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Da escola
para a

EMPRESA
Aproveite o projeto de conclusão de MBA para
impulsionar sua carreira POR MAURÍCIO OLIVEIRA

S
e você tem pela frente a ta-
refa de preparar seu tra-
balho de conclusão do
MBA (Master in Business

Administration), nem pense na
tradicional abordagem teórica
que apenas cita um autor atrás
do outro, ou então naquele man-
jado estudo de mercado para criar
um negócio que você não tem a
menor intenção de levar adian-
te. Hoje, o que pode contribuir
de verdade para a sua carreira é
um projeto prático, que seja ba-
seado em uma situação real e tra-
ga resultados concretos para a
empresa em que você trabalha.
"É isso que as empresas esperam
de seus funcionários que fazem
o curso e é isso que leva um alu-
no a se destacar na sala de aula

diante de colegas e professores",
diz Alberto Matias, coordenador
de MBAs da Fundação para Pes-
quisa e Desenvolvimento da Ad-
ministração, Contabilidade e Eco-
nomia (Fundace),braço da Uni-
versidade de São Paulo em Ribei-
rão Preto, interior paulista.

A experiência do engenheiro
paulista Ricardo Destro Júnior,
de 30 anos, que concluiu no ano
passado o MBA em administra-
ção de negócios da Fundace, é
simbólica. Para ele, o projeto so-
bre planejamento estratégico e
controle financeiro só faria sen-
tido se aplicado em uma empre-
sa de verdade. Como precisava de
uma "cobaia" de médio porte, ofe-
receu assessoria gratuita a um
amigo, Maurício Momesso, dire-

tor industrial da Destilaria Mo-
messo, em Mineiros do Tietê, São
Paulo, que produz 8 milhões de
litros de aguardente por ano e tem
60 funcionários no auge da safra
da cana-de-açúcar. "Ricardo iden-
tificou pontos críticos da nossa
produção e implantou planilhas
de controle que contribuíram
muito para evitar desperdícios e
aumentar a produtividade", diz
Maurício. Segundo ele, o ganho
imediato foi de 10% e deve ser
melhor neste segundo ano, por-
que os funcionários já estão ha-
bituados ao controle e mais cien-
tes da importância do processo.

Além da gratidão do amigo, a
experiência trouxe benefícios di-
retos para a carreira de Ricardo.
Ele soube por um colega do MBA



que havia uma vaga para enge-
nheiro de automação industrial
na Citrosuco, gigante do merca-
do de suco de laranja e maçã, se-
diada em Matão, São Paulo. Par-
ticipou do projeto de seleção e foi
contratado, deixando a área ad-
ministrativa da Telefônica, onde
trabalhava na época. "Foi uma
troca sintonizada com minha
perspectiva de carreira, que re-
presentou um ganho salarial sig-
nificativo." O gerente corporati-
vo de engenharia industrial da
Citrosuco, Paulo Henrique Tei-
xeira Lutz, responsável pela con-
tratação de Ricardo, diz que o
projeto de conclusão do MBA foi
como a cereja do bolo no currí-
culo de Ricardo. "O projeto fun-
cionou como um chamariz para

que ele tivesse a oportunidade de
mostrar todas as suas credenciais,
que incluem a passagem por em-
presas de diversos setores e uma
boa formação técnica".

O SEU CHEFE ESTÁ DE OLHO
O exemplo de Ricardo deixa cla-
ro as chances que ele teria perdi-
do se optasse por um projeto de
conclusão burocrático. Quem faz
isso, a propósito, pode não ape-
nas desperdiçar oportunidades
de crescimento como prejudicar
a carreira. Especialmente quan-
do o MBA é patrocinado pela em-
presa, existe a expectativa de re-
torno imediato e, de preferência,
mensurável do investimento. "Es-
pera-se que o aluno use as mui-
tas horas dedicadas ao trabalho

de conclusão para algo que seja
realmente útil, até porque o
aprendizado se torna muito mais
efetivo quando uma mera hipó-
tese é substituída pela realidade
do mercado", afirma Alceu Quei-
roz, coordenador-geral dos cur-
sos de MBA da Fundação Dom
Cabral, em Belo Horizonte.

Por isso mesmo, nos cursos da
Dom Cabral os projetos de con-
clusão devem ser baseados na rea-
Edade profissional dos alunos. Eles
devem identificar um problema
relevante na empresa para a qual
trabalham e encontrar, nos esca-
lões acima, um sponsor (patroci-
nador, tutor) que confirme a per-
tinência da idéia e ajude a abrir
portas para a realização do pro-
jeto — tudo isso com a supervi-
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são dos professores do curso. "É
importante, também, que o pro-
jeto tenha relação direta com o
que foi estudado no MBA, que o
aluno tenha afinidade com o te-
ma e vislumbre nele a possibili-
dade de impulsionar a carreira na
organização" diz Alceu.

No caso da economista catari-
nense Rosângela Koepsel, de 41
anos, há cinco diretora adminis-
trativa da Auccon, revendedora
de máquinas de confecção sedia-
da em Blumenau, Santa Catari-
na, o projeto de conclusão de
MBA em gestão de negócios na
Fundação Getulio Vargas (FGV)
resultou na abertura de uma no-

va unidade da empresa, a Auccon
Consultoria Integrada. No pri-
meiro ano de funcionamento, a
consultoria fez o faturamento do
grupo crescer 30%. Como Ro-
sângela é remunerada por comis-
sões sobre as vendas, sua renda
cresceu na mesma proporção.
Mas a oportunidade que ela teve
para colocar seu projeto em prá-
tica — contou desde o começo
com o apoio dos proprietários da
empresa para levar a idéia adian-
te —ainda é rara entre os alunos
de MBA da FGV em Blumenau.
O coordenador do programa,
Marcelo Castro, diz que há resis-
tência das empresas da região.

"Como nem todo aluno tem a
possibilidade de aplicar o proje-
to no lugar em que trabalha, te-
mos oferecido consultoria gra-
tuita às associações industriais,
mas por uma questão de cultura
ainda há muito receio em abrir
números e permitir interferência
externa", explica.

Para o gerente-geral de teleco-
municações da Petrobras, o en-
genheiro carioca Heden Cruz, de
52 anos, o MBA de gestão inter-
nacional pelo Ibmec do Rio de
Janeiro foi um fator importante
para a promoção do cargo de
consultor técnico, que ocupa
atualmente. No projeto de con-



clusão do curso, ele desenvolveu
uma metodologia para aumen-
tar o grau de padronização da tec-
nologia utilizada nas diversas uni-
dades da empresa. O trabalho
passou da teoria à prática e está
na primeira fase de aplicação —
a formação de grupos temáticos
que reúnem representantes das
diversas áreas de telecomunica-
ções da empresa. "A eficácia des-
sas reuniões será medida por um
sistema de avaliação que quanti-
fica elementos supostamente sub-
jetivos, como o grau de interação
entre os participantes. A idéia fi-
nal é construir um caminho pa-
ra chegar à inovação, algo vital
para uma empresa do porte da
Petrobras", diz Heden.

NEGÓCIO E LAZER
Quanto mais resultados práticos
os projetos de MBA trouxerem
às empresas, melhor para as es-
colas de negócios. Isso reforça a
reputação dos cursos e ajuda a
convencer as corporações a in-
vestir em educação continuada.
De olho nessa tendência, a Strong,
parceira da FGV na região do
ABC Paulista, há três anos publi-
ca um livro com a íntegra dos me-
lhores projetos de MBA de cada
ano — um reforço para o currí-
culo dos autores selecionados. A
edição de 2005 teve 12 projetos
destacados em quase 800 pági-
nas. Com tiragem de 4 000 exem-
plares, foi distribuída entre alu-
nos da FGV e bibliotecas de uni-
versidades de todo o país.

O melhor de tudo é quando o
trabalho de conclusão de MBA
alia utilidade e prazer. Foi essa
combinação perfeita que conse-
guiu o analista de sistemas Rogé-
rio Maciel, paulista de 35 anos,
analista de negócios da multina-
cional norte-americana Compu-

e usou uma ferramenta de pla-
nejamento baseada na minha
monografia", diz Rogério.

Embora o ciclismo seja uma
atividade essencialmente indivi-
dual, o planejamento foi uma boa
oportunidade para praticar o tra-
balho em grupo. Quatro colegas
de MBA ajudaram Rogério a fa-
zer o planejamento e prever pos-
síveis problemas. Ele convidou
um primo para acompanhá-lo na
viagem. Os dois partiram com

ter Sciences Corporation (CSC),
com 80 000 funcionários ao re-
dor do mundo. Para testar na prá-
tica os conhecimentos que adqui-
riu ao estudar gerência de proje-
tos na Fundação Getulio Vargas
de São Paulo, ele planejou e exe-
cutou, em um período de dez dias
em setembro do ano passado, um
passeio de l 500 quilômetros de
bicicleta entre Paso de Los Libres
e Mendoza, na Argentina. "Foi
uma excelente idéia, totalmente

sintonizada com os princípios de
valorização do esporte, em par-
ticular o ciclismo, pregados pela
empresa", afirma o chefe dele,
Paulo Azevedo, gerente de tecno-
logia da informação da CSC, que
patrocina uma equipe de ponta
no ciclismo internacional .Algu-
mas das metodologias aplicadas
por Rogério, como a planilha
WBS, que correlaciona todos os
produtos e subprodutos gerados
por um projeto e ajuda a estabe-
lecer a melhor ordem de execu-
ção, estão sendo adotadas pela
CSC no Brasil. "Um colega aca-
bou de implementar uma nova
fábrica no interior de São Paulo

um roteiro detalhado e orçamen-
to para compra de acessórios,
hospedagem, alimentação e me-
dicamentos, entre outros itens.
Nem assim tudo saiu como espe-
rado. "A orientação errada de um
pedestre resultou em uma hora
adicional de pedaladas, algo crí-
tico quando a meta é percorrer
150 quilômetros por dia", lembra
Rogério. "Situações como essa
mostram que, por mais cuidado-
so que seja o planejamento, sem-
pre ocorrem imprevistos e é pre-
ciso aprender com eles. Nesse ca-
so, confirmei que é fundamental
trabalhar com fontes confiáveis
de informação." L
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