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Especial | Educação executiva

Pós-graduação começa
a ser um pré-requisito
Adriana Rodriguez
Para o Valor, de São Paulo

Apenas um ano após terminar a
faculdade de administração com
ênfase em marketing na Uniassel-
vi, da Kroton Educacional, Jona-
than Guilherme Suavi, 25 anos,
voltou à sala de aula da mesma ins-
tituição para cursar uma pós-gra-
duação em gestão de pessoas.
“Não se pode perder tempo”, diz
ele. “A qualificação abre portas”.

Suavi diz que o programa —
ainda em curso — o ajudou, três
meses atrás, a conseguir seu atual
emprego na área comercial de
uma revendedora de veículos Ja-
guar e Land Rover em Blumenau,
Santa Catarina. “Não era pré-re-
quisito para a vaga, mas contou
como diferencial”, afirma.

Ele faz parte do crescente nú-
mero de brasileiros que procu-
ram cursos de especialização e
extensão no país. Pesquisa recen-
te da Financiadora de Estudos e
Projetos (Finep) mostra que, en-
tre 2006 e 2010, o número de alu-
nos de pós no país aumentou
21,6%, chegando a 161 mil.

Segundo Paulo de Tarso, dire-
tor geral de pós-graduação e cur-
sos técnicos da Kroton, a procura
por programas de pós cresce cer-

ca de 20% ao ano. “A graduação
coloca cada vez mais alunos no
mercado e eles querem conti-
nuar seus estudos”, explica. Em
2013, 30 mil alunos passaram
pelos bancos da pós na Kroton, o
que representa 9% do total de es-
tudantes da instituição.

O público da escola é formado
principalmente pela classe C, que
começou a ingressar com mais
peso na faculdade alguns anos
atrás e agora busca uma especia-
lização. Segundo Tarso, os alunos
de pós da Kroton têm renda men-
sal de até R$ 3.600. “É o mesmo
público da graduação”, diz.

Há também uma oferta cres-
cente de cursos de pós na moda-
lidade a distância (EaD). Na Kro-
ton, são 150 programas presen-
ciais à disposição do aluno e mais
80 oferecidos remotamente. Esta
modalidade cresce 30% ao ano
no caso da pós latu sensu.

O que diminui nesse universo
é o tempo de espera entre o tér-
mino da graduação e o início da
pós. Segundo Tarso, antes era co-
mum o aluno esperar entre qua-
tro e seis anos para continuar
seus estudos. Hoje, esse tempo fi-
ca entre dois e três anos.

As escolas da Estácio também
observam crescimento na procura

por cursos de pós-graduação, e a
taxas bem semelhantes às da Kro-
ton: 25% ao ano. Victor Lamas, di-
retor nacional de pós-graduação
do grupo, diz que cerca de 22 mil
alunos passam anualmente pelas
aulas de pós da instituição. Os es-
tudantes, segundo ele, pertencem
às classes B2 e C. “Há algum tempo,
a graduação era um diferencial no
currículo. Hoje, a pós é exigência
nas empresas”, afirma.

A Estácio também investe na
modalidade a distância, que já de-
tém 30% do total de alunos da pós-
graduação. “Esperamos que a re-
presentação da EaD aumente den-
tro da pós”, afirma Lamas. Ele ex-
plica que cada vez há mais alunos
fazendo cursos de graduação a dis-
tância e isso vai se refletir na pós
nos próximos anos. “É uma moda-
lidade muito conveniente pela fle-
xibilidade que oferece”, diz.

Lamas conta que o grupo vem
investindo nos cursos de pós. “Vi -
mos que o aluno não quer ape-
nas uma aula expositiva”, diz ele.
Por isso, a Estácio fechou parce-
rias com a Harvard Business Pu-
blishing e a revista Veja. Com is-
so, segundo Lamas, os professo-
res conseguem usar estudos de
caso de Harvard bem como arti-
gos da revista semanal.

Momento da carreira é decisivo na hora da escolha
Jacilio Saraiva
Para o Valor, de São Paulo

Com a variedade de opções no
mercado, especialistas em trei-
namentos e recursos humanos
recomendam que os cursos se-
jam escolhidos de acordo com
cada momento da carreira do
executivo. “Para gerentes e dire-
tores, os MBAs são importantes
porque dão uma visão geral para
quem não tem formação em um
setor específico”, diz Juliano Bal-
larotti, diretor da consultoria
Hays. “No caso de trainees e esta-
giários, é preciso investir em
idiomas e, se tiverem oportuni-
dade, sair do país para agregar
outros tipos de conhecimento,
como cultura geral”.

Para profissionais com cargos
mais técnicos, a recomendação in-
clui aulas focadas na área de traba-
lho, no formato de mestrados e
doutorados. Funcionários com
pouco tempo livre podem optar
por palestras de um dia ou cursos
curtos, de um a quatro dias.

De acordo com o especialista,
funcionários jovens costumam
ter mais foco em cursos sobre li-
derança. “O que não significa ne-
cessariamente que isso fará deles
bons líderes”, diz. “Vai ajudá-los a
providenciar base teórica e ferra-
mentas importantes para o tra-
balho, mas será preciso viver si-
tuações do dia a dia para desen-
volver essa competência”.

O consultor acredita que os con-
teúdos sobre liderança funcionam
melhor para profissionais senio-
res, por conta do tempo de janela.
“Eles valorizam mais esse tipo de
treinamento e podem contribuir
com experiências para trabalhar
questões como a baixa performan-
ce das equipes”.

Na hora de recrutar talentos,
Ballarotti diz que as corporações
buscam currículos com diplo-
mas que dialoguem com a área
de atuação pretendida. “Pa r a
profissionais de compra e venda,
certificados sobre negociação
podem ser interessantes”, diz.
“No nível executivo, as compa-

nhias procuram pessoas com
MBAs que tratam a administra-
ção de forma mais generalista”.

O diretor da Hays afirma que,
muitas vezes, um bom curso po-
de não dar bons resultados como
se espera. “Não adianta o profis-
sional escolher um treinamento
com uma carga horária pesada se
ele não tem tempo para isso. É
importante tirar o melhor pro-
veito da experiência”.

Na Escola de Marketing Indus-
trial (EMI), há programas de cur-
ta duração para quem tem pou-
cas horas livres. Os mais procura-
dos são Foco do Cliente, que dura
três dias, e Vendas Consultivas,
de quatro dias de duração. O pri-
meiro já está na 25ª edição, com
seis mil alunos, e o de vendas já
foi realizado 16 vezes, com mais
de 2,5 mil diplomados.

“Os modelos de gestão tradi-
cionais esgotaram as possibilida-
des de gerar bons resultados”, ex-
plica o professor Paulo Grise, co-
ordenador da EMI. “A ideia é
construir nos alunos competên-

cias para compreender o que os
clientes realmente precisam”.

Para Béia Carvalho, presidente
da consultoria 5 Years From Now,
apesar de o mercado oferecer op-
ções que atendam às necessida-

des básicas das empresas, como
liderança ou “time manage-
ment ”, é preciso investir em trei-
namentos mais amplos, que res-
peitem o perfil e a idade dos exe-
cutivos. “Um curso sobre como

escrever roteiros para comédia
terá efeito sobre as inter-relações
de poder”, diz. “Pode aguçar o
senso crítico, o autoconhecimen-
to e será mais interessante do que
aulas padrões”, afirma.

In company Dom Cabral e Insper estão entre as 50 melhores do mundo

Cursos sob medida para
empresas ganham fôlego

DANIELA TOVIANSKY/DIVULGAÇÃO

Alberto Torres, diretor da Bunge: visão holística do mundo dos negócios

Janice Kiss
Para o Valor, de São Paulo

O pernambucano Alberto Tor-
res trabalha há duas décadas, des-
de que se formou engenheiro quí-
mico pela Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE), na Bunge
Brasil, uma das maiores tradings
globais que, no país, atua nas áreas
de agronegócio, fertilizantes, açú-
car e bioenergia, e alimentos e in-
gredientes. A múlti foi o primeiro
emprego de Torres, mas todo esse
tempo em uma única empresa está
longe de ser interpretado como
uma carreira monótona.

Aos 43 anos de idade, Torres,
que é diretor comercial de ali-
mentos e ingredientes, fez MBA
em marketing, se dividiu entre
Santa Catarina e São Paulo, Esta-
do onde trabalha, mas fez um
curso (Leadership Development
Program, mais conhecido como
LDP) que classifica como vital pa-
ra sua trajetória profissional.

Foi por meio dele que passou a
ter a tão comentada visão “holísti -
c a” no mundo dos negócios, quan-
do o executivo consegue compre-

ender toda a empresa como uma
imagem única e não somente a
parte na qual trabalha. Também
foi fundamental para ele conciliar
as metas por resultados com a ha-
bilidade de lidar com pessoas,
além de ter gestão estratégica.
“Hoje sou mais tranquilo para en-
tender o outro lado. Isso ajuda a es-
tabelecer uma relação de confian-
ça e administrar melhor”, afirma.

O LDP é proveniente de um
curso montado pela Fundação
Dom Cabral (FDC), em Belo Hori-
zonte, especificamente para a
Bunge. Esse modelo de parceria
resulta na criação de cursos cus-
tomizados (conhecidos como “in
company ”) criados por diferen-
tes instituições para cada empre-
sa, levando-se em consideração a
história e a atuação dela no mer-
cado. “Não há um pacote pronto.
Cada curso é montado de acordo
com o desejo, as estratégias e as
dificuldades das companhias”,
explica Antônio Batista, diretor
de mercado da Dom Cabral.

A expertise nesses cursos per-
sonalizados fez com que a insti-
tuição ocupasse o 16o lugar no

ranking dessa categoria do jor-
nal britânico “Financial Times”
este ano. O Insper ficou em 36º
posto, reforçando a participação
de duas escolas brasileiras entre
as 50 melhores do mundo em
educação executiva. A primeira
colocada é a americana Duke
Corporate Education.

Segundo Batista, a fundação
põe em prática em torno de 300
projetos por ano para grandes
corporações (equivale ao treina-
mento de 20 mil executivos) por
meio de programas que podem
ter duração de três dias ou dois
meses. Dependendo do acordo,
as aulas podem ser ministradas
na instituição ou nas próprias
instalações da empresa.

“Há dez anos temos parceria
com a Dom Cabral para o curso
batizado de LDP, direcionado pa-
ra a alta liderança da empresa”,
informa Marisa Thurler, diretora
de Desenvolvimento e Gestão de
Talentos da Bunge Brasil.

Para Lucas Barone, diretor de
educação executiva do Insper,
em São Paulo, o trunfo dos cursos
“in company” em relação aos

“abertos” está no auxílio às em-
presas para discutir e resolver
questões práticas. “Mas isso não
implica que as empresas deixam
de ser induzidas a trabalhar com
planejamento de mais longo
p r a z o”, informa. Nos treinamen-
tos de longa duração, os executi-
vos utilizam seus trabalhos de
conclusão de curso (TCCs) para
diagnosticar e implementar
ideias e mudanças nas organiza-
ções em que atuam.

Nelson Veiga Neto, superinten-
dente executivo de rede do banco
S a n t a n d e r, em São Paulo, deixou
uma rotina pesada de viagens pelo
menos uma vez por semana du-
rante nove meses, para encarar
uma carga horária de dez horas de
aula por dia na sede do instituto.
Para ele, o Master em Gestão de Ne-
gócios (MGN) foi imprescindível
para seu trabalho de atendimento
às agências de todo o país.

No currículo, além de discipli-
nas que envolviam liderança,
gestão de processos, macro e mi-
croeconomia, o diferencial para
seu dia a dia foi reconhecer a im-
portância do coaching para si

próprio e para sua equipe. Se-
gundo Veiga Neto, o método que
consiste em levar o profissional a
avaliar a sua atuação, fez com
que ele induzisse o seu time a for-
necer mais decisões.

Conforme Lucas Barone, há
uma década o Insper atende à de-
manda das empresas por meio dos
programas customizados. O insti-
tuto promove em torno de 20 cur-
sos por ano e atende 3.500 alunos.
Para ele, as vantagens dos “in com-
pany ” são alinhar conteúdo com
as necessidades e as expectativas
da empresa, já que a instituição es-
colhida só é contratada se forma-
tar o programa de acordo com a
encomenda. “O aluno entra mais
em contato com a estratégia, a cul-
tura e o mercado da empresa”, diz.
Porém, para evitar que o curso te-
nha somente a visão “i n t e r n a” da
companhia, são convidados pro-

fessores com atuação no mercado
para programas específicos.

Essa dinâmica foi um dos pon-
tos mais empolgantes na opinião
de Flavio Bergamim, gerente geral
de marketing da Gerdau, que fez
um MBA executivo customizado
pelo Insper para a siderúrgica – o
Gerdau Business Program (GBP).
Engenheiro civil de formação, Ber-
gamim trabalha há 30 anos na em-
presa e hoje ocupa o cargo executi-
vo da área de marketing.

Do lado pessoal, Bergamim
acredita que seu enfoque de lide-
rança também se transformou. Es-
se reconhecimento é bastante útil
na hora de distribuir as tarefas”,
avalia. Denise Casagrande, direto-
ra de Desenvolvimento de Pessoas
da empresa. Ela diz que alguns
módulos são feitos em universida-
des como a Insead, na França, e a
Darden, nos Estados Unidos.

MBA Executivo e MBA Executivo em Finanças
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22, 23 e 24 nov. 2013, Especial Educação executiva, p. G6.




