


MBA e especialização são pós-gra-
duações consideradas pelo Ministério
da Educação como lato sensu, que em
português significa "em sentido amplo".
Cada uma, no entanto, oferece bene-
fícios específicos e é indicada para pú-
blicos muito diferentes. Enquanto a
especialização é uma oportunidade para
um profissional, recém-formado ou
não, se aprofundar em um tema especí-
fico, o MBA invariavelmente é cursado
por pessoas com cargos gerenciais, ou
mais altos, com mais de dez anos de ex-
periência e que, apoiados pela corpora-
ção em que trabalham, pretendem alçar
vôo em sua carreira (veja mais no qua-
dro nesta matéria). "Os MBAs prepa-
ram os profissionais para uma visão
holística e integrada da organização,
não apenas para ser um especialista em
uma área da administração", diz Adal-
berto Américo Fischmann, diretor edu-
cacional da FIA.

E as empresas buscam nessas ins-
tituições de ensino novos talentos. "In-
formalmente, algumas nos procuram
para indicarmos alguns nomes de alu-
nos que se destacam", firma Tharcisio
Souza Santos, diretor do MBA Execu-

tivo da Faap (Fundação Ar-
mando Álvares Penteado).
Mas se a pessoa está desem-
pregada nem pense em ten-

tar entrar em um MBA -
os cursos geralmente só
aceitam pessoas em ati-
vidade profissional.

No Coppead (ins-
tituto de pós-gradua-
ção e pesquisa em ad-
ministração da Uni-
versidade Federal do
Rio de Janeiro), o
candidato deve estar
em cargo de gerência
por, no mínimo, cinco
anos (idealmente dez).
Segundo Vicente Fer-
reira, vice-diretor exe-
cutivo, o instituto ainda
reserva vagas para her-

deiros de empresas
brasileiras e peque-
nos empresários. "Em-

bora essas pessoas não conheçam a

complexidade de uma grande empresa,
têm uma visão da sua corporação, ainda
que pequena, como um todo, o que é
muito importante para a troca de ex-
periências em sala de aula", diz.

MERCADO EM ASCENSÃO
Com a economia em crescimento, o

mercado de trabalho abre vagas cada
vez mais especializadas e demanda por
profissionais sempre mais e mais gaba-
ritados. A instalação de empresas es-
trangeiras, sobretudo na área de mer-
cado de ações e no setor de serviços, re-
quer um quadro de funcionários com
know-how ainda não conquistado pelos
brasileiros - são cargos novos para ativi-
dades ainda incomuns por aqui. Isso
não significa necessariamente que se
precise de um MBA para alcançar essas
vagas. "Há diversas funções que antes
não existiam e oportunidades de o pro-
fissional chegar a até elas sem ter a for-
mação técnica adequada", diz Fábio
Saad, gerente da Robert Half, consul-
toria internacional especializada em
recrutamento.

Ele cita algumas operações em mer-
cado de capitais que estão em desenvol-
vimento no Brasil, como Equity Re-
search. Nesse caso, não vale a pena sair
do País para estudar um MBA, ou esco-
lher uma escola nacional: os profissio-
nais que trabalham na mesa de opera-
ções do mercado de ações possuem ca-
pacidades suficientes para atuar na nova
área. "O mercado está muito aquecido e
a existência de poucos profissionais ga-
baritados permite essa movimentação",
afirma Saad. Mas isso é um quadro
atual, sobretudo na área de ações e in-
vestimentos, e que pode mudar em
poucos meses.

Na década de 90, ao contrário, mui-
tos profissionais estavam se formando e,
num primeiro momento, existiu a ne-
cessidade de as empresas usarem mais
critérios na seleção de seus talentos - o
que significa valorizar pós-graduações.
Essa mudança na avaliação também
partiu de multinacionais, que sempre
valorizaram mais a formação do pro-
fissional do que as brasileiras. Fábio
Saad explica: "quanto mais baixo é o
cargo, maior peso tem a experiência

acadêmica. Para cargos de gerência, a
vida profissional passa a ter mais im-
portância. Mas quando chega aos car-
gos top, o lado acadêmico pesa muito,
principalmente se a vaga for de uma
organização multinacional que está
abrindo operações no Brasil". Para em-
presas estrangeiras que estão pisando
em mercado ainda desconhecido, o di-
ploma se torna uma legitimação da
competência do executivo.

DIVERSIDADE
Entre os cursos de pós-graduação

lato sensu de maior procura, os de lide-
rança têm destaque. "Está cada vez mais
difícil alinhar a gestão de pessoas com as
estratégias e metas da organização. A
maior procura é a dos cursos que real-
mente ensinam sobre liderança", comen-
ta Otávio Moraes, reitor da CBS (Ce-
depe Business School). Ainda que lide-
rar seja uma competência difícil de ser
atingida por muitos executivos, as insti-
tuições de ensino procuram aparar ou-
tras arestas do gestor brasileiro. Aulas de
competências individuais ainda são um
forte apelo entre as disciplinas ofereci-
das nas pós-graduações, mas existem
ainda outros diferenciais. E quem defi-
ne isso é o próprio mercado.

A Faap, por exemplo, lançou em
2004 o MBA em gestão de luxo. "Esse
segmento cresce mais que a economia:
abriu as portas para marcas estrangeiras
entrarem e para outras nacionais ganha-
rem espaço no mercado internacional",
afirma Silvio Passarelli, diretor e ideali-
zador do curso. Para ele, luxo é design e
o sucesso do mercado de luxo é muito
mais subjetivo do que outros setores da
economia. Por isso, o programa oferece
a possibilidade de o profissional rever e
construir seus conceitos sobre uma base
sólida de teorias de mercado, negócios e
arte. Cada nova turma (que tem apenas
25 alunos por ano) congrega profis-
sionais de diferentes setores, como jóias,
moda, decoração, bancos e shoppings.

Se o mercado de luxo ganha espaço
em sala de aula por conta do aumento
dos negócios no setor, o comércio vare-
jista também atrai os executivos. Se-
gundo o professor Cláudio Felisoni de
Ângelo, coordenador da Fundação





cuidar da área de finanças e vice-versa.
"Isso faz oxigenar a gestão ao mesmo
tempo em que os profissionais ficam
mais preparados para o negócio, já que
conhecem outras áreas da empresa",
afirma Fábio Saad, da Robert Half.
Nesse caso, garante o consultor, a espe-
cialização faz diferença: aquilo que se
viu em sala de aula poderá ser aplicado
na prática.

Há outros profissionais, potenciais
candidatos, a quem a empresa banca
uma pós. Isso acontece, na maioria das
vezes, com os trainees, que já entram na
corporação para assumir cargos de mais
responsabilidade no futuro. Em terceiro
lugar, as empresas buscam uma consul-
toria de recrutamento, que procura
alguém que consiga atender de imediato
à demanda do cliente. Nessa avaliação,
conta mais a experiência técnica e a vi-
vência (as instituições por onde ele pas-
sou, as realizações profissionais e se o
perfil da empresa era similar ao perfil da
nova oportunidade) do que a formação
em si. Encontrar um talento no concor-
rente, então, parece ser mais assertivo.

Com vagas de liderança sobrando
ou não, ainda há empresas que possuem
funcionários de cargos relevantes sem
nem sequer uma especialização. Isso é
preocupante para um País que deseja ser
competitivo lá fora. "Isso dificulta bas-
tante a vida dos subordinados para fazer
MBA. Do lado da chefia, fica o medo
de que eles ocupem seu lugar depois do
curso. E, lamentavelmente, isso existe
em pequenas, médias e grandes empre-
sas", atenta Mário Pascarelli, da Faap.
Ainda bem que, por outro lado, uma
massa significativa de empresários e
diretores estimula a volta de seus exe-
cutivos à sala de aula. Assim como
acontece nos países mais ricos e
desenvolvidos do mundo.

AMADURECIMENTO
Há pouco mais de cinco anos, se um

gerente pedisse apoio da empresa em
que trabalha para fazer um MBA, cer-
tamente receberia um redondo "não"
como resposta. Hoje, existem corpo-
rações que incentivam o profissional a
cursar uma pós, pagam por ela e liberam

o funcionário algumas horas por sema-
na para freqüentar as aulas. Com isso,
ganha o profissional - que na maioria
dos casos é promovido e recebe aumen-
to -, e ganha a empresa - que contará
com uma equipe de chefes motivada,
mais competente e com noções de ges-
tão empresarial, independentemente .da
área em que atua, o que permite crescer
com mais competitividade no mercado.

"Essas empresas enxergam que ho-
je tudo muda rapidamente e as pessoas
precisam se atualizar para continua-
rem competitivas", afirma Mário Pas-
carelli, da Faap. Para os alunos da pós,
as notícias melhoram ainda mais. Se-
gundo Osvino Souza, coordenador do
Programa de Pós-Graduação da Fun-
dação Cabral, "a expectativa normal é
que depois de um ano e meio o parti-
cipante tenha resultados positivos de-
ntro da companhia".

Isso significa que qualquer pessoa
que fizer MBA será promovida ou
conseguirá uma vaga de liderança em
qualquer empresa? Não! Silvana Case,
vice-presidente executiva do Grupo
Catho, consultoria em recursos huma-
nos, é taxativa. "Diplomas são impor-
tantes para conferir segurança e conhe-
cimento. Porém se o candidato não so-
mar a ele os demais requisitos (que a
empresa busca), só servirão para en-
feitar as paredes de sua casa e de seus
pais". Ela cita como aspectos essenciais
para se dar passos largos o comporta-
mento do profissional diante da socie-
dade e das equipes, atitudes de lideran-
ça, autonomia, interesse e disposição
para atingir resultados, comprometi-
mento e inteligência emocional.

Fazer uma pós-graduação torna-se
obrigatório porque a graduação não
parece ser suficiente para as expectativas
das empresas. "Por outro lado, especiali-
zação e MBA são despesas difíceis de
serem encaixadas no orçamento de
grande parte dos brasileiros, ao passo
que essas graduações, sozinhas, não são
garantia de emprego", declara a vice-
presidente executiva do Grupo Catho.
Diante disso, o profissional deve avaliar
muito bem o momento e a pós que deve
cursar. O MBA sugere uma maturidade

e larga experiência profissional adqui-
rida, já que o curso é mais geral e es-
tratégico. Por outro lado, o profissional
júnior deve buscar uma especialização
que seja usada de forma efetiva dentro
da área em que trabalha. "Já o desem-
pregado deveria investir em voltar ao
mercado o mais rápido possível. E um
curso de pós-graduação não dá essa ga-
rantia. Talvez fosse mais interessante
investir em aumentar o networking (re-
de de relacionamento) e participar de
eventos e palestras", sugere Célia Silva,
consultora do Grupo Foco, empresa de
recrutamento de pessoal. E o mesmo
conselho de Fábio Saad, da Robert
Half. "E muito mais fácil se recolocar
por indicação do que por uma empresa
de recrutamento de executivos". Segun-
do ele, o consultor busca o melhor pro-
fissional para aquela área, não importa
se está empregado ou não. "Às vezes, é
melhor trazer o executivo de um con-
corrente do que pegar um desemprega-
do que seja de outra área", finaliza.

Veja nas próximas páginas o que há
de novo nos cursos de pós-graduação
e MBA.





Text Box
Fonte: Consumidor Moderno, a. 13, n. 126, p. 30-37, jun. 2008.




