
Instituições de
ensino apostam no
crescimento dos
cursos de
especialização em
gestão de pessoas

RH
na sala de aula

A mudança no papel do RH
e o fortalecimento dos líde-

res como gestores de pessoas têm
contribuído para uma procura cada
vez maior de cursos de especializa-
ção, incluindo MBA, nessa área. De
administradores de empresas a his-
toriadores, passando por psicólogos
e pedagogos, é amplo o perfil de
quem participa desses programas, se-
gundo alguns coordenadores de cur-
sos de pós-graduação ouvidos por
MELHOR- Gestão de Pessoas. Para
aqueles que desejam voltar aos ban-
cos escolares, apresentamos uma re-

lação com 47 cursos, entre especia-
lização e MBA, espalhados em 12
Estados do Brasil e no Distrito Fe-
deral (confira a partir da pág. 52).

Para Maria das Graças de Pinho
Tavares, uma das coordenadoras do
curso Gestão Avançada de Recursos
Humanos da Pontifícia Universida-
de Católica (PUC) de Minas Gerais,
as novas demandas sobre o RH nas
organizações têm levado muitos
profissionais a procurarem uma
reciclagem com maior profundida-
de do que a oferecida por cursos de
curta duração a que eles tradicional-

mente lançavam mão. Isso faz com
que a busca por cursos de especiali-
zação nessa área tenda a crescer,
fazendo com que a própria univer-
sidade crie novas estratégias para dar
conta dessa demanda.

Prova disso é que a instituição
pretende abrir, este ano, mais dois
cursos: um no interior do Estado de
Minas Gerais e outro em parceria
com uma instituição sindical. "Esse
curso também tem sido ministrado
em Moçambique, onde já estamos
com uma segunda turma. Trata-se de
um convênio da PUC Minas com
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uma instituição de ensino superior
em Maputo. É o mesmo programa,
as mesmas disciplinas, o mesmo
material didático e os mesmos pro-
fessores", diz. Além disso, Maria
das Graças revela que a universida-
de está em negociação para ofere-
cer o curso em um dos Estados do
Nordeste do Brasil.

Outra instituição que também
está expandindo sua atuação é a
Fundação Getulio Vargas. Segundo
Maria Elizabeth Johann, coordena-
dora do MBA em Gestão de Pessoas
do FGV Management, a escola man-
tém, atualmente, 17 turmas em an-
damento pelo país, com uma média
de 35 componentes por turma. "Ou
seja, são cerca de 600 alunos em
cidades como Porto Alegre, Join-
ville, Curitiba, Bauru, Sorocaba,
Campinas, Belo Horizonte e Ma-
naus. O MBA em Gestão de Pesso-
as foi criado em 2004 com apenas
uma turma no primeiro semestre e,
além das que temos, já estamos fe-
chando pelo menos mais seis em
diversas cidades", comemora.

Maria Elizabeth acredita que exis-
te uma relação direta entre o aumen-
to da procura e a valorização do de-
partamento de recursos humanos
mais estratégico. "Esse é o conceito
de gestão de pessoas. Em vez de ati-
vidades operacionais, a área tem con-
quistado cada vez mais uma visão
estratégica, tornando-se responsável
pela adoção de políticas que têm
como objetivo o crescimento dos ne-
gócios da empresa", observa.

Norma Brandão, coordenadora do
curso de especialização em gestão de
recursos humanos da Universidade
Estácio de Sá, do Rio de Janeiro,
também destaca que a crescente pro-
cura por cursos de pós-graduação em
gestão de pessoas seja motivada pela
necessidade de atualização constan-
te de todos os profissionais que es-

tão no mercado de trabalho ou que
pretendem entrar. "Na era do conhe-
cimento, os cursos de especialização
contribuem para uma excelente atua-
lização e, especialmente, uma rica
troca de experiências, aumentando a
qualidade do aprendizado, fazendo
com que o retorno para o aluno e para
a empresa em que está trabalhando
seja visível já durante o curso", diz.

Mas quem é que freqüenta essas
aulas? José Roberto Lages de Sousa,
coordenador do programa da Univer-
sidade Veiga Filho, do Rio de Janei-
ro, lembra que, há alguns anos, esses
cursos eram quase exclusivos para ad-
ministradores de empresas e psicólo-
gos. "No entanto, atualmente, temos
em nossas turmas médicos, engenhei-
ros, pedagogos, advogados, assisten-
tes sociais e, até mesmo, pessoas com
formação em letras e história", conta.
A razão dessa diversidade nas turmas,
segundo o professor, está no conceito
cada vez mais difundido de que todo
gerente é um gerente de RH também.
"Ele administra pessoas o tempo
todo", afirma Sousa.

Maria Elizabeth, da FGV, corro-
bora essa tese e destaca que a pro-
cura tem sido por aqueles profissi-
onais que estão prestes a assumir a

liderança de equipes das empresas.
"São gestores que buscam entender
melhor o papel da gestão de pes-
soas", complementa.

Esse reflexo da valorização da ges-
tão das pessoas nas organizações, no
aumento da procura desses cursos
por profissionais de outras áreas,
também é verificado na Universida-
de Estácio de Sá, do Rio de Janeiro,
conforme relata Norma Brandão.
"Isso mostra, também, uma preocu-
pação dos alunos em tentar atender a
competitividade por meio do auto-
desenvolvimento de suas competên-
cias gerenciais", acrescenta.

Ferramentas
Ainda sobre o perfil desse públi-

co, Aguinaldo Neri, coordenador do
curso Especialização do Potencial do
Humano nas Organizações, da PUC
de Campinas (SP), revela que a prin-
cipal característica é a do profissio-
nal que quer atualizar e melhorar as
suas ferramentas e tecnologias para
desenvolver potenciais. "Nossos alu-
nos são principalmente de RH, mas
também temos tido participantes de
escolas, organizações não-governa-
mentais e de quem precisa trabalhar
com jovens, adultos e portadores de
deficiência com qualidades a serem
desenvolvidas", diz. Ele lembra, ain-
da, que uma das melhores mono-
grafias apresentadas no curso foi fei-
ta por um engenheiro da área de ven-
das e não por um profissional da área
de RH: desenvolvimento do potencial
intuitivo em equipes de vendas.

O coordenador da PUC Campinas
acredita que a procura por um curso
voltado ao desenvolvimento huma-
no que atenda a interesses tanto de
empresas quanto de outras organiza-
ções ou profissões deva aumentar nos
próximos anos. "A cada dia que pas-
sa fica mais claro que o grande dife-
rencial entre empresas ou sociedades
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é a forma pela qual aproveitam o seu
potencial humano disponível. Os de-
safios da sociedade para integrar
novas levas de trabalhadores e apro-
veitar ao máximo o potencial dos que
já estão incluídos estão exigindo o
desenvolvimento de novas tecnolo-
gias de ensino para a área de RH e
para os centros de formação de pro-
fissionais", explica.

A valorização do capital intelectual
nas empresas, segundo Francisca Ja-
nete da Silva Adelino, coordenadora
geral do programa de pós-graduação
lato sensu da Facex, do Rio Grande
do Norte, também é a principal ra-
zão dessa boa expectativa para o fu-
turo. "No mundo competitivo de ho-
je, o sucesso dos negócios não de-
pende apenas de preços baixos, pro-
dutos de qualidade e entregas pon-
tuais. Esses atributos, que eram tidos
como vantagens competitivas ante-
riormente, agora são apenas pré-re-
quisitos para a empresa permanecer
no mercado." Assim, continua ela, as
regras da competitividade estão in-
terligadas à capacidade de aprovei-
tar ao máximo as competência dos
empregados para enfrentar a concor-
rência do mercado globalizado. "E
as maiores oportunidades são para
profissionais que procuram manter-
se atualizados por meio de uma edu-
cação continuada", acrescenta Fran-
cisco Bastos, coordenador do curso de
especialização da Universidade Pau-
lista (Unip), de São Paulo. (Colabo-
rou Matheus Pichonelli)
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