
A ARGENTINA Maria de los Angeles
Arbesu pode passar um dia inteiro ven-
do novela. E não é por preguiça. Como
coordenadora de produção internacional
da Telefe, ela atua como um radar que
recolhe novas idéias e conteúdos para a
TV do Grupo Telefônica, cuja estação
na Argentina vende grande parte de seus
formatos ao exterior.

"Busco informação compulsivamente e
janto televisão", ri Maria de los Angeles,
que está há oito anos nos estúdios da rede
em Buenos Aires, além de possuir outras

* experiências na área. A tarefa de Maria é
| descobrir quais formatos são vendáveis,
S apresentar idéias e analisar materiais.

E, ainda que esteja lotada de trabalho e
tenha a agenda cheia, em abril passado
ainda se animou a se inscrever no MBA
de Entretenimento e Mídia da Universi-
dade de Palermo, primeira instituição da
América Latina que oferece um curso
voltado para o show business.

O caso dessa escola argentina é uma
mostra de que nas universidades e nos
centros de formação executiva da região
os MBAs não-tradicionais começam
a proliferar. Em suas ofertas de MBA,
essas instituições passaram a incluir ter-
mos como: indústria de entretenimento,
moda, publicidade, meios digitais, saúde,
administração de empresas de biotecno-

logia, agrotecnologia, logística; entre
outros conceitos que as diferenciam das
matérias típicas associadas a um mestrado
em negócios.

Moda, inovação, vanguarda executiva
ou simples vontade de ampliar os negócios
dos MBAs? A academia afirma que não
se inventa nada e que somente respondem
a inquietudes das empresas.

No Brasil, por exemplo, o MBA em
Logística oferecido pela escola de ne-
gócios Coppead, no Rio de Janeiro, tem
sua origem em 1998, quando a instituição
ministrava cursos curtos sobre diferentes
temas logísticos - como transporte e gestão
de estoque. Em 2000, uma companhia



solicitou ao Coppead um curso de longa
duração. Como o número de alunos não
justificava comercialmente a organização
do curso, a instituição brasileira convidou
executivos de outras cinco empresas. E
assim dava início ao MBA em Logística.
"Este ano o MBA já está em sua oitava
turma", diz Kléber Figueiredo, vice-diretor
de educação executiva do Coppead

No espanhol Instituto de Empresa (IE),
a criação de MBAs não-tradicionais, está
ligada a oportunidades de mercado, ou
nichos de negócio que não são explorados
em seu potencial. Por exemplo, no caso
do mestrado em gestão esportiva, o IE
aposta em levar a profissionalização a
uma atividade administrativa onde "há
corrupção, pouca transparência, falta de
rigor nos aspectos de negócios, e ética", diz
Gerardo Seeliger, diretor desse programa
no IE, de Madri.

Segundo Seeliger, o tema se torna

delicado porque o déficit de managers e
conselheiros é diretamente proporcional
à atividade comercial e aos lucros milio-
nários gerados pelo mercado mundial do
esporte. Assim, executivos improvisados
acabam organizando eventos esportivos
de grande potencial comercial como a
Copa América; que em sua última edição,
realizada na Venezuela, gerou negócios
avaliados em US$ 500 milhões. Para
citar outro exemplo, basta olhar as cifras
olímpicas: a rede norte-americana NBC
pagará US$ 1,18 bilhão pelos direitos

de transmissão dos jogos de verão de
2012. Muito dinheiro e muita atividade
empresarial - patrocínios, direitos te-
levisivos, transferências de jogadores,
merchandising - que estão nas mãos de
"pessoal não-qualificado: administradores
que desconhecem o mercado do esporte,
ex-esportistas, parentes de jogadores",
aponta Seeliger, que trabalhou no Mé-
xico, no comitê organizador do Mundial
Fifa 1986.

Para Sérgio Torres, diretor-geral do
escritório mexicano da Mercer Human
Resource Consulting, não surpreende a
proliferação de MBAs em temas não-
tradicionais. Apesar de concordar que as
empresas estejam enfrentando ambientes
diferentes - mercados digitais, novas formas
de interação com sócios e consumidores
-, Torres considera que essas especiali-
zações também têm relação com o fato
de que "o MBA por si só está deixando
de ser o grande diferencial". Já não basta
ter um MBA, é preciso ter um que esteja
relacionado com as tendências mais fortes
do mundo dos negócios.

A executiva da Telefe considera que
seu MBA não-tradicional é vital para

subir na organização, apesar de ela já
ter anos de experiência no negócio. "A
tecnologia muda todos os dias e tenho
que estar atualizada na teoria", diz Maria
de los Angeles.

Entretanto, os MBAs - tradicionais ou
inovadores - ainda estão longe de causar
mudanças radicais na prática de recursos
humanos das empresas. "As companhias
não buscam o executivo com menção hon-
rosa em seu MBA", diz Torres. "Seguem
avaliando seu desempenho, atributos pesso-
ais, capacidade de auto-desenvolvimento,

habilidade empreendedora... Não se trata
da matéria aprendida no MBA, mas da
habilidade para usar o que foi aprendido
em proveito do negócio."

A Escuela de Graduados en Adminis-
tración y Dirección de Empresas (Egade)
do Instituto Tecnológico de Monterrey,
conta com alguns MBAs especializados
- como o do Global Business & Strategy
-, mas privilegia o desenvolvimento de
especialidades dentro de seus mestrados
em gestão de negócios. "Se vários alunos
de MBA querem se especializar em um
tema específico, consideramos abrir essa
área", diz Antônio Dieck, diretor de MBA
do Egade. "Se suas ambições vão além
de especializar-se nas diferentes áreas da
companhia, é muito valioso estudar pro-
gramas com uma concentração mais afim
com nossos interesses", diz o mexicano
Ornar Rojas, aluno do Global Business
& Strategy no Egade. Ou, como disse a
argentina Maria de Los Angeles, ainda
que o MBA seja pouco convencional,
ele é vital para crescer no trabalho dela."
Mais ainda, Maria teve a possibilidade
de ouvir Al Lieberman, criador e diretor-
executivo do MBA em Entretenimento,
Mídia e Tecnologia da Universidade de
Nova York: "É um prazer escutar pessoas
desse nível."

Nesse sentido, a América Latina, diz
Figueiredo, do Coppead (onde a matricula
de alunos se divide 30% em MBAs não-
tradicionais e 70% em MBA clássicos),
a especialização dos mestrados deve ser
buscada nos temas que sejam relevantes
para os alunos e seus setores de atuação,
mesmo que esses temas pareçam distan-
tes das grandes tendências empresariais.
"Em países como Chile e Argentina, por
exemplo, um MBA dedicado à indústria
do vinho faz todo o sentido", afirma. O que
também se reflete no contexto brasileiro,
onde as necessidades de algumas regiões
do país impulsionaram o desenvolvimento
de uma ampla oferta de MBAs na indústria
da moda e no setor petroquímico.

A busca de um diploma de MBA
terá que se tornar mais rigorosa. Por
isso pessoas como Maria, que desejam
crescer profissionalmente, talvez possam
saber responder à pergunta: "Um MBA,
para quê?" •
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