersão em livros de filosofia 
até visitas a museus. 

Hoje, na área de apoio e diag
nóstico do Instituto do Câncer do 
Estado de São Paulo (Icesp), Teresa 
participa uma experiência inova
dora de gestão pública, contribui 
com a experiência em TI no desen
volvimento do Se Toque, um pro
grama preventivo no combate ao 
câncer de mama no qual uma uni
dade móvel com mamógrafo reali
za exames nas mulheres da cidade 
de São Paulo que são analisados 
em tempo real pelos especialistas 
do Hospital das Clínicas, e dá um 
novo rumo à carreira. "Aplico o 
que aprendi no OneMBA para ga
rantir a gestão eficiente do dinhei
ro público. Profissionalmente, o 
desafio me acompanha. Estou 
dando um passo na transição da 
área de tecnologia da informação 
para a gestão de negócios", diz ela. 

Assim como Tereza, um número 
cada vez maior de profissionais 
volta com frequência às salas de 
aula para cursos de educação exe
cutiva por iniciativa própria ou es

tratégia das empresas. A demanda 
leva as instituições de ensino a 
adaptar os currículos para atender 
as expectativas das organizações, 
que buscam ampliar a competiti
vidade com gestores mais qualifi
cados e focados na inovação, e dos 
executivos, preocupados em dis
putar os melhores cargos e salários 
no mercado de trabalho. Um curso 
de aperfeiçoamento custa, em mé
dia, de R$ 20 mil a R$ 30 mil por 
aluno por ano, mas alguns já che
gam a R$40 mil. 

Grupos estrangeiros estão de 
olho no segmento. Em 2010, o 
fundo americano Capital Inter
national comprou 30% de partici
pação do Ibmec, uma das princi
pais instituições de ensino supe
rior do país. No ano passado, a es
cola de negócios suíça IMD con
tratou Carlos Braga, professor de 
política econômica internacio
nal, para reforçar a sua equipe do
cente de olho nas oportunidades 
de negócio no Brasil. Ao mesmo 
tempo cresce a oferta de progra
mas globais, que promovem a in
tegração de executivos brasilei
ros com estrangeiros, e cursos "in 
company", customizados para 
grupos de funcionários da mes
ma empresa. 

"A inovação é um fenômeno in
ternacional, não apenas brasileiro. 
Hoje, o ganho de competitividade 
depende da inovação, não só de 
produtos, mas também de proces
sos e gestão", diz Carlos Arruda, co
ordenador do Núcleo de Inovação 
da Fundação Dom Cabral (FDC). 
"As empresas não conseguem mais 
crescer produzindo os mesmos 
produtos da mesma forma", afir
ma Guto Grieco, coordenador do 
Centro de Inovação e Criatividade 
da Escola Superior de Propaganda 
e Marketing (ESPM), que oferece 
mais de 50 cursos de aperfeiçoa

mento executivo. "A inovação está 
para o modelo estratégico das em
presas hoje como a eficiência este
ve nos anos 80", diz Luca Borroni, 
diretor de educação executiva do 
Instituto de Pesquisa e Ensino (Ins-
per). "O retorno é duplo. As empre
sas agregam valor e os executivos 
saem dos cursos transformados", 
afirma Paula Chimenti, coordena
dora do Centro de Estudos em Es
tratégias de Mídias Digitais do 
Coppead, da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ). 

A diversidade de oferta e de 
metodologias preserva a preocu
pação em capacitar o executivo 
para liderar a incorporação da 
cultura da inovação na empresa. 
Já a agilidade em adaptar os cur

rículos à urgência das organiza
ções esbarra, às vezes, na dificul
dade de contemplar em uma 
mesma sala de aula as diferentes 
áreas de conhecimento reunidas 
em uma companhia. Nos dois ca
sos parece haver uma aposta das 
universidades e dos cursos no ca
pital inovador da diversidade. É 
aí, dizem os especialistas, que se 
destacam ou esbarram os brasi
leiros — mais flexíveis, mas tam
bém menos propensos ao plane
jamento de longo prazo. 

"Os europeus e americanos tal
vez sejam mais estudiosos, mas os 
brasileiros são mais abertos", diz 
Marina Heck, coordenadora do 
programa OneMBA da FGV, que 
inovou ao integrar cinco univer

sidades em um curso global que 
vai além da alternativa de mistu
rar pessoas de várias nacionalida
des em um módulo de ensino. "A 
inovação tem etapas diferentes. 
Uma delas é gerar ideias. A idea
ção talvez seja o ponto forte dos 
brasileiros, mas na etapa de exe
cução, que implica em rotina, o 
brasileiro tem alguma desvanta
gem por falta de visão de longo 
prazo e por causa da dificuldade 
em lidar com incertezas", afirma 
Carlos Arruda, da FDC. 

"Não existe disciplina específica 
para o desenvolvimento de líderes 
em inovação, mas uma metodolo
gia centrada num tripé: o olhar 
globalizado, o foco na inovação e o 
desenvolvimento de competên

cias de liderança", diz Renato Gui
marães Ferreira, coordenador do 
Curso de Especialização em Admi
nistração para Graduados da Fun
dação Getulio Vargas (CEAG/FGV). 

A falta de uma receita de bolo 
divide os responsáveis pelos cur
sos de educação executiva. Al
guns especialistas defendem a 
importância de se despertar a 
vontade da transformação, mas 
outros acreditam que as institui
ções de ensino ainda pecam no 
aprimoramento dos currículos 
aos desafios práticos da inova
ção. "O importante é criar a cen
telha da inovação", diz Luca Bor
roni, do Insper. 

"A maioria das universidades 
oferece um curso padrão, concei
tuai e teórico, mas o que as empre
sas querem é que se ensine os exe
cutivos como gerenciar a inovação 
na prática. Por isso, na hora de es
colher, deve-se olhar, além do no
me da instituição, quem são os 
professores e qual o programa do 
curso. Só para informações teóri
cas bastam os livros", afirma Mar
cos Cavalcanti, coordenador do 
Centro de Referência em Inteligên
cia Empresarial (CRE) da Coorde
nação dos Programas de Pós-Gra-
duação em Engenharia (Coppe) da 
UFRJ, que desenvolve parcerias 
com universidades em Paris e Tó
quio para a realização de um curso 
internacional no segundo semes
tre deste ano. 

"O desafio da educação execu
tiva é conciliar conceitos com ex
perimentação, mas ainda se pre
para pouco as empresas para a 
inovação de processos e produ
tos. Ainda se inova muito dentro 
da própria organização, mas é 
preciso abrir o processo para que 
se incorpore a participação do 
consumidor e até da concorrên
cia", diz Arruda, da FDC. 
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 jan.  2013, Finanças, p. F6.




