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A competitividade do mercado de trabalho exige que os profissionais estejam sempre 
buscando novos conhecimentos, até mesmo aqueles que acabaram de sair da faculdade.  
 
Isso acontece por vários fatores. Segundo Richard Lucht, diretor nacional de pós-graduação da 
ESPM, um deles é que há uma grande demanda das empresas do mercado por uma formação 
mais sólida do que as proporcionadas pelas faculdades hoje em dia. "O curso superior ainda 
deixa algumas lacunas", acredita.  
 
No entanto, os profissionais que acabam de sair de um curso universitário ainda não têm 
experiência suficiente para ingressar em um MBA. "Um recém-formado que parte para um 
MBA está fazendo uma escolha equivocada, pois não tem bagagem profissional suficiente para 
ter esse tipo de formação e provavelmente ficará marginalizado dentro da turma durante as 
discussões", alerta Lucht. Eduardo Pitombo, coordenador geral dos cursos de Certificate in 
Business Administration (CBA) do Ibmec-RJ é da mesma opinião: "Para ingressar no MBA, é 
preciso ter experiência em gestão. Não permitimos que recém-formados façam esse tipo de 
curso", afirma.  
 
Apesar disso, o mercado demanda que os jovens profissionais incrementem o currículo com 
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. 
 
Apenas dois anos após se formar em administração de empresas, Lauro Azevedo já começou a 
sentir falta de um complemento para a sua formação, porém percebeu que o custo de um MBA 
era muito elevado. Além disso, a experiência profissional que tinha aos 24 anos ainda não era 
suficiente para pensar em um curso desse tipo, o que fez com que optasse pela pós-graduação 
em administração de empresas, antes chamada de Executivo Júnior, da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV). 
 
"A grade é muito parecida com a de um MBA", diz Azevedo, que já concluiu o curso e 
atualmente trabalha como gerente de vendas e serviços no Santander, no Rio de Janeiro. 
Segundo ele, a pós contribuiu para que fosse promovido e conseguisse um aumento 
significativo em seu salário. 
 
Ricardo Teixeira, coordenador do curso, conta que a pós-graduação feita por Azevedo tem a 
mesma carga horária de um MBA e, para compensar a falta de discussão de casos 
empresariais e experiência prática por parte dos alunos, exige mais aprofundamento da teoria 
e estudo. "Se o aluno sair da sala de aula da faculdade e for direto para o MBA, não 
acompanha as discussões", opina Teixeira, que lembra que cerca de 75% dos inscritos na pós 
em administração de empresas da FGV têm até três anos de formado. 
 
O Ibmec-RJ também oferece um curso com foco nos executivos sem muita bagagem 
profissional. Chamada de CBA, a pós-graduação é oferecida com ênfase em marketing, 
logística ou gestão de negócios. 
 
"Com relação ao corpo docente, não há diferença consistente entre o CBA e o MBA No entanto, 
o CBA é voltado para quem não tem função gerencial, não está ainda envolvido com tomadas 
de decisões dentro da empresa", resume Pitombo, do Ibmec-RJ. 
 
Segundo ele, quem faz um MBA quer construir conhecimento também em função da troca de 
informações, o que não é possível quando se trata de profissionais com pouca experiência. "Se 
um estudante ingressa em um MBA com pouca idade, não maximiza o aproveitamento do 
curso", diz. 
 



A estudante Fernanda Cordeiro percebeu, pouco antes de escolher a pós-graduação que iria 
cursar, que o MBA não era a melhor opção. Com 23 anos e formada em engenharia química há 
apenas um ano, Fernanda, que em um primeiro momento ficou em dúvida sobre cursar ou não 
um MBA, preferiu optar pelo 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. 
 
Na ESPM, o curso que atende as necessidades dos recém-formados é a pós-graduação de 
primeira gerência em gestão de negócios com ênfase em marketing. Segundo Lucht, o curso 
tem como público-alvo profissionais com até dois anos de formado, com pouco experiência 
corporativa. "A proposta do curso é ser generalista como o MBA e ter estudantes com faixa 
etária entre 23 e 25 anos. Percebemos que faltavam algumas habilidades para que esse 
público pudesse assumir sua primeira posição de liderança", diz Lucht. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 13, 14 e 15 fev. 2009, Especial Escolas de 
Negócios e MBAs, p. F1-F4. 


