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Es p e c i a l
Educação continuada

Cursos ainda não
conseguem suprir
toda a demanda da
hotelaria F4

Alunos
que vêm
de fora

Reto r n o
g a ra n t i d o

Pressão por
conhecimento leva
escolas a investir
em módulos
i n te r n a c i o n a i s .
Por M a rg a ret h
Boarini, para o
Valor, de São Paulo

P or trás do burburinho
dos grandes negócios, a
educação continuada

também vive momentos de in-
tensas transformações. Nos úl-
timos cinco anos, em particu-
lar, o setor tem sido impulsio-
nado pela preocupação do exe-
cutivo brasileiro e das empre-
sas com o aprimoramento pro-
fissional e pelos fortes investi-
mentos realizados pelas insti-
tuições de ensino para atender
a uma demanda crescente. Não
há números oficiais que di-
mensionem esse filão, mas ins-
tituições de ensino estimam
um crescimento anual do setor
na faixa dos 20%.

A globalização chegou de fa-
to à educação continuada no
Brasil, evidenciou carências,
tem pautado mudanças e este é
um caminho sem volta. Do la-
do do profissional, a cada cinco
ou seis anos é o prazo ideal pa-
ra investir num novo curso —
independentemente da área
em que atua. Agenda apertada
e excesso de responsabilidade
não podem mais ser desculpas
para adiar esse projeto. O alerta
é do consultor Bernardo Ents-
chev, presidente da De Bernt
Entschev Human Capital. Tanto
faz se o curso é de curta ou lon-
ga duração, presencial ou a dis-
tância, focado em área compor-
tamental ou técnica. Para o
consultor, é obrigação conciliar
estudo e trabalho e voltar ao
bancos da escola.

“O que percebemos é que o
executivo se torna mais atraente
para uma empresa quando esta
percebe que o estudo continua.
O kit básico é a graduação, uma
pós-graduação ou MBA e o do-
mínio do idioma inglês”, afirma
Entschev. Por outro lado, num
processo de seleção, os executi-
vos também querem saber o
que a empresa oferece em ter-
mos de aprimoramento profis-
sional.

Internacionalização é outro
requisito fundamental. A cres-
cente exposição do profissional
brasileiro no cenário interna-
cional sinalizou deficiências e
tanto executivos como empre-
sas mostram-se dispostos a sa-
nar isso, acredita James Wright,
professor e coordenador do
MBA Executivo Internacional da
FIA-USP. “O executivo brasileiro
tem muita sensibilidade multi-
cultural, mas falta conhecimen-
to. Tem flexibilidade e criativi-
dade, mas falta organizar isso
para ser mais eficiente”, diz.

Para Marcelo Saraceni, presi-
dente da Associação Brasileira
das Instituições de Pós-Gradua-
ção (ABIPG), o setor permanece-
rá, pelos próximos cinco anos,
ainda bastante aquecido por
causa da internacionalização.
Países da Europa e Estados Uni-
dos deixaram de ser os únicos
destinos dos módulos interna-
cionais, que passaram a incluir

também China, Japão, Índia e
Rússia. A Fundação Dom Cabral
(FDC), por exemplo, já está na
segunda edição do programa
BRICs on BRICs, com parceria de
quatro escolas de negócios —
Brasil, Rússia, Índia e China. Esse
programa tem atraído a atenção
de estrangeiros pelo país, se-
gundo Antônio Batista, diretor
de mercado da FDC.

O Ibmec, com mais de 35 con-
vênios internacionais, incluiu Ín-
dia, Ásia e Oceania para cursos
abertos e customizados para em-
presas por conta da tendência do
mercado internacional e deman-
da interna. Os módulos interna-
cionais duram geralmente uma
semana, período ideal para não
tirar o executivo de sua base por
muito tempo e para não onerar
demais o custo com deslocamen-
to, explica José Luiz Trinta, diretor
de negócios da instituição.

A ESPM levará neste ano profes-
sores e gestores para a Índia e já
mira a Rússia, depois de visitar a
China por duas vezes, segundo o
professor Tatsuo Iwata, pró-reitor
de pós-graduação latu sensu, ex-
tensão e educação executiva.

A demanda por conhecimen-
to de outros mercados é tão
grande que a ESPM criou uma
diretoria de internacionaliza-
ção para aproveitar todas as
oportunidades de interação

tanto para alunos da gradua-
ção como da pós.

A FIA, além desses países, já
inseriu Dubai na rota de visitas
e estuda a inclusão da África,
que, na avaliação de Wright,
tem potencial para se transfor-
mar num forte concorrente do
Brasil em áreas específicas du-
rante a próxima década.

A FGV é outra das grandes ins-
tituições de olho no exterior. Sta-
vros Xanthopoylos, vice-diretor
do Instituto de Desenvolvimento
Educacional da FGV, diz que a ins-
tituição já desenhou cursos para
empresas que precisavam conhe-
cer desde centros de pesquisa e
inovação na Inglaterra como visi-
tar a China. “Temos estrutura para
oferecer o que for preciso.”

No sentido inverso, o suíço
IMD (International Institute for
Management Development), já
parceiro de instituições brasi-
leiras, decidiu abrir um escritó-
rio local em março deste ano,
no Rio de Janeiro, depois de ter
contratado pela primeira vez
um brasileiro para seu quadro
de professores, em 2012.

A revolução na educação con-
tinuada quebrou paradigmas
de formato e duração. Os temas
de interesse variam conforme a
idade e a trajetória profissional
dos executivos. Para Entschev,
os mais jovens buscam expe-

De São Paulo

No sentido inverso dos brasilei-
ros, muitos profissionais estran-
geiros têm procurado realizar no
Brasil cursos de pós-graduação e
especialização, atraídos pelo cres-
cimento econômico, destaque no
BRICs e oportunidade profissional
por causa da crise nos países da Eu-
ropa e EUA. Todas as principais es-
colas de negócios do país têm re-
gistrado esse movimento, que
transformou o Brasil em um dos
grandes players na área da educa-
ção continuada. A acolhida amigá-
vel ao visitante estrangeiro é um
ponto importante.

Sean Quinlivan, vice-presidente
da Morgan Stanley, escolheu cur-
sar um MBA aqui, depois de pesar
vários motivos. O Brasil é uma das
dez economias de crescimento
mais rápido no mundo e a maior
da América Latina. Além disso, o
investimento feito num curso des-
sa categoria aqui foi bem menor
que o valor que seria necessário pa-
ra realizar um programa de MBA
Executivo em qualquer uma das
dez escolas consideradas top nos
Estados Unidos.

Participou do OneMBA da FGV
neste ano e voltou para Nova York,
de onde aguarda a liberação de seu
visto de trabalho para retornar de-
finitivamente ao Brasil em julho.
“Minha experiência educacional
no Brasil valeu a pena.”

O executivo está animado com a
mudança e com a possibilidade de
viver num país considerado um
potencial líder econômico mun-
dial. “Viver no Brasil durante a rea-
lização da Copa do Mundo, em
2014, e dos Jogos Olímpicos, em
2016, será uma excelente oportu-
nidade de participar de um mo-
mento histórico”, diz Quinlivan.

Onze anos atrás, foi a vez de
Gonçalo Pimentel deixar Portugal
rumo ao Brasil com o objetivo de
fortalecer a operação local do ISQ.
Graduado em engenharia meta-
lúrgica pela Universidade do Por-
to, Pimentel já tinha no currículo
um curso de gestão feito em seu
país, mas considerou importante
realizar aqui um novo curso volta-
do a desenvolver competências e
habilidades.

A intenção do executivo era
fazer um curso que lhe desse a
oportunidade de capacitação
profissional para superar a difi-
culdade de trabalhar num país
desconhecido. De quebra, pode-
ria ter melhor visão do funciona-
mento do mundo dos negócios
no Brasil, conhecer as boas práti-
cas do mercado e criar um
networking importante.

A opção de Pimentel foi cursar o
STC Executivo, ministrado pela
Fundação Dom Cabral, com mó-
dulo internacional na Kellog g
School of Management. “A expe-
riência veio no momento certo,
atingi meus objetivos e comple-
mentei o que acreditava ser impor-
tante para a minha carreira”, afir-
ma o diretor geral do ISQ Brasil.
Quando iniciou sua gestão no ISQ,
a equipe era formada por cinco
pessoas. Atualmente, o time local
tem pouco mais de 200. (MB)

Luis Carlos Affonso, da Embraer: “Precisava ampliar conhecimento nas áreas de marketing, estratégia corporativa, liderança, finanças e gestão de RH”

riência por meio de conheci-
mento mais técnico, embora o
ideal fosse a conciliação com te-
mas mais comportamentais. Os
mais experientes dão priorida-
de cursos que possibilitem al-
cançar cargos na alta gestão.

Luis Carlos Affonso, vice-pre-
sidente de operações na avia-
ção comercial da E m b r a e r, em-
presa que tem a internacionali-
zação no sangue, graduou-se
no ITA em engenharia aero-
náutica, ingressou na Embraer
como trainee, e nunca deixou
de investir em cursos para o
aprimoramento profissional.
Cursou o MBA Executivo Inter-
nacional da FIA, posteriormen-
te o Corporate Strategy do Mas-
sachusetts Institute of Techno-
logy (MIT ) e o Management of
Managers (Universidade de Mi-
chigan), entre outros, sempre
com o apoio da companhia.

“Tinha uma formação muito
técnica e quando a Embraer foi
privatizada senti que precisava
ampliar conhecimento nas
áreas de marketing, estratégia
corporativa, liderança, finanças
e gestão de RH para acompa-
nhar a evolução da empresa.”

Para Affonso, todo o investi-
mento na educação continua-
da valeu a pena. Aos 53 anos de
idade, ele pensa em fazer ainda
outros cursos. Embora não fal-

tem compromissos na agenda
— foi convidado para dar algu-
mas aulas na FIA —, o executivo
não descarta cursos presen-
ciais. “Cursos a distância têm
seu valor, mas nada substitui o
presencial para o networking”,
afirma.

Apesar de a área comporta-
mental ser forte, a técnica tam-
bém está aquecida. Gelza de
Moura Barbosa ocupa o posto
de capitão-de-fragata e traba-
lha na diretoria de sistemas de
armas da Marinha. Cursa o dou-
torado no Centro Técnico Cien-
tífico da PUC-Rio (CTC) em en-
genharia elétrica com área de
concentração em eletromagne-
tismo aplicada. “A Marinha pas-
sa por fase de renovação de na-
vios e equipamentos e é neces-
sário que haja pessoal capacita-
do para receber a transferência
de tecnologia”, diz.

Para José Eugenio Leal, coor-
denador setorial de pós-gra-
duação do CTC PUC-Rio, anti-
gamente, a cada melhora da
economia, o aluno largava o es-
tudo para aproveitar a onda e
voltar ao mercado de trabalho.
A preocupação hoje é conciliar
t u d o”, afirma. Comparados aos
835 alunos matriculados no
mestrado e doutorado em
2001, a instituição conta hoje
com pouco mais de 1.200.

SERGIO ZACCHI/VALOR
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14, 15 e 16 jun. 2013, Especial: Educação continuada, p. F1.




