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São Paulo, 29 de Setembro de 2003 - Especialistas debatem formas de ampliar os 
currículos de escolas de negócios. As escolas de negócios precisam abrir sua grade 
curricular e colocar mais psicólogos, antropólogos, sociólogos, músicos, artistas e 
cientistas para formar o executivo que comandará as empresas de agora em diante. A 
advertência, do economista Alfredo Behrens, consultor da Fundação Escola de 
Comércio Álvares Penteado (Fecap) e da London Business School, baseia-se em 
pesquisa recente feita na região de Campinas, interior paulista, por um grupo de 
acadêmicos e coordenada pela Fecap - escola de negócios de São Paulo com 101 anos 
de existência.  

De 32 competências assinaladas na pesquisa por profissionais de recursos humanos 
como essenciais na hora da contratação, 72% originam-se de conhecimentos 
adquiridos em áreas de ciências humanas. Entre eles, as habilidades em liderar 
pessoas e trabalhar em equipe, ter iniciativa e criatividade mas com flexibilidade para 
se adaptar a mudanças, manter a ética e a honestidade. E também saber ouvir, gostar 
de aprender e ser comprometido com a organização.  

Tais conhecimentos muitas vezes não se aprendem na escola mas fazem parte de uma 
formação humanista mais ampla. Para discutir esse tema, que tornou-se recorrente na 
área de recursos humanos, especialistas estarão reunidos na mesa redonda "Visões do 
Brasil: Executivos sob encomenda, formando para o mercado", amanhã, 30, na Escola 
de Gestão Álvares Penteado, da Fecap (Av. da Liberdade, 532, em São Paulo).  

No encontro, Behrens e os sociólogos Mauro Neves Garcia e Leda Machado 
apresentarão a primeira fase, a da formação e graduação. Robert Wong, sócio-diretor 
da Korn/Ferry International, e Ana Paula Chagas, sócia da Heidrick & Struggles, darão 
a visão das empresas de recrutamento e seleção. José Luis Weiss, diretor de 
integração da Coca-Cola Femsa, falará do ponto de vista do empregador. E Ângelo 
Meniconi, da Drake Beam Morin (DBM), da recolocação do executivo no mercado de 
trabalho.  

Segundo Behrens, o objetivo do seminário é trazer todos os participantes do mercado 
de trabalho mais próximos da escola e as principais fases do ciclo de colocação do 
executivo. "As faculdades tornaram-se centros de competências e mantêm hoje uma 
atitude histórica em relação ao conhecimento, com ênfase em finanças, contabilidade, 
matemática. O que criou uma defasagem entre o conhecimento transmitido pelo 
profissional que leciona e a realidade imediata apreendida pelos recrutadores", afirma 
o economista.  

O esforço da Fecap em se adaptar às novas exigências do mercado levou até mesmo 
ao fechamento de seu curso de MBA (Master in Business Administration), que será 
reformulado e depois relançado, diz Behrens. Ele ressalva que, apesar do elevado nível 
de excelência de algumas escolas de administração, é preciso reavaliar seus cursos 
porque eles não conseguem atender às atuais demandas do mercado de trabalho.  

Segundo Robert Wong, sócio-diretor da empresa de recrutamento e seleção de 
executivos Korn/Ferry International, as empresas estão mais exigentes em relação a 
qualidades e competências nas contratações. "Antigamente as empresas podiam se dar 



ao luxo de dar um tempo para o profissional se adaptar e se adequar aos objetivos da 
empresa. Hoje o mercado exige que o profissional já entre quase como um salvador da 
pátria, trazendo uma revolução, fazendo um gol quase no último minuto."  

Essa habilidade de trazer resultados rapidamente é a mais valorizada hoje, diz Wong. 
"Na área administrativa isso é notório. Exige-se do profissional que ele ajude a 
empresa não só a aumentar a participação no mercado sobre a concorrência, mas que 
expanda esse mercado, criando novas demandas, fazendo o bolo crescer."  

Na opinião dele, apesar de atentas, as escolas que preparam os atuais executivos 
precisam investir na preparação emocional do executivo. "Porque ele terá de contratar, 
treinar pessoal, expandir seus negócios e mobilizar os funcionários, às vezes demitir."  

Segundo Wong, o mercado de recrutamento está hoje "desafiador", com a oferta 
acima da demanda e com fraca movimentação pontual, nas áreas de saúde, varejo e 
alguns setores da indústria de bens de consumo. Normalmente o que se vê são 
empresas que querem substituir um executivo para obter mais resultados.  
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