
EDUCAÇÃO
EXPRESSA
A espanhola IESE lidera a segunda versão do
ranking de escolas que melhor se adaptam à
velocidade de formação requerida pelas grandes
companhias. Mas o mercado logo poderá
incorporar fornecedores não-tradicionais

SABE-SE QUE, quando um executivo é
contratado, ele leva um certo tempo até
sentir-se à vontade na empresa. Mas o tempo
real que leva a formação deste executivo
até chegar a esse novo cargo começa muito
antes de cruzar a porta da companhia e se
incorporar às novas rotinas de seu posto.
Faça as contas: no caso de um gerente de
alto nível, o sujeito passou pelo menos
seis anos na universidade — incluindo
os dois anos de mestrado —, aos quais
se deve somar os anos de experiência
em outras empresas e os cursos de
capacitação.

Quanto uma empresa pode esperar
para dispor de talento em seu mais
alto grau de maturidade? Em teoria, e
especialmente nas indústrias supercom-
petitivas, este tempo se tem reduzido
consideravelmente. Em alguns casos,
a necessidade de encurtar esse tempo
pode chegar inclusive aos tribunais.
Este foi o caso do chinês Lee Kai-Fu,
ex-vice-presidente da Microsoft e
agora executivo do Google. O site de
buscas necessitava urgentemente de
seu conhecimento da forma como os

computadores reconhecem a linguagem, não
havia profissionais disponíveis no mercado e
muito menos tempo para esperar a formação
de novos pesquisadores na área. Depois de
uma dura batalha legal com a Microsoft, fi-
nalmente Lee pôde trabalhar para o Google,
em um caso que não apenas reflete o quão
difícil é identificar, atrair e reter o talento.

Também revela a necessidade de acelerar
ao máximo a sua formação.

A questão que as universidades hoje
enfrentam é se elas realmente estão em
condições de seguir na velocidade que hoje
o mercado exige. Seguramente, as escolas
de negócios que estão na segunda versão
de nosso Ranking de Educação Executiva
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mostram interessantes atributos que
lhes permitem seguir de perto a nata
corporativa da América Latina, como
mostra a metodologia que criamos
especialmente com este propósito
(ver página 41).

Na lista deste ano, o IESE de Bar-
celona apóia-se em sua proximidade
estratégica das empresas e conse-
gue superar a inovadora Stanford,
que passa para o segundo lugar. Já
a brasileira Fundação Dom Cabral
dispara para o terceiro lugar, supe-
rando a emblemática Kellogg, que
quer atacar a América Latina a partir
de Miami. Este ano também foram
incorporados seis novos convidados
do Brasil, Chile, Colômbia e Peru,
que cumprem com o requisito de

Text Box
Fonte: América Economia, n. 310, p. 34-41, 11-24 out. 2004.



oferecer programas fechados a empresas
que operem na região.

Adequar-se à velocidade que demandam
as companhias mais competitivas não é
tarefa fácil para nenhuma escola de negó-
cios do mundo. À medida que a educação
de negócios — incluindo os MBA, outros
mestrados e também a Educação Executiva
— vai se aprofundando como mercado,
têm surgido duas teses excludentes do que
deve ser o desenvolvimento do talento.
Uma das teses diz que essa educação deve
ser mais acadêmica e de longo prazo. A
outra sugere que deve ser mais próxima
ao mundo real, focada nas necessidades
mais específicas das empresas e de de-
senvolvimento permanente, mas com ho-
rizontes de tempo mais curtos. Daqui saem
distintas respostas e modelos de escolas,
que incluem a manutenção do status das
faculdades, a criação de novos institutos,
ou até sua "privatização" como negócio,
como a conhecida divisão de Educação
Executiva da Universidade de Duke. A
pressão do mercado chegou a tal ponto

padrão baixou para três meses. E isso só a
respeito dos gerentes que estão chegando.
A impaciência empresarial aumenta diante
dos desafios estratégicos que enfrentam as
companhias, como reestruturações, fusões,
processos de alinhamento estratégico e
mudanças culturais — por exemplo, reenfo-
car-se em processos de constante inovação
ou em responsabilidade social. Isto muitas
vezes em organizações multinacionais que
às vezes podem superar os 100 mil trabalha-
dores. Como obter sucesso nessas situações
é algo para o qual não existe receita. Isso
podem afirmar executivos da estatura de
Carly Fiorina, que foi demitida da Hewlett-
Packard pela lentidão em implementar sua
estratégia de mudança cultural e pelos maus
resultados de sua gestão.

Até onde as escolas de negócios e as
universidades poderiam chegar nesta corrida
sem trair sua essência de instituições acadê-
micas? Não é um dado menor o fato de que
se trata de organizações tradicionalmente
menos flexíveis. Por exemplo, para ilustrar
este ponto basta considerar a figura dos

flexibilidade profissional. Portanto, as
principais preocupações das escolas de
negócios continuam sendo o retorno sobre
o investimento em Educação Executiva e
o desenvolvimento de metodologias que
gerem mudanças de comportamento. Este
é o objetivo final deste tipo de programa. O
envolvimento das escolas com as empresas
chegou a tal ponto que algumas ajudam as
empresas a criar "universidades corporati-
vas" (ver história na pág. 42).
t Contudo, a reação dos professores ainda
se inclina mais para a academia do que para
o negócio. Em uma recente reunião do The
International University Consortium (UNI-
CON), no Campus Aloysio Faria, em Nova
Lima, na Grande Belo Horizonte, foi difícil
chegar a um consenso sobre a importância
de contar com avaliações financeiras do
retorno sobre o investimento em Educação
Executiva, e uma pesquisa a respeito con-
siderou que esta era uma responsabilidade
do "cliente". Mas se a companhia — que
certamente está mais preocupada com a
rentabilidade de seu negócio — não tem

que até os MBAs duram menos — apenas
dez meses, em alguns casos.

Neste contexto, são o mercado e as em-
presas que estão pressionando as universi-
dades para potencializar seus negócios ao
máximo. Se antes o razoável podia ser um
ano de adaptação a um trabalho, hoje esse

"tenior professors", que implica que estes
funcionários podem estar em seus cargos
de maneira vitalícia, em uma posição quase
intocável, muito diferente do que ocorre nas
empresas, onde princípios básicos da gestão
do talento caminham ao lado da necessidade
de mudança competitiva e a conseqüente

nenhuma justificativa concreta do custo e
dos benefícios desses programas, a decisão
da empresa pode muito bem ser a de pro-
curar fornecedores de cursos de educação
executiva com um maior foco no cliente.
O dilema é que, pela concorrência atual
das escolas nos programas de MBA e nas
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graduações, a área de educação executiva
deveria representar pelo menos um terço
da receita total da instituição.

Um dos mais céticos sobre o papel
das universidades é Jérôme Couturier,
vice-presidente de Educação Executiva
da norte-americana Thunderbird. Com
experiência no setor — esteve a cargo da
área de educação executiva na francesa
Insead —, Couturier vê um cenário turbu-
lento para as escolas. Para ele, primeiro as
empresas deixaram de recrutar graduados
em MBAs porque as escolas são forne-
cedores pouco flexíveis — continuam
ancoradas no modelo do campus
— e acabam formando profissionais
que necessitam de um salário alto
para compensar o investimento que
tiveram, além de que seus resultados
são incertos e não garantem êxito.
Estas instituições tampouco têm sido
grandes inovadoras, já que resistem
à mudanças em suas próprias orga-
nizações e lhes custa muito focar-
se no cliente. Além disso, têm um
conflito existencial entre atender a
"estudantes" e a "clientes".

Nestas circunstâncias, surge ine-
vitavelmente a pergunta sobre os
possíveis fornecedores substitutos
às escolas de negócios. De alguma
forma, as universidades corporativas
já são fornecedores: algumas têm até

seus próprios MBAs ou o desenvolvem
em conjunto com outras empresas, por
exemplo entre instituições do setor ban-
cário, empresas varejistas ou fabricantes
de automóveis ou aviões. Mesmo que as
escolas tenham buscado complementar-se
de forma inteligente com elas, a dinâmica
não está muito longe da que existe hoje
entre as marcas privadas e os grandes super-
mercados, e já se sabe perfeitamente quem
ganha a queda-de-braço. Para Couturier, os
concorrentes mais imediatos das escolas
são as consultorias, os centros de formação
não-acadêmicos, os próprios professores

e as empresas de tecnologia. "A tormenta
perfeita seria uma mistura destes agentes
com diversas alianças e formatos, feitos sob
medida para as companhias", diz Jérôme
Couturier. "Estas organizações poderiam
prestar um serviço melhor, de maneira
mais eficiente e sem os privilégios dos
acadêmicos."

Se essa profecia se cumprirá ou não, de-
penderá muito de como evoluam as escolas
de negócios. Algumas, como o Centro de
Formação de Executivos da chilena Univer-
sidad del Desarrollo, já criou um programa
de gestão de projetos em conjunto com a
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empresa de tecnologia Unisys. O cer-
to é que, ao menos em negócios, as
escolas e as universidades já não são
as únicas "fábricas" do conhecimento
e aceleradoras do talento. Mesmo que
na América Latina ainda falte muito
para chegar a um mercado de forma-
ção executiva com esta profundidade,
muitas empresas já estão dando seus
primeiros passos em países onde o
capital humano é precisamente um
dos recursos mais esquives e difíceis
de encontran Salvo as exceções, as
escolas latino-americanas de negó-
cios ainda têm muito o que aprender
no negócio da Educação Executiva,
o que deixa espaço para concorrentes
globais, como os que aparecem em
nosso Ranking.
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METODOLOGIA D0 RANKING
O ranking Educação Executiva da AméricaE-
conomia avalia a qualidade dos diversos pro-

gramas ministrados por escolas de negócios.
Consideram-se programas de educação execu-

tiva aqueles que não são relacionados a grau
acadêmico, ou que excluem as pós-graduações
como os MBAs ou mestrados. Pode participar
do ranking qualquer escola de negócios, seja
latino-americana ou de outras regiões do mundo,
mas que ao menos tenha desenvolvido durante

o último ano (2004) programas de educação

executiva para empresas locais, multilatinas
ou multinacionais com operações na América

Latina. O ranking não avalia as escolas de ne-
gócio em sua totalidade, mas somente a área
ou unidade da escola — e seus respectivos
recursos — efetivamente comprometida com

a realização desses programas.
A metodologia considera programas feitos

de forma aberta à comunidade de executivos
latino-americanos e os desenvolvidos de forma

fechada ou exclusiva para determinadas empre-
sas. Isso se deve a que, em geral, diferente-
mente dos programas de licenciatura, MBA ou
outras pós-graduações, a educação executiva
busca satisfazer sobretudo às necessidades de
formação das empresas, sendo estas últimas
as depositárias dos benefícios que se derivem

desses e, em muitos casos, a entidade que
atua como "cliente".

Em cada área de análise e sob seus respec-

tivos parâmetros, a avaliação é realizada a partir
dos dados proporcionados pelas escolas através
de um questionário elaborado pela AméricaEco-
nomía Intelligence (AEI), que busca sistematizar a
informação relevante sobre os distintos âmbitos
das escolas de negócios e seus programas de

Educação Executiva. Toda essa informação é
corroborada por meio de dados públicos das

escolas e, conforme necessário, por meio de
contatos de averiguação. A AEI reserva-se o
direito de desconsiderar a informação que se
não possa verificar da forma necessária.

Dentro do processo de avaliação são incluídas
visitas por parte da equipe da AEI às escolas de
negócios para fazer uma avaliação qualitativa do

conhecimento e especialização das escolas no
desenvolvimento desses programas (veras áreas

de especialização em Educação Continuada).

COMPOSIÇÃO DAS ÁREAS DE ANÁLISES: a
elaboração do ranking requero estudo de diversas
variáveis que compõem as quatro principais áreas

de análise, cada uma com a mesma ponderação:
I. Redes empresariais; II. Internacionalização; III.

Recursos especializados; e IV. Especialização

em educação continuada.
As melhores escolas de negócios são aquelas

que se destacam em cada uma das variáveis de

estudo. Não basta, por exemplo, ter uma alta pro-
porção de empresas multinacionais como cliente
e não as acompanhar com uma boa presença

de recursos de especialistas. Pelo caráter das
áreas de avaliação eleitas, a tendência é que as
escolas mostrem um desempenho relativamente

consistente em cada uma delas. Se uma escola

tem uma boa rede empresarial, terá acesso aos
clientes mais exigentes e muito provavelmente
se internacionalizará, o que necessariamente

requererá bons recursos de especialistas e
experiência em educação continuada.

REDES EMPRESARIAIS: São medidas três di-
mensões: 1) O percentual de cursos projetados
para multinacionais e multilatinas durante 2004.

Para as escolas que participaram do processo de
avaliação no ano anterior avaliou-se a variação
2004-2003. 2) O nível da organização onde
estão majoritariamente focados os programas
concluídos em 2004. Estes foram classificados
em ordem hierárquica descendente: alta direção,
gerenciais e profissionais. Estimado com relação

ao percentual de programas ministrados aos prin-
cipais clientes em 2004.3) Existência de vínculos
com universidades corporativas, que implicam
um maior aprofundamento e conhecimento na
relação com as empresas. Analisam-se também

a quantidade de alianças, as empresas e as ca-
racterísticas dos cursos. O desenvolvimento de
programas de Educação Executiva para empresas

internacionalizadas e num nível mais alto nessas
organizações implica uma maior sofisticação no

planejamento destes e na exigência apresentada

às escolas de negócios.

INTERNACIONALIZAÇÃO: A análise desta área
estruturou-se em relação ao: 1) Percentual de
alunos estrangeiros em programas abertos e

fechados em 2004. 2) Desenvolvimento de
programas em outros países em 2004. 3) Des-

envolvimento de programas regionais (para uma
mesma empresa em vários países) em 2004.
4) Nexo com outras escolas de negócios para
o desenvolvimento de programas em conjunto:

análise de escola segundo sua origem e prestígio
em nível global e local. A internacionalização da

oferta necessariamente se traduz em prestígio

internacional e, portanto, na criação de uma
rede de relações com instituições acadêmicas
de outros países.

RECURSOS ESPECIALIZADOS: Este é um dos
principais recursos para sustentar a qualidade
dos programas de Educação Executiva. Para
isso, são medidos três aspectos: 1) Tamanho
do corpo docente: quantidade de professores

envolvidos em 2004 (internos e externos). Ob-
serva-se se existe coerência com o tamanho do

setor (quantidade de programas e alunos). 2)
Porcentual do corpo docente do MBA que participa
em programas abertos e fechados. Quanto mais

alta é essa proporção, mais sofisticado e inova-
dor é o planejamento dos programas. Aceita-se

subcontratação de professores ou executivos,
mas quando essa proporção é demasiado alta
significa que a escola não tem recursos espe-

cializados necessários para competir e o ativo
esta nas mãos de outra escola ou empresa.
A idéia é conseguir um equilíbrio no qual uma
grande parcela de professores que formam o
corpo docente do MBA se complemente com

professores externos. 3) Qualidade acadêmica
dos professores: composição segundo formação
(PH.D. de escolas de maior prestígio, MBA e,
quando possível, especialização em temas de

administração).

EXPERTISE EM EDUCAÇÃO CONTINUADA:
Constitui a avaliação consolidada da AEI sobre
a área de Educação Executiva de cada escola,
produto do maior ou menor avanço nas outras
áreas de análises e se obtém a partir do
desenvolvimento da área de educação conti-

nuada, integrada por: a) aporte metodológico
no planejamento dos programas de educação

executiva; b) a inovação (para entregar às em-
presas soluções educacionais que as ajudem a
cumprir seus objetivos, alinhar-se frente a estes

ou inclusive determiná-los ou repensá-los); c) a
atualização, como uma função permanente na
escola e explicada por meio da oferta de MBA

de atualização e programas de continuidade; d)
a existência de uma área independente dedicada
à Educação Executiva, que garanta sua adminis-

tração, avaliação e finalmente a satisfação dos
"clientes"; e) e, por último, o tamanho estimado
da área de Educação Executiva dentro da es-
cola de negócios e sua composição segundo

programas fechados e abertos.
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