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"Em tempos de prosperidade uma empresa deve duplicar o investimento de capacitação, em 
tempos de crise deve quadrupicá-la, porque precisará de mais habilidades para produzir os 
mesmos resultados obtidos nos bons tempos". O alerta feito por Peter Drucker, o grande guru 
da administração, parece não ter sensibilizado a maioria das grandes empresas que, diante de 
uma crise econômica global, tem anunciado demissões em cargos gerenciais e de diretoria e 
reduzido subsídios em cursos de aperfeiçoamento do pessoal. O alento é que o conselho de 
Drucker chamou a atenção dos próprios executivos para a importância de investirem por si 
mesmos na capacitação profissional.   
 
Henrique Mansur Dias faz parte desse grupo. Formado em ciências da computação, viveu o 
desemprego de setembro do ano passado até o início de fevereiro. Depois de trabalhar por 
mais de quatro anos numa mesma companhia, decidiu aceitar a proposta de um novo 
empregador, mas o que se desenhava como desafio interessante terminou por desligamento 
após apenas cinco meses de trabalho. Mesmo preocupado com seu futuro, resolveu continuar 
o curso de gestão empresarial na Fundação Instituto de Administração (FIA) da USP que já 
havia iniciado há cerca de um ano para aproveitar o networking e concluir a capacitação como 
gestor de pessoas e negócios.   
 
"Continuar o MBA durante o desemprego foi fundamental para me reposicionar. O fato de me 
manter em contato com os colegas colaborou muito para conseguir um novo e melhor 
emprego num tempo curto e com remuneração melhor. A partir do MBA, minha visão de 
negócios tornou-se mais abrangente e minha postura como gestor de equipe se desenvolveu."   
 
Andriano Bravo, diretor da Case Consulting, concorda que esta é a melhor decisão que um 
executivo com receio de perder o emprego ou que esteja desempregado pode tomar. "Um 
candidato que esteve fora do mercado de trabalho durante um período de três meses a um 
ano, por exemplo, e saiu do país para aperfeiçoar um idioma ou investiu num curso de 
capacitação profissional é muito bem analisado."   
 
Segundo o headhunter, as empresas num momento de corte dispensam grandes talentos e o 
melhor que esse executivos têm a fazer é investir em si mesmos. Na hora da recolocação, isso 
será reconhecido e valerá como desempate entre outros currículos.   
 
Para o professor Adalberto Fischmann, diretor acadêmico da FIA, investir na empregabilidade é 
uma pratica que começa a dar sinais de forte disseminação entre os executivos brasileiros, 
pressionados pela globalização e competitividade cada vez mais acirrada. "Chegamos a cogitar 
que neste início de ano a procura por nossos cursos sofreria retração, mas isso não se 
confirmou. É uma grata surpresa." Igual percepção tem o diretor acadêmico de pós-graduação 
do Ibmec São Paulo, Irineu Gianesi, para quem é crescente a tendência do investimento em 
cursos apesar do cenário econômico. "Muitas vezes sentimos que o problema é a falta de 
crédito, mas nunca a pouca disposição de investir na própria carreira", afirma o acadêmico.   
 
Uma das saídas é planejar o investimento todo a ponto de garantir reservas que possibilitem o 
início e a conclusão do curso. Na Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), a 
situação é semelhante. De acordo com Edson Crescitelli, diretor acadêmico da pós-graduação, 
o que a instituição percebe entre seus alunos no cenário de crise é o redirecionamento da 
verba que seria gasta em outros investimentos para a realização de um curso. "O executivo 
hoje tem certeza de que o título vai ajudá-lo na recolocação e os primeiros cortes nas 
despesas pessoais têm poupado a educação."   
 
A executiva Fernanda Pomin, sócia-diretora da Korn/Ferry e responsável pela prática de 
Leadership Development Solutions, é defensora da prática da constante atualização mesmo 
quando não se está insatisfeito como forma de valorizar a própria marca, mas sua experiência 
mostra que a adoção dessa conduta ainda é muito escassa entre os executivos brasileiros.   
 



Entre os aproximadamente cem profissionais já contatados pela consultoria, Pomin conta que 
apenas um deles propôs ao antigo empregador substituir o processo de outplacement por 
subsídio a um MBA. "Foi a melhor estratégia que conheci porque tirou do executivo o papel de 
vítima e fortaleceu seu estado emocional para lidar com uma situação de crise."   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27 fev. 2009, Especial Educação Executiva, p. G1-
G4. 
 


