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A educação continuada é uma das premissas para uma carreira bem sucedida, e quem não estiver 
preparado poderá transformar oportunidades em ameaças, garante o diretor da FIA/USP, Almir 
Ferreira de Sousa. 
 
A busca por uma melhor colocação no mercado de trabalho vai além de uma graduação, saber 
falar dois ou três idiomas e ter conhecimentos em informática. Segundo o diretor da Fundação 
Instituto de Administração (FIA/USP) e professor da Faculdade de Economia e Administração 
(FEA/USP), Almir Ferreira de Sousa, isso tudo é indiscutível e todos os profissionais devem ter 
consciência disso.  
 
A globalização exige esses pré-requisitos. Portanto, o diferencial individual reside em se 
especializar em diversos focos, voltados para uma mesma área. Isto é, a educação continuada é o 
único caminho para se manter atualizado, garantir uma vaga no mercado e alcançar posições 
privilegiadas em uma organização.  
 
VE - Depois que a pessoa faz uma graduação e entra na vida profissional, é importante continuar 
estudando e fazer uma especialização? 
ALMIR FERREIRA - É preciso compreender que existem dois tipos de pós-graduação: stricto senso 
e lato senso. A primeira é o caminho para quem quer seguir a carreira de docente. E aí tem duas 
opções, que são o mestrado e o doutorado. Já a pessoa que quer trilhar um caminho na vida 
empresarial, seja como executivo, empreendedor ou investidor, deve fazer uma especialização. 
Portanto, é indispensável, e não apenas recomendável, que os profissionais tenham a educação 
continuada como princípio absolutamente incorporado a sua vida, pois não dá mais para dispensar 
esse princípio.  
 
VE - Então, para um profissional atingir o sucesso na carreira não precisa necessariamente fazer 
um mestrado ou doutorado?  
ALMIR - Não. Na realidade, para seguir carreira profissional em empresas nem é recomendado 
uma pósgraduação stricto senso. Eu não indicaria porque o mestrado está focado na docência e 
na pesquisa. Se ele tem esse foco, não vai atender de imediato aos interesses da empresa, que é 
justamente o que o profissional quer. Essa aplicabilidade consiste em tudo aquilo o que ele vê na 
escola e aplica imediatamente na empresa. E esse não é o caso do mestrado e do doutorado. 
 
VE - Acha que é recomendável, logo após a graduação, a pessoa fazer uma especialização, ou é 
melhor iniciar a carreira antes?  
ALMIR - Eu acho que o melhor a ser feito após a graduação é dar uma pincelada pelos pontos que 
tenham ficado para trás durante o curso. Quando se forma, ele pensa que talvez tivesse que ter 
lido um pouco mais, se aprofundado mais em determinados temas. Isso é muito comum. Mas o 
indicado é seguir a carreira, e aí, dois ou três anos depois, voltar para a escola e fazer a 
especialização.  
 
Antes disso, vai ser um problema, pois tem muita coisa que durante o curso de graduação sequer 
se consolidou bem. Então, passado esse período, ele estará em melhores condições de aproveitar 
uma especialização, já que percebeu o que se aplica da teoria e o que precisa complementar. Essa 
é a hora. Mas também acredito que, mesmo durante a graduação, ele deve entrar no mercado de 
trabalho, o que acaba servindo como laboratório. 
 
VE - É importante para a carreira fazer cursos de especialização, de tempo em tempo?  
ALMIR - Sem dúvida. A educação continuada é necessária. A pessoa deve fazer cursos de curta 
duração, de acordo com as suas necessidades.  
 



Digamos que um profissional, por exemplo, precise fazer um curso que não tem muito a ver com 
gestão de pessoas, sua área de atuação, como um de finanças e um de marketing. Ele não 
necessita fazer um curso de longa duração para cobrir todos esses aspectos. 
 
Se há mais urgência na área de finanças, por exemplo, pode resolver isso em um curtíssimo 
espaço de tempo. Se fizer um de longa duração, estará momentaneamente assumindo uma 
grande empreitada. Agora, daí para a frente, precisa se manter permanentemente atualizado, 
tanto na área específica como na visão empresarial em geral, porque hoje essa 
superespecialização não é a mais recomendada. 
 
 
VE - Recomenda que um profissional formado em uma determinada área faça uma especialização 
em outra totalmente diferente?  
ALMIR - Se ele for usar esse conhecimento na sua vida profissional, deve encarar isso como sendo 
mandatório. Ele tem de fazer. Agora, se fez graduação em ciências sociais, por exemplo, na 
complementação vai fazer um aperfeiçoamento em marketing, e trabalha com finanças, não tem 
nada a ver uma coisa com outra. Mas existem cursos de graduação, como o de administração de 
empresas, que é generalíssimo e se encaixa em praticamente tudo na gestão empresarial.  
 
Mas se um profissional ficou dois ou três anos focado na tesouraria de um banco, na questão de 
análise de crédito, depois desse período ele vai precisar fazer um curso daquelas questões gerais, 
se quiser subir na organização, ter ascensão profissional . Então, novamente, ele terá de estudar 
coisas que não vai aplicar no momento. Outro exemplo é o graduado em engenharia ou 
odontologia, e que faz um curso de gestão empresarial. Nesse caso, a aplicação profissional não é 
dos conhecimentos da área de formação, mas em gestão empresarial . Dessa forma é 
imprescindível que ele faça, sim. 
 
VE - E o profissional graduado, mas que quer mudar de área, pode fazer isso via especialização ou 
tem de voltar para uma nova graduação?  
ALMIR - Não vejo necessidade alguma de ele ter de voltar para a graduação. Ele precisaria 
simplesmente manter-se capaz de fazer aquilo que as empresas exigem, como ter um curso 
superior, falar duas ou três línguas e ter conhecimentos em informática. Isso sim é fundamental e 
indiscutível. A não ser no caso de cursos como medicina e direito, em que realmente necessitaria 
voltar para uma nova graduação. Mas se ele quer exercer atividades empresariais, não há 
necessidade. 
 
VE - Recomendaria a um profissional que interrompesse a carreira para se dedicar exclusivamente 
a um curso de especialização? 
ALMIR - Recomendar isso é como se você dissesse "vou parar de nadar para fazer um curso de 
natação". Não tem sentido. É uma perda de tempo e um desperdício. Mesmo no caso de um curso 
de imersão total, como um mestrado, que exige dedicação exclusiva, não recomendo. Explico 
melhor: a atividade na academia tem três dimensões, que são a docência, a pesquisa e as 
atividades de extensão. Durante um mestrado, você consegue desenvolver as três. 
 
VE - Hoje, existe a modalidade do curso de especialização in company. Como está esse 
segmento? 
ALMIR - Atualmente, você faz um curso com uma estrutura acomodada à organização. É mais 
barato e atende às demandas específicas das empresas. Além disso, é possível conduzi-lo de 
forma que sirva até como elemento de união de grupo. Ao mesmo tempo, como é mais barato, dá 
para investir e aproveitar muito mais. A tendência de expansão dessa modalidade é grande. As 
empresas que têm massa crítica conseguem fazer um grupo de duas ou três companhias e 
oferecem um curso aos funcionários. Acho que é uma idéia muito boa para deixar de ser usada. 
 



É indispensável, e não apenas recomendável, que os profissionais tenham a educação continuada 
como princípio absolutamente incorporado a sua vida, pois não dá mais para dispensar esse 
princípio 
 
VE - A FIA oferece vários cursos in company?  
ALMIR - Nós atuamos nas três áreas: ensino, pesquisa e consultoria. E a FIA encontra-se apta 
para atender a qualquer demanda. Hoje, temos no campo do ensino, por exemplo, uma demanda 
específica muito grande. A FIA foi classificada recentemente como a melhor escola de negócios do 
Brasil. Já passaram por nós, em treinamento, cerca de 10 mil executivos, seja em cursos in 
company ou abertos.  
 
Temos 14 MBAs em funcionamento e os cursos de pós-graduação lato senso, chamados de 
capacitação gerencial. Esses cursos são abertos, ou seja, qualquer um que se inscreva, que esteja 
dentro da expectativa do processo seletivo, pode participar. Além disso, temos uma quantidade 
muito grande de cursos em empresas como Petrobrás, Caterpillar, Ford, Bradesco, Itaú e Banco 
do Brasil. 
 
 
VE - Então os empresários estão mais conscientes de que é importante oferecer esses cursos aos 
funcionários?  
ALMIR - Sim, eles estão se conscientizando disso. Até porque é uma opção de investimento. 
Treinar os executivos, hoje, significa fazer a empresa ganhar recursos intangíveis. E capitalizar 
para seu ativo humano é fantástico. 
 
VE - Os cursos de especialização são regulamentados pelo MEC?  
ALMIR - Sim, eles têm uma regulamentação. Para pertencer à categoria de especialização há um 
dispositivo estabelecido pelo MEC que determina um mínimo de 360 horas de duração, com aulas 
presenciais. Menos do que isso não pode ser classificado como curso de especialização, e sim 
cursos de aperfeiçoamento profissional, que podem ser de uma hora até quanto se quiser. Outro 
ponto é que a especialização pressupõe alunos graduados. 
 
VE - Como uma pessoa pode selecionar um curso de especialização que valha a pena fazer? 
ALMIR - Vamos dizer que a especialização é a escolha de um serviço, e em qualquer serviço você 
precisa de referências. É importante conhecer a qualidade de quem está oferecendo. Em São 
Paulo, temos instituições sérias que prestam esse serviço. A FIA é a primeira, não tenha dúvida 
disso, mas existem outras tão sérias quanto ela. Agora, o que precisa ser feito é pesquisar e ver 
que tipo de argumentação a instituição tem, as instalações, o tipo de aluno. Todos esses fatores 
contribuem para uma seleção. O valor do investimento não deve ser levado em conta. 
 
VE - Mas são cursos caros...  
ALMIR - Eu não diria que são caros. Eles têm preços altos comparativamente ao nível de renda da 
população brasileira. Não se pode dizer que são caros, porque caro é uma relação entre benefício 
e custo, na qual o custo não se justifica. E para fazer uma avaliação de investimento você tem de 
comparar o quanto os benefícios e os custos representam. E aí os benefícios de um programa de 
desenvolvimento são indiscutivelmente mais altos. 
 
VE - Em uma seleção na busca por emprego, quem tem uma especialização sempre leva 
vantagem?  
ALMIR - Creio que sim. Conversando com colegas tenho percebido os fatores. Há 10 anos, as 
empresas perceberam a necessidade de aperfeiçoamento profissional e muitas pagaram para que 
os executivos fizessem cursos. Pegando 10 anos à frente, hoje, portanto, noto que as empresas já 
passam a exigir, em um processo de seleção, que o candidato tenha esse curso, porque hoje em 
dia eles certamente estão mais disponíveis. Então, as empresas já encaram isso (a especialização) 
como um pré-requisito. Não tenha dúvidas que, em um processo seletivo, quem tem um MBA, um 
curso de especialização, conta mais pontos. 



 
 
 
VE - E o e-learning, aprendizado à distância, também é válido?  
ALMIR - Acho que essa modalidade só não está ainda com a difusão que deveria porque - e aí é a 
minha percepção, não é baseada em pesquisa - os meios para montar um curso de ensino à 
distância são muito caros. Também existem os problemas com direitos autorais. Em uma sala de 
aula você cita um autor, um livro, sem problemas na linguagem corrente.  
 
Mas se você colocar isso em um site, como instrumento didático de ensino, é necessário que haja 
um respaldo melhor. Do contrário, poderá ter problemas de autoria. Mas acredito que, no futuro, 
o ensino à distância será uma saída muito legal para a especialização no Brasil por causa das 
dimensões geográficas. E até pela abrangência que esses cursos têm, pela falta de professores 
especializados, vejo que a solução a médio prazo será o ensino à distância. 
 
VE - Mas é preciso mudar o comportamento para se adequar ao e-learning?  
ALMIR - A disciplina é indispensável, e o ensino à distância pressupõe isso. Então, a pessoa 
precisa realmente de doutrinação, porque é ela quem vai estabelecer a agenda, as atividades, 
enfim, a palavra disciplina sintetiza tudo isso. Mas também não vejo este fato como realmente um 
problema. 
 
VE - Os brasileiros estão estudando mais? 
ALMIR - Eu acho que sim, e graças a Deus. Diria o seguinte: os brasileiros estão estudando mais 
porque mais brasileiros estão estudando. Lamentavelmente, o ensino fundamental e médio 
padecem de problemas crônicos. Talvez precisasse de um mutirão para poder tirar a quantidade 
que nós acabamos tendo no ensino para a qualidade que nós precisamos. Bom, de qualquer 
modo, há essa tomada de consciência que veio pela quantidade, e está na hora de ser pela 
qualidade. 
 
E eu sinto que o brasileiro está estudando mais por uma razão muito simples: é o bonde que está 
passando. Hoje, ou estuda ou estuda. Com o cenário da globalização, o profissional tem uma 
bifurcação, onde ele deve enfrentar o que está vindo e o que está por vir como uma tremenda 
ameaça ou como uma grande oportunidade. O que diferencia, o que descaracteriza, esses dois 
caminhos é a condição desse profissional. Digo mais. Para quem está preparado, a globalização 
significa simplesmente oportunidades, uma atrás da outra. Mas para quem não está preparado, é 
uma grande ameaça. 
 
A tendência de expansão dessa modalidade (cursos in company) é grande. As empresas que têm 
massa crítica conseguem fazer um grupo de duas ou três companhias e oferecem um curso aos 
funcionários. Acho que é uma idéia muito boa para deixar de ser usada. 
 
VE - De um modo geral, acha que os brasileiros estão se preparando?  
ALMIR - Estão tomando consciência. Não há nenhum lugar no mundo que comporte 180 milhões 
de brasileiros. A solução para nós tem de estar aqui. Não dá para pensar que está na Austrália, 
nos EUA. Isso é ilusão. Para você ter idéia, tive recentemente uma reunião com professores dos 
cursos da área de humanas para que possamos introduzir cursos de política em nossas aulas para 
executivos. É, porque essa história de dizer que política é coisa para bandidos não vale. Nós 
precisamos entender que a verdadeira cidadania está na plenitude da democracia, todos 
participando dos problemas e das soluções, e não só assistindo e dizendo quem são os 
responsáveis e as vítimas. 
 
Fonte:<http://revistavidaexecutiva.uol.com.br>. Acesso em 31/1/2006. 


