
Alunos encaram segundo MBA para consolidar aprendizado 
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Terminar um curso de MBA é vencer uma etapa que exige total dedicação e, digamos, 
esquecimento da vida pessoal (família, esposa, marido, filhos, lazer) por mais de um ano. Mas 
tem gente que faz tudo de novo em nome do melhor desempenho profissional. O psicólogo 
Eduardo Lins, diretor da Lins Informática, do Rio de Janeiro, é uma dessas pessoas. Em 1999 
ele fez o MBA em Varejo – que já não existe mais – do Instituto Coppead de Administração, 
para dar impulso à empresa de 38 funcionários, responsáveis pela venda de equipamentos de 
informática, equipamentos de comunicação e serviços de migração de banco de dados. "Foi um 
ano que esqueci dos finais de semana", atesta.  
 
A estratégia superou todas as expectativas e o aprendizado compensou o investimento 
financeiro. No módulo internacional, Lins foi aos Estados Unidos cursar o International 
Business da Universidade de San Diego, na Califórnia. "É preciso muita dedicação para dar 
conta dos estudos e isso acaba fazendo muita diferença pessoal e profissional", avalia.  
 
O impacto nos negócios ele consegue expressar em números. De 2000 para 2001, a empresa 
cresceu nada menos que 85%. "Todas as oportunidades estavam lá, na nossa cara, mas ou 
não as víamos ou não conseguíamos fidelizar a clientela ou, na verdade, não éramos 
qualificados para atender as necessidades dos clientes", justifica. "Portanto, acredito que, sem 
a experiência do curso, estaríamos muito mais atrasados", diz.  
 
O resultado do conteúdo aplicado na prática o incentivou a voltar ao Coppead. Apesar do 
crescimento vertiginoso, Lins decidiu que queria qualificar a comunicação da empresa com o 
mercado e com os clientes. Mesmo sabendo de todas as exigências pessoais e financeiras de 
um curso de MBA, ele tomou fôlego e se inscreveu no MBA em Marketing.  
 
"O mais interessante é que outra vez as expectativas foram superadas e eu consegui aprender 
mais do que eu imaginava", afirma. "Cruzei com professores do curso anterior e eles também 
estavam mais atualizados", completa. Ele indica que, por mais que já tenha vivido todas as 
experiências de um MBA, fazê-lo outra vez é como se nunca tivesse feito "porque a turma é 
nova, as tendências de mercado são novas e você próprio se renova".  
 
Lins destaca que não contrata ninguém que não esteja estudando ou preocupado em se 
atualizar. "Eu mesmo tenho um funcionário muito bom que não tinha formação acadêmica, 
mas queria contratá-lo", conta. A empresa propôs bancar 85% de um curso de graduação, 
resposta prontamente aceita. "É bom para o profissional, é bom para o conjunto", reforça. 
Quando as pessoas querem resolver as suas deficiências, não há dificuldade em aprender. 
Essa é a frase que Eduardo Fernandes, sócio-proprietário da Renard Corretora de Seguros, do 
Recife (PE), usa para justificar a segunda empreitada num curso de MBA. Em 2001, ele havia 
concluído o MBA Gestão Empresarial da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Sua idéia 
era estar atualizado e melhor preparado para enfrentar a concorrência de um setor bastante 
competitivo.  
 
Assim como seu homônimo do Rio de Janeiro, Fernandes resolveu apostar na renovação das 
estratégias de marketing da corretora e agora está encerrando a monografia final do MBA 
Gestão em Marketing e Vendas do Grupo Cedepe, de Recife. Para ele, o fato de ter concluído 
outro MBA anteriormente facilita bastante. "Sabemos administrar melhor o tempo, nos 
livrarmos de outras coisas para dar prioridade às corretas e desenvolver melhor o 
relacionamento em aula", diz.  
 
Fernandes avalia que, se com um MBA já é vantajoso, com o segundo MBA o profissional tem 
uma visão mais ampla do mercado. O estudo influencia no relacionamento com os clientes e 
permite o entendimento mais aprofundado do fluxo dos negócios. "O MBA é o caminho para  
quem quer superar cada necessidade da empresa", atesta. O diretor da Renard agora tem 
outras prioridades. Quando novas deficiências vierem à tona, ele volta para a sala de aula. 
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