
Alexandre Martins, Fábio Peçanha,
Joanna Nunes e Rene Porto traba-
lham em grandes empresas, estão
na casa dos 25 anos e ainda têm
como ponto em comum o olhar
bem objetivo em relação ao futuro
das respectivas carreiras. Eles
formam um grupo de profissionais
que não param de estudar e bus-
car conhecimento mesmo após sair
dos bancos universitários. Esse
esforço tem como meta a diferen-
ciação dentro das companhias e
galgar postos mais elevados ao
longo dos anos. "Às vezes é cansa-
tivo, mas no final é compensador
tanto pessoalmente como para a
vida profissional", diz Joanna, que
trabalha na Rede Bandeirantes de
Televisão e faz MBA em Marke-
ting na Escola Superior de Propa-
ganda e Marketing, em São Paulo.
Nas próximas páginas, DINHEI-
RO traz uma radiografia do merca-
do de pós-graduação no Brasil, in-
cluindo os badalados cursos de
MBAs. Há histórias de jovens que
mal saíram da faculdade e inves-
tem até R$ 30 mil - ou US$ 100 mil
para quem aposta no exterior - para
obter uma especialização. Esse Guia
de Carreiras também revela como
executivos bem graduados, como o
presidente da seguradora Brasil-
Prev, Eduardo Bom Ângelo, utili-
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zam no seu dia-a-dia
os conhecimentos con-

quistados nos bancos das
escolas de pós-graduação. Tam-
bém há dicas de especialistas como
o caçador de talentos Marcelo Ma-
riaca, que ensina como evitar as
armadilhas criadas por algumas
escolas para atrair novos alunos.

A pós-graduação no Brasil explo-
diu nos últimos anos. Uma série de
fatores serviram como combustível.
O principal deles foi a abertura da
economia e a introdução nas empre-
sas de práticas gerenciais modernas
e sofisticadas. Para manejar as no-
vas ferramentas, as companhias fo-
ram buscar em outros locais execu-
tivos preparados para o novo mun-
do. Outras precisaram investir na
formação dos seus quadros. Foi as-
sim que os cursos de especialização,
em especial os MBAs cresceram
substancialmente. Entre 1987 e
2004, a pós-graduação cresceu
136% no País. Saltou de 815 cur-
sos em 1987 para os atuais l
925 e seus 122 mil alunos. Nes-
sa época surgiram ou se consolida-
ram grandes marcas como a Funda-
ção Getúlio Vargas e o Ibmec, do
economista Cláudio Haddad. Na
mesma estrada, universidades tra-
dicionais como a Universidade de
São Paulo, o Mackenzie, a Pontifícia
Católica e algumas federais entra-
ram nesse mercado e injetaram
mais qualidade na preparação dos
seus alunos executivos. "E ainda

São Paulo onde se concentra a
maioria das grandes empresas do
País. A Dom Cabral é um exemplo
seguido pela Coordenação dos Pro-
gramas de Pós-Graduação em En-
genharia da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (Coppe). A
Escola de Administração da UFRJ
também entrou no ranking das 100
melhores do mundo feito pelo jor-
nal britânico Financial Times.

Numa aposta de maior magnitu-
de há casos de profissionais que se-
guiram para o exterior em busca
das grandes grifes como as univer-
sidades ameri-
canas de Har-
vard e Stan-
ford. Nem o
alto invés-

timento assustou. Afinal, realizar o
sonho e ascender mais rapidamente
na carreira justificavam o risco.
"Quem fica parado pode ser
atropelado pela própria dinâmi-
ca corporativa", diz Guilherme
Athia, que trabalhou nas compa-
nhias francesas Alcatel e Peu-
geot, e fez seu MBA nos anos
90. "Ou você acompanha o merca-
do ou ele desiste de você", explica
Athia, hoje professor do Ibmec.
Essa é a opinião compartilhada
por Eduardo Bom Ângelo, da Bra-
silprev. "A pós-graduação é um di-
ferencial em qualquer empresa de
médio e grande porte", diz o exe-
cutivo. O desafio do momento para
os alunos é encontrar a perfeita
sintonia entre aquilo que o merca-
do busca e suas aspirações pes-
soais. "O aluno precisa decidir so-
bre o emprego desejado e a carrei-
ra que será seguida para evitar
surpresas mais tarde", afirma Vic-
tor Mirshawka, diretor cultural da
Fundação Armando Alvares Pen-
teado, a FAAP. Desse modo, o fu-

DIFERENCIAL: Fábio (à esq), Rene,
Alexandre e Joana acreditam que
após concluir os cursos irão crescer
dentro das empresas onde trabalham
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turo estará mais garantido.

há muito espaço para avançar",
afirma o diretor da Fundação Dom
Cabral, Alceu Queiroz. A institui-
ção mineira também é parte de um
fenômeno. O crescimento da de-
manda proporcionou uma nova geo-
grafia dos cursos de qualidade, an-
tes restritos a grandes escolas de



Em oito anos, os cursos de pós-
graduação no Brasil registraram um
crescimento de 136%. Em 1997 ha-
via 815 especializações e hoje são l
925 com 122 295 estudantes. Esse
crescimento é fruto da expansão do
ensino universitário, mas também
reflete uma tendência dentro das
corporações nacionais. "Ter apenas
um curso universitário e falar outro
idioma não é mais suficiente para as-
censão na carreira", afirma Guilher-
me Athia, professor da Escola Supe-
rior de Propaganda e Marketing.
"Ficar parado é perder oportunida-
des." Até hoje, o Ministério da Edu-
cação nunca se preocupou em fazer

um ranking qualititativo da pós-
graduação nacional. Essa é uma
idéia em gestação dentro do MEC. O
primeiro passo já foi dado. As insti-
tuições de ensino superior rece-
beram nos últimos meses um
questionário para responder so-
bre os cursos de pós-graduação
que oferecem. Quando se fala em
pós-graduação é preciso dividi-la em

partes. Por exemplo, a pós-gradu-
ação chamada de "Stricto Senso" é
indicada para aqueles profissionais
que tem objetivos direcionados às
áreas acadêmica e de pesquisa nas
universidades. Através dela é possí-
vel obter os títulos de mestre e dou-
tor. A especialização "Lato Senso"
geralmente é escolhida por quem
pretende aprofundar assuntos que
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foram tratados de forma geral na
Universidade ou são apenas o foco
de interesse do estudante. E exis-
tem os MBAs, aconselhados a aque-
les que já possuem mais experiência
em seus currículos e com duração
que pode chegar a 600 horas/aula.

De acordo com coordenadores de
diversos cursos ouvidos pela DI-
NHEIRO, também pode ser interes-
sante ao estudante optar por aqueles
cursos de curta duração, mais conhe-
cidos como extensão. "Com eles os
alunos conseguem ter uma melhor
visão daquilo que realmente se encai-
xa em sua profissão", acredita Jac-
ques Gelman, vice-diretor de Educa-
ção Executiva da Fundação Getúlio
Vargas - PGV. Os perfis dos estudan-
tes são muito distintos e, conseqüen-
temente, as metas buscadas são bas-
tante paralelas. Há os que aprovei-
tam a saída da faculdade para esten-
der seu currículo acadêmico ou os
que já estão empregados e almejam
promoção de cargo e aumento de sa-

ALTERNATIVA: Cursos de curta duração são uma opção na cesta de oportunidades

lários. Há também aqueles que dese-
jam encontrar mais eficiência e con-
fiança em seu ambiente de trabalho
e os que querem oxigenar seu pró-
prio negócio. Enfim, independente
de qual seja o objetivo, é preciso de-

fini-los e se certificar que são reco-
nhecidos pelo Ministério da Educa-
ção para que tempo e dinheiro cami-
nhem lado a lado trazendo respos-
tas e oportunidades para o presente
e futuro próximo.



Poucos assuntos irritam tanto o professor do IBMEC Luca Borroni-
Biancastelli. Para aborrecê-lo, o interlocutor só precisa dizer que ainda há
muito espaço para cursos de MBA no País. "Há escolas demais e isso termina
por comprometer a qualidade de ensino", diz. Para combater o que considera
um excesso do mercado, ele foi um dos líderes, há um ano, da criação da As-
sociação Brasileira de MBAs, a Anamba, da qual hoje é secretário-executivo.

Por que criar a Ananba?
Para devolver ao MBA a
dignidade que existe por
trás desse nome. Com a
explosão de escolas e
cursos ficou difícil para
os alunos entenderem
realmente a diferença
do verdadeiro MBA
para uma simples pós-
graduação. Nossa meta
é chegar a 50 sócios que
devem ser uma espécie
de elite da qualidade do
ensino no País.

MBA não é uma pós-
graduação?
É, mas com foco em ad-
ministração de negócios.
Essa é a grande difer-
ença. O mal uso da pala-
vra criou muita confusão
nos últimos tempos e
nossa missão é separar o
que realmente é MBA de
todo o resto.

O sr. não acha que a
abertura de cursos
estimula o acesso dos
alunos?
No Brasil só há espaço
para uma dezena de bons
cursos de MBA. Não so-
mos diferentes do resto

do mundo onde as boas es-
colas se contam nos dedos.

Então, qual o maior ob-
jetivo da Anamba?
Combater os caça níqueis
que enganam os alunos e
comprometem a reputa-
ção de todo o mercado.

O sr. não acha que a mis-
são de identificar os
bons e maus cursos cabe

ao Ministério
da Educação?
MBA é uma par-
te da pós-gra-
duação que o
MEC precisa ad-
ministrar. A vi-
são do ministério
é generalista e
nem poderia ser
diferente. Nós,
as escolas, somos
mais exigentes
porque conhece-
mos o negócio no
qual estamos en-
volvidos. Pode-
mos criar um pa-
drão de qualida-
de para todo o
mercado.

Só existem
bons MBAs na região
Sudeste?
Não. Entre os fundadores
da Anamba há, por exem-
plo, a Escola de Adminis-
tração da Universidade
Federal do Rio Grande do
Sul. No Nordeste tam-
bém existem bons cursos
como na Universidade
Federal da Bahia. O im-
portante não é o local,
mas a preocupação de

quem oferece o MBA em
trazer para o curso as me-
lhores práticas, os melho-
res professores e a me-
lhor infra-estrutura.

É difícil se associar à
Anamba?
Qualquer escola pode pedir
o credenciamento. Uma co-
missão vai analisar a pro-
posta e os documentos den-
tro de critérios de qualida-
de. Em seguida divulga-
mos o resultado. Para en-
trar na entidade adotamos
critérios objetivos e rígi-
dos e, no máximo, chegare-
mos a 50 sócios.

O sr. considera funda-
mental para um profis-
sional ter um MBA?
No atual estágio do desen-
volvimento econômico não
há muito espaço para o em-
presário ou executivo com
falta de conhecimento. As
práticas gerenciais e em-
presariais estão mais sofis-
ticadas e exigem mais do
que simples intuição na
hora de tomar uma decisão.

Por quê?
Quem faz um MBA co-
nhece modelos e práticas
que deram certo aqui e no
exterior. E também tem a
chance de entrar em con-
tato com profissionais de
outras empresas para di-
vidir suas experiências.

Então, acabou a era
dos empreendedores
intuitivos?
Eles sempre existirão, mas
a cada dia aparecem menos
pessoas que atuam 100%
baseadas na intuição. É
preciso gestão e nisso os
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Sete anos separam o psicólogo
Sérgio Cavalcanti do economista
Paulo Dalla Nora Macedo. Em 1998,
o primeiro saiu do Brasil e passou um
ano fazendo um mestrado na univer-
sidade de Stanford, nos Estados Uni-
dos. Dalla Nora estréia essa fase da
sua vida em agosto, como aluno do
MBA de Insead, na França. Os dois
fazem parte de um grupo de brasilei-
ros que preferiu investir em cursos
no exterior de pós-graduação. O que
eles buscam, no caso de Cavalcanti
isso já aconteceu, é o retorno para a
carreira. Um aluno de Stanford, por
exemplo, paga em média US$ 40 mil
por um ano para a universidade, mas
ao deixar o curso tem o salário ante-
rior duplicado. "Procurei e encontrei
um título reconhecido em todo o

mundo", afirma Cavalcanti. Ele tra-
balhou na General Motors, nos Es-
tados Unidos, após deixar Stan-
ford, presidiu um fundo de investi-
mentos na América Latina e hoje
é dono de seu próprio negócio, a
NationSoft. "Gastei
US$ 100 mil incluindo o
custeio nos EUA, mas
foi o melhor investi-
mento da minha vida."

Estudar em uma boa
universidade do exte-
rior - as americanas es-
tão entre as melhores -
não envolve apenas
uma boa disponibilida-
de de caixa. O candida-
to precisa de alguns
anos de experiência na

função que pretende se especializar
e de uma boa rede de contatos para
escrever cartas de recomendação.
Diretor do grupo Nordeste, a maior
companhia de segurança de valores
do Brasil, Dalla Nora teve um pa-
drinho de primeira linha: o empre-
sário mineiro Guilherme Emrich,
sócio do banco de investimento Fir
Capital e conselheiro do Insead.

Dalla Nora escolheu a escola eu-
ropéia após uma peregrinação por
vários lugares. Esteve nos EUA,
onde havia feito especialização em
marketing na universidade de Ber-
keley, e preferiu mudar de continen-
te. "A rede de networking do In-
sead é fantástica", diz. Relaciona-
mento é um dos principais ativos
dos cursos no exterior. Nesses am-
bientes é possível conhecer profis-
sionais das maiores empresas do
mundo e entrar em contato com
executivos de grandes corporações,
que tem por hábito fazer palestras
ou trocar experiências com alunos
de universidades americanas e eu-
ropéias. Não raro, por exemplo, o
fundador da Microsoft, Bill Gates e o
ex-presidente da Disney, Michael
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Nos últimos onze anos, desde que
assistiu à última aula no curso de Di-
reito, o gaúcho Alexandre Gomes
nunca parou de freqüentar uma sala
de aula. Nesse período, ele fez um
mestrado na Universidade de Lon-
dres, mais de 15 cursos de especiali-
zação e está perto de terminar um
MBA. Aos 35 anos, Gomes já in-
vestiu cerca de US$ 115 mil na
sua carreira, urna média de US$ 10,4
mil a cada ano. "Seria um profissional
de segundo nível se não estivesse es-
tudando", diz. "Minha meta é fazer um
novo curso a cada
ano em uma insti-
tuição no exterior."
A regra está sen-
do cumprida à ris-
ca. O advogado,
sócio de um escri-
tório em São Pau-
lo, está de malas
prontas para fazer
mais uma especia-
lização. Dessa vez,
ele irá para a uni-
versidade ameri-
cana de Harvard
para uma imersão
de um mês. O cus-
to do curso: US$
10 mil. Na volta,
ele já sabe os pró-
ximos passos. O
advogado preten-
de dedicar horas
de estudo a entender o mercado do
agronegócio no Brasil. "Há muitas
oportunidades nessa área", afirma.
Gomes está fora da curva média de
profissionais que investem na carrei-
ra quando saem da faculdade e en-
tram na roda-viva da rotina dentro
das empresas. A diretora em Gestão

de Recursos Humanos da consulto-
ria KPMG, Patrícia Molino, conside-
ra que, durante qualquer trajetória
profissional, a pessoa deve gastar
tempo e recursos em quatro cursos
de peso. "A fórmula ideal é alternar
cursos específicos e de caráter ge-
rencial", diz a executiva, formada em
Administração de Empesas pela
Fundação Getúlio Vargas.

Após oito anos na companhia, ela já
fez Direito e Psicologia e continua bus-
cando oportunidades. No seu caso há
uma vantagem porque a KPMG incen-

tiva todos os seus empregados a voltar
à sala de aula ano após ano. A consul-
toria estimula cursos de idioma, espe-
cializações e MBAs. Tudo nessa
ordem. Essa é uma prática que pode
ser considerada pouco usual entre as
empresas brasileiras que em função
das crises da economia não possuem
políticas regulares como da KPMG.
Na maioria dos casos, é o próprio fun-
cionário que desembolsa o valor neces-
sário para sua pós-graduação. Fazer
uma boa especialização no Brasil
ou até mesmo um MBA pode cus-

tar entre R$ 12
mil e R$ 30 mil
em escolas de
primeiro nível
como o Ibmec, em
São Paulo, a FGV,
no Rio de Janeiro,
e a Fundação Dom
Cabral, em Minas
Gerais. No exte-
rior, os valores são
maiores porque,
além da mensali-
dade, o estudante
precisa pagar mo-
radia e despesas
pessoais. Numa
boa universidade
dos Estados Uni-
dos, uma especia-
lização de um ano
pode representar
um desembolso de

US$ 100 mil pelo aluno. "Para qual-
quer profissional é fundamental pla-
nejar sua carreira desde cedo", afir-
ma John Schulz, presidente da Bra-
zilian Business School, que atua na
área de MBAs. "Agora, é preciso
ter claro o que deseja porque o in-
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Marcelo Mariaca conhece os dois
lados do balcão. Os primeiros anos
da sua vida profissional foram de-
dicados à cargos em empresas in-
ternacionais. Ocupou a vice-presi-
dência para América Latina do
Harris Bank, foi presidente no
Brasil da Black & Decker e vice-
presidente da DuPont. Com toda
essa experiência, Mariaca migrou
para o outro lado da vida corporati-
va e hoje é um dos principais head-
hunters (caça talentos) do País. Às
mãos dele, chegam centenas de
currículos a cada mês de profissio-
nais que fizeram alguma pós-gra-
duação ou MBA interessados em
mudar de emprego. "Há cinco cri-
térios para selecionar um bom can-
didato. Um dos mais importantes é
o histórico acadêmico", diz o con-
sultor. Os outros requisitos são o
passado profissional, entrevistas
pessoais, referências e testes. É de
Mariaca uma relação de boas dicas
para quem está pensando em fazer
uma especialização:

• "Nunca entre na primeira
porta". Para o headhunter antes de
escolher o local onde vai fazer o cur-
so, o estudante precisa pesquisar
muito. Deve falar com professores e
ex-alunos para reu-
nir todas as infor-
mações necessárias
sobre a qualidade do
produto oferecido.

• "Olhe os índi-
ces de qualidade".

MARIACA:
Experiência como

executivo e caçador
de talentos
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Mariaca diz que no exterior é mui-
to fácil verificar a veracidade das
informações divulgadas pelas esco-
las de pós-graduação ou MBA. Há
rankings produzidos por empresas
e veículos de mídia, como a revista
Businessweek ou o jornal Financial
Times, que facilitam a vida dos can-
didatos. No Brasil, ao contrário do
que ocorre com os cursos universi-
tários, o Ministério da Educação

não tem um índice
de qualidade des-
se mercado.

• "Assista a
uma aula-teste".
Muitas universi-
dades estimulam
esse tipo de práti-
ca para atrair
mais alunos. Du-
rante uma aula
completa, o profis-

sional pode verificar as instalações
da escola, o nível de satisfação de
quem já pagou e a qualidade dos
professores.

• "A pós agrega valor quando
agrega valor." Tradução: fazer um
MBA ou especialização em qualquer
lugar é jogar dinheiro no lixo. É me-
lhor esperar um pouco mais e en-
trar numa boa escola.



Os executivos que fazem espe-
cializações precisam ampliar o seu raio
de preocupação dentro das empresas
onde trabalham. Até hoje, a ameaça
chegava de outros colegas do sexo
masculino. Agora, são as mulheres
que buscam títulos, melhorias na car-
reira e brigam por espaços dentro das
corporações. Nos últimos cinco anos, a
matrícula de alunas em escolas de
MBA e de pós-graduação tem cresci-
do substancialmente. Em 2000, por
exemplo, a participação feminina nas
turmas de MBA era, em média, 10%
do total de alunos. Hoje está em 50%.
De acordo com levantamento feito
pela Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo alguns cursos antes fre-
qüentados predominantemente por
homens, agora começam a ser maiori-
tariamente de mulheres. É o caso da

Mulheres já representam 50% dos cursos de
pós-graduação e preferem a área de marketing
especialização em Economia Social e
Desenvolvimento da América Latina
que, atualmente, registra uma inci-
dência masculina de 43% contra 57%
feminina. "As mulheres são mais
esforçadas e flexíveis. A dedica-
ção delas é uma média de 14 ho-
ras por dia", diz Marco Antônio
Quége, coordenador de cursos do
Ibmec São Paulo.

Muitas das alunas que buscam
aprimorar seus conhecimentos já
exercem cargos importantes em em-
presas ou são donas do próprio negó-
cio. Um exemplo disso é Ana Lúcia
Costa Couto, de 41 anos e aluna do
MBA Executivo da Fundação Ar-
mando Alvares Penteado (FAAP).
Dona de uma empresa de consultoria
e treinamento, ela sentiu necessidade

de se atualizar e ganhar mais expe-
riência no trato com os clientes. "In-
teragir com pessoas de outras áreas
fez com que eu tivesse uma visão

mais ampla de negócios", explica. Ou-
tro caso é Joanna Nunes, 25 anos, alu-
na do MBA da ESPM. Profissional da
área de marketing, ela aproveitou o
ritmo da faculdade para continuar es-
tudando. "Na pós-graduação é possí-

vel fazer um paralelo entre a teoria
obtida na faculdade e a realidade vi-
vida no trabalho", acredita.

Exemplos de promoção em grandes
empresas também são fáceis de encon-
trar. Esteia Bernardes, 37 anos e exe-
cutiva da HP, gigante da tecnologia,
conta que optou pelo MBA para com-
plementar seu perfil profissional e ga-
nhar diferenciação. "Em apenas seis
meses de curso, fui promovida à dire-
tora". Mariana Carvalho, também alu-
na da Faap, obteve a ascensão deseja-
da. Executiva da RedeCard, ela está
cursando o primeiro semestre na
FAAP. "A troca de experiências
ampliou meu horizonte profissional".
Apesar de, na maioria das vezes, os sa-
lários continuarem inferiores aos dos
homens que exercem os mesmos car-
gos, a força feminina não desiste. "A
perspectiva de melhora é muito boa",
diz Cecília Mattoso, coordenadora de
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pós-graduação da ESPM.



Até bem pouco tempo, a contri-
buição das universidades para o mun-
do rural se resumia aos cursos clássi-
cos: agronomia, veterinária e zootecnia.
Com a profissionalização e os altos ren-
dimentos das fazendas, algumas insti-
tuições de ensino superior, como PUC
São Paulo, FGV, Universidade de Bra-
sília e Fundação Dom Cabral, acorda-
ram para um novo filão: o de gestão
para o agronegocio. A PUC, por
exemplo, criou um curso de contabili-
dade com ênfase em agronegocio.
"Notamos que havia uma deficiência
na área financeira do pessoal do cam-
po", diz José Carlos Marion, coorde-
nador geral do MBA da universidade
paulista. As aulas da primeira turma
começaram em março deste ano e a
duração do curso é de um ano e meio.

A Fundação Getúlio Vargas, refe-
rência no ensino superior de adminis-
tração, já é veterana no campo. Há
cinco anos tem um MBA na área e
oferece cursos em cidades como Rio
de Janeiro, São Paulo, Ribeirão Pre-
to e Bauru (SP), e Chapecó (SC).
"Nosso foco é trazer empresários
rurais, agrônomos, veterinários e
administradores para a sala de
aula", diz Ernani Hickmann, coor-
denador do curso que custa entre
R$ 12 mil e R$ 15 mil.

Outra instituição de ponta que está
investindo no campo é a Universidade
de Brasília que, junto com a Universi-
dade do Mato Grosso do Sul e Univer-
sidade de Goiânia, desenvolveu o pri-
meiro mestrado voltado para o agrone-
gocio. "Temos a facilidade de acesso ao
governo e à instituições de pesquisa,
como a Embrapa, que nos auxiliam",
diz Ana Lúcia Valente, coordenadora

MBA do campo
Agrônomos e veterinários e empresários rurais voltam às salas de aula
para aprender a administrar uma companhia no setor do agronegócio

O programa vai abordar controladoria
nos custos das atividades rurais, in-
cluindo legislação e economia rural.
Nas aulas, serão analisados estudos
de casos reais inspirados no modelo de
ensino da Universidade de Harvard.

do mestrado da UnB, que já planeja
cursos solos na área. Neste ano, a
UNB estará formando seus primei-
ros mestres em agronegocio.

E há ainda opções de cursos corpora-
tivos, fechados pelas empresas. A in-

MBA DA PUC:
Gonçalves (à esq),
Fátima, Manzini e
Rego são alunos
da primeira turma

dústria agroquímica FMC,
por exemplo, está promo-
vendo um curso de ges-
tão empresarial do agro-
negócio, através ded um
convênio com a Fundação
Dom Cabral, de Minas
Gerais. Os alunos escolhi-
dos para ter acesso ao
curso, são apenas os clien-
tes considerados tops, ou
seja, aqueles que regu-

larmente compram entre US$ 500
mil e US$ 3 milhões da empresa. No
Rio Grande do Sul, o Instituto Uni-
versal de Marketing em Agribusi-
ness criou uma especialização em
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marketing do agronegócio.

Fonte: IstoÉ Dinheiro, n. 405, p. 52-66, 15 jun. 2005.




