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Quando o profissional decide por cursar uma pós-graduação, é quase inevitável que surjam 
dúvidas quanto ao modelo de curso e o melhor momento para fazê-lo. As incertezas 
aumentam ainda mais em um momento de instabilidade econômica.  
 
No entanto, para headhunters e especialistas em educação, quem tiver recursos e segurança 
no trabalho deve encarar a crise financeira como uma oportunidade para ampliar seus 
conhecimentos e aumentar a competitividade do seu currículo.  
 
"Aqueles profissionais que puderem investir em sua carreira nesse momento estarão em 
destaque e terão vantagem no mercado", afirma o diretor de novos negócios da empresa de 
recrutamento Career Center, Fernando Dias. "Não é por causa da crise que as empresas 
reduzirão o nível de formação exigido dos profissionais que procurar", complementa o 
especialista.  
 
O que deve ser feito, na opinião de Dias e de outros headhunters, é escolher bem o tipo de 
curso e o tema que precisa ser aprofundado para abrir novas possibilidades de crescimento 
profissional.  
 
Para Carlos Altona, diretor da companhia de recrutamento de executivos Michael Page, o 
momento ideal para se cursar um MBA, por exemplo, é depois de ter alguma experiência em 
gestão, com cerca de cinco anos de vida profissional. "Antes de 25 anos de idade, corre-se o 
risco de ganhar boa formação teórica sem chance de ser implementada na prática", explica.  
 
Segundo ele, o MBA é cada vez mais comum nos currículos de executivos que chegam até a 
empresa, e o que as companhias valorizam muito hoje, como diferencial, são os cursos com 
grande foco na prática, com tese de conclusão apoiada por executivos do mercado e caso 
efetivamente desenvolvido e estudado.  
 
Além do MBA, Altona diz que diversos cursos de especialização ou mesmo de curta duração, 
como os de finanças para não financistas, traz uma bagagem importante. Além disso, esses 
cursos são opção para quem não está na fase certa ou não tem os recursos para o MBA.  
 
"Acredito que as empresas podem regredir no incentivo à formação profissional em 2009 por 
conta da crise, mas não acho que isso deveria acontecer", complementa o consultor. Segundo 
ele, pagar um MBA para um funcionário continua sendo um investimento inteligente e a baixo 
custo, que permite o aumento indireto da remuneração - sem encargos sociais.  
 
Reflexão acadêmica  
 
E Altona não está sozinho ao dizer que a crise é um excelente momento para se investir na 
carreira, tanto pessoal quanto de funcionários, porque é no ambiente acadêmico que mais se 
reflete sobre o que está acontecendo. "Ouvir o que o CFO da ArcelorMittal para a Europa tinha 
a dizer sobre a crise em sua região foi algo muito importante para entender os problemas que 
poderão ocorrer", conta Eid Garcia, que teve aula com o executivo da siderúrgica durante o 
fórum global do MBA executivo da Universidade de Pittsburgh em Praga.  
 
Gerente de produto da área de poliestireno da Dow Chemical para a América Latina, Garcia 
formou-se em Engenharia Química e começou na empresa como trainee. Hoje ele aproveita o 
MBA para ampliar sua visão sobre o mercado, ao estudar ao lado de profissionais de áreas 
distintas da indústria química na qual sempre trabalhou.  
 
Escada do conhecimento  
 
A exigência de MBA, segundo Fernando Dias, começa quando o executivo atinge cargos em 
que não depende somente de seu esforço para atingir resultados, mas do trabalho de outras 
pessoas sob seu comando.  



 
"Para níveis abaixo disso, como analistas pleno e sênior, já vemos uma grande procura por 
profissionais com cursos de especialização nas áreas que atuam. Já para níveis gerenciais é 
necessário ter cursos como MBAs em gestão de negócios, em que a visão do todo e a 
estratégia se sobrepõe ao operacional", conta Dias.  
 
O diretor de Marketing e Relações Institucionais da Fundação Instituto de Administração (FIA), 
Celso Grisi, defende que há necessidade de ter uma formação generalista em cursos que 
consagrem todas as áreas da administração de empresas. "Existem muitos profissionais em 
cargos de gestão que, no entanto, não têm formação em administração", diz. Outro motivo 
que, segundo Grisi, leva pessoas a precisarem de uma formação mais geral é o fato de que 
muitos profissionais cursaram administração de empresas em uma faculdade de baixa 
qualidade e, para se atualizar, optam por uma pós-graduação na mesma área.  
 
Mas Dias explica que cursos específicos, contudo, ainda são muito demandados em áreas 
críticas como petroquímica, ou naquelas que demoraram muito para se profissionalizar, como 
construção civil.  
 
"Se o profissional for generalista, será apenas mais um no mercado", pondera Antônio Carlos 
Cabral, coordenador dos cursos de Pós-graduação Lato Sensu do Instituto Mauá de Tecnologia, 
que recomenda um "olhar mais aprofundado".  
 
Segundo Constantino Cavalheiro, diretor da Catho Educação Executiva, a escolha entre um 
curso mais geral e outro mais específico deve acontecer de acordo com o planejamento de 
carreira do profissional, pois "o mercado precisa tanto do generalista quanto do especialista".  
 
"A primeira coisa a se analisar é até que ponto esse curso vai trazer benefícios para a empresa 
em que estou trabalhando ou para o cargo que almejo ocupar", ensina. Depois disso, é preciso 
também levar em conta qual o público-alvo do curso escolhido, quanto tempo de formado têm 
as pessoas que estão matriculadas no curso e até em que empresas trabalham, de acordo com 
Cavalheiro.  
 
"O investimento de tempo e dinheiro é muito alto, por isso é preciso escolher uma instituição 
reconhecida", completa o consultor da Catho.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 5, 6 e 7 dez. 2008, Especial Educação 
Continuada, p. E1-E4. 


