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Com o objetivo de dar ao executivo um treinamento que responda com eficácia às necessidades 
dos negócios, grandes organizações passaram a desenvolver cursos e programas de gestão sob 
medida, projetados em parceria com universidades e escolas de negócios. Esses cursos visam 
discutir processos produtivos da empresa, estratégias de negócios e possíveis soluções para cada 
caso em questão.  
 
Segundo o diretor de Recursos Humanos do grupo AES no Brasil , Manuel Martins, a Eletropaulo 
adotou uma forte política de preparação de líderes nos últimos anos baseada no conceito de 
programas fechados. Para preparar os seus colaboradores que ocupam altos cargos, ela cria com 
a escola de negócio Darden School of Business, da Universidade de Virgínia , uma série de cursos 
de formação. “Queremos formar lideranças. Pessoas que inspiram os colegas de trabalho a 
alcançarem bons resultados”, diz. Os cursos de liderança estão sendo realizados com base em três 
seminários voltados para presidentes e vice-presidentes das empresas do grupo. Esse modelo de 
preparação de executivos da AES serve também para formar as lideranças emergentes. Aqueles 
colaboradores que se destacam entre os demais e se tornam fortes candidatos a ocupar altos 
cargos.  
 
Nos dias de treinamento, os gerentes e diretores têm acesso a modernas técnicas de gestão de 
pessoas e também ao papel do líder em uma reunião, entre outros assuntos de importância para 
a performance da empresa. “A idéia desse programa é desenvolver líderes para serem 
disseminadores de conhecimentos e técnicas no ambiente de trabalho”, explica.  
 
Líder professor 
 
De acordo com Martins, a política de treinamento será baseada em três pilares: no líder teatcher 
— quando as lideranças disseminam conhecimentos; educação a distância e incentivo à educação 
continuada. Todo esse processo será baseado no conceito do learning organizations, ou seja, 
todos os colaboradores envolvidos se posicionam como professor e aluno para facilitar a troca de 
conhecimentos. Método que a empresa chama de inovação por meio da educação.  
 
O diretor de Recursos Humanos do grupo AES no Brasil conta que, no ano passado, a companhia 
inaugurou o seu sistema de educação corporativa para dar suporte e preparação aos executivos. 
Para Wagner Veloso, gerente de programas fechados da Fundação Dom Cabral (FDC), escola de 
negócio localizada em Belo Horizonte, no momento, as organizações têm enfrentado grande 
pressão por resultados. Por isso, a capacitação do executivo que vise promover mudanças no 
ambiente de trabalho tornou-se indispensável. “Não é suficiente dispor de tecnologias avançadas. 
O desempenho de qualquer organização depende da capacidade de cada funcionário”, garante.  
 
Cursos e estratégias 
 
A Tigre , fabricante de tubos e conexões de PVC para construção, por sua vez, deu início ao 
primeiro estágio de um curso fechado que será voltado para o treinamento dos gerentes e 
coordenadores de equipes, este ano.  
 
Um dos programas de formação dos executivos foi desenvolvido em parceria com a FDC. Passarão 
pelos cursos 150 pessoas de todas as unidades da companhia. No primeiro semestre, foram 
capacitados 75 profissionais. A segunda turma começou neste semestre. 
 
Neida Berri, da área de desenvolvimento humano da Tigre, explica que os cursos foram 
formatados para ajudar os colaboradores a solucionar e criar novas estratégias de negócios para a 
empresa.  



O programa de treinamento chama-se Sistema Estratégico da Tigre em Ação (Seta). “O curso é 
para alinhar todos os gestores para que eles tenham uma visão estratégica de marketing, gestão 
de pessoas e finanças”, diz.  
 
Para trazer a realidade dos cursos para o cotidiano da companhia, os líderes que participam do 
Seta podem apresentar um projeto baseado no conteúdo do que foi estudado.  
Neida conta que os colaboradores da primeira turma já desenvolveram alguns planos de ação. Um 
deles é a criação de uma estrutura e um programa de sucessão de líderes. O projeto ainda não foi 
colocado em prática. Estuda-se a possibilidade de implantá-lo nos próximos anos.  
Outra empresa que já desenvolve cursos fechados como forma de atender a demanda interna é a 
Randon , fabricante de componentes para veículos. A organização criou o projeto de educação 
Crescer, que oferece cursos de melhoria da competência técnica e comportamental.  
 
De acordo com Viviane Dambros, analista de Recursos Humanos da companhia, os cursos 
fechados são direcionados aos gestores de todas as unidades da organização. “Uma das 
características desses trabalhos é a possibilidade de o participante desenvolver estratégia para 
aprimorar a performance da empresa”, afirma.  
 
A Random incluiu 40 gerentes no Crescer. Esse grupo desenvolveu cerca de 8 projetos 
estratégicos de gestão e produção. Viviane explica que os profissionais apresentam esses projetos 
e eles são colocados em prática no momento em que a companhia sente a necessidade de mudar 
o foco dos negócios. 
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