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Instituição cria ferramentas específicas para gestores 
 
Formar executivos é o desafio constante das áreas de negócios das instituições de ensino. Tanto 
que, a cada semestre, elas desenvolvem novas ferramentas para ajudar nessa tarefa. São, por 
exemplo, cursos específicos, programas in company, eventos e parcerias. Tudo para que o 
profissional possa obter novos conhecimentos e trocar mais e mais experiências. 
 
Quem dá o exemplo é a Fundação Dom Cabral, de Minas Gerais. A instituição, que é voltada para 
o desenvolvimento de executivos, tem programas de curta duração para áreas específicas e para 
gestão. E ainda MBAs, mestrados e especializações. 
 
Mas também dá resultado o que a escola chama de Rede de Empresas Parceiras, uma espécie de 
clube que reúne 145 empresas, entre médias e grandes companhias, para discutir temas 
relevantes. 
 
— São organizados fóruns de presidentes das companhias associadas, programas de qualificação, 
desenvolvimento de metodologias e pesquisas. O interessante é que as empresas são unidas por 
grupos com interesses afins — diz Dalton Sardenberg, diretor da fundação, lembrando que as 
companhias pagam uma taxa anual à rede.  
 
Segundo Sardenberg, outra ferramenta que tem facilitado a formação dos executivos são os 
chamados MBAs em consórcio com empresas. O programa reúne algumas companhias que 
enviam seis, sete funcionários para um determinado tipo de curso: 
 
— Assim, as pessoas estão, em sala de aula, com os mesmos objetivos, tem o mesmo nível e 
levantam discussões relevantes para todos — explica Sardenberg, frisando que programas in 
company, feitos na medida da necessidade do cliente, também direcionam a formação do 
executivo. 
 
A Fundação Dom Cabral, acrescenta Sardenberg, também desenvolveu em seus MBAs uma 
metodologia voltada para o autoconhecimento. Dessa maneira, o profissional identifica seu estilo 
de liderança, sua motivação para aprender e orienta sua carreira: 
 
— É uma forma de o profissional saber como ele pode fazer para desenvolver competências 
importantes a um gestor. Isso porque cada executivo age de uma forma e padrões de 
comportamento podem não funcionar.  
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