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Es p e c i a l
Educação continuada

Total de empresas
com equipes de
formação corporativa
cresce 42% F6

Visão estratégica, inovação e empreendedorismo são centrais

Aula prática
Escolas de
negócios procuram
ir além do
c o n h e c i m e n to
técnico com o
d e s e nvo l v i m e n to
de competências
comportamentais.
Por Vívian Soares
, para o Valor,
de São Paulo

T empos de crise nem sem-
pre são períodos de vacas
magras. Ao menos no ca-

so das escolas de negócios, o
contrário é muito mais prová-
vel: em momentos de incerteza,
as instituições de ensino execu-
tivo recebem mais profissionais
interessados em atualizar seu
currículo para ganhar visibili-
dade no mercado.

A turbulência econômica no
Brasil vem causando esse efeito
nos cursos de MBA: nas grandes
escolas locais não há sinal de
crise, nas internacionais o nú-
mero de candidatos brasileiros
aumenta de forma constante.

Mas as mudanças do mercado
de educação executiva não se re-
sumem à demanda crescente por
MBAs e cursos de pós-graduação.
A velocidade e a intensidade das
transformações no ambiente de
negócios vêm se refletindo nos
currículos, metodologias de ensi-
no e no investimento em tecnolo-
gia das escolas em todo o mundo.
As instituições têm buscado inse-
rir disciplinas mais conectadas
com o que o mercado demanda e
promover atividades práticas,
que desenvolvam mais compe-
tências comportamentais do que
apenas conhecimentos técnicos.

“Nos últimos dois anos, hou-
ve uma mudança estrutural no
perfil do profissional demanda-
do pelas empresas”, afirma Luiz
Wever, CEO da Odgers Berndt-
son, empresa de recrutamento
especializada em posições de al-
to escalão. A substituição de
executivos nesse nível, segundo

De São Paulo

Com uma carreira feita em de-
partamentos jurídicos de empre-
sas e escritórios de direito, o ad-
vogado Fernando Iazzetta tinha
o objetivo de ganhar uma visão
mais ampla da empresa farma-
cêutica em que trabalhava. “Eu
estava muito restrito ao meu dia
a dia e acabava lidando apenas
com leis e análises de contratos”,
afirma. A vontade de conhecer
mais sobre estratégias de negó-
cios o levou a fazer um MBA exe-
cutivo no I n s p e r, que Iazzetta de-
ve terminar este ano.

A experiência, segundo ele, foi
transformadora. “Aos poucos, co-
mecei a me envolver mais em ou-
tras áreas, participar de reuniões,
buscar saber sobre estratégias de
marketing e segmentação de
produto. Como resultado, as pes-
soas começaram a se interessar
mais por mim”, conta.

Lachtermacher, da FGV: plano de desenvolvimento de competências
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ele, mostrou que o mercado va-
loriza pessoas com forte estilo
de liderança, capacidade de re-
sistir à pressão e, principalmen-
te, de “pensar fora da caixa”.

“Trabalhamos muitas posições
que pediam executivos prepara-
dos para buscar o novo, seja ex-
plorando diferentes maneiras de
negociação, canais diversos de
distribuição ou alternativas para
reestruturar a companhia”, diz.

O sócio-diretor da consulto-
ria de recrutamento Exec, Car-
los Eduardo Altona, destaca a
busca das empresas por profis-
sionais com competências de
empreendedorismo, inovação
digital e visão estratégica, inde-
pendentemente de indústria ou
área de atuação.

A transformação nos progra-
mas das escolas de negócios, no
Brasil e no mundo, acontece
exatamente nessa direção. Elas
vêm investindo no desenvolvi-
mento de habilidades compor-
tamentais, respondendo a críti-
cas do mercado de que os alu-
nos saem pouco preparados pa-
ra os desafios reais do mundo
dos negócios.

Foi com base nessa percepção
que a Fundação Getulio Vargas
(FGV) implementou, no currí-
culo de 2017, uma avaliação das
competências dos alunos de
MBA, conhecida no mercado
como “assessment ”. De acordo
com o diretor de programas e
processos acadêmicos da FGV,
Gerson Lachtermacher, os parti-
cipantes têm seu perfil avaliado
no começo do curso e traçam
um plano de desenvolvimento
de competências. “Ao final do
MBA, eles terão também uma
disciplina de gestão de carreira,
onde precisam planejar seu fu-
turo profissional a longo pra-
z o”, afirma.

A nova abordagem tem como
objetivo implementar aprendi-
zados não teóricos, que fogem
da sala de aula tradicional. “As
empresas não querem um alu-
no que saiba toda a teoria do
mundo, mas que olhe para um
problema e vá atrás da solução.
É o empreendedor interno que
ativamente busca respostas”,
afirma. A FGV também focou na
digitalização — o chamado lear-
ning management system dá
acesso remoto à biblioteca dos

cursos, enquanto novas tecno-
logias conectam professores e
alunos em fóruns de debates
on-line.

O método chamado de “learn
by doing”, na tradução livre pa-
ra o português, aprender fazen-
do, vem sendo adotado recente-
mente nas principais escolas de
negócios. Uma delas é a Harvard
Business School, mais conheci-
da por ter criado o método do
estudo de caso, mas que em
2011 mudou seu currículo para
incluir mais atividades práticas
em seus MBAs.

Na THNK, escola de negócios
holandesa que iniciou suas ati-
vidades em 2012, o “aprendiza -
do experiencial” é a principal li-
nha de ensino desde o começo.
Com foco em desenvolvimento
de liderança criativa, a institui-
ção recebe cada vez mais candi-
datos com perfil executivo.

Segundo o reitor Berend-Jan
Hilberts, as competências-chave
desse método são explorar para
descobrir novas oportunidades,
arquitetar novos conceitos sus-
tentáveis, conduzir para explo-
rar o poder da equipe e dirigir
com resiliência. “Elas são essen-
ciais no mundo imprevisível e
complexo em que vivemos”, diz.

No método de trabalho da
THNK, grandes corporações
compartilham seus desafios
com os alunos para que eles aju-
dem a resolvê-los, em tempo
real. Em abril deste ano, a escola
organiza pela terceira vez um
programa de curta duração em
São Paulo — o Brasil vem se mos-

trando um mercado promissor
e pode ganhar um escritório em
breve. “Há demanda no país pa-
ra esse tipo de aprendizado. Os
brasileiros têm um grande ape-
tite por educação continuada”,
afirma Hilberts.

A FIA também vem investin-
do em turmas de MBA que tra-
balham projetos reais em con-
junto com escolas internacio-
nais parceiras, afirma o coorde-
nador James Wright. “Usamos
simulações de Harvard em tem-
po real nas aulas e tivemos a co-
laboração de executivos expe-
rientes em consultorias nas em-
presas”, explica. O modelo de
cooperação internacional, se-
gundo ele, trouxe a vantagem
de promover uma experiência
de diversidade para os alunos
em 2016 — no ano, participan-
tes de dez nacionalidades dife-
rentes conviveram durante 12
meses no Brasil.

Outra tendência observada
pelas escolas é a ascensão dos
programas ‘blended’, que mis-
turam ensino presencial e on-li-
ne. Depois da expansão acelera-
da dos cursos pela internet,
muitas escolas chegaram à con-
clusão de que um modelo misto
é mais eficiente.

“ No MBA, o aluno escolhe co-
mo quer fazer: ele pode come-
çar em um tipo de curso e termi-
nar no outro. Independente-
mente da plataforma, a institui-
ção quer prover soluções educa-
cionais”, afirma o diretor da
Fundação Getulio Vargas.

A Fundação Dom Cabral

Nesse período, o advogado rece-
beu uma proposta para mudar de
emprego e assumir a gerência jurí-
dica na farmacêutica Bristol-Myers
S q u i b b, com um salário mais alto e
desafio mais abrangente. “Hoje,
me sinto mais preparado para en-
tender as necessidades de outras
áreas e trazer mais valor para o ju-
rídico. Quero ser uma ferramenta
de suporte decisivo para o negó-
cio, ao invés de ser o departamento
que diz não”, afirma.

Essa visão estratégica dos ne-
gócios está entre as três habilida-
des mais demandadas pelas em-
presas em profissionais de todos
os setores, junto com inovação e
empreendedorismo, segundo o
headhunter Carlos Eduardo Al-
tona, da empresa de recrutamen-
to Exec. “Trata-se de uma compe-
tência da qual não se abriu mão
ao longo dos últimos anos, em
razão das incertezas macroeco-
nômicas e do alto grau de com-

petitividade entre as empresas”,
diz. Nesse cenário, profissionais
que conseguem olhar em torno
de seus departamentos e ver as
necessidades globais do negócio
são mais valorizados.

As escolas de negócios vêm
tentado promover esses talentos
em seus alunos, seja investindo
em desenvolvimento de habili-
dades comportamentais em seus
participantes ou montando tur-
mas diversas com profissionais
de diferentes níveis de conheci-
mento e senioridade. É o caso da
turma de Iazzatta, que tem enge-
nheiros, profissionais de tecno-
logia e até diretores de finanças.
“Na prática, eu também estudo
para conseguir falar e trocar ex-
periências com eles. O MBA tem
sido uma fonte muito rica de in-
terações e aprendizado”, diz.

Algumas escolas têm dado foco
também em inovação e empreeen-
dedorismo, ressoando com os in-

teresses profissionais dos candida-
tos. É o caso da Cristiane Tavolassi,
gerente de programas da empresa
de marketing digital Minutrade.
Com graduação em tecnologia, ela
se considerava ‘muito técnica’ até
fazer um MBA em projetos na Fun-
dação Getulio Vargas (FGV), em
2010. Após assumir um cargo de
gestão, Cristiane quis mais: buscou
programas com caráter forte de
inovação e hoje está fazendo uma
certificação no Massachusetts Ins-
titute of Technology, o M I T.

“O MBA foi um divisor de
águas na minha carreira. Come-
cei a demonstrar capacidade de
gestão de projetos e pessoas, na-
vegar em outras áreas da empre-
sa e lidar com situações diferen-
tes com mais facilidade”, afirma.
Já a certificação vem desafiando a
maneira de Cristiane pensar o
negócio, ao apresentar metodo-
logias como o design thinking.
“É um ensino extremamente prá-

tico, em que a turma precisa
criar, debater e construir junta.
Complementa o conhecimento
que eu já havia adquirido na mi-
nha carreira”, diz.

Com veia empreendedora, o
administrador Eduardo Baer
buscava um elemento “mão na
m a s s a” quando pesquisava por
um MBA no exterior. Um dos fun-
dadores da plataforma de delive-
ry i Fo o d , ele atuava na operação e
no marketing da empresa até
2012, quando conseguiu uma
bolsa de estudos para Stanford
Graduate School of Business. O
MBA, segundo ele, trouxe ele-
mentos importantes para o de-
senvolvimento de seu perfil em-
preendedor. “Tive a liberdade de
focar meus estudos nas áreas em
que eu buscava, mas acabei ten-
do uma formação ampla em te-
mas como gestão de pessoas e de
finanças”, diz.

Baer destaca também o caráter

prático da experiência. “Em uma
das disciplinas, tivemos que mon-
tar uma empresa em dois trimes-
tres, testando hipóteses, conquis-
tando clientes. Nas aulas de lide-
rança, vivenciamos situações reais,
aplicando técnicas de psicologia e
dinâmica interpessoal”, conta.

Nas férias de verão, Baer traba-
lhou em uma empresa do Vale do
Silício e alimentou a ideia de um
novo negócio —ao voltar ao Brasil,
ele fundou a Dog Hero, um serviço
de hospedagem domiciliar para
cachorros que tem um modelo de
negócio similar ao Uber e A i r b n b.
Fundada em 2014, a empresa cres-
ce de 15% a 20% por mês. Além de
inspirado pelo ambiente de Stan-
ford, Baer se sente mais preparado.
“Em minha primeira experiência
como empreendedor, trabalhei
muito com tentativa e erro. Hoje já
consigo tomar decisões difíceis
com mais tranquilidade e conheci-
mento de boas práticas”, compara.

Wever, da Odgers Berndtson: mudança estrutural no perfil do profissional Wright, da FIA: colaboração de executivos experientes em consultorias
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(FDC) foi uma das escolas pio-
neiras nesse modelo misto, afir-
ma a professora Marta Pimen-
tel. “Já começamos na origem
do MBA com essa ideia. À medi-
da que a tecnologia avançou, as
facilidades digitais foram tra-
zendo mais possibilidades”,
conta. A instituição não oferece,
porém, cursos abertos 100% on-
line. “Hoje, apenas os progra-
mas customizados têm essa op-
ção, principalmente quando se
trata de uma demanda da em-
p r e s a”, conta.

Marta acredita que, sozinhos,
os programas de educação exe-
cutiva têm uma longevidade ca-
da vez mais curta. “É preciso ter
a consciência de que um MBA
feito hoje pode estar desatuali-
zado daqui a um ano”, diz. A es-
tratégia da escola, segundo ela,
é ir além dos conteúdos técnicos
e promover uma plataforma de
conhecimento e relacionamen-
to ao longo da vida.

Ela cita como exemplos a rede
de contatos de professores, alu-
nos e ex-alunos, a possibilidade
de voltar à escola atualizando
disciplinas novas que vão sendo
incorporadas ao programa e a
mentoria, serviço oferecido pela
instituição para acompanhar e
desenvolver habilidades com-
portamentais. “Antes, o partici-
pante concluía o curso e ia tra-
balhar. Hoje a proposta é que os
programas de educação execu-
tiva sejam portas de entrada
sem saída. Para estar atualizado,
é preciso estudar a vida toda”,
afirma.


