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O executivo que deseja se atualizar sobre o mercado e as novas práticas de sua área não pode 
reclamar de falta de opções. O Brasil possui escolas de negócios reconhecidamente 
competentes. Se o problema é falta de tempo, é igualmente difícil encontrar uma desculpa: 
são inúmeros os cursos breves disponíveis, com durações que variam de um dia a algumas 
semanas. Apesar da variedade de nomes - curso executivo, programa de educação 
continuada, curso sob demanda etc. -, o objetivo é único: ajudar o profissional a aprender algo 
relevante com rapidez.  
 
A demanda por esse tipo de programa é significativa. Só na Trevisan Escola de Negócios, 
desde janeiro quase 500 pessoas já fizeram algum tipo de curso de curta duração. Em outras 
instituições, a situação é similar.  
 
Segundo o gerente de recursos humanos da consultoria Robert Half, Roberto Britto, cursos 
rápidos podem ajudar a complementar pontos específicos da carreira, principalmente quando 
há necessidade de "reparo rápido". "Um curso executivo ajudará o profissional a sanar 
determinada lacuna em um curto período. Se ele quiser algo mais profundo, precisará fazer 
um curso mais extenso, que propiciará a ele uma visão mais global sobre negócios", diz.  
 
Esses programas também podem tornar o currículo mais atraente. "Qualquer curso que 
agregue conhecimentos ao profissional é sempre bem-visto e pode servir como parâmetro 
para o recrutador no momento da seleção, caso haja muito equilíbrio entre os candidatos", 
observa Britto.  
 
Mas assim como não é seguro escolher um MBA no escuro, é preciso atenção no momento de 
optar por um curso rápido, mesmo que a diferença do investimento necessário para cursar um 
e outro seja enorme. A ausência de cuidado pode significar tempo e dinheiro na lata do lixo. 
Por isso, a recomendação geral dos consultores é que os profissionais fujam do oba-oba. Britto 
lembra que os resultados profissionais acumulados na carreira contam mais do que as horas 
de discussão em sala de aula. "Nada substitui a experiência. Entre um profissional que fez, 
com bons resultados, o startup de uma empresa, e outro que tenha muitos cursos, mas não 
resultados comprovados, eu selecionaria o primeiro", diz.  
 
Para o presidente da Gutemberg Consultores, Gutemberg de Macêdo, é perda de tempo fazer 
um curso apenas para decorar o currículo. "Muitos fazem isso, mas para haver eficácia é 
preciso pesquisar e saber quem é o professor. Também e importante conversar com 
profissionais que já passaram por aquela experiência para saber se as aulas contribuirão ou 
não com a carreira", orienta. A sócia-diretora da consultoria Career Center, Karin Parodi, 
concorda e acrescenta que escolher uma instituição de ensino renomada ajuda a evitar erros. 
"É dinheiro e tempo investido. As ofertas são muitas. É importante escolher bem e conversar 
com as pessoas que já passaram pelo programa."  
 
Campeões de audiência  
 
Na Trevisan Escola de Negócios, cursos sobre o Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) 
e sobre as International Financial Reporting Standards (IFRS) são a bola da vez. O primeiro 
acontecerá em maio, aos sábados, totalizando 18 horas. O de IFRS ocorrerá no mesmo mês, 
com uma carga horária de 32 horas. Segundo a gerente da unidade de eventos empresariais 
da instituição, Magda Alves, o curso de auditoria interna também tem boa procura porque, 
com as incertezas econômicas, as empresas buscam formas de minimizar seus riscos.  
 
Já os cursos de gestão de negócios e de contabilidade para não contadores têm demanda 
permanente. "Profissionais de praticamente todas áreas precisam dessas informações para 
fazer planejamento", observa Magda. Outra estrela da Trevisan é curso de gestão de pessoas 
em tempo de crise, que promete orientar os profissionais sobre como motivar uma equipe 
neste período de incertezas econômicas e medo de demissão.  
 



Macêdo aconselha os profissionais a procurarem cursos sobre gerenciamento de projeto. "É um 
conhecimento que será cada vez mais exigido. Finanças e controladoria também são 
fundamentais pelo tempo que estamos vivendo. Gestão de pessoas é outra recomendação, 
pois quem não sabe gerenciar pessoas não faz seu serviço", diz. Para o consultor é 
mediocridade achar que gestão de pessoas é uma tarefa simples. "Para isso, é preciso 
entender o ser humanos e a estrutura de poder das organizações em profundidade."  
 
Plano de carreira  
 
Segundo Macêdo, os cursos sempre são bem-vindos, mas desde que estejam "intimamente 
associados ao plano estratégico da carreira". Para ele, todos precisam de conhecimentos sobre 
finanças, marketing ou gestão de pessoas e por isso um curso ligeiro pode ser muito útil. "Mas 
eu defendo que o melhor para o executivo é um programa sistêmico e racional de leitura." 
Além da dedicação aos livros, Gutemberg lembra que outras opções de formação são os 
mentores e as viagens internacionais, devido ao contato com culturas diferentes. Sobre os 
livros, o consultor indica a leitura tanto de títulos técnicos e gerenciais como aqueles sobre 
conhecimentos humanos.  
 
Karin, da Career Center, também alerta para a necessidade do conteúdo visado estar alinhado 
ao projeto de carreira do profissional. "Fazer um curso, por mais breve que ele seja, não é só 
questão de networking. A decisão envolverá dedicação. Tem que fazer sentido para a carreira", 
reforça Karin, que vê a participação nesse tipo de programa educativo como exercício da 
capacidade de autodesenvolvimento. "Pessoas com essa qualidade procuram fortalecer o que 
têm de bom e também adquirir outras competências desejadas pelo mercado", acrescenta.  
 
A coordenadora do centro de carreira do Instituto Nacional de Pós-graduação (INPG), Janete 
Teixeira Dias, considera importante que o profissional, ao fazer seu planejamento anual, 
reserve verba e tempo para curso e congressos. Para ela, a participação em eventos como 
esses dá acesso a novos termos e conceitos. "Tais programas são importantes para mostrar 
que o profissional não está parado no tempo, que ele continua exercitando capacidade de 
aprendizado e que questiona sua própria prática", diz. Para ela, esses ambientes de discussão 
estimulam a cultura colaborativa, que pode ser aplicada nas empresas. "Hoje, gerar 
conhecimento onde você trabalha e compartilhá-lo é fundamental. Isso quebra aquele 
paradigma de reter informações para ser especial", completa.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 24, 25 e 26 abr. 2009, Escola de Negócios e 
MBAs, p. F1-F4. 


