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Executivos cada vez mais completos. Esse é o objetivo das escolas de negócios ao incluir 
disciplinas como ética e responsabilidade social no currículo. As empresas, por sua vez, também 
estão interessadas em profissionais melhores do ponto de vista pessoal. Para isso, investem 
milhões de reais em treinamentos para mudar o comportamento de seu pessoal. É para ajudar 
você a ser o profissional completo — que as escolas querem formar e as empresas desejam ter 
em seu quadro de funcionários — que VOCÊ S/A edita, pelo segundo ano consecutivo, um pacote 
especial de matérias sobre educação executiva. Nas próximas páginas você vai encontrar: cursos 
interessantes fora do eixo Rio-São Paulo, MBAs a jato para passar menos tempo fora do país, os 
MBAs daqui que estão atraindo alunos estrangeiros e executivos que gostaram tanto de voltar 
para a sala de aula que resolveram ficar lá de vez — como professores.  
 

 
Leia mais: 
  
Renove sua Atitude 
Ana Luiza Herzog 
 
Cedo ou tarde, você vai encarar um treinamento comportamental. E aí, meu caro, não tem jeito: 
você terá de abraçar essa causa  
 
Andar descalço na grama, dançar em volta de fogueiras, escalar paredes ou ser estimulado a 
vivenciar processos de catarse, desses em que as pessoas choram, revelam o amor ou ódio que 
sentem pelo chefe e lembram o relacionamento conflituoso que tiveram com os pais. A maioria 
das empresas já submeteu seus funcionários a alguma dessas atividades pouco convencionais. 
Muitos gostaram. Outros (muitos também!) se sentiram ridicularizados, constrangidos. Mas não 
cabe aqui um julgamento. Afinal, em meados da década de 90, a onda dos treinamentos 
comportamentais exóticos contagiou de tal forma as corporações que poucas ousaram não tentar. 
E é preciso considerar que, ao apostar neles, as intenções do RH eram as melhores possíveis. O 
tempo passou e as empresas continuam investindo, e muito, nos treinamentos comportamentais. 
Só este ano, o laboratório farmacêutico Bristol-Myers Squibb deverá destinar mais de 1 milhão de 
reais para esse tipo de treinamento. Na ABB, multinacional do setor de equipamentos de energia 
e automação, serão 2 milhões de reais.  
 
A boa notícia -- principalmente para aqueles que têm ojeriza aos treinamentos comportamentais -
- é que as empresas estão cada vez ma is criteriosas na hora de escolhê-los. "Aprendemos a 
identificar o que realmente traz resultados", afirma Osvaldo Esteves, diretor de recursos humanos 
da ABB. E não são só as empresas que buscam resultados -- os funcionários também. Segundo 
Osvaldo, no passado, a ABB costumava levar seus gestores para um hotel no fim de semana e lá 
realizar uma série de atividades comportamentais com um único objetivo: relaxar. "Hoje sabemos 
que, para convencê-los a fazer isso, é preciso ter um objetivo muito definido." Ainda assim, é 
preciso pensar duas vezes, antes de isolar os funcionários do mundo por longos períodos. "A idéia 
de colocar o profissional em um hotel durante uma semana não funciona, porque ele fica 
pensando na família, na casa dele", afirma Ângela Ragnelli, coordenadora de educação e 
aprendizado da Porto Seguro, seguradora que também utiliza os treinamentos comportamentais. 
Para completar, a ausência de quem está no treinamento acaba sobrecarregando os profissionais 
que ficaram de fora.  
 
Onde você entra na história  
Isso tudo, porém, não quer dizer que os treinamentos comportamentais se tornaram sisudos nem 
que as atividades ao ar livre foram banidas. O que mudou é que as empresas acreditam que estão 
trabalhando de maneira mais sólida o comportamento dos funcionários. Por isso, para o bem de 
sua carreira na organização, o melhor que você tem a fazer é mergulhar de cabeça nessa história. 



Vivian Busch, do banco ABN Amro Real, fez isso e não se arrependeu (veja quadro Abraçando a 
Causa). Ela participou da primeira turma de 200 gestores que passou pelo programa de 
desenvolvimento de lideranças do banco, iniciado em meados de 2002 e concluído no primeiro 
semestre do ano passado. O ABN não forçou Vivian a absorver qualquer conhecimento técnico 
nem a obrigou a relatar seus progressos para os superiores. Seu único compromisso era o de 
buscar o autoconhecimento e, dessa forma, transformar-se em uma pessoa melhor. "Teremos 
bons líderes se tivermos seres humanos comprometidos não só com o desempenho da empresa, 
mas também com o bem-estar de toda a sociedade", diz Valéria Fernandes, superintendente de 
educação e treinamento do ABN. Para atingir esse objetivo, o banco estruturou todo o programa 
de desenvolvimento de lideranças na antroposofia, doutrina formulada pelo pensador espiritualista 
austríaco Rudolf Steiner. "É uma filosofia que prega o desenvolvimento do indivíduo em todas as 
suas dimensões: na vida pessoal, no trabalho e nas questões espirituais", diz Valéria. Para isso, 
foi feito um mix de palestras e discussões em grupo -- com temas como maturidade, gestão de 
talentos e mobilização -- e de atividades menos convencionais, como teatro, modelagem e 
pintura. O objetivo era fazer os gestores pensarem no futuro e refletir sobre comportamentos, 
atitudes e rotinas. "O grande desafio de tudo isso é não cair no piegas, porque ninguém mais está 
disposto a abraçar árvores. Se o funcionário não vê sentido naquilo, ele simplesmente não se 
entrega", diz Vera Oliveira, da Adigo, consultoria paulistana contratada pelo ABN para ajudar na 
condução do programa.  
 
 
Na volta, sala de aula  
Este ano, para fazer com que os gestores despertassem para a importância de executar o 
planejamento estratégico definido pela empresa, o Bristol levou 300 funcionários da área de 
vendas para um hotel em Atibaia, interior de São Paulo. Lá, durante dois dias, acompanhados do 
presidente e dos principais diretores, eles simularam um treinamento de guerra. E fizeram isso 
em alto estilo: vestiram uniformes e coturnos, dormiram em barracas, participaram de batalhas 
de paintball e tiveram de gerenciar o consumo de comida. "Cada uma das atividades foi 
estrategicamente pensada para que os funcionários refletissem sobre os aspectos 
comportamentais que teriam de ser desenvolvidos", afirma Ulisses Jardim Filho, gerente de 
treinamento de vendas do Bristol. O paulista José Deolin de Sá, um dos funcionários que 
participou do evento, conta que aprendeu muito e, o que é melhor, sem aquela tensão da sala de 
aula (veja quadro Na Guerra do Dia-a-dia).  
 
Na unidade da Tigre, fabricante catarinense de tubos e conexões, em Rio Claro, no interior de São 
Paulo, todos os 1 100 funcionários já fizeram rafting. "Ainda em 2000, fui um dos primeiros a 
testar a atividade, porque não conseguia entender que benefício aquilo poderia trazer para mim 
ou para a empresa", diz Almir Neves Leite, gerente-geral da unidade de Rio Claro. Hoje, o 
executivo credita o desempenho da sua unidade ao treinamento desenvolvido. "Até 2002, não 
conseguíamos cumprir as metas definidas pela diretoria. Mas, desde que adotamos esses 
treinamentos, todos os nossos indicadores estão excelentes", afirma ele. Dentro da Tigre, não há 
dúvidas de que a atividade contribuiu para a mudança de comportamento dos funcionários. Prova 
disso é que outras unidades da empresa também vêm entrando na onda de descer rios a bordo de 
botes infláveis, discutindo temas como liderança, tomada de decisão e espírito de equipe.  
 
Os consultores e adeptos dos treinamentos comportamentais, entretanto, gostam de frisar uma 
coisa: essas atividades estimulam as pessoas a revelar sua verdadeira personalidade. "Mas, para 
que isso possa ser usado a favor da empresa e delas próprias, é preciso ter muito cuidado com o 
fechamento da história", diz Flávio Souzedo, consultor de treinamentos comportamentais de São 
Paulo. Por isso, entenda-se discutir com profundidade as analogias feitas não só depois de sair do 
barco ou de voltar para casa, mas durante um longo período e, de preferência, dentro de uma 
sala de aula. 
 
 
 



Na guerra do dia-a-dia 
Ao chegar no hotel em Atibaia, interior de São Paulo, para participar da convenção de vendas do 
Bristol-Myers Squibb, em janeiro, o paulista José Roberto Deolin de Sá, 33 anos, estranhou ao ver 
alguns colegas, representantes de vendas como ele, vestidos com roupas camufladas e coturnos. 
Não demorou muito para perceber que também teria de entrar na dança. "Quando cheguei no 
quarto, vi a roupa de exército me esperando em cima da cama", diz ele. E aquilo era só o começo. 
Inserido em um pelotão com outros 23 colegas, Deolin participou de batalhas de paintball e tiro 
ao alvo, entre outras atividades ligadas à dura rotina militar. Segundo ele, o treinamento 
fortaleceu o espírito de equipe, mas houve também outros benefícios. "Fizemos, sim, várias 
analogias entre as situações de guerra e nosso trabalho na empresa, mas elas aconteceram de 
maneira muito espontânea, sem que ninguém precisasse forçar a barra", afirma. "O aprendizado 
foi prazeroso, sem a tensão da sala de aula”. 
 
Já que você está no inferno... 
Ok, você pode até achar um mico abraçar a árvore ou representar seu chefe em uma peça de 
teatro. "Mas não ouse se recusar a fazer isso se estiver participando de um treinamento 
comportamental", diz a consultora Célia Leão, colunista da VOCÊ S/A e especialista em etiqueta. 
Lembre-se que a empresa está de olho em como você se comporta -- e isso também se aplica ao 
que acontece durante o treinamento. Não querer participar do que está sendo proposto é passar 
atestado de inflexibilidade. Justamente o que não pode acontecer em um treinamento 
comportamental. Se, por acaso, tiver um motivo de força maior para não entrar no jogo, fale na 
hora com o chefe. "Por motivos de força maior, entendam-se questões religiosas ou limitações 
físicas", diz Célia. No mais, abrace o capeta...  
 
                                                                                                                                                          
Abraçando a causa 
Ao iniciar o programa de desenvolvimento de liderança em meados de 2002, a paranaense Vivian 
Busch, 35 anos, superintendente de sugestões e reclamações do ABN Amro Real, recebeu apenas 
uma recomendação do banco: aproveite ao máximo. "Decidi, então, abraçar  
a causa com intensidade", diz ela. Ao final do programa, em meados do ano passado, Vivian tinha 
a certeza de que havia acertado na decisão. "Foi o melhor presente que o banco me deu", afirma. 
Segundo ela, ao longo do programa, várias competências e habilidades puderam ser 
desenvolvidas por meio de palestras e oficinas, e com a ajuda de um coaching. Outro  ponto 
positivo foi a postura do ABN durante todo o processo. "Foi um treinamento comportamental, mas 
em nenhum momento o banco me obrigou a ser diferente ou relatar o que aprendi", afirma. "Ele 
entendeu que, se o foco do treinamento era nosso próprio desenvolvimento, não havia razões 
para cobranças."  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ELAS POR ELES 

O que as empresas estão fazendo para ter profissionais melhores: 

Empresas Treinamento Objetivo 

ABN Amro 
Real Porto 

Seguro 

Desenvolvimento de 
indivíduos,grupos e empresas 

com base nos conceitos da 
antroposofia 

Tornar os funcionários mais conscientes de 
seu papel na empresa e na sociedade, 

potencializar sua atuação nas dimensões 
física, emocional e espiritual 

Bristol-Myers 
Squibb Tigre 

Simulação de guerra Entrosamento de equipes, desenvolvimento 
da capacidade de planejamento e execução 

Tigre Nokia 
Alstom 3M 

Rafting Desenvolvimento do espírito de equipe, 
respeito à liderança, organização e 

planejamento para execução, capacidade de 
ouvir, comunicação, coragem, ousadia, 

equilíbrio emocional 
 
 

 
Leia mais: 
 
Executivo da cabeça aos pés  
 
Preocupadas em formar profissionais completos, as escolas incluem ética, teatro e até aulas de 
reforço no currículo  
 
Recentemente, as escolas de negócio americanas foram alvo de uma dura crítica. Em artigo da 
Harvard Business Review, publicado em dezembro, o americano Peter Navarro, professor de 
economia da Universidade da Califórnia, de Irvine, nos Estados Unidos, afirmou que elas não 
conseguem formar executivos completos. O motivo, explica ele, que analisou o currículo das 50 
melhores escolas de negócio americanas, é que o ensino de habilidades técnicas, como finanças e 
contabilidade, continua a ser priorizado, e disciplinas como gestão de recursos humanos, ética e 
responsabilidade social estão relegadas a segundo plano.  
 
Felizmente, as escolas daqui parecem caminhar na direção contrária. Têm procurado oferecer o 
conteúdo necessário para formar esse tal profissional completo -- alguém hábil no gerenciamento 
dos números e também no de pessoas e situações. Na USP-Fundace (Fundação para Pesquisa, 
Desenvolvimento da Administração, Contabilidade e Economia), dona do MBA número 1 na 
categoria MBA Executivo do ranking 2004 VOCÊ S/A Os Melhores MBAs no Brasil, a disciplina ética 
e responsabilidade social é obrigat ória. A Business School São Paulo também tem essa matéria no 
currículo e a Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) de São Paulo a incluiu no 
programa este ano. "Os temas sempre permearam o curso, mas agora ganharam importância", 
afirma Richard Lucht, diretor acadêmico de administração da ESPM.  
 
Práticas pouco convencionais  
A Fundace, cujo campus fica no interior de São Paulo, é famosa por inovar na formação de seus 
alunos. Eles podem, por exemplo, fazer parte de um grupo de teatro. E, sim, o motivo mais óbvio 
é fazer com que os mais introvertidos superem a timidez. Mas esse não é o único. "A escola 
também espera que os alunos desenvolvam a criatividade", afirma José Maurício Cagno, ator 
profissional e professor de teatro da Fundace. Luci Rose Nass if, 43 anos, diretora acadêmica da 



Faculdade de Odontologia da USP de Ribeirão Preto e ex-aluna do MBA da Fundace, diz que o 
teatro a ensinou a se posicionar e a transmitir mais confiança à equipe.  
 
Durante o curso, os alunos também são incentivados a participar de visitas a entidades sociais e a 
planejar ações para ajudá-las. "Parece piegas, mas faz você refletir sobre seu papel na 
sociedade", afirma Paulo Goffi, 29 anos, que concluiu o MBA no final de 2004 e é coordenador de 
recursos humanos da Antiobióticos do Brasil, em Cosmópolis, São Paulo (veja quadro Tudo Pelo 
Social). A Fundace também usa atividades esportivas, como rafting, para induzir os alunos a fazer 
analogias com o dia-a-dia das empresas.  
 
Nem todas as instituições, porém, embarcaram na idéia de adotar as disciplinas comportamentais. 
"É preciso formar gestores que, antes de tudo, entendam de juros e fluxo de caixa", afirma Ruy 
Quintans, coordenador do MBA executivo em gestão de negócios e de marketing. Este ano a 
escola decidiu juntar três disciplinas de viés comportamental -- empreendedorismo, negociação e 
comportamento organizacional -- em uma única, batizada de aspectos humanos da gestão. Esse 
posicionamento está fundamentado na tese de que os alunos chegam aos cursos de pós-
graduação com muitas deficiências na formação técnica. Por isso, o tempo na escola deve ser 
muito bem usado para supri-las. "O sistema de ensino brasileiro nos entrega profissionais 
malformados. E mesmo os que vão para escolas de primeiro time têm uma formação que deixa a 
desejar", diz Ruy.  
 
Nem lá nem cá  
Há ainda quem tenta conciliar as novas tendências a um currículo mais tradicional. "Abordamos a 
ética nos exemplos estudados", afirma Renato de Cotta Mello, coordenador do MBA do Instituto 
Coppead de Administração, da UFRJ. Na Fundação Instituto de Administração (FIA), que teve 
origem na Universidade de São Paulo, desde o início do ano os alunos de MBA cursam primeiro 
um módulo de gestão de negócios, com disciplinas generalistas. Só depois entram no módulo da 
área escolhida. A mudança, entretanto, não alterou a posição da escola em relação às disciplinas 
técnicas e comportamentais. "Somos adeptos do equilíbrio", diz Joel Dutra, coordenador dos MBAs 
da FIA. De qualquer forma, como bem lembrou um artigo da revista inglesa The Economist de 19 
de fevereiro, um líder de verdade não se faz em uma escola de negócios, mas com maturidade e 
sabedoria. E isso só a vivência traz.(A.L.H.)   
 
Aulas de Reforço 
Na Unifacs, em Salvador, os alunos selecionados para os MBAs de finanças, comércio 
internacional, controladoria e planejamento tributário fazem uma prova de nivelamento. Quem 
tira nota abaixo de 7 tem aulas extras de contabilidade e de matemática financeira. Com isso, 
ganha tempo para se igualar aos colegas mais bem preparados, porque as disciplinas técnicas, 
que dependem desses conhecimentos, só começam a ser dadas a partir do terceiro mês do MBA. 
"Assim, a carga horária das disciplinas comportamentais não precisa ser comprometida", diz Maria 
Ângela Costa Lino, coordenadora da pós-graduação de administração da Unifacs.  
 
Tudo pelo Social  
Antes de fazer o MBA Executivo da Fundace, o paulista Paulo Goffi, 29 anos, já se preocupava 
com questões sociais. Ficou surpreso quando soube que o curso também abria essa porta para os 
alunos. "Acho que é importante ter valores e perceber que não é só cargo ou salário que 
importam", diz ele, que é coordenador de RH da Antibióticos do Brasil, indústria farmacêutica que 
fica em Cosmópolis, interior paulista. Paulo conta que muitos de seus colegas se entusiasmaram 
com o trabalho social e continuaram mesmo depois de concluir o curso. "Um dos alunos era 
funcionário de uma empresa que 'adotou' a instituição visitada por ele durante as aulas", conta 
Paulo, que desde 2000 atua voluntariamente como diretor financeiro do Abrigo Feminino, 
instituição de Americana, no interior de São Paulo, que acolhe meninas carentes de 12 a 18 anos.  
 
 
 



 
Leia mais: 
 
Juntos chegaremos lá? 
 
Se você está esperando que sua empresa ensine como se trabalha em equipe, esqueça 
 
Na sala de aula, quando criança, você se sentou em uma carteira que era só sua e fez provas 
individuais. Na adolescência, idem. Só de tempos em tempos, para quebrar a rotina e descontrair 
o ambiente, uma ou outra atividade em grupo. Na universidade, quando você achou que as coisas 
seriam diferentes, mais uma vez foi avaliado por aquilo que, na maioria das vezes, conseguia 
fazer sozinho. Chega então a hora de encarar o trabalho em uma empresa. E é aí que, já 
acostumado e feliz por ter aprendido a se virar sozinho, vem uma surpresa: agora querem que 
você trabalhe em equipe. No mundo corporativo de hoje, nenhuma competência parece ser mais 
importante do que essa. Afinal, as decisões estão cada vez mais complexas e os erros costumam 
ser fatais para carreiras e negócios. "Fazer isso, no entanto, é um desafio porque todo o nosso 
processo de socialização estimula o comportamento individual", afirma Anderson de Souza 
Sant'Anna, professor de comportamento organizacional da Fundação Dom Cabral (FDC).  
 
Conte com os outros  
Ok, mas, afinal, onde você vai desaprender a se virar sozinho? Infelizmente, nem com a ajuda 
das empresas nem nas melhores escolas de negócios. No caso das primeiras, não há tempo para 
ensinar uma atitude que é considerada básica. Nas escolas, o tema entra aqui e acolá no currículo 
dos MBAs. Só. "Não há curso que garanta o desenvolvimento de uma equipe, ele pode, sim, 
estimular e dar algumas ferramentas", diz Júlio Fonseca, diretor de recursos humanos da 
operadora de telefonia Telemar. Nos MBAs, tornou-se praxe estimular o trabalho em equipe 
indiretamente, na forma como os alunos se organizam para estudar e fazer trabalhos. 
"Percebemos, porém, que muitos dos trabalhos que deveriam ser feitos em grupo são divididos 
pelos alunos e feitos individualmente", diz Anderson, da FDC.  
 
Para as empresas, a teoria sobre o trabalho em equipe entra como adendo de programas mais 
amplos de desenvolvimento de liderança. É o que tem feito a Telemar com sua academia de 
líderes. Para as escolas, não adianta muito tentar ensinar o assunto em sala de aula, uma vez que 
os principais interessados não querem aprender. A bola, portanto, parece estar com você. "Assim 
como dirigir, a única forma de aprender a trabalhar em equipe é praticando, em equipe", diz 
Marta Campello, gerente de projetos da FDC.  
 
Quer dizer que o assunto vai ficar por isso mesmo? Não. É importante que você saiba que as 
empresas têm mostrado preocupações crescentes em mapear quem tem quais competências 
dentro de seu organograma. Fazem isso, por exemplo, por meio de testes como o Myers Briggs 
Type Indicator (MBTI), ferramenta de identificação de características pessoais criada pelas 
americanas Katharine Cook Briggs e Isabel Briggs Myers com base nos trabalhos de Carl G. Jung 
sobre tipos psicológicos. Feito o teste, o profissional se encaixa em um dos 16 tipos psicológicos, 
marcados ou não por características como extroversão ou introversão e tendência para seguir a 
razão ou os sentimentos. A ferramenta não mede ou julga as competências dos funcionários. 
Apenas expõe as diferenças de cada um para que elas possam ser usadas a favor de todo o 
grupo. Daí seu uso no desenvolvimento de uma equipe. "Os conflitos aparecem quando os papéis 
dos profissionais de um grupo estão trocados", diz Felipe Martins, coordenador do centro de 
desenvolvimento de lideranças da Business School São Paulo (BSP). (A.L.H.)   
 
Aprenda com a Dom Cabral 
Embora pouco procurado pelas empresas, o Programa de Desenvolvimento de Equipes da 
Fundação Dom Cabral (FDC) usa uma metodologia que pode ser útil para você. Funciona assim: 
os membros da equipe definem uma espécie de contrato, um documento que explicita questões 
como a razão de ser do grupo, seus valores e que competências precisa ter. Cobre também 



aspectos de natureza bem mais prática. Um exemplo: toda decisão será compartilhada por três 
pessoas da equipe? Quatro? Quando e como serão as reuniões? Como as tarefas serão divididas? 
O processo para definir tantas cláusulas pode ser demorado e chato, mas vale a pena. "O que 
imobiliza as equipes não é uma tarefa, o fazer", diz Marta Campello, gerente de projetos da FDC. 
"Mas o processo, o como."  
 
Engatinhando 
Com a ajuda de professores da BSP, 28 dos 45 funcionários da Ticona, empresa de plásticos  
para engenharia, sediada em São Paulo, já deram o primeiro passo para melhorar o trabalho em 
equipe. Todos eles se submeteram ao MBTI para ter seus perfis definidos.  
"Os funcionários estavam desconfiados, mas ficaram surpresos com as revelações", afirma o 
alemão Mark Noatsch, diretor-geral da empresa. Os dados foram, então, compartilhados entre 
eles, mas ainda é cedo para medir os resultados. "Vou mentir se disser que as pessoas dão uma 
estudada no perfil de cada colega antes de se juntar para fazer algo", diz Noatsch. "Mas estão 
mais tolerantes e abertas para encarar as diferenças."  
 
 

 
Leia mais: 
 
Sem sair do lugar  
Roberta Lüchmann  
 
Se você mora fora do eixo Rio-São Paulo, não se preocupe. Já é possível fazer bons cursos sem 
deixar a cidade onde trabalha 
 
Antes, era praxe: executivos que moravam fora do Rio ou de São Paulo tinham de se deslocar até 
essas capitais se quisessem fazer um bom curso de pós-graduação. Hoje, felizmente, as coisas 
mudaram e há programas de qualidade em cidades com menos tradição no ensino de negócios.  
 
Prova disso é a edição de VOCÊ S/A de novembro com o guia Os Melhores MBAs no Brasil, um 
ranking dos melhores cursos na opinião de ex-alunos, professores, coordenadores e diretores de 
RH. Mais de um terço das escolas mencionadas na pesquisa fica fora do eixo Rio-São Paulo, em 
Estados como Bahia, Minas Gerais, Goiás e Rio Grande do Sul. Com isso, é cada vez mais comum 
encontrar executivos que não precisam pegar a estrada -- ou um avião -- para estudar. É o caso 
de Guilherme Tramm, que trabalha no Itaú Personnalité, em Salvador (veja quadro Ao Alcance da 
Mão). Guilherme é um dos mais de 2 000 alunos que se formaram pelo MBA da Universidade 
Salvador (Unifacs), desde que ele foi criado, em 2001. Segundo a baiana Maria Ângela Costa Lino, 
coordenadora da pós-graduação de administração da universidade, a procura por esses cursos 
aumentou bastante após a chegada de grandes empresas na região, caso da Ford, que tem 
fábrica em Camaçari. Para ela, a profissionalização dos negócios ligados ao Carnaval também 
ajudou a incrementar o mercado nordestino de cursos para executivos (veja nota Brincadeira Tem 
Hora, na seção VOCÊ SABIA desta edição). "Também atraímos alunos do interior da Bahia e de 
outros Estados", diz Maria Ângela, que, ainda este ano, se prepara para abrir unidades nos 
municípios de Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro e Barreiras, na Bahia. Algumas instituições 
tradicionais, como a Fundação Getulio Vargas (FGV), também descobriram bons negócios fora do 
eixo Rio-São Paulo. Nos últimos anos, a FGV levou seu MBA para 23 Estados brasileiros por me io 
de convênios com representantes locais. A reputação de alguns cursos ministrados em outras 
cidades do país é tão boa que consegue até provocar movimento contrário e atrair executivos que 
moram em São Paulo ou no Rio de Janeiro. É o caso do paulista José Antônio Coimbra, diretor 
comercial da British Airways, empresa britânica de aviação, com escritório na capital paulista. Ele 
se inscreveu no MBA da Fundação Dom Cabral, em Belo Horizonte, quinta colocada da categoria 
MBA Executivo no ranking 2004 de Os Melhores MBAs no Brasil, após ouvir a opinião positiva de 
colegas, do chefe e até de um headhunter sobre o programa. "Gostei tanto que pretendo fazer 
outro curso por lá", diz José Antônio. (A.L.H.)   



 
 
Ao Alcance da Mão 
 
O baiano Guilherme Tramm, 35 anos, acaba de concluir o MBA com especialização em marketing 
pela Universidade Salvador (Unifacs). Antes disso, ele havia freqüentado outros  
dois cursos -- só que em São Paulo. Um deles foi uma pós-graduação no Ibmec, com ênfase em 
finanças. Por causa desse curso, que foi feito em 2002, Guilherme precisava viajar todo mês para 
a capital paulista. "Para se deslocar tanto assim, você tem de tirar um período sabático", diz ele.  
 
"É muito mais fácil conciliar a rotina do trabalho e a do curso quando não é necessário  fazer 
tantas viagens", afirma ele, que é gerente-geral do Itaú Personnalité, na capital baiana. Com o 
MBA da Unifacs foi diferente: ele conseguiu eliminar esse inconveniente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
FORA DO EIXO RIO-SÃO PAULO 

Cursos de pós-graduação para executivos que moram longe das capitais 
paulista e carioca 

Instituição Curso Processo Seletivo Preço 
(R$)* 

Duração 
(meses) 

Cesuc - GO 
www.cesuc.br 

MBA em gestão 
financeira 

Análise do currículo 
profissional e entrevista 

5 168 15 

FDC - MG 
www.domcabral.org.br 

MBAexecutivo 

Análise do currículo e da 
experiência profissional, 

cartas de 
recomendação,teste de 

inglês e entrevista 

20 
800 

15 

FGV Management - DF 
www.fgv.br 

MBA em 
comércio 

exterior,câmbio e 
negociações 
comerciais 

Análise da formação 
acadêmica e da 

experiência profissional 
e entrevista 

12 
800 12 

UCPel - RS 
www.ucpel.tche.br 

Especialização 
em gestão de 

pessoas 

Análise do currículo e 
entrevista 4 500 12 

Udesc - SC 
www.udesc.br 

MBA em gestão 
estratégica de 

negócios 

Análise do currículo e da 
experiência profissional 

e entrevista 
8 658 18 

UFBA - BA 
www.ufba.br 

Especialização 
em gestão de 
negócios com 

ênfase em 
finanças 

Análise da experiência 
profissional,teste da 

Anpad**, entrevista e 
anteprojeto do trabalho 
de conclusão de curso 

6 000 12 

UFRGS - RS 
www.ppga.ufrgs.br 

Especialização 
em gestão de 

pessoas 

Análise do currículo e da 
experiência profissional, 

teste da Anpad** e 
entrevista 

14 
900 

15 

UFU - MG www.ufu.br 
Especialização 

em gestão 
empresarial 

Análise do histórico 
escolar e da experiência 
profissional e entrevista 

5 544 16 

Unicenp - PR 
www.unicenp.br 

Mestrado 
profissional em 

gestão ambiental 

Análise do 
currículo,carta de 
recomendação e 

entrevista 

30 
000 24 

Unifacs - BA 
www.unifacs.br 

MBA em 
marketing 

Análise do currículo e da 
experiência 

profissional,redação e 
entrevista 

7 452 15 

* Preços pesquisados em fevereiro de 2005, sujeitos a alteração.** Associação 
Nacional de Programas de Pós-Graduação em Administração 
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Leia mais: 
 
MBA a jato  
 
Os MBAs acelerados, que duram cerca de um ano, são uma boa opção para quem não quer ou 
não pode ficar muito tempo fora do país  
 
A idéia de fazer um MBA no exterior é sempre sedutora. Afinal, ter o diploma de uma escola de 
outro país continua sendo um diferencial no currículo. O problema é que encarar uma temporada 
de estudos no exterior tem pelo menos dois senões que costumam inviabilizar o projeto para 
muitos interessados. O primeiro é a necessidade de se afastar do trabalho e do país por dois anos. 
O segundo tem a ver com os custos envolvidos em uma empreitada desse tipo, já que os 
programas e os gastos com estadia ultrapassam facilmente 150 000 dólares.  
 
O administrador e advogado Renato Ferrari, de 31 anos, conseguiu amenizar essas dificuldades 
optando por um MBA de um ano de duração, o chamado MBA acelerado (veja quadro ao lado). 
Esse tipo de curso é muito comum nas instituições européias, como o Insead, na França, e o IMD, 
na Suíça, e recentemente começou a ser adotado por várias universidades americanas (veja 
quadro Programas Acelerados). Há variações de formato e de conteúdo, mas, geralmente, esse 
tipo de programa é dividido em três ciclos que duram cerca de três meses e meio cada um. A 
idéia é completar os quatro semestres de MBA convencional nesse período. A façanha é 
conseguida à custa de estudo em dobro. Um semestre é compensado com aulas em período 
integral durante o primeiro ciclo. O outro entra no lugar das férias de verão, excluídas do 
calendário dos MBAs acelerados. Aliás, esse é um ponto a ser levado em consideração. Nos MBAs 
convencionais é comum que as férias sejam utilizadas para estágios, especialmente para quem 
pretende mudar de carreira. No MBA acelerado não há estágio, e esse tipo de curso é 
recomendado para quem pretende permanecer em sua área de atuação. (A.L.H.)   
 
Um Ano que Valeu por Muitos 
Sessenta mil dólares. Foi isso que o administrador e advogado paulista Renato Ferrari, de 31 
anos, gastou com o curso de um ano que fez na faculdade de administração da Case Western 
Reserve University, nos Estados Unidos. Isso contando com a estadia da mulher, Cristiane, que 
fechou o escritório de arquitetura para acompanhá-lo. Para conseguir arcar com os custos, os dois 
investiram o dinheiro do apartamento e do carro que tinham no Brasil e apertaram o cinto durante 
o período em que moraram fora. Funcionou. "O valor praticamente dobraria se fosse um MBA de 
dois anos", afirma Renato. A empreitada também incluiu o pedido de demissão da Embraer, onde 
ele trabalhava como administrador de contratos de pós-venda. Valeu a pena! Um mês e meio 
depois de voltar ao Brasil, Renato foi contratado pela consultoria Peppers & Rogers. Seu salário 
atual é mais que o triplo do que ganhava na Embraer. Renato diz que o investimento se pagou em 
dois anos. "Além disso, a experiência adquirida no período em que estive fora do país equivale a 
vários anos de trabalho", afirma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
Leia mais: 
 
Sucesso lá fora  
Andrea Giardino 
 
Parcerias com escolas de fora e menção em rankings internacionais já fazem parte da realidade 
de algumas instituições brasileiras  
 
No final do mês passado, um grupo de 22 alunos estrangeiros passou três semanas na Business 
School São Paulo (BSP). Eram todos diretores e presidentes de empresas e faziam parte de uma 
turma do Omnium Global Executive MBA, da Universidade de Toronto, no Canadá. Na ocasião, os 
executivos visitaram também empresas como Natura, Votorantim e Volkswagen. A idéia era dar a 
eles uma noção de negócios em mercados emergentes. Visitas desse tipo acontecem desde o ano 
passado por causa de uma parceria da BSP com a instituição canadense. A escola também tem 
uma parceria com a Universidade de Iowa e recebeu 70 alunos em 2004. Assim como acontece na 
BSP, em muitas escolas de negócio daqui as parcerias internacionais são realidade. Exemplos 
disso não faltam: dos 30 cursos que ocuparam os cinco primeiros lugares em suas categorias no 
ranking 2004 VOCÊ S/A -- Os Melhores MBAs no Brasil, 24 têm esse tipo de convênio. "É uma 
forma de alcançar excelência e de ter o mesmo nível dos maiores MBAs do mundo", afirma 
Wolfgang Shoeps, diretor de relações internacionais da Business School São Paulo.  
 
Reconhecidos lá fora  
A Fundação Dom Cabral (FDC) tem um programa de intercâmbio feito com três escolas de 
destaque: a francesa Insead, a americana Kellogg e a canadense British Columbia. Os acordos de 
cooperação certamente contribuíram para que a FDC, que fica na capital mineira, alcançasse a 
39a posição no ranking de MBAs do jornal britânico Financial Times. Ela é a única escola brasileira 
a aparecer na categoria curso fechado.  
 
Tradicional no Brasil por seu MBA, a Fundação Instituto de Administração (FIA), que foi criada na 
Universidade de São Paulo (USP), é outra que está no ranking do Financial Times. Pela primeira 
vez um MBA executivo brasileiro entrou nessa lista, obtendo a 50a colocação entre os 75 
melhores MBAs do mundo. E mais: ficou em 3o lugar no ranking dos programas que reúnem o 
maior número de alunos com boa experiência profissional e em 7o entre os cursos que mais 
impulsionaram a carreira dos estudantes. O curso da FIA foi criado em 1993 e é considerado um 
dos pioneiros no país. No módulo internacional, os alunos passam duas semanas no exterior em 
escolas parceiras, como a E. M. Lyon (França), Lingnan University College (China), Universidade 
de Cambridge (Inglaterra) e Universidade de Vanderbilt (Estados Unidos). "O Financial Times ouve 
quem se formou há três anos e também coleta dados sobre suas evoluções salariais", diz James 
Wright, coordenador do MBA da instituição.  
 
Outra escola que figurou no ranking das 100 melhores escolas de negócios do mundo foi o 
Instituto Coppead de Administração, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Presente pela 
sexta vez consecutiva na lista do Financial Times, desta vez a instituição figurou na 85a posição. 
No ranking em que estavam incluídos apenas programas de MBA com dois anos de duração, 
foram considerados: sucesso profissional dos ex-alunos, diversidade entre o corpo docente e os 
alunos e qualidade da pesquisa. No índice de satisfação dos alunos, o Coppead aparece com 91%, 
superado por apenas dez escolas, entre elas Stanford e Yale.  
 
Certificado de qualidade 
Ser reconhecido lá fora é objetivo de todas as escolas brasileiras que oferecem cursos de pós-
graduação e mestrado. E não podia ser diferente com a Fundação Getulio Vargas, uma das mais 
conceituadas no país. Com seu FGV Management, a instituição conta com programas 
internacionais nos Estados Unidos e na Europa. Mais ainda, a FGV é credenciada por duas 
entidades responsáveis por certificar escolas de negócios no mundo: a Association to Advance 



Collegiate School of Business International (AACSB International) e pelo European Quality 
Improvement System (Equis), da European Foundation for Management Development. Nos EUA, 
as parcerias envolvem universidades em Ohio, Califórnia, Flórida e Nova York. Nesse último 
programa, os alunos passam um período no IMD, famosa escola de negócios suíça.  
 
Já a Escola de Administração de Empresas de São Paulo (Eaesp), capítulo paulista da FGV, é 
representante no Brasil da rede Partnership in International Management (PIM), que permite o 
intercâmbio com 50 importantes instituições em várias partes do mundo. No final do mês 
passado, a FGV-Eaesp anunciou um novo curso em conjunto com a Hautes Études Commerciales 
(HEC), que fica em Paris. A idéia é promover troca de experiência entre alunos brasileiros e 
franceses.  
 
Quero Estudar Aqui 
A portuguesa Raquel Ortas Rodrigues, de 23 anos, não está apenas de passagem pelo Brasil. Ela 
veio para cá em fevereiro de 2004 e vai ficar pelo menos até o ano que vem. Tudo por conta da 
pós-graduação em comunicação com o mercado que está fazendo na Escola Superior de 
Propaganda e Marketing, no Rio de Janeiro. Raquel se formou em desenho industrial pelo Instituto 
de Artes Visuais, Design e Marketing, em Lisboa, e, depois de concluir o curso, tinha idéia de se 
especializar em marketing e comunicação.  
 
Seu grande dilema era escolher uma escola que se destacasse na área pretendida. Foi quando, 
por indicação de alguns professores, optou por vir para cá.  
 
Ela até cogitou estudar em Madri ou Londres, onde tem parentes, mas resolveu bancar o curso no 
Brasil. Um dos principais atrativos para aqueles que vêm da Europa é a relação custo-benefício. 
"Se eu fosse fazer a mesma pós em Portugal ou em outro país da Europa, gastaria cerca de 500 
euros por mês. Aqui, o valor não chega a 200 euros mensais", diz.  
Com a vantagem, ressalta ela, do curso ser de excelente qualidade.  
 
 
 
 
 
 

ELAS ESTÃO NO FINANCIAL TIMES 

As escolas brasileiras listadas no ranking do jornal inglês: 

Escola  Colocação Categoria 

Fundação Dom Cabral 39º curso fechado 

FIA-USP 50º MBA executivo 

Coppead-UFRJ 85º MBAfull time  

 

 
Leia mais: 
 
Professor aprendiz  
 
Interessado em ensinar num MBA? Saiba quais as suas chances de dividir o trabalho com a sala 
de aula  
 
Não há reunião que impeça o catarinense Romeo Busarello de sair da empresa às 6 da tarde, duas 
vezes por semana. Diretor de marketing da Tecnisa, uma das mais renomadas construtoras 
paulistas, Romeo é também professor do MBA da Escola Superior de Propaganda e Marketing 



(ESPM), de São Paulo, e conta com o apoio do presidente da empresa para não chegar atrasado 
às aulas. "Mesmo durante uma reunião importante, ele pergunta se não estou me esquecendo das 
aulas quando o relógio marca 18h30", diz Romeo. O executivo, de 38 anos, é um entusiasta do 
caminho que trilhou. Gosta de discorrer sobre os benefícios que a atuação como educador 
proporcionam a sua trajetória no mundo corporativo. Para ele, uma experiência profissional rica e 
sólida não é suficiente para transformar um executivo em professor de uma boa escola de 
negócios. "Ela é importante, mas só responde por 50%", afirma Romeo. E a outra metade? O 
executivo a persegue todo dia, dedicando não menos do que 20 horas por semana à pesquisa e 
leitura dos temas tratados em sala de aula. É um tempo precioso que Romeo deixa de passar com 
a família, mas crucial para manter seu nome no corpo docente da ESPM. "Não é fácil entreter por 
três horas gerentes, diretores e mesmo presidentes de empresas dos mais diferentes setores", diz 
ele. "Se não faço isso, estou fora." João Brillo de Carvalho, gerente de recursos humanos da 
Polibrasil e professor dos programas executivos do Ibmec -SP, concorda. "O universo que vivencio 
na empresa representa apenas uma verdade. É preciso sair dele e construir um conhecimento que 
interesse a todos os alunos", afirma João Brillo.  
 
Menos prática, mais teoria  
Até algum tempo atrás as principais escolas de negócio do país creditavam muito de sua 
reputação à presença de executivos de empresas no time de professores. "Eles já foram 85% do 
quadro quando o nosso slogan era: aprenda com quem faz", diz Célia Marcondes, coordenadora 
da academia de professores da ESPM. De 2000 para cá, a situação mudou. "Hoje, eles são apenas 
35%", diz ela. O novo cenário foi desencadeado pelo MEC, que passou a monitorar mais de perto 
os cursos de especialização lato sensu. Hoje, metade do corpo docente deve ser formada por 
mestres e doutores. As próprias escolas também se preocupam com o assunto. A Associação 
Nacional das Escolas de MBA (Anamba) definiu uma regra ainda mais rígida para as afiliadas: o 
corpo docente deve ser formado por 70% de professores titulados.  
 
É bom deixar claro que os executivos continuam tendo seu espaço em frente ao quadro-negro. Na 
ESPM, por exemplo, uma das escolas afiliadas à Anamba, a cota de professores não titulados é 
reservada para algumas disciplinas. "É importante que uma matéria como estratégias 
empresariais seja ministrada por alguém com poder de decisão numa corporação", diz Célia. Além 
disso, esses profissionais continuam sendo bem-vindos para dar palestras e cursos de 
treinamento. Mas as chances de se tornar um professor efetivo de uma boa escola de negócios 
são maiores se você estiver disposto a associar sua trajetória profissional à qualificação 
acadêmica exigida. E a pergunta crucial: vale a pena? Romeo e João Brillo, mestres pela PUC-SP e 
pela UFRJ, respectivamente, garantem que sim. Alberto de Cerqueira César, gerente de negócios 
corporativos para a área de telecomun icações da Serasa e professor da ESPM, também. Embora 
ainda não tenha feito mestrado, Alberto planeja encarar o desafio em 2006. "A escola tem falado 
muito nisso e eu acho que chegou a hora", afirma. (A.L.H.) 
 
Fala, Mestre 
As vantagens de ser professor:  
 
Reciclagem e informação -  Esqueça o chavão "um professor aprende mais com os alunos  
que os alunos com ele". Numa escola de segunda linha, as chances de que isso aconteça são 
remotas. E, em uma instituição de primeiro time, se você aprender mais do que ensinar, estará 
fora. Para ficar, terá de mostrar a que veio. "Os alunos exigem muito porque são qualificados e 
pagam caro para estar ali", diz Alberto.  
 
Networking - Sim, dar aulas vai fazê-lo construir uma senhora rede de relacionamentos. Romeo 
afirma que soluciona 50% das dificuldades do dia-a-dia com a ajuda dela. "Alunos já resolveram 
problemas para o meu presidente e eliminaram uma complicação com o servidor  
da companhia", diz. O executivo, por sua vez, facilitou a aproximação das empresas em que seus 
alunos trabalham com a Tecnisa e, muito procurado por headhunters, indicou vários para vagas 
em aberto.  



 
Segunda carreira - Com o saber e os contatos adquiridos, manter-se um profissional cobiçado pelo 
mercado fica mais fácil. Ainda assim, executivos que também são professores sabem que têm a 
opção de, no futuro, só dar aulas. "Não faria isso hoje porque gosto de estar no mercado. Além 
disso, parte do fascínio que desperto nos alunos é porque vivo ligado em 220 volts", diz Romeo. 
"Mas é bom saber que não sou um refém da empresa."  
 
Fonte de renda - A remuneração não é uma fortuna, mas está bem acima da média do setor:  
o valor de uma hora de aula em escolas de primeiro time pode variar de 180 a 300 reais, 
dependendo da titularidade, experiência e renome do mestre.  
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