
Há estímulo para
que o aluno de
graduação e
pós-graduação
tenha experiência
no exterior.
O Ibmec caminha
para ser uma
instituição bilíngue”

“

FernandoSchuler
Diretor do Ibmec/RJ

O Instituto Coppead de Adminis-
tração lançou o primeiro MBA do
País, há mais de 30 anos. Presente
em dez dos últimos doze rankings
anuais de MBA (Mastership in Busi-
ness Administration, Mestrado em
Administração de Negócios, na
tradução literal) do jornal inglês
“Financial Times”, a Coppead re-
gistrou, este ano, pela primeira
vez, um número maior de alunos
estrangeiros em seus cursos do
que o de brasileiros que envia a es-
colas no exterior. Para Vicente Fer-
reira, doutor em Economia e diri-
gente do Coppead, o fenômeno é
reflexo do amadurecimento da
Educação Corporativa no País,
que se traduz, ainda, na acredita-
ção internacional de cursos da Co-
ppead, da Fundação Dom Cabral
(MG) e das paulistas Escola de Ad-
ministração da FGV e Fundação
Instituto de Administração (USP).
“A FGV do Rio está na reta final pa-
ra obter certificação semelhan-
te”, exemplifica.

A qualificação acadêmica, em
paralelo a uma carreira bem suce-

dida nos negócios e à experiência
internacional são trunfos da FGV,
uma das pioneiras no ensino de
Economia e Administração no
país, a buscar a certificação de
qualidade global. “Hoje a FGV tra-
balha com cerca de 250 professo-
res nos cursos de MBA, todos titu-
lados como mestres ou doutores”,
conta Mário Pinto, Diretor Execu-
tivo do FGV Management e do
FGV Online. Segundo ele, os cur-
sos mais requisitados são: Geren-
ciamento de Projetos; Gestão Em-
presarial; Gestão Financeira, Con-
troladoria e Auditoria, além de
Marketing. “Há também alguns
cursos que têm uma demanda es-
pecífica por região, como é o caso
de Agribusiness, em São Paulo, e
Gestão do Esporte, no Rio de Janei-
ro. As pesquisas mostram que in-
vestir num MBA é retorno garanti-
do, além de ser uma forma eficaz
de alavancar a carreira. É um reali-
dade que veio para ficar. Há várias
plataformas que possibilitam o es-
tudo, sejam os cursos presenciais
ou online”, acrescenta.

A interação com as escolas do
exterior e o consequente acesso
ao conhecimento sobre outros

mercados é um fator decisivo
num segmento cada vez mais com-
petitivo. Responsável pelo primei-
ro MBA de Finanças oferecido no
Brasil, em 1985, o Instituto Brasi-
leiro de Mercado de Capitais (Ib-
mec) também experimenta um
forte crescimento dos efeitos da
globalização. Segundo Fernando
Schuler, diretor do Ibmec/RJ, a es-
cola de ensino teve crescimento
de 50% nos convênios internacio-
nais nos últimos dois anos e hoje
tem 45 parcerias internacionais
em todo o mundo (EUA, Canadá,
Israel e Madri, entre outros). “Há
estímulo para que o aluno de gra-
duação e pós-graduação tenha ex-
periência no exterior. É a visão es-
tratégica do Ibmec, onde boa par-
te dos professores tem formação
fora do Brasil. Hoje há uma gera-
ção de executivos jovens que são
alfabetizados em inglês. O Ibmec
caminha para ser uma instituição
bilíngue”, conta Schuler.

Referência na área de Comuni-
cação Organizacional, a Escola Su-
perior de Propaganda e Marke-
ting (ESPM) acompaha pari passu
essa “abertura dos portos às na-
ções amigas” na formação execu-

tiva. Em outubro, a ESPM Rio pro-
moveu o 3º workshop MBA Atlân-
tico, com um público formado
por estudantes moçambicanos,
angolanos, portugueses e tam-
bém brasileiros. A ESPM Rio ofere-
ceu uma série de palestras com te-
mas diversificados sobre econo-
mia, mercado e consumo. A ini-
ciativa foi uma parceria entra a
Universidade Católica de Angola
(UCAN), a Pontifícia Universida-
de Católica do Rio de Janeiro
(PUC-RJ) e Universidade Católica
Portuguesa no Porto.

Integrante da Coppead há 15
anos, Vicente Ferreira atribui essa
internacionalização crescente dos
cursos às mudanças na economia
mundial e a rápida transformação
da sociedade brasileira. “A gera-
ção que está agora dominando o
mercado de trabalho já nasceu
com acesso maior ao exterior. Tan-
to pelo domínio de línguas , parti-
cularmente o inglês, quanto por
transitar com facilidade no meio
digital. Fluência em inglês era coi-
sa rara, agora se tornou comum,"
recorda o professor, testemunha
das transformações na formação
executiva brasileira.
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Qualificação para a carreira
cresce e se internacionaliza
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Com um número cada vez maior de alunos fluentes em inglês, a experiência em outros países dá nova dinâmica

a programas de graduação e pós-graduação voltados para a educação corporativa de brasileiros e estrangeiros
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Hoje não se pode mais
pensar em gestão
sem ser global, e
para ser global é
necessário promover
um intercâmbio
não apenas entre
alunos, mas entre as
instituições de ensino”

Mais do que
rápida ascensão
ou ganhos financeiros,
muitos profissionais
buscam experiências
diversificadas,
desafios que
não caiam
na rotina”

“

Hoje, o treinamento
corporativo fica em
plataformas para
acesso do colaborador
a qualquer momento.
É uma tendência
que impulsiona as
empresas a evoluírem”

Vicente Ferreira
Professor da Coppead

AlvaroCyrino
VIce-diretor da Ebape/FGV

“

A variedade de opções, sem abrir
mão da exigência de uma carga ho-
rária elevada e do rigor acadêmi-
co, é um traço comum às princi-
pais escolas de formação executi-
va. A evolução da economia, com
estruturas produtivas e de consu-
mo cada dia mais complexas, desa-
fia os gestores com demandas so-
fisticadas, tanto de clientes quan-
to de colaboradores. “Não por aca-
so as empresas se ressentem da di-
ficuldade de manter os jovens ta-
lentos. Mais do que rápida ascen-
são ou ganhos financeiros, muitos
profissionais buscam experiên-
cias diversificadas, desafios que
não caiam na rotina”, conta Vicen-
te Ferreira, da Coppead.

As principais escolas estão ca-
da vez mais atentas a essa realida-
de multifacetada. É o caso das dife-
rentes unidades da FGV-Rio. A Es-
cola Brasileira de Administração
Pública e de Empresas (Ebape/
FGV), por exemplo, oferece cinco

opções de cursos para formação
executiva. Uma das principais é o
Corporate Internacional Master
(CIM), no qual o aluno tem aulas
em Madri, Washington e Shangai,
além do Rio. O curso tem duração
de um ano e meio e intercala mó-
dulos online com aulas presen-
ciais. O vice-diretor da escola, Al-
varo Cyrino, explica que o CIM é
fruto de um esforço para reunir
grandes escolas de administração
para pensar a gestão de uma for-
ma global. “Hoje não se pode mais
pensar em gestão sem ser global,
e para ser global é necessário pro-
mover um intercâmbio não ape-
nas entre alunos, mas entre as ins-
tituições de ensino”, argumenta.

O CIM é uma parceria entre a
Ebape/FGV, a norte-americana
Georgetown University (McDo-
nough School of Business) e a espa-
nhola Esade Business School. “Vol-
tado para altos executivos, o CIM
é focado em negócios globais sob

a perspectiva de economias emer-
gentes, estratégias em tempos de
incerteza, liderança, comunica-
ção cultural e negociação, dinâmi-
cas interpessoais, mobilidade ge-
rencial, inovação tecnológica e de
gestão”, conclui.

O Ibmec faz aposta semelhante
na combinação entre diversidade
na formação e intensidade no in-
tercâmbio com instituições de
ponta. José Luiz Trinta, Diretor de
Negócios do Grupo Ibmec, expli-
ca que a formação online foi uma
ferramenta fundamental para a ex-
pansão do número de alunos e da
presença do Instituto em diferen-
tes àreas geográficas.

Trinta conta que entre os cur-
sos mais procurados estão os
MBAs de Finanças e de Gestão de
Projetos. Desde 2009, a institui-
ção desenvolve também cursos
online; ano passado, investiu R$
1 milhão na aquisição do que con-
sidera a mais moderna platafor-
ma de ensino disponível no mun-
do. Atualmente, oferece três cur-
sos a distância de MBA (Gestão de
Negócios, Finanças e Projetos) e
mais de 40 de extensão. “Os cur-
sos têm a mesma metodologia
dos presenciais e a maior parte
dos professores são os mesmos.
Os alunos dos cursos presenciais
podem ter acesso a conteúdos on-
line e os alunos dos cursos online
têm acesso aos serviços ofereci-
dos aos alunos presenciais — co-
mo convênios internacionais.

Segundo o “Financial Times”,
alunos do Coppead apresentam o
sexto maior aumento na compara-
ção salarial mundial, antes e após
o curso: quem faz o MBA do Co-
ppead consegue um incremento
salarial médio de 151%, segundo o
tradicional jornal britânico.

PedroGabrielForjaz
Presidente da Evolve

ESPECIAL

A formação e capacitação de ges-
tores da inovação e a produção
de conteúdo didático em vídeo
são dois nichos promissores de
um mercado crescente na educa-
ção corporativa.

Transformar o conhecimento
em ativo de valor é o foco da Pie-
racciani Desenvolvimento de Em-
presas, consultoria de gestão que
atende líderes de mercado como
Nestlé, Ambev, Oi Telemar,
CPFL, Odebrecht e Andrade Gu-
tierrez. A empresa já acumula
mais de 500 projetos de sucesso
que geraram resultados mensurá-
veis para as corporações. Forma-
da por engenheiros, administrado-
res, economistas e profissionais
de marketing, a equipe da Pierac-

ciani promove, em parceria com a
SGS, o Ibelt — Innovation Belt,
certificação nacional de formação
de gestores da inovação.

O curso é dividido em quatro
módulos: Estratégia, Processos,
Pessoas e Ambiente. Para partici-
par do Ibelt, o profissional preci-
sa ter experiência mínima de três
anos em inovação (P&D, Enge-
nharia ou Projetos) ou áreas corre-
latas (Marketing, Business Inteli-
gence, Estratégia, Assistência e
outras) e conhecimentos básicos
em gestão de projetos e em ges-
tão de processos.

Ao concluir o curso, o profissio-
nal se torna um White Belt (faixa
branca) em inovação. Há outros
três certificados: as faixas verde
(Green Belt); preta (Black Belt) e o
Innovation Master (Black Belt), es-
ta última equivalente à excelência
em inovação, certificado o qual o
profissional só recebe após com-
provar 24 meses de experiência na

implantação de gestão da inova-
ção e no gerenciamento de equi-
pes com atuação em três projetos
com a metodologia iBelt.

Já a Evolve, empresa brasileira
que atua com a produção, gestão e
distribuição de conteúdo corpora-
tivo, explora os avanços da inter-

net para desenvolver material in-
formativo e formativo de forma di-
gital. Aproveita-se do fato de que
nunca se produziu tanto conteúdo
em vídeo como nos últimos dois
anos. Segundo estudo da Cisco di-
vulgado recentemente, o acesso a
vídeos na internet representará
69% do acesso total de conteúdo
disponível da internet em 2017.

“Há pouco tempo, um colabo-
rador que precisasse de um dado
deveria ir até uma sala cheia de ar-
quivos e procurá-lo em papel. Ho-
je, todo treinamento corporativo
fica disponível em diversas plata-
formas para acesso do colabora-
dor a qualquer momento. Esta é
uma tendência que impulsiona as
empresas a evoluírem ”, afirma
Pedro Gabriel Forjaz, presidente
da Evolve, que investiu R$ 3 mi-
lhões em tecnologia para ter equi-
pamentos de vídeo antes disponí-
veis apenas a emissoras como as
TVs Globo e Band.

EDUCAÇÃO CORPORATIVA

Presencial ou
online, cursos
têm foco cada
vez mais global

“
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Pieracciani e Evolve
exploram segmentos
promissores para a
qualificação profissional

Coppead, FGV e Ibmec investem em opções

que fogem dos modelos tradicionais de aula

Inovação e vídeo digital: nichos promissores
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 26 nov. 2013, Empresas, p. 18-20.
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