
Praticar o que aprendeu dá visibilidade a profissional  
 
Estudos de caso ajudam a resolver problemas e desafios na empresa 
 
Não é preciso esperar o curso de MBA acabar para colher bons frutos para a carreira. É na sala 
de aula que se começa a aproveitar o conhecimento. 
 
Nos estudos de caso, o profissional é incentivado a levar os problemas que enfrenta em seu 
trabalho para a classe. Quando devolve o que aprendeu para a empresa, ele já começa a 
ganhar visibilidade. 
 
Outro trunfo para quem faz um bom curso está na carteira ao lado. Quando se tem colegas 
interessantes, manter esses contatos -ou "networking"- é uma ótima maneira de aproveitar os 
benefícios do programa, segundo especialistas. 
 
Além de trocar idéias, o ex-aluno monta uma agenda de contatos para, eventualmente, dar 
outra direção à carreira. 
 
"É essencial ficar em contato com a rede de relacionamentos que fez no curso", ensina o 
"coach" (espécie de conselheiro) de carreira Renato Ricci. "E não é só com os outros alunos, 
mas com os professores também", completa. 
 
Para ele, o aluno não deve se limitar ao que está no programa. "Deve aproveitar a sistemática 
do curso para aprender com as pessoas e ficar atento às oportunidades de informação que não 
estão nos livros." 
 
Continuidade 
 
O aprendizado e a troca de informações devem continuar mesmo após o término do curso. No 
Ibmec São Paulo, por exemplo, o ex-aluno pode continuar acessando os acervos da escola e 
participar de palestras e workshops sobre "coaching". 
 
A idéia é incorporar as competências desenvolvidas no curso. "Muitos apostam em um MBA 
para conseguir promoção, mas não é disso que se trata. O mercado não avalia pelo título, mas 
pela capacidade de resolver problemas", diz Marco Quége, diretor-geral de programas 
executivos da BSP (Business School São Paulo). 
 
Quando o profissional conseguir se mostrar mais capaz de gerar soluções para a companhia, 
deverá usar o que aprendeu e assumir uma postura em que deixe claro que está preparado 
para mais desafios. 
 
Se houver oportunidades, quem conseguir bons resultados poderá até almejar uma promoção. 
"É válido que o profissional faça um planejamento de promoções, mas dentro de seu projeto 
de carreira", afirma Luis Antonio Vilalta, coordenador de programas de pós-graduação lato 
sensu da universidade Anhembi Morumbi. 
 
Formada em marketing, Regina Campelo Maria, 46, resolveu fazer um MBA em gestão de 
marketing. 
 
Sua idéia era se transferir da área comercial -onde atua como vendedora- para a gerencial da 
firma onde trabalha, ou seja, receber uma promoção. 
 
"Converso muito com os gerentes da empresa", conta. "Já tive uma sinalização, estou na 
expectativa de obter uma promoção em 2009." 
 
BENEFÍCIO NA PRÁTICA 
 
Formada em administração, Delma Batista, 46, concluiu um MBA em gestão empresarial em 
2007 e foi promovida logo depois no banco onde trabalha. No cargo de gerente de 



relacionamento, ganhou mais responsabilidades e um adicional de 30% no salário. "O MBA me 
ajudou a ter relacionamento melhor com os colegas. Passei a entender mais de psicologia para 
liderar pessoas." Todo estudo de caso que surgia no curso ela aplicava no banco. "Isso ajudou 
a disseminar conhecimentos", avalia. 
 
DE OLHO NO CURRÍCULO 
 
A administradora de empresas Adriana Rodrigues, 29, terminou um MBA em gestão 
empresarial em 2005, mas ainda está esperando a oportunidade de crescer. "Fui contratada 
para ser gerente depois que me formei, mas a empresa não tinha cargos nem salários 
definidos", conta. "Virei uma assessora de gestão administrativa." Rodrigues deixou a empresa 
e resolveu fazer o que todo consultor de carreira aconselha: turbinar sua formação. "Estou 
estudando inglês e espanhol e pretendo fazer algum curso técnico na área administrativa", 
conta. 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 12 out. 2008, Especial Guia do MBA, p. 1-24. 


