
Uma das lições de casa para
as empresas que desejam se

diferenciar no mercado é apoiar o de-
senvolvimento de seus talentos de
forma diferenciada. Nesse sentido,
muito mais do que identificar um
curso oferecido por instituições na-
cionais ou internacionais que mais se
adapte às suas realidades, as organi-
zações passam a criar em conjunto
com essas entidades programas es-
pecíficos de acordo com as estraté-
gias adotadas. Uma idéia dessa ten-
dência na busca por cursos sob me-
dida pode ser mostrada por um levan-
tamento da consultoria Hay Group.

Segundo os dados coletados junto a
seus clientes no Brasil, a parcela de
empresas que implantaram MBAs ou
programas similares em 2005 cres-
ceu 260% em relação a 2004. Além
disso, a porcentagem de sua cliente-
la que investiu em novos programas
de desenvolvimento de talentos pu-
lou de 9% para 35%.

Na opinião de Rolando Pelliccia,
diretor da Unidade de Negócios de
Educação Corporativa da Hay, o que
se observa nas últimas décadas é,
justamente, uma mudança nos pa-
radigmas da educação, principalmen-
te no tocante à educação empresarial.

"Aquela concepção antiga de que
uma pessoa cursaria uma faculdade
uma vez na vida, por seis ou oito
anos, e estaria apta a enfrentar o mer-
cado de trabalho pelo resto da car-
reira não se sustenta mais", salienta.

O foco, agora, está no desenvol-
vimento constante para dar respos-
tas cada vez mais rápidas ao merca-
do. E, a reboque, aumentar a empre-
gabilidade e, em alguns casos, até
mesmo a remuneração a partir de
novas competências e conhecimen-
tos adquiridos. De fato, conheci-
mento é a palavra-chave. Como ava-
lia o professor Bernardo Kipnis, di-
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retor do Centro Educacional a Dis-
tância da Universidade de Brasília
(Cead-UnB), as organizações estão
passando por um processo de valo-
rização da educação e aperfeiçoa-
mento profissional de seus quadros,
tendo em vista a mudança de
paradigma do desenvolvimento so-
cial, principalmente na esfera eco-
nômica, em que o principal fator de
produção, atualmente, é o domínio
do conhecimento e o acesso à infor-
mação. "Essa é a base central para
o aumento da competitividade e da
produtividade. Sendo assim, a bus-
ca pelo conhecimento deixa de ser

uma motivação individual e passa a
ser utilizada como estratégia da or-
ganização e com um foco muito cla-
ro", diz. E, nesse contexto, fortale-
ce-se a busca por programas de edu-
cação customizados.

Atendimento
A Escola de Administração de

Empresas de São Paulo da Fundação
Getulio Vargas (Eaesp-FGV), por
meio do GVpec, seu Programa de
Educação Continuada, registrou no
primeiro semestre deste ano um au-
mento de aproximadamente 100% na
procura desse tipo de curso em rela-

ção ao mesmo período de 2004, e
projeta crescimento para 2006. Para
atender a essa crescente demanda, a
FGV disponibiliza toda sua estrutu-
ra e ainda tem firmado convênios
com instituições de diversos países.

Entre os principais clientes da
Eaesp-FGV estão desde megaem-
preendimentos, como o banco Brades-
co, a indústria Braskem e o Grupo Pão
de Açúcar, até organizações como o
Governo do Pará e a Prefeitura de
Diadema. Em todos os casos, o pro-
cedimento foi praticamente o mesmo.
"Partindo das questões 'qual o seu
negócio?', 'o que você precisa?' e 'o
que você tem em mente?', apresenta-
mos nossos cursos e discutimos com
os representantes da empresa o que
poderia ser alterado para um melhor
atendimento às demandas da corpo-
ração", destaca Fábio Gallo Garcia,
vice-coordenador do GVpec. De pos-
se desse diagnóstico, a instituição ele-
ge um professor da área de interesse
que desenvolve o programa do curso
junto à empresa. "Todavia, não abri-
mos mão da visão acadêmica, o que
sempre determina a obrigatoriedade
de certas disciplinas", enfatiza Garcia.

Tal postura é partilhada por ou-
tras instituições de ensino. No caso
da Fundação Dom Cabral, de Mi-
nas Gerais, por exemplo, a custo-
mização só chega a influenciar no
máximo 20% da grade de discipli-
nas. "Os outros 80% fazem parte de
nosso planejamento básico. Somen-
te matérias mais pontuais, como Ad-
ministração de Contratos e Gestão
Empreendedora, acabam sendo in-
corporadas de acordo com o desejo
do cliente", afirma Alceu Morais
Queiroz, coordenador dos progra-
mas de MBA da fundação.

Atenta a essa nova realidade, a
Norsa/Coca-Cola, fabricante e distri-
buidora dos produtos da indústria de
refrigerantes para o Ceará, a Bahia,
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MBA: mestrado
ou especialização?

Na prática, no Brasil, houve uma

deturpação do significado da sigla

MBA, que passou a ser utilizada em

referência a quase todas as espe-

cializações na área de administra-

ção. "Vemos um imenso número de

cursos que se divulgam como MBA,

mas, na verdade, não preenchem

os requisitos de carga horária e con-

teúdos necessários para se confe-

rir o título de mestre", afirma Fá-

bio Gallo Garcia, vice-coordenador

do GVpec, da FGV.

Como ele explica, a enxurrada

de especializações anunciadas como

MBA foi tanta a partir do final da

década de 90 que a própria FGV

teve de se adequar ao mercado e

modificou a sigla do seu mestrado,

implementado há mais de dez anos

por meio do Curso de Especializa-

ção em Administração para Gradua-

dos (Ceag). Adaptando-se à realida-

de, a FGV passou a oferecer cursos

de curta duração e denominou seu

programa de longa duração (strícto

sensu) como Mestrado Profissional

em Administração (MPA), para

diferenciá-lo dos demais MBAs.

O mesmo alerta é feito pelo dire-

tor do Cead-UnB, Bernardo Kipnis.

"Em primeiro lugar, devemos escla-

recer o alcance dessa sigla MBA.

Nos EUA, ela corresponde a uma

certificação em Master in Business

Administration, porém, no Brasil,

eqüivale a um certificado de um cur-

so de pós-graduação lato sensu ou

de especialização. O nosso mestra-

do corresponde a uma pós-gradua-

ção strícto sensu, com um acompa-

nhamento avaliativo e autorização

conferidos pela Capes, órgão do go-

verno federal", destaca.

o Rio Grande do Norte e o Piauí, for-
matou junto à Eaesp-FGV um curso
de especialização em gestão empre-
sarial. Iniciado em julho deste ano e
com término previsto para dezembro
de 2006, o curso atinge 42 partici-
pantes, entre diretores, gerentes e al-
gumas chefias de nível médio, e in-
clui módulos voltados para estraté-
gia, gestão de pessoas e processos,
logística e marketing. Ao todo serão
360 horas, com as aulas acontecen-
do mensalmente em Fortaleza. "Nos-
sa expectativa é que tenhamos uma
equipe de primeira linha, ainda mais
qualificada e desenvolvendo proje-
tos específicos para a Norsa", conta
o gerente de RH, Dermeval Franco.

A expansão do mercado e a falta
de opções de cursos que reunissem
todos os conteúdos para o segmento
de CRM e call center levou a Soft-
way, juntamente com a Credicard e a
Editora Abril, a propor a criação de
um MBA específico para o setor.
"Havia cursos de marketing, de TI
com conteúdos que interessavam,
mas que não reuniam todos os fun-
damentos necessários", explica Júlio
Xavier, superintendente de novos

negócios e marketing da Softway e
coordenador do MBA. Segundo ele,
um dos pontos altos do curso, feito
em parceria com o Ibmec, de São
Paulo, é o intercâmbio entre os pro-
fissionais da área, além da aplicação
do conhecimento no dia-a-dia. "Os
trabalhos de conclusão de curso são
baseados em cases das próprias em-
presas ou do mercado", relata.

Experiências
Outra organização que tem colhi-

do bons frutos é a operadora de tele-
fonia Vivo. "Oriunda da fusão de
duas companhias, a empresa se viu
diante de um entrave: seu corpo de
funcionários está espalhado pelos
quatro cantos do país. Para alinhar
as estratégias e competências, lança-
mos o programa Vivo Aprendendo",
destaca Rosilene Ribeiro, gerente de
desenvolvimento humano da Vivo.
Voltado para consultores, engenhei-
ros e analistas, o curso de gestão em-
presarial tem sido aplicado junto à
Escola Superior de Propaganda e
Marketing (ESPM), do Rio de Janei-
ro. Após um ano de aulas via internet
e videoconferência, o curso chegou
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ao fim em novembro de 2005, englo-
bando 25 turmas que atingiram cer-
ca de mil colaboradores.

Apesar de reconhecer o cresci-
mento da demanda, Alceu Queiroz
faz questão de frisar que os cursos in
company não são o foco principal da
Fundação Dom Cabral. "Sempre que
uma empresa nos solicita um MBA
customizado, procuramos mostrar
que a realização de um curso em con-
sórcio é mais indicada", revela. No
consórcio, um mesmo curso é fre-
qüentado por funcionários de dife-
rentes empresas. O objetivo é man-
ter a pluralidade de experiências e a
troca de informações sobre segmen-
tos distintos, o que não ocorre quan-
do o curso é feito apenas com cola-
boradores de uma mesma organiza-
ção, que estudam a fundo somente a
realidade da empresa de que fazem
parte. "Só indicamos um MBA in
company no caso de corporações
com uma diversidade de negócios ou
que tenham funcionários distribuídos
em diferentes Estados", ressalta, in-

formando que a cada dez MBAs de-
senvolvidos pela Dom Cabral somen-
te um é customizado.

Também com restrições ao MBA in
company, a University of Pittsburgh,
que há seis anos atua no mercado bra-
sileiro de pós-graduação, defende que
as empresas encaminhem seus altos
executivos para cursos abertos, nos
quais é possível o intercâmbio com ou-
tras realidades. "Os cursos por enco-
menda são mais indicados para cola-
boradores do nível gerencial, que pre-
cisam ser alinhados do ponto de vista
do conhecimento", afirma a diretora
da universidade no Brasil, Cristina
Marcondes Machado. Para ela, as em-
presas têm de tomar cuidado para não
promover o nivelamento de seus exe-
cutivos, o que reduz o estímulo daque-
les que buscam uma posição de desta-
que. "É papel da organização incenti-
var e preservar seus talentos", destaca.

Diante desse cenário, as corpo-
rações devem se ater a certas precau-
ções na hora de decidir contratar uma
pós-graduação sob encomenda. Segun-

do o consultor Francisco Britto, sócio-
diretor da Boyden Global Executive
Search, é necessário traçar um retrato
da organização. "Primeiro, deve-se es-
tabelecer as competências pretendidas.
Em seguida, identifica-se uma meto-
dologia de avaliação de tais competên-
cias. E, finalmente, realiza-se uma
avaliação dos funcionários, por meio
de entrevistas e simulação de proble-
mas", orienta Britto, salientando que
somente com base nesse retrato é pos-
sível indicar qual o tipo de MBA e
qual instituição poderá atender às ne-
cessidades da empresa.

"Se o objetivo, em geral, é aumen-
tar o nível cultural das pessoas, o MBA
é uma saída fácil. Se a meta é buscar a
melhoria de desempenho dos indiví-
duos e melhores resultados no futuro,
o ideal é promover a manutenção des-
sa educação", argumenta Rolando
Pelliccia, da Hay Group, defensor de

Alunos durante curso
da University of Pittsburgh:

intercâmbio com outras realidades
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programas continuados, como a cria-
ção de universidades corporativas.

Seguindo esse modelo, um exem-
plo é a atuação da Universas, Univer-
sidade Corporativa da SulAmérica,
que está subdividida em quatro esco-
las: Desenvolvendo Líderes; Potencia-
lizando o Negócio; Formando Profis-
sionais; e Conhecendo a Empresa. Ao
todo são dez cursos presenciais e dez
cursos de e-learning com duração,
carga horária e número de participan-
tes distintos. São oferecidas oportu-
nidades de treinamento a distância,
acompanhado por tutores que estão
sempre acessíveis, respondendo dú-
vidas por e-mail. "É importante que
tenhamos um conhecimento uniforme
dentro da empresa sobre assuntos es-
senciais, para podermos prover o me-
lhor serviço aos nossos clientes", ana-
lisa Maria Helena Monteiro, vice-
presidente de RH e Administração,
anunciando que, em breve, a Univer-
sidade Corporativa da SulAmérica
estará disponível para corretores.

Finanças, marketing, comunica-
ção, logística, empreendedorismo,
gerenciamento de projetos, desen-

volvimento humano, direito e, até
mesmo, artes e história da cultura
estão entre os infindáveis temas que
podem ser alvo de uma pós-gradua-
ção em gestão empresarial. Com
tantas possibilidades, não é tarefa
fácil decidir que caminho tomar.
"Existem empresas que são focadas
na qualificação dos seus profissio-
nais e investem constantemente nes-
ses cursos, outras buscam esse mo-
delo quando necessitam de treina-

Vivo Aprendendo: programa para alinhar as estratégias e competências da empresa

Gallo, do GVpec: sem
abrir mão da visão acadêmica

mentos específicos; sem falar na
movimentação econômica do país,
que tem impacto direto no desenvol-
vimento dos projetos", avalia Janaí-
na Guimarães, gerente comercial da
Brazilian Business School, sediada
em São Paulo, que aposta nos Mer-
cados Globais como a próxima on-
da de especializações.

Já para a coordenadora de MBA
da Universidade Gama Filho, no Rio
de Janeiro, Ricamar Maia, existe uma
demanda crescente para cursos di-
recionados para a ética nas organi-
zações e responsabilidade social.
"Ainda não elaboramos MBAs nes-
sas áreas, mas tem aumentado o nú-
mero de discussões sobre tais ques-
tões", atesta, lembrando que, além de
todos os programas de pós-gradua-
ção e educação continuada, a Gama
Filho promove treinamento sob me-
dida, com cursos, palestras e semi-
nários de reciclagem profissional.

Na disputa por esse mercado em
ascensão, as instituições de ensino
não apenas têm procurado atender
às demandas das empresas, como
buscam, elas mesmas, atualizarem-
se, identificando os novos rumos. A
Universidade Presbiteriana Macken-
zie, de São Paulo, por exemplo, tem
se empenhado para antecipar a evo-
lução do mercado. "A instituição
vem buscando estar à frente das ten-
dências, oferecendo cursos de acor-
do com a necessidade e a rotina de
cada cliente, mas também identifi-
cando qual deverá ser o foco de mer-
cado nos próximos tempos. Por
exemplo, estamos oferecendo, nes-
te momento, o curso de comerciali-
zação de energia elétrica no merca-
do livre", afirma Waldomiro de Oli-
veira Barbosa Júnior, assessor de
negócios da universidade.
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