
Mercado demanda novas formações 
 
A procura de empresas e executivos por formação profissional em áreas como sustentabilidade 
e comércio exterior estão levando as instituições de ensino a criar novos cursos, tentando 
aproveitar o crescimento da demanda e a baixa oferta de pós-graduações nesses segmentos.  
 
Esse é o caso das especializações com foco em relações internacionais. Mesmo com a crise 
financeira mundial, instituições de ensino apostam no comércio exterior como uma das áreas 
em que o mercado mais deve demandar profissionais especializados no ano que vem.  
 
Uma das escolas que pretende apostar na pós-graduação voltados para comércio exterior e 
internacionalização das empresas é o Ibmec São Paulo. "Observamos que no segmento de 
cursos dentro das empresas começou a haver um interesse em cursos internacionais", conta 
Otto Nogami, professor de Economia da instituição. Dentro dessa linha, a escola está 
preparando, para 2010, um curso com esse foco. "As pós-graduações que existem lá fora têm 
presença cada vez mais crescente de executivos brasileiros", diz Nogami, que tentará atrair 
parte desses profissionais que hoje buscam essa formação fora do País.  
 
"Com a crise financeira, o Brasil tem crescido muito em regiões como Ásia e África", aponta 
Celso Grisi, diretor de Marketing e Relações Institucionais da Fundação Instituto de 
Administração (FIA), que vê com interesse o processo de internacionalização de empresas 
brasileiras. A instituição crê que o MBA executivo internacional, focado em Direito e comércio 
internacionais e geopolítica, deve ter procura maior. "Mesmo com crise, o executivo não pode 
parar de investir na carreira", diz.  
 
Antônio Carlos Cabral, do Instituto Mauá de tecnologia, concorda que em meio à crise os 
profissionais costumam manter suas posições competitivas e, por isso, recorrem a uma 
especialização.  
 
Outra área em que a demanda das companhias por profissionais especializados está 
estimulando o surgimento de novos cursos de pós-graduação é sustentabilidade. Atualmente, 
muitas empresas estão a procura de profissionais capazes de implementar os conceitos de 
crescimento sustentável nas corporações.  
 
O MBA em sustentabilidade já existe no Instituto Mauá de Tecnologia e é uma das novidades 
da Brazilian Business School (BBS), no qual 16 das 30 vagas oferecidas para o primeiro 
semestre de 2009 já foram preenchidas e há possibilidade de abertura de mais uma turma. 
"Sustentabilidade é um assunto que está em alta e a idéia de montar o curso é dar aos 
executivos ferramentas de gestão nessa área", diz Katherine Schulz, coordenadora do curso de 
sustentabilidade da BBS. "As empresas utilizam sustentabilidade na área de Marketing mas 
ainda não sabem exatamente como usá-la".  
 
A Trevisan Escola de Negócios também vai começar a oferecer o MBA Governança Corporativa 
e Sustentabilidade no primeiro semestre de 2009 com o objetivo de proporcionar aos 40 
participantes esperados uma visão da evolução histórica da sustentabilidade empresarial. O 
curso inclui matérias como gestão ambiental, comunicação empresarial como indutor da 
sustentabilidade e contabilidade socioambiental.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 5, 6 e 7 dez. 2008, Especial Educação 
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