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Cursos de pós-graduação deixaram de ser diferencial de profissionais que buscam crescer na 
carreira para se tornarem pré-requisitos para cargos de média e alta gerência. Headhunters 
dizem que, a partir de cargos de média gerência, um MBA já é extremamente importante para 
manter a progressão da carreira.  
 
É o caso do engenheiro químico Eide Garcia, gerente de produto Poliestireno da Dow Chemical 
para a América Latina, que está cursando o MBA executivo da Universidade de Pittsburgh, 
oferecido em São Paulo, Praga, Pittsburgh e, em breve, na Índia.  
 
Em passagem rápida pelo Brasil, a diretora executiva do MBA de Pittsburgh, Anne Nemer, 
disse à Gazeta Mercantil que os países emergentes estão no foco dos grandes executivos, e 
por isso os cursos de educação continuada devem formar profissionais com uma "mentalidade 
global".  
 
Também dentro desse processo em que os mercados são cada vez menos locais, e mais 
globais, a internacionalização das empresas brasileiras está demandando executivos com 
conhecimentos específicos em Direito e comércio internacionais e geopolítica. Não é à toa que 
escolas de negócios como Ibmec sentem aumento nas matrículas de cursos nessas áreas e 
deve abrir novas opções de formação nesse segmento em 2010.  
 
Sustentabilidade também é uma área na qual novos cursos de pós-graduação estão surgindo 
por conta da demanda das empresas por profissionais especializados. A Brazilian Business 
School (BBS), o Instituto Mauá de Tecnologia e a Trevisan Escola de Negócios estão apostando 
em MBAs com esse foco em 2009. "A idéia é dar aos executivos ferramentas de gestão na área 
de sustentabilidade", explica Katherine Schulz, coordenadora do curso da BBS.  
 
De toda forma, apesar dos novos cursos existentes no mercado, para níveis de alto escalão, os 
especialistas em carreira indicam que não se deve deixar de priorizar a visão do todo da 
empresa para se tornar um bom gestor. Essa visão global torna-se ainda mais importantes em 
um cenário de crise econômica.  
 
Os headhunters de empresas de recrutamento como Career Center, Catho e Michael Page 
dizem, neste suplemento especial, que os executivos precisam se diferenciar como nunca. 
Especialmente considerando que os cortes de custos e, eventualmente, de pessoal, devem 
aumentar a competitividade entre os profissionais e a oferta de talentos disponíveis no 
mercado.  
 
E essa diferenciação pode ser conseguida mesmo quando o profissional não tem tempo 
disponível para um curso presencial ou está a quilômetros do campus que oferece a formação 
desejada. O ensino a distância já chegou ao nível de pós-graduação, com mais de 400 cursos 
oferecidos no País.  
 
Um dos profissionais que viram nessa modalidade de ensino uma oportunidade de continuar 
estudando é o designer Sérgio Iesca, que dedica 15 horas semanais ao curso de Mídias 
Interativas que faz no Senac. Por falta de tempo, Iesca não poderia acompanhar as aulas no 
modelo presencial.  
 
O Ministério da Educação está acirrando a fiscalização e a avaliação dos cursos a distância, e 
fechou alguns pólos de ensino em novembro. Mas é essa preocupação com a qualidade que 
pode colocar em evidência os cursos que têm qualidade e podem ajudar o profissional a 
crescer.  
 
Além disso, a academia é um espaço de troca de informações e de criação de novas idéias - 
algumas delas poderão fazer a diferença entre os executivos que conseguirão proteger melhor 
suas companhias da crise global e aqueles que sofrerão profundamente com seus efeitos. 
"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 Garcia, que 
teve aula com o executivo da siderúrgica durante o fórum global do MBA executivo da 
Universidade de Pittsburgh em Praga.  
 
Mas é preciso ter cuidado na escolha do curso de pós-graduação. Em artigo, a pró-reitora de 
Pós-graduação da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Teresa Dib Zambon Atvars, 
dá dicas para tomar essa decisão com segurança, como os melhores caminhos para consultar 
o currículo acadêmico dos professores de um curso ou checar se um mestrado ou doutorado é 
autorizado pelo Ministério da Educação. Além disso, ela explica quais são as principais 
modalidades de cursos disponíveis para os profissionais que buscam complementar sua 
formação acadêmica. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 5, 6 e 7 dez. 2008, Especial Educação 
Continuada, p. E1-E4. 


