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Convívio que
faz a diferença
Ampliar a rede de contatos
profissionais e trocar experiências
é um dos principais motivos que
levam executivos de volta aos
bancos escolares

Carmen Guerreiro

Foi-se o tempo em que
apenas pendurar o di-
ploma de pós-graduação
na parede destacava um

profissional dos outros de sua área.
As novas exigências do mercado de
trabalho sobem em ritmo constante
o nível de qualificação exigido para
destacar profissionais. "Antes, a pós
era um diferencial. Hoje, o aluno se
vê na obrigação de ter esse diplo-
ma, assim como ele tem de saber
inglês", afirma o professor Benedito
Pontes, coordenador dos cursos de
pós-graduação em Recursos Huma-
nos da Fundação Armando Alvares
Penteado (Faap).

Pensar em pós-graduação hoje é
o ponto de partida para desenvolver
uma série de outros fatores, como a
atualização profissional, o aprofun-
damento técnico e, cada vez mais,
pensar na escola como um espaço
para criar e ampliar o networking. A

palavra inglesa, que pode ser tradu-
zida como a ação de gerar e manter
redes de contatos profissionais, é
hoje um dos principais interesses de
quem procura ou está matriculado um
curso de pós.

Para o consultor educacional
Mauro Afonso Rizzo, também pro-
fessor e diretor de planejamento da
Faculdade Sudoeste Paulista (FSP), a
busca de cursos de pós com o objetivo
de ampliar a rede de relacionamentos
é uma tendência percebida em sala
de aula. "Muitos que ingressam na
pós-graduação procuram um novo
emprego, querem se recolocar no
mercado ou trocar experiências, e o
networking é uma ótima ferramenta
para isso", observa.

Exemplo disso é a administra-
dora de empresas Ana Paula Bigois,
aluna do MBA em Gestão de Negó-
cios da Trevisan Escola de Negócios,
que iniciou o curso em 2007 para se



atualizar e gabaritar o currículo. "Se
o profissional procura melhorar seu
networking, vale muito a pena fazer
uma pós. No MBA, divido a sala de
aula com pessoas de nível gerencial
e de diretoria, que são portas interes-
santes para o mercado, mas também
ótimas fontes de experiência. Um dos
colegas passou pela fusão do Banco
Real e do Santander e trouxe muito
para contar", diz.

Lilian Graziano, professora
de Gestão de Pessoas da Trevisan,
complementa que a rede de relacio-
namentos é importante e faz parte do
curso, e pode abrir portas para quem
trabalha há muito tempo na mesma
empresa e não possui contatos exter-
nos. "Ainda assim, o networking faz
parte do curso e não se sustenta como
única razão para um profissional se
matricular", alerta. "A primeira coisa

que faz um aluno buscar uma pós é
a qualificação. Dentro disso ele vai
agregar uma série de benefícios, um
deles é o networking", completa Ola-
vo Henrique Furtado, coordenador
dos cursos de pós-graduação e MBAs
da Trevisan.

Maria Ester Pires da Cruz, ge-
rente do Ibmec Carreiras do Ibmec
São Paulo, reforça que o contato
profissional é uma das expectativas
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Uma pesquisa feita no início de
2008 revela que, no final do curso,
76% dos alunos acreditam que o
MBA contribuiu para melhorar o
reconhecimento deles no mercado

como a faculdade antes: se o pro-
fissional não tem, restringe muito
seu mercado e fica de fora das
melhores oportunidades."

Dois motivos levaram Leonardo
Zavatini, gerente-executivo de Ges-
tão Comercial do Banco Santander,
a ingressar no MBA executivo do
Ibmec São Paulo também no início
de 2008: em primeiro lugar, precisava
expandir seu conhecimento além do
mercado financeiro; em segundo lu-

dos ingressantes da pós na institui-
ção. "Nossa experiência mostra que
eles nunca vêm por um motivo só,
mas por um conjunto de razões",
diz. Uma pesquisa feita no início
de 2008 revela que, no final dos
cursos executivos, 76% acreditam
que o MBA contribuiu para que
melhorasse o reconhecimento de-
les no mercado de trabalho e 67%
apontaram que não ingressaram
no curso por causa do networking,
mas que melhoraram sua rede de
contatos por causa da pós.

OPORTUNIDADES E
TROCA DE EXPERIÊNCIA

Formado em marketing pela
Trevisan, Felipe Aragoni iniciou
em 2008 um MBA executivo pela
mesma escola. Gerente de marke-
ting da Água Boa, empresa explo-
radora de água mineral, ele observa
que, além do conteúdo das aulas,
agrega qualidade ao seu trabalho
o contato que tem com dirigentes,
profissionais com perfis diversos
e pessoas que identificam nele
competências interessantes para o
mercado. "Na minha área depen-
demos de contatos. Precisamos
ser divulgados e apresentados",
afirma. "Já fechei negócios com
colegas do curso. O MBA hoje é
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Leonardo Zavatini, gerente-
executivo de gestão comercial:

contatos do MBA permitiram
ampliar conhecimento para além

do mercado financeira

gar, queria aumentar seu networking.
Segundo ele, as expectativas não
deixaram a desejar. "Já de início os
professores são também profissionais
na ativa, por isso são o primeiro con-
tato que fazemos. Além disso, minha
sala tem 40 alunos e cada um deles
faz parte das maiores empresas hoje
no Brasil", afirma.

O que vale mais a pena do
networking, para Zavatini, é a
troca de experiências. "Sempre fui
muito focado no meu segmento. O
contato com pessoas de outras áre-
as mostra que o know-how desses
profissionais é também aplicável
ao meu trabalho. Isso me ampliou
a visão estratégica de negócios",
diz. Olavo Furtado, da Trevisan,
endossa a importância da troca de
experiências. "O aluno de pós traz
consigo questões da sua empresa,
então o networking significa 'colher
maduro': todos trazem e aproveitam
o universo profissional dos colegas
em um ambiente neutro. O próprio
colega ao lado pode ser um estudo
de caso, e o aluno tem consciência
disso", diz.

"Vários estudos mostram que

uma pessoa que tem uma rede de
contatos mais bem desenvolvida
tem mais chance de manter seu
emprego", aponta o consultor Ri-
zzo. Mas os benefícios de manter
uma rede de contatos profissionais
não se traduzem apenas em opor-

No fínal dos cursos executivos, 76%
dos alunos acreditam que o MBA
contribuiu para o reconhecimento
no mercado de trabalho e 67%
reconhecem melhora na rede de
contatos em decorrência da pós

tunidades de emprego ou mudança
de cargo. José Ernesto Gonçalves,
coordenador do Curso de Especia-
lização para Graduados (Ceag) da
FGV-Eaesp (Escola de Administra-
ção de Empresas de São Paulo da
Fundação Getulio Vargas), argu-
menta que o networking traz três
vantagens principais: estabelecer
uma rede de referências para checar
informações e consultar a respeito
de uma especialidade que não é a
sua, manter uma fonte de oportuni-
dades e, por fim, um canal de troca
de idéias, soluções e experiências
enriquecedores para a rotina de
trabalho. "Às vezes, descobrimos
soluções com colegas que, sozi-
nhos, levaríamos 250 anos para
inventar. O profissional solitário
tem uma vida muito dura. Não tem



competitividade quando tem uma
rede 'multicompetências'", observa.
Também por isso, o professor afirma
que é essencial estender os contatos
para profissionais de outras áreas de
atuação, para estabelecer um inter-
câmbio de competências.

"Se uma escola tem uma pós
com qualidade, oferece também um
networking com qualidade. É natural.
Com um público selecionado do mer-
cado, cria-se uma rede de contatos
mais refinada. Por isso, fazer pós ape-

sua rede de relacionamentos, já que
o tempo de convivência é longo
e os colegas de turma costumam
estar mais predispostos ao contato.
Além disso, ele conta que quase
toda semana professores recebem
demandas de empresas por uma
indicação de aluno. "O importante
nesse contexto é não ser uma pessoa
arrogante, chata e inconveniente,
mas fazer um marketing pessoal
e estabelecer contatos de maneira
natural", observa. "É também es-

O networking é uma conseqüência do
curso de qualidade. Por isso, é preciso
procurar por uma instituição que
ofereça boa qualificação profissional,
e a rede de relacionamentos virá
naturalmente a partir disso

referências, oportunidades, fontes
de idéias para trocar. Ele terá que
ser uma pessoa muito especial para
não ficar à margem do mercado",
acredita.

João Baptista Brandão, professor
de Gestão de Carreiras do Ceag da
FGV-Eaesp, compartilha da mesma
opinião. Ele conta que mantém
uma rede de contatos que o ajuda a
solucionar problemas. "Se alguém
me pede um projeto para escrever
um livro sobre a minha área, vou
precisar da ajuda de um jornalista,
por exemplo. Quando mantemos
uma relação de pessoas com quem
podemos contar, conseguimos mobi-
lizá-las para agir conjuntamente em
um projeto. Isso serve não só para
obter oportunidades, mas ampliar a
competência. Um profissional ganha

nas para fazer relacionamentos não é
a questão. É preciso procurar por um
curso e uma instituição que ofereçam
uma boa qualificação profissional,
e o networking virá a partir disso",
analisa Furtado, da Trevisan.

Otto Nogami, vice-coordenador
geral dos programas de MB A Execu-
tivo do Ibmec São Paulo, concorda.
"Se o profissional escolhe um bom
curso em uma boa escola, isso pres-
supõe que terá contato com colegas
competentes e de boas empresas",
raciocina.

MONTANDO UMA
REDE DE CONTATOS

Segundo o consultor Rizzo, o
profissional tem um ambiente favo-
rável na pós-graduação para formar

sencial mostrar seus valores e sua
credibilidade, e se relacionar com
outros compatíveis com você pro-
fissionalmente," recomenda.

Para Ana Paula, aluna da Tre-
visan, o principal é saber preservar
o contato - o que pode também ser
a tarefa mais difícil. "Não podemos
procurar as pessoas só quando
precisamos. É necessário mandar
mensagens de tempos em tempos,
perguntar, enviar uma notícia ou
uma palestra interessantes", en-
sina. "Faço isso com colegas e
clientes, para mim é natural. Todas
as portas que se abriram para mim
foram por conta de relacionamento
profissional. Não basta ser um bom
profissional, é preciso também
parecer bom aos olhos das outras
pessoas." A professora Lilian, da
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Trevisan, complementa. "Não se
trata apenas de conhecer muita gen-
te, o importante é manter o contato
ativo, ligar para a pessoa sempre,
sair para almoçar".

Ainda há quem chame de "cos-
tas quentes" o profissional que rece-
be uma indicação para um emprego.
Entre os profissionais do mundo dos
negócios, porém, não há pudor. Os
especialistas colocam que não se
trata de amizade ou de benefício
gratuito. A indicação pode ser uma
poderosa ferramenta para selecionar
de maneira rápida uma pessoa con-
fiável e competente. "As posições
de mais destaque, que exigem mais
conhecimento, normalmente dão
preferência para pessoas indicadas,
porque elas já vêm com uma refe-
rência pessoal e profissional, em
termos de conhecimento técnico",
afirma a professora Maria Ester, do
Ibmec São Paulo.

Para o professor Pontes, da Faap,
uma indicação é um importante passo
na seleção, que coloca o candidato na
frente dos outros. "A pessoa também
precisa ter competência, é claro, mas
é fundamental manter uma rede de
relacionamentos para que haja essa
indicação", diz. A competência e a
credibilidade são asseguradas porque
quem indica é geralmente um funcio-
nário da própria empresa, que não
quer se prejudicar ao dar referências
de um profissional que não seja bom.
É o que acredita a professora Lilian,
da Trevisan. "Ninguém vai indicar
uma pessoa em quem não confie,
porque isso queima o filme. A indi-
cação é então mais rápida, garantida e
barata para as empresas", afirma.

O consultor Rizzo acredita que
o profissional obtém vantagens de
seu networking apenas tanto como
indivíduo no mercado de trabalho,
mas também como funcionário da
empresa pela qual é contratado.

"Uma pessoa bem relacionada é
interessante para o empregador,
na medida em que pode usar seus
contatos não só na sua relação in-
terpessoal, mas entre a empresa em
que trabalha e outras, especialmente
com bancos e o governo", analisa.
O professor Pontes, da Faap, exem-
plifica com sua própria experiência.
"Trabalhei em uma empresa que
estimulava que os funcionários
fossem professores de universida-
des de renome, porque a indicação

no mercado de trabalho há algum
tempo. Por outro lado, é interes-
sante para um jovem se inscrever
em um curso de pós e adquirir
conhecimento a partir daí, o que
pode ser uma boa diferenciação.
"Ainda assim, nos esforçamos para
não admitir pessoas com a média
de 28 ou 29 anos", explica. Rizzo
concorda e complementa que, ain-
da que os jovens possam ganhar
muita experiência com o curso, o
profissional que espera ter alguns

Uma pessoa bem relacionada é
interessante para o empregador,
na medida em que pode usar os
seus contatos não só na relação
interpessoal, mas entre a empresa
em que trabalha e outras instâncias

facilitava o recrutamento de novos
profissionais para a instituição. As
empresas que sabem usar a rede
de relacionamento de seu pessoal
conseguem melhores funcionários
quando precisa preencher uma vaga
e fazer negócios", diz.

IDADE FAZ DIFERENÇA

Quem está mais apto, em
termos de idade, para formar um
networking a partir da pós-gradu-
ação? Os especialistas divergem.
Para José Ernesto Gonçalves,
da FGV-SP, existem os prós e
os contras. Por um lado, um dos
objetivos da especialização é a
troca de experiências, que se torna
impraticável se o aluno não está

anos de mercado para fazer a pós
e se relacionar aproveita melhor a
oportunidade, pois está mais ma-
duro e tem mais bagagem.

Para o professor Pontes, no
entanto, vale a pena terminar uma
graduação e emendar em uma pós.
"Talvez ele não tenha maturidade,
mas será um bom diferencial. Vai
aproveitar melhor o curso mais tarde,
com mais vivência, mas é importante
começar cedo para, já de princípio,
ter uma percepção diferente da orga-
nização na qual trabalha", opina. Ele
conta que tem alunos de 22 anos e de
40 anos e que no início eles "se estra-
nham", mas com o tempo aprendem a
apreciar a diversidade. "É a química
da flexibilidade do mais novo com a
experiência do mais velho."
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