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Um dos fundadores e ex-sócio do Ibmec-SP, o economista Carlos Da Costa hoje é sócio da 
empresa P&L, Partnership and Learning, focada em desenvolvimento de executivos. Para ele, o 
cenário atual de crise já está refletindo nos investimentos das empresas em educação 
executiva e mudou os temas mais procurados pelas corporações. Antes interessadas em 
internacionalização, agora as companhias querem focar em temas que abordem alternativas 
em momentos de crise, como liderança em momentos críticos, marketing below the line, 
eficiência operacional e fluxo de caixa. Ao contrário dos cursos fechados, os cursos abertos 
ainda não acompanham as mudanças de mercado, segundo Costa. "As instituições acadêmicas 
só não mudam mais lentamente que as instituições religiosas", compara.  
 
Gazeta Mercantil - O cenário atual de crise já está refletindo nos investimentos das 
empresas em educação executiva?  
 
Como todo mundo sabe, existe uma pressão forte hoje dentro das empresas para cortar 
custos, e claro que a parte de educação continuada é vista como um dos investimentos que 
devem ser cortados, pois é uma despesa que vai trazer benefícios no futuro, em longo prazo. 
Por isso, a maioria das empresas cortou investimentos em educação. Mas a boa notícia é que 
esse é um corte temporário e que não está sendo encarado como um corte total, mas sim 
como um corte na forma de desenvolver as pessoas. Isso acontece também porque, se isso 
fosse cortado totalmente, as pessoas ficariam mais preocupadas e desmotivadas, e isso é tudo 
que as empresas não querem neste momento. Por exemplo: ao invés de a empresa cortar 
totalmente um determinado curso, diminui a carga horária e aumenta o tempo de estudo 
individual de cada aluno. Outra coisa que acontece é diminuir o número de participantes nos 
cursos e privilegiar apenas os talentos que mais se destacam.  
 
Gazeta Mercantil - Essa diminuição no orçamento voltado para educação executiva 
foi de quanto, em média?  
 
Em geral, os cortes que as empresas têm feito no orçamento de educação executiva são de 
20%. Os gastos só vão ser retomados quando as empresas sentirem que a economia está 
começando a voltar ao normal.  
 
Gazeta Mercantil - Diante desses cortes, qual é a previsão de crescimento para a 
P&L?  
 
Temos crescido 50% ao ano desde a fundação, em 2006. Até meados de 2008 tínhamos uma 
previsão de crescimento de 100%, que foi revista para 50% no fim do ano. Temos cerca de 30 
clientes das áreas de bebidas, consumo, setor farmacêutico e construção, entre outros.  
 
Gazeta Mercantil - As mudanças na economia também motivaram mudanças nos 
cursos mais demandados pelas empresas?  
 
Um tema muito comum antes da crise era tudo que está relacionado com estratégia de 
internacionalização das empresas. Agora isso está deixado de lado um pouco, passou a ser 
secundário. Por outro lado, outros temas passaram a ser mais demandados, como liderança 
em momentos críticos, marketing below the line, eficiência operacional e gestão de fluxo de 
caixa, por exemplo.  
 
Gazeta Mercantil - Em termos de formação acadêmica, o que as empresas têm 
demandado dos seus funcionários atualmente?  
 
Pouco tem sido demandado em termos de formação acadêmica. Três das características que as 
empresas buscam muito não estão relacionadas diretamente com educação. Uma delas é 
energia, brilho no olho; já ouvi isso de inúmeros executivos. Isso significa alguém que queira 
fazer a diferença. Outra característica bastante procurada é raciocínio rápido e capacidade de 
construir relacionamentos, pois não existe mais ninguém que trabalhe sozinho. O executivo 



tem que saber se relacionar dentro e fora da empresa; é importante conhecer pessoas que não 
se conhece para aumentar a capacidade de influência, porque existem pessoas que conhecem 
muita gente, mas todas se conhecem entre si. Tudo que está relacionado com redes de 
contatos é muito importante para as empresas hoje.  
 
Gazeta Mercantil - Então as características mais valorizadas em um executivo, pelas 
empresas, não têm relação com a formação acadêmica?  
 
Esses fatores têm a ver com a formação informal, e não formal. Se o profissional estuda em 
uma boa instituição, vai exercitar essas qualidades. O MBA, por exemplo, não dá importância 
para o desenvolvimento dessas habilidades. Alguns MBAs internacionais estão começando a 
instituir uma série de atividades que não são necessariamente das disciplinas tradicionais. Eles 
descobriram que bons executivos não são só os que sabem bem a matéria do MBA. Isso já 
acontece nos cursos dados dentro das empresas, mas Harvard, por exemplo, ainda não faz 
isso. Acredito que, dentro de quatro ou cinco anos, isso comece a chegar ao Brasil. As 
instituições acadêmicas mudam muito lentamente, só não são mais lentas que as instituições 
religiosas. Os programas brasileiros são mais convencionais e tradicionais.  
 
Gazeta Mercantil - Na sua opinião, o que um MBA que prepara o executivo para o 
mercado deveria ter?  
 
Para ser considerado um MBA, o curso deveria ter professores devidamente qualificados - o 
que não significa titulação, pois esses cursos estão formando homens de negócios. Esses 
professores deveriam ter sólida experiência profissional. O currículo do curso precisa ter alguns 
componentes obrigatórios, que são os fundamentos dos negócios, como finanças, marketing, 
liderança e operações.  
 
Gazeta Mercantil - Você acredita que existe uma proliferação de cursos de MBA no 
Brasil?  
 
A proliferação de MBAs já foi maior no passado. Hoje o público já consegue separar o joio do 
trigo. Muitas escolas quebraram a cara, muitas instituições abriram cursos de MBA e fecharam 
em seguida. Hoje existem mais MBAs fechando do que abrindo, porque a principal ferramenta 
de divulgação do MBA é o boca a boca. Os que sobraram são sérios.  
 
Gazeta Mercantil - Com esse crescimento, o que mudou no conceito inicial de MBA? 
Ele está sendo mantido?  
 
Antes o MBA era praticamente o único curso existente na área de negócios, mas o conceito 
mudou bastante com o passar do tempo. No entanto, a ideia continua sendo formar 
administradores de negócios. Não tenho nada contra os MBAs que se especializam em 
determinadas áreas, mas os que são ultraespecialistas acabam formando profissionais 
técnicos. O que está acontecendo no Brasil é a escolha da especialização antes mesmo do 
início do curso, ao contrário do que acontece em outros países, quando as disciplinas optativas 
e a especialização são escolhidas no final. O que é fundamental em todo MBA é ter as matérias 
básicas. Mas não acredito que seja preciso existir alguma legislação específica para regular a 
utilização do nome MBA. Os alunos são capazes de avaliar.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 13, 14 e 15 fev. 2009, Especial Escolas de 
Negócios e MBAs, p. F1-F4. 


