
Cursos de pós-graduação e MBA em RH ensinam o profissional da área a ser estratégico  
 
Se, dez anos atrás, havia pouquíssimas opções de especialização focada na gestão de pessoas, 
hoje o profissional de RH tem como escolher o curso que melhor se encaixa em suas pretensões 
de desenvolvimento. Em comum, os programas objetivam dar instrumentação teórica para que 
esse sujeito tenha condições de alinhar a administração de recursos humanos com a estratégia e 
as demandas particulares do negócio. Para os acadêmicos, no entanto, o aquecimento na oferta 
de especialização indica, muito mais que uma valorização do papel do RH, que o profissional está 
buscando se adaptar às turbulentas ondas da atualidade, bem diferentes das águas tranqüilas que 
banhavam aquele tempo, ainda não muito distante da nossa memória, em que sua formação 
generalista era suficiente para comandar a operação que envolvia a área.  
 
Para o coordenador do MBA RH da Fundação Instituto de Administração/Universidade de São 
Paulo (FIA/USP), o professor doutor André Luiz Fisher, hoje o RH não consegue mais manter os 
nichos protegidos que mantinha há dez anos ? como a burocracia das relações trabalhistas e as 
rotinas-padrão de treinamento e seleção, só para citar algumas. Disso tudo, está ficando apenas 
um núcleo de inteligência, formado pela interface com o estratégico ? na figura de um gerente ou 
diretor ?, pelo atendimento aos clientes internos ? leia-se consultores ? e por um grupo de 
especialistas cujo papel é ficar em contato com o mercado. O resto, garante, ou é terceirizado ou 
é operacionalizado no próprio cliente interno. Cresceu a cabeça e diminuíram os braços do RH, 
resume Fisher. Essa reformulação no modelo de gestão de pessoas, que mais dia menos dia 
atingirá todas as empresas, pede, primeiro, uma mudança no perfil de quem participa disso. E aí 
entram os cursos.  
 
A proposta da FIA/USP, que existe há cerca de nove anos e reúne predominantemente gerentes, é 
dar as ferramentas teóricas para o profissional atuar em posições estratégicas e adaptar as idéias 
aprendidas à necessidade da organização, sem, contudo, receber uma receita com o remédio ideal 
para curar as chagas causadas pelos problemas de gestão. Não existem mais modelos prescritos 
de RH, avisa Fisher. Em lugar disso, o aluno sai do curso com uma capacidade crítica bem maior 
em relação aos modelos existentes em sua organização e àqueles que são trazidos por 
consultores ou impostos pela matriz, como ocorre com freqüência nas multinacionais, e não 
engole qualquer modismo.  
 
Fisher destaca o fato de a FIA ter um centro de referência em produção de pesquisa sobre 
recursos humanos, o que lhe permite, em suas palavras, trabalhar sempre com o estado da arte 
dessa ciência. Merece destaque também o módulo final do programa, no qual, além de conhecer a 
metodologia para fazer o planejamento de carreira das pessoas que administra, o profissional 
traça seu próprio plano, sob a supervisão de especialistas no assunto. Não por acaso, Fisher nota 
que, depois de dois a três anos, em média, o aluno geralmente consegue se movimentar na 
profissão, seja na empresa em que trabalha, seja no mercado.  
 
Eficiência Com ou sem essa vontade de dar uma chacoalhada na carreira, quem trabalha com 
pessoas busca mais formação porque está vivendo um momento paradoxal, no entender do chefe 
do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR), 
Mauro Rocha Côrtes, co-idealizador da pós-graduação em Gestão Organizacional & RH, curso que 
a instituição trouxe agora para a capital paulista. De um lado, temos o processo tecnológico, 
poupador de mão-de-obra, que torna a necessidade humana menor e enfraquece o RH, pois seu 
elemento central está se reduzindo, analisa Côrtes. De outro lado, prossegue, a mesma 
complexidade criou uma demanda por uma força de trabalho muito mais qualificada do que no 
passado.  
 
A necessidade de as empresas hoje terem eficiência organizacional, que significa usar os recursos 
nos limites possíveis, é que atualmente aumenta a importância do RH, acredita o professor, visto 
que cabe à área dar condições de as pessoas fazerem uso da tecnologia disponível no limite.  



Com isso, o profissional tradicional de RH não serve mais, na concepção de Côrtes. Sua função 
ficou descentralizada, sublinha.  
 
É por esse caminho que o curso da UFSCAR trafega, mas por atalhos pouco convencionais em 
matéria de RH. Côrtes explica que o programa tem elementos da gestão de pessoas, mas 
incorpora literatura do campo da engenharia de produção e da teoria das organizações, bebendo 
do chamado novo institucionalismo, que, grosso modo, explica o fenômeno organizacional como 
resultado dos interesses das pessoas e da estrutura em que elas se desenvolvem. A estrutura 
determina as possibilidades de interesse das pessoas, esclarece ele, contando que esse foco abre 
espaço para o estudo da cultura organizacional, do valor simbólico que é atribuído às empresas 
pelos funcionários, das relações de lealdade e dos mecanismos de racionalidade determinados 
pela estrutura institucional, entre outras coisas.  
 
Em sua quinta turma em São Carlos, o curso costuma atrair um público predominantemente 
feminino, que atua em RH ou em outras áreas, mas em posição de tomada de decisão. Esses 
alunos, segundo Côrtes, saem da experiência com uma capacidade maior de compreender o 
fenômeno organizacional e, sobretudo, de intervir nele para construir iniciativas que se traduzam 
em vantagens organizacionais. É aí que entram os conhecimentos de engenharia de produção, as 
noções de produtividade, de qualidade, produtividade, estatística e economia, enumera.  
 
Atitude Essa necessidade de intervenção em prol do resultado também é percebida pela 
coordenadora do curso de pós-graduação em Gestão de RH e Psicologia Organizacional da 
Metodista, Marli Donizeti de Oliveira. A psicóloga, que trabalha como consultora de recursos 
humanos em paralelo às atividades acadêmicas, enxerga o atual profissional de RH da mesma 
forma que Côrtes, como um consultor interno que existe para atender às demais áreas em busca 
da meta organizacional, ajudando a traçar a estratégia. Daí porque, hoje em dia, mais do que 
antes, ele necessita de maior suporte acadêmico para tocar o barco.  
 
Criada em 1988, a pós da Metodista foi reformulada para atender a essa demanda do mercado 
pelo RH que faz parte da estratégia. Assim, o aluno toma contato com conceitos que vão da 
administração de competências à gestão para a qualidade, da psicologia do trabalho à saúde e 
segurança, do desenvolvimento de pessoas à gestão estratégica, só para citar alguns de seus 12 
módulos. Formamos o profissional para que ele possa refletir a realidade em que vive e estar 
atento para ser atuante, sintetiza a coordenadora. De qualquer forma, Marli pondera que não 
bastam o conhecimento e a especialização para tornar esse sujeito estratégico. É preciso um 
profissional de atitude, ativo, com olho clínico para verificar, ajudar, apoiar e fazer acontecer, 
frisa.  
 
O diretor das Faculdades Hoyler em São Paulo, Jabes Oliveira Moura, concorda em que o RH deva 
ser estratégico a todo custo, mas, como Marli, acha que não adianta apenas a visão de business. 
É necessário entender de sociologia, antropologia, cultura e psicologia para conseguir um nível de 
consciência e, assim, ter profundidade, defende que, além dessa carência, percebe uma grande 
lacuna entre os conceitos abordados na sala de aula e o que se faz efetivamente nas empresas. A 
realidade teórica está fora da prática em 95% das organizações e, quando o aluno chega no curso 
e se depara com conceitos de coaching, empowerment, inteligência emocional, e-learning, 
assessment e outros, ele fica um pouco frustrado, conta Moura, que coordena os cursos de pós-
graduação em Psicologia Organizacional e Administração de RH da escola, pioneira na oferta 
desse tipo de especialização, há 19 anos.  
 
Mas o susto passa à medida que os profissionais, em sua maioria ocupantes de cargos de 
liderança na área, percebem que os conceitos são passíveis de aplicação, o que, nos cursos das 
Faculdades Hoyler, ocorre não apenas com a discussão de cases de sucesso em RH, mas 
especialmente com o desenvolvimento de um trabalho cientifico baseado em um problema real, 
de preferência relacionado com o local de atuação do aluno.  



Procuramos sair da teoria exaustiva para tentar formar líderes que voltem às suas empresas, 
rompam com o tradicional e construam novos modelos estratégicos, resume Moura, salientando 
que a posição da Hoyler é fazer desse processo algo mais dinâmico.  
 
Esse dinamismo também fica patente na proposta do MBA Executivo em Gestão de RH da 
Integração Consultoria e Treinamento, que tem a coordenação técnica do professor Idalberto 
Chiavenato e, em São Paulo, está na segunda turma. De acordo com a coordenadora do curso, 
Fabíola Barrella, o programa ensina o gestor de pessoas a falar a linguagem de negócios com o 
objetivo de liderar mudanças na organização e, assim, não ser apenas uma parte disso. O 
profissional de RH tem de saber mostrar resultados, sentar com o presidente da empresa e ter 
voz ativa dentro da organização, defende. Para tanto, o curso, que atrai em sua maioria gerentes 
e analistas seniores, fornece uma visão macro das organizações, de forma que o aluno possa 
entender como os processos afetam a empresa, e dá um panorama de tudo que um máster em 
administração de negócios precisa saber ? marketing, finanças, gestão e por aí afora ?, sempre 
mantendo o link com a prática. 
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