
Como valorizar a carreira na crise 
 
Parece contraditório, mas a procura por cursos de especialização, pós-graduação e MBA 
aumenta em épocas de recessão nas universidades e escolas de negócios dos Estados Unidos. 
A informação está em um artigo do professor norte-americano John Schulz, presidente da 
Brazilian Business School, em São Paulo.  
 
Segundo ele, o fenômeno da procura maior pela educação executiva durante as crises ocorre 
porque "entende-se que o custo oportunidade de abandonar o mercado de trabalho é menor" 
nesses períodos. "Para o brasileiro que compartilha dessa mesma opinião e que possui 
recursos, pode ser o momento certo de estudar no exterior", afirma Schulz.  
 
A opção de buscar preparação mais aprofundada em um curso fora do País não é barata, e 
demanda muito tempo e dinheiro. Há que se pesar ainda que as empresas começam a reduzir, 
moderadamente, os investimentos na educação continuada de seus funcionários, para reter 
custos. Segundo o economista Carlos Da Costa, ex-sócio do Ibmec-SP que atualmente possui 
uma empresa de educação executiva, as companhias já reduziram os orçamentos destinados a 
esta área em cerca de 20%, na média.  
 
Mas quem fez a escolha de custear a própria educação no exterior não se arrepende. É o caso 
da economista Patricia Volpi, que tomou a decisão de cursar uma pós-graduação nos Estados 
Unidos em 1999. Diferente da maioria dos estudantes, Patricia fez questão de conhecer 
pessoalmente professores e salas de aula das escolas nas quais pretendia estudar, e visitou 12 
instituições antes de escolher uma delas.  
 
Ela e o marido venderam a maior parte do patrimônio construído aqui para bancar a 
temporada de estudos. Patricia estima ter investido US$ 100 mil ao todo, e levou mais de seis 
anos para pagar o financiamento de parte do curso. Hoje, o cenário de crise valoriza ainda 
mais profissionais como Patricia.  
 
Mas a educação executiva precisa acompanhar as demandas e mudanças do mercado. Para 
Carlos Da Costa, hoje sócio da empresa de desenvolvimento de executivos P&L, essa realidade 
de crise também mudou os temas mais procurados pelas corporações.  
 
Antes interessadas em internacionalização, agora as companhias querem focar em temas que 
abordem alternativas em tempos de crise, como liderança em momentos críticos, marketing 
below the line, eficiência operacional e fluxo de caixa.  
 
É justamente para atender a novas demandas do mercado que a Fundação Getúlio Vargas 
(FGV) está fortalecendo - e consolidando - a grade de cursos oferecidos em sua nova unidade 
na região da Berrini, em São Paulo, inaugurada no segundo semestre de 2008. É no novo 
centro empresarial da metrópole que a FGV está lançando dois novos MBAs e 10 novos cursos 
de curta duração.  
 
Os profissionais também precisam acompanhar essas mudanças, independentemente da idade. 
Desafio maior têm os recém-formados, cujos empregos costumam ser mais vulneráveis em 
tempos bicudos.  
 
O mercado demanda desses jovens profissionais uma formação que aborde os principais 
aspectos da administração de empresas, como a proporcionada pelo MBA. O fato desse tipo de 
curso não ser recomendado para aqueles com pouca ou nenhuma experiência profissional fez 
surgir nas instituições de ensino opções específicas para esse público. São pós-graduações lato 
sensu com conteúdo semelhante ao dos MBAs, mas com menos carga horária e sem foco na 
troca de experiências entre os alunos, já que a vivência no mundo corporativo é restrita.  
 
Um desses cursos foi escolhido pela recém-formada Fernanda Cordeiro, que percebeu que o 
MBA não era a melhor opção. Com 23 anos e formada em engenharia química há apenas um 
ano, Fernanda preferiu optar pelo Certificate in Business Administration (CBA) do Ibmec-RJ. 



"Não sabia exatamente quais eram as diferenças, mas logo percebi que o MBA era indicado 
para quem atua na área gerencial", conta a engenheira de processos da Petrobras.  
 
Por fim, John Schulz dá, em seu artigo, uma dica profissionais de todas as idades, mas 
sobretudo para os mais experientes: "Sejam flexíveis e fiquem com os olhos abertos às 
oportunidades que a crise pode gerar". "No mercado financeiro, o profissional de banco de 
investimento que emite títulos está ocioso. Mas o mesmo conhecimento - de crédito - é 
essencial para a atividade de renegociação de dívidas, uma área que está sendo muito 
procurada", exemplifica o norte-americano. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 13, 14 e 15 fev. 2009, Especial Escolas de 
Negócios e MBAs, p. F1-F4. 
 


