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Exigência
do mercado
Fazer pós-graduação representa
uma postura desejada pelo ambiente
corporativo: a disposição de estar
em constante processo de aprendizagem
Mas, para acertar na escolha do
curso é preciso autoconhecimento
e não se render a modismos

Rodolfo C. Bonventti

"os últimos anos, as empresas,
sejam elas de grande, médio
ou até mesmo pequeno porte,
têm buscado profissionais com

capacidade de liderança, próatividade, que
saibam trabalhar em equipe e tomar decisões
rapidamente, com boa flexibilidade perante
os problemas e um certo domínio técnico e
intelectual. A necessidade de manejar essas
competências é um dos fatores que explicam
a crescente procura por cursos de pós-gradua-
ção e MBA, tanto por parte dos profissionais
que já estão no mercado como daqueles que
acabaram de chegar.

Vista até o final da década de 80 como
um certificado de garantia para um emprego
melhor, a graduação pura e simples parece
que está perdendo a validade. Hoje, só a
formação acadêmica não basta e a ela se
agregaram também questões como um bom

quociente emocional que permita ao execu-
tivo saber lidar com pessoas e com situações
de crise. Com a internacionalização das
empresas brasileiras e uma reestruturação
produtiva da economia com um processo
acelerado e contínuo de fusões e aquisições,
cresceu significativamente a necessidade
de investir conscientemente em cursos de
educação continuada.

"Hoje, há um arsenal de informação
muito grande e disponível a qualquer mo-
mento e uma oferta ainda maior de cursos de
especialização de todos os tipos, tamanhos e
com as mais diferentes propostas. Portanto,
os nossos executivos, principalmente os mais
jovens, devem saber utilizar esse arsenal em
busca de uma escolha sem muitos riscos", diz
Sofia Esteves, da Cia de Talentos do Grupo
DM Recursos Humanos, uma empresa espe-
cializada em orientação de carreira.
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Em geral, o MBA é recomenda-
do para todo aquele profissional em
ascensão de carreira ou que pretende
deixar de ser apenas um especialista
na sua área e queira desempenhar
funções mais abrangentes como líder.
O MBA executivo oferece uma visào
geral de uma organização, enfocando
principalmente as áreas de finanças,
marketing, gestão de pessoas e tec-
nologia da informação. Há muitos
cursos específicos a cada uma dessas
áreas, ou seja, que se aprofundam
mais em um desses temas, e esses são
mais indicados para quem já tem uma
boa base em administração e quer ter
um conhecimento maior em um setor
em particular.

De acordo com especialistas, o
momento certo para fazer um MBA
executivo é, no mínimo, após cinco
anos de experiência gerencial, isso
porque, na maioria das vezes, um
recém-formado não conseguiria
acompanhar o nível da turma, não
teria experiências para compartilhar
com os demais nem se beneficiaria do
conteúdo por não ter como aplicá-lo
apropriadamente.

"A educação continuada garan-
te hoje a manutenção do nível de
empregabilidade e permite carreiras
mais bem estruturadas e duradouras.
O nosso mercado está sempre em
busca de colaboradores que aliem
conhecimento amplo, seqüencial e
continuado. Todo profissional precisa
estar sempre reciclando o seu conhe-
cimento enquanto estiver ativo no
mercado", avalia o diretor nacional
de pós-graduação da Escola Superior
de Propaganda e Marketing (ESPM),
Richard Luchdt. '

Por outro lado, a decisão de
cursar uma pós-graduação não pode
estar baseada em uma busca pelo
currículo da "moda", sem direção
clara. Para André Antunes Soares de
Camargo, coordenador e professor do
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Ibmec São Paulo, a pós deve vir de-
pois de um planejamento da carreira.
"Hoje, há no mercado MBA à la carte
e é preciso se filtrar essa oferta em
massa. O executivo não pode tomar
uma decisão automática, sem pensar
muito, só porque todo mundo que ele
conhece ou que trabalha na mesma
empresa que ele está fazendo. Essa é
uma decisão que merece uma refle-
xão mais profunda, pois ela é muito
importante para o futuro da carreira
dele", explica Camargo.

"Como eu estou profissional-
mente? O que me interessa? Onde eu
quero chegar?" Essas são as pergun-
tas que, segundo o professor César
Furtado de Carvalho Bullara, do De-
partamento de Gestão de Pessoas do
Instituto Superior da Empresa (ISE),
todo executivo deve se fazer antes de
escolher o tipo de curso e de espe-
cialização que ele deseja. "É preciso
fazer uma reflexão sobre o estágio da
carreira em que o executivo está, de-
finir um objetivo preciso. Tem de ser
uma decisão madura, bem pensada.
Para quem já está no mercado há pelo
menos quatro ou cinco anos, esses
programas de educação continuada
acabam sendo uma experiência muito
mais rica e os resultados no mercado
de trabalho também acontecem mais
rápido", completa.

EXCESSO DE
INFORMAÇÃO

"Vivemos um grande dilema na
sociedade da informação: as coisas
mudam muito rapidamente, o conhe-
cimento praticamente dobra em dois
anos e as pessoas têm de correr atrás,
então ocorre um fenômeno que é a
procura desordenada pelo conheci-
mento", afirma Camargo. Na opinião
dele, o grande volume de informação
acaba provocando também muito
desperdicio. "Esse processo afeta

sobretudo os mais jovens, que pos-
suem uma dificuldade de processar
essas informações com uma visão
crítica. É por isso que eles acham que
assim que terminarem a graduação
já precisam necessariamente ir para
uma pós-graduação", aponta.

Na opinião do professor do Ibmec,
a escolha também deve partir de um
autoconhecimento. "Aprender é uma
atitude de humildade, e são os mais
humildes que normalmente encaram
os grandes desafios. Mas, além dessa
qualidade, o candidato a uma pós-gra-

alerta que o investimento em edu-
cação continuada é, antes de mais
nada, uma postura de aprendizagem
permanente, de revisão de conceitos.
"É uma decisão que tem de provocar
mudanças em você mesmo. Você tem
que entender que não é o dono da
verdade, que já está tão bem formado
que dá conta de tudo e não precisa
descobrir mais nada. Essa postura de
estar aberto a investir constantemente
na sua educação e capacitação toma o
executivo mais flexível, com a mente
mais aberta", diz.

Para escolher um curso, o executivo
não pode tomar uma decisão
automática. É preciso fazer uma
reflexão profunda sobre o estágio da
carreira e definir um objetivo preciso

duação ou a um MBA também deve
possuir um bom autoconhecimento.
Isso é fundamental nessa escolha."

Para o professor Bullara, a ex-
periência efetiva de trabalho, em um
ambiente real de relacionamento com
colegas e chefes, sob a pressão natural
de uma empresa, permite ao executivo
identificar realmente o que lhe falta em
conhecimento e competência. Segundo
ele, a Geração Y (jovens profissionais
na faixa de 25 anos) tem maior difi-
culdade de fazer uma boa leitura dos
ambientes de trabalho porque tem
menos paciência, quer logo obter resul-
tados e crescer rapidamente, enquanto
a Geração X (executivos entre 35 e 45
anos) sabe processar, tomar decisões,
criticar e implementar ações com muito
mais eficiência.

Professora e diretora da Easp/
FGV, Maria Tereza Leme Fleury

A professora afirma que a pressão
externa para fazer um MBA ou uma
pós pode ser motivadora, mas deve
estar combinada com uma vontade
interna do executivo. "Há um com-
ponente emocional muito importante,
caso contrário ela se torna muito
penosa e apenas uma obrigação", diz.
Ela também aponta o crescimento
significativo e o alto investimento
que grandes universidades e escolas
de negócios estão realizando em
cursos a distância ou até mesmo em
cursos de menor duração, mas com
bom nível em termos de conteúdo.

NECESSIDADES
DA EMPRESA

Outra tendência crescente entre
as empresas é o investimento em
MBAs in company, que são treina-
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mentos mais focados nas necessida-
des e no dia-a-dia das organizações.
Além de um custo menor para as
empresas, outra vantagem desses
cursos é que eles são montados de
acordo com as necessidades daque-
la empresa que o está contratando.
Eles se baseiam em estudos de cases
da organização e têm, evidentemen-
te, aplicação direta no cotidiano
dessas empresas.

Preferidos muitas vezes por
uma questão de custo, os MBAs in
company não agradam a muitos es-
pecialistas, que apontam um proble-
ma: há pouca troca de experiências
entre os profissionais, já que todos

também é muito importante nessa
hora de decisão do executivo, porque
nem sempre a união entre trabalho
e educação forma um par perfeito.
Muitas vezes, esse profissional vai
para um MBA qualquer só porque
acha que, se não o fizer, vai ficar mal
com a sua chefia", ressalta André
Camargo, do Ibmec. "Envolver a
sua empresa no seu curso é outro
aspecto importantíssimo para quem
quer tirar o máximo proveito do seu
MBA", afirma.

Uma boa solução é programar
o projeto de conclusão do MBA
baseado em um caso concreto da
própria empresa. Assim, ambos saem

pertencem à mesma empresa, e as
redes de contatos desses executivos
não se ampliam.

Também a falta da troca de
experiências entre profissionais de
segmentos ou de empresas total-
mente diferentes, assim como de
realidades organizacionais muito
distintas, é um problema levantado
por alguns especialistas na questão
da opção pelo MBA a distância,
embora essa modalidade esteja atin-
gindo um nível de qualidade cada
vez maior, muitas vezes coordena-
dos pelos mesmos professores que
ministram aulas também nos cursos
de MBA presenciais.

"A atuação do RH das empresas

ganhando se esse projeto for inovador
e bem-sucedido, já que o executi-
vo/aluno pode ganhar promoção e
projetar sua carreira e a empresa
encontrar soluções para o eventual
problema. "Para que o curso seja re-
almente aproveitado, o aluno precisa
assegurar um bom tempo disponível
para o programa, o que muitas vezes
representa vários dias consecutivos
de aulas por muitas horas. O melhor
é que, se ele não for patrocinado pela
empresa, seu chefe e seus subordi-
nados tenham conhecimento desse
curso, para entenderem e ajudarem
o aluno até quando precisar se
ausentar em função dos estudos",
aconselha o professor.
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