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"O tempo do doutor acabou". O mercado exige um perfil "solto, descolado", de alguém que 
seja capaz de assumir riscos. Claro que as exigências não param por aí. Há que trabalhar duro. 
Ter uma visão clara, inclusive sobre o papel social das organizações. Acabou? Não. É 
fundamental ser sensível e atento às questões legais e governamentais. Para completar o 
pacote: saber inspirar as pessoas. A análise, deTharcisio Bierrenbach de Souza Santos, diretor 
do MBA Executivo da Fundação Armando Álvares Penteado (Faap), se aplica à graduação e aos 
cursos de especialização. Atualmente, nenhuma escolaridade é descartável. Mas também não é 
sinônimo de competência. 
 
Essas demandas não são segredo para quem participou de processos de seleção na última 
década. Entretanto, muitos leitores podem questionar que o cenário em volta deles não 
corresponde a essas exigências. Chefes não motivadores e líderes que não lideram estão por 
toda parte - da instância pública à privada. Acontece que, aliada a todos esses quesitos, soma-
se outra qualidade imprescindível: a de saber vender a própria imagem, o que inclui cursos de 
especialização. Contudo, exemplos demonstram que bons programas de pós-graduação ou 
MBA são fatores de crescimento imediato de carreira. 
 
Marcelo Civiero, atual gerente geral de uma das unidades da Alcan Composits, é engenheiro 
por formação, mas se especializou na área comercial. Fez pós-graduação em marketing na 
ESPM. Ele era engenheiro de vendas da Engetec e foi contratado por uma multinacional alemã, 
a Festo, como gerente de contas. Depois disso, foi para a Ottis, também em cargo de gerência. 
Nessa época, em 2003, ele começara a cursar um MBA executivo na Business School São 
Paulo (BSP).  
 
Ainda na Ottis, Civiero foi promovido a diretor. Não por muito tempo, pois um headhunter o 
persuadiu e o convidou a trabalhar na Alcan - antes mesmo de ele terminar o curso, em 2004. 
No momento, Civiero sente necessidade de se dedicar exclusivamente à Alcan. Mas ele 
pretende continuar a se especializar, daqui a uns dois anos. Para o gerente, essa é uma busca 
sem fim. Contudo, existe grande desconhecimento sobre a qualidade dos programas de MBA 
entre os contratadores.  
 
Houve uma expansão da oferta de MBA no país, não acompanhada de qualidade. A opinião é 
de Luca Borroni, presidente da Associação Nacional de MBA (Anamba) e professor do Ibmec. 
Um dos maiores problemas, além da qualidade, é a dificuldade dos gestores de RH em 
identificar bons cursos. Em uma investigação de mercado com profissionais da área, Borroni se 
surpreendeu com o grau de desconhecimento sobre os MBAs. Ele enxerga como uma urgência 
que os gestores pesquisem e conheçam mais profundamente essa certificação - como 
contratantes tanto de novos profissionais quanto de serviços em educação. "Mas também seria 
muito desejável o candidato a uma vaga de emprego saber explicar seu MBA de forma clara e 
consistente", continua Borroni, explicando que existem conteúdos fundamentais em um 
programa e chega a denominar de "MBA falso" o curso que foge a esse padrão. A gestão é 
ponto central, enfatiza. O site da Anamba lista parâmetros e a associação dá seu aval para 
cursos de MBA que considera de acordo com os níveis desejados de qualidade.  
 
As empresas têm no apoio a programas de especialização uma ferramenta para melhoria do 
desempenho - do funcionário e da própria organização. Alessandro Morangon, gerente técnico 
da Aon, graduado em análise de sistemas, sentia uma "carência tremenda" de visão 
administrativa de negócios. Atualmente, cursa na FGV um MBA em gestão empresarial. Ele 
sente que o conteúdo complementou sua visão técnica. A melhoria é percebida nas tarefas 
diárias, afirma o gerente. Uma das ações do RH da Aon é escolher grupos para gerenciar a 
carreira.  
 
O departamento possui um programa de desenvolvimento de carreira que inclui 
aconselhamento. Alguns níveis têm opção de receber ajuda para o MBA. A empresa tem como 
política custear até 80% dos estudos do funcionário - o que inclui bolsas universitárias, por 
exemplo. Segundo Morangon, a Aon acredita que o funcionário dá mais valor ao benefício se 



também contribuir financeiramente. A empresa possui uma academia com cursos de até 48 
horas, aberta a todos os funcionários ao custo de 35 reais. Para comparecer aos encontros, o 
funcionário precisa chegar uma hora mais cedo. Em contrapartida, a empresa cede uma hora.  
 
As escolas também demonstram que ainda existe carência por qualificação na área de gestão. 
Na Uninove, por exemplo, os cursos mais procurados no mercado paulistano são gerenciais, de 
gestão em RH e gestão empresarial. A universidade informa também que o andamento da 
economia afeta esse interesse. Isso porque "os alunos buscam um retorno financeiro com o 
curso - melhora nos cargos, aumento de salário". Segundo a Uninove, há grande procura por 
cursos em tecnologia da informação.  
 
Apesar da saturação do mercado, se o profissional fizer um bom MBA, "não há dúvida de que 
agrega" um diferencial, crê Luca Borroni, presidente da Anamba. Mas ele avisa: a dedicação 
faz toda a diferença. Isso porque se trata de um curso para adultos. Portanto, não há cobrança 
como nos níveis primários. Borroni revela que a recomendação do Ibmec é de duas horas de 
estudo para cada hora em sala de aula. Por outro lado, os padrões da Anamba também são 
questionados 
 
Tharcisio Bierrenbach de Souza Santos, diretor do MBA Executivo da Fundação Armando 
Álvares Penteado (Faap), participou do grupo que discutiu a criação da Anamba. Para ele, um 
órgão privado regulador não poderia exigir o mínimo de carga horária - 480 horas de aulas 
presenciais. Como parâmetro, ele cita que o MBA da Faap tem 631 horas em sua modalidade 
mais curta, totalmente ministrada no Brasil. Uma opção de 712 horas inclui experiência 
internacional. E há uma questão fundamental para a qual a Anamba não estabelece 
parâmetros. Trata-se do número de alunos por sala. Bierrenbach considera ideal que não se 
ultrapasse os 20. 
Além de pesquisar todos esses aspectos relativos aos cursos, quem pensa em se especializar 
deve começar fazendo uma auto-análise. Marcelo Cardoso, gerente geral da DBM Brasil, avalia 
que a especialização é importante, mas não suficiente. Para ele, não existe um mapa do 
sucesso. Por isso, é preciso ter clareza sobre o projeto de vida e carreira pretendidos. A 
especialização, além de ampliar a rede de relacionamentos, tem de fazer sentido para a vida.  
 
Por isso, a primeira etapa para quem considera essa possibilidade, é "entender seu DNA" 
desde a época escolar, levando em conta os interesses e escolhas que levaram o indivíduo a 
sua situação atual. Cardoso informa, ainda, que há pesquisas demonstrando que as pessoas 
com maior inteligência emocional são empregadas mais rapidamente. A predisposição a se 
superar tem de existir. Ou, como ele define, o "sentimento de querer fazer a diferença". 
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