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O mercado de
educação executiva

no Brasil - e no
mundo - mudou
com a crise. Mas

os profissionais
continuam

dispostos a investir
em cursos de MBA
para impulsionar a
Carreira ANA PAULA KUNTZ

crise financeira mudou a economia,
mudou a remuneração dos executi-
vos e vem mudando também o mer-
cado de educação executiva. Nos Es-
tados Unidos, a crise de crédito fez
com que as principais universidades
diminuíssem suas linhas de finan-
ciamento páfa alunos. No Brasil, a
mudança é mais suave. Neste ano,
na décima edição do Guia VOCÊ S/A

- Os Melhores MBAs no Brasil, feito em
parceria com a Nielsen, consultoria
na área de pesquisa, foram entrevis-
tados 7 329 alunos de escolas em 21
cidades do país das regiões Sul, Su-
deste, Centro-Oeste e Nordeste. De
acordo com esses alunos, o subsí-
dio integral das empresas para seus
profissionais cursarem pós-gradu-
ação caiu de 32%, em 2007, para 13%,
em 2009. Por outro lado, o número
de pessoas que custeiam o próprio
curso saiu de 55% para 57% dos ca-
sos, o que serve para equilibrar, em
termos, o mercado que vinha cres-
cendo cerca de 20% ao ano de 2007
a 2008 e agora experimenta uma
leve retração. O motivo do investi-

mento dos profissionais é claro: 95%
deles — com média de experiência
profissional de 13 anos e gerencial
de 5 anos — dizem que o MBA ou a
especialização valeu a pena. Para
58% dos entrevistados, a remune-
ração aumentou após o curso, mas
só 14% tiveram promoção.

As escolas sofreram com a redução
no subsídio das empresas aos cursos
feitos pelos funcionários, mas não
chegaram ao vermelho. No Grupo
Ibmec, onde 30% dos estudantes re-
cebem alguma ajuda financeira da
companhia em que trabalham, houve
10% de queda nas inscrições. Na Fun-
dação Dom Cabral (FDC), em Minas
Gerais, onde essa fatia é de 55% dos
alunos, a concorrência entre candi-
datos por uma vaga caiu pela metade.

"As vagas foram preenchidas, mas a
procura pelos cursos diminuiu", diz
Eduardo Wurzmann, presidente do
Grupo Ibmec Educacional. "Para 2010,
a expectativa é de crescimento de
10%", diz Adalberto Fischmann, dire-
tor da Fundação Instituto de Admi-
nistração (FIA), de São Paulo.



É necessário considerar, no entan-
to, que de 2005 a 2008 a demanda por
educação executiva cresceu 25% ao
ano, segundo dados do MBA Coun-
cil, entidade que reúne 400 institui-
ções de ensino no mundo, incluindo
escolas como Business School São
Paulo (BSP), FIA e Fundação Getu-
lio Vargas. Por aqui, o crescimento
foi impulsionado por grandes grupos
que se consolidaram, como o Ibmec,
que englobou escolas em diversas
cidades, e o Laureate, dono da BSP.

EFEITO COLATERAL
O segundo efeito da crise é curricu-
lar. "O modelo matemático, desen-
volvido há 20 anos, e a gestão cien-

tífica já não funcionam sozinhos.
Hoje são valorizadas a história eco-
nômica das nações, a psicologia, a
sustentabilidade e a ética", diz Gil-
berto Guimarães, da consultoria de
carreira BPI, de São Paulo. De acor-
do com Paul Danos, reitor da Tuck
School of Business, uma das princi-
pais universidades dos Estados Uni-
dos, os executivos estão se preocu-
pando mais com o impacto humano
das suas decisões financeiras. "Os lí-
deres devem ser rápidos em suas de-
cisões, sem negligenciar o impacto
social de suas opções financeiras",
diz Paul. Assim, para o pós-crise, as
escolas devem investir na formação
de líderes com perfil agressivo pa-

ra acompanhar a retomada econô-
mica, mas também com uma for-
te consciência ética e sustentável.

Mas há peculiaridades que colo-
cam o Brasil numa posição diferen-
ciada. O fato de a maioria dos alunos
começar a trabalhar nos níveis mais
básicos da graduação faz com que as
pessoas cheguem ao MBA com boa
experiência prática. "O mercado brasi-
leiro é maduro e já serve de exemplo
a outros países, onde o mais comum
é que o aluno de MBA pouco tenha
atuado na sua área profissional", diz
o consultor César Souza, presidente
da Empreenda, de gestão de pessoas,
em São Paulo. É por essa razão que
os cursos de meio período são pro-
curados por 80% dos executivos que
querem fazer MBA (vale lembrar que
os cursos no país não têm a mesma
carga horária que nos Estados Uni-
dos, onde o MBA equivale ao mestra-
do). "A carga horária mais leve per-
mite que o profissional trabalhe na
área e aplique o conhecimento", diz
Silene Magalhães, coordenadora da
pós-graduação da FDC.



No topo

Vargas de São Paulo (Eaesp-FGV) se
dedica a formar profissionais, prin-
cipalmente, para o mercado finan-
ceiro e para a vida acadêmica. "Mas
no quadro de professores tem muita
gente que atua no mundo empresa-
rial, e não apenas no acadêmico. Isso
faz diferença nas aulas", diz a advo-
gada Larissa Alves de Oliveira, aluna
do Curso de Especialização em Ad-
ministração para Graduados (Ceag),
voltado para a área de finanças.

Em agosto, a escola abriu dois no-
vos cursos: mestrado em gestão in-

Uma das mais tradicionais escolas
de negócios do país nasceu em 1954,
a partir de uma ação conjunta do go-
verno e de empresários brasileiros,
com a colaboração de professores
da Universidade de Michigan. Des-
de então, a Escola de Administração
de Empresas da Fundação Getulio

ternacional e mestrado em gestão
de políticas públicas.

Três cursos finalistas entraram
na disputa do ranking da VOCÊ S/A
e levaram a Eaesp-FGV a conquistar
o 1e lugar: o Curso de Especialização
em Administração para Graduados
(Ceag), que existe há 40 anos, o Mes-
trado Profissional em Administração
(MPA), o único em São Paulo com no-
ta 5 e avaliação máxima da Capes, e
o OneMBA, realizado em parceria
com outras quatro escolas no exte-
rior, em quatro continentes. O MBA
da Eaesp-FGV dá ao aluno a possibili-
dade de estar o tempo todo em conta-
to com colegas estrangeiros, seja pa-
ra discutir temas, seja para realizar
trabalhos em equipe. Para isso, uti-
liza uma ferramenta especial de vi-
deoconferência e todas as aulas são
ministradas em inglês. "O que nos
deixa mais seguros para reuniões e
afiados no idioma na hora de nego-
ciar com clientes e parceiros estran-
geiros", diz Antônio Napole, consul-
tor de investimento da InvestHK.

Desde 2000, a Eaesp-FGV passou a
fazer parte das instituições de ensi-
no no mundo que possuem os mais
importantes credenciamentos inter-
nacionais: The Association to Ad-
vance Collegiate Schoolof Business
(AACSB International), Equis (da Eu-
ropean Foundation of Management
Development) e Association of MBAs
(Amba). Além disso, â escola possui
parcerias com mais de 50 universida-
des em todo o mundo, e os alunos
podem fazer parte do curso no exte-
rior sem pagar taxa extra.



drados. A escola, que recebe alguns
dos executivos mais importantes
do país, ganha espaço no mercado,
pois seus cursos são voltados para
a aplicação imediata e seus profes-
sores privilegiam o estudo de casos
das companhias nas quais os alu-
nos trabalham. "Esse é o nosso dife-
rencial: a aderência com a realidade
das empresas diz Silene Magalhães,
coordenadora de especialização.

A capacidade de relacionar teoria e
prática nas diversas áreas da adminis-
tração é um dos pontos fortes dessa
escola. Os programas de MBA da FIA,
sete deles classificados neste ranking,
funcionam como núcleos de produ-
ção e disseminação de conhecimen-
to em negócios e outras áreas espe-
cíficas. Os professores de cada nú-
cleo fazem pesquisa, publicam tra-
balhos e prestam consultoria na
área em que atuam. Isso faz com
que estejam atualizados e identifi-
quem tendências.

Alunos garantem que, apesar do no-
vo nome, o Insper, antigo Ibmec São
Paulo, continua com os mesmos va-
lores. A escola tem uma das sedes
mais modernas do país e salas de
aula no estilo Harvard, no forma-
to em 180º graus. "A idéia é aliar o
rigor acadêmico com situações vivi-
das diariamente dentro das empre-
sas", diz Silvio Laban, coordenador-
geral dos programas de MBA do Ins-
per. "No mercado, o Insper é visto co-
mo exigente, com uma maior carga
horária e maior abrangência de as-
suntos, fatores que pesaram na mi-
nha escolha pela escola", diz Mile-
na Subires, gerente de contratos e
ofertas da Siemens e aluna do cur-
so de MBA Executivo em Finanças.
De acordo com Irineu Gustavo Gia-
nesi, diretor acadêmico de pós-gra-
duação lato-sensu, outra proposta
educacional do Insper é incentivar
a participação intensa dos alunos
no aprendizado. Fazer as salas em
formato de anfiteatro, deixar o con-
teúdo à mão dos alunos antes das
aulas são alguns dos recursos para
estimular que todos questionem e
expressem suas idéias. o

Em agosto deste ano, a FDC inaugurou
seu segundo prédio em Nova Lima,
Minas Gerais, onde estudam as tur-
mas do Executive MBA Empresa-
rial. No antigo prédio, há um tea-
tro para 300 pessoas e dois anfitea-
tros. No novo, um espaço para 600
pessoas e mais um anfiteatro estão
prontos, enquanto outros dois estão
sendo construídos. Juntos, os dois
edifícios somam 18 000 metros qua-



Nordeste em alta
Impulsionadas pela economia, as escolas
de MBAs da região registram aumento de
50% na procura pelos cursos RAFAEL PIMENTA

sumidores. O crescimento está mu-
dando a economia local e movimen-
tando o mercado de trabalho na re-
gião. É isso que impulsiona as esco-
las a criar novos cursos.

A Unifacs lançou quatro especiali-
zações em 2009. Para 2010, estão pro-
gramadas outras sete. "Há uma neces-
sidade de especialização crescente no
mercado local", diz Maria Ângela Cos-
ta Lino, coordenadora de pós-gradua-
ção da Unifacs, que tem 2 200 alunos.

A escola classificou sete cursos no
ranking da VOCÊ S/A deste ano (ges-
tão da informação, finanças e contro-
ladoria para gestão de negócios, fi-
nanças corporativas, marketing, ad-
ministração, gestão de RH e proje-
tos PMI). Para os alunos do MBA, a
universidade mantém intercâmbio
com instituições de ensino do exte-

rior, como o Institute of Internatio-
nal Business, na Geórgia, nos Esta-
dos Unidos, com aulas pela manhã
(estudos de caso, laboratórios) e vi-
sitas técnicas a empresas locais du-
rante a tarde. A viagem pode ser adi-
cionada pelos alunos por 2 700 dó-
lares ao programa como um extra.

RECIFE
Já entre os cursos mais procurados
no Cedepe, de Recife, estão o de ges-
tão financeira, gestão de marketing
e vendas, gestão de pessoas e lide-
rança. Esse cardápio de cursos teve
um crescimento de 50% neste ano no
número de alunos: passou de 210 pa-
ra 320 no início das turmas.

Instalada em Jaboatão dos Gua-
rarapes, próximo ao polo industrial
de Pernambuco, onde está o Porto
de Suape, que deve gerar 32 000 em-
pregos nos próximos 12 meses, a es-
cola vem servindo de "fornecedora"
de profissionais para as empresas da
região. Um dos detalhes que dá cre-
dibilidade à escola é que só podem
participar da seleção profissionais
com experiência comprovada em
gestão — daí a faixa etária das tur-
mas oscilar entre 35 e 40 anos, tra-
dicionalmente, um pouco acima da
média dos MBAs.

las são referências em edu-
cação executiva na região
em que atuam, o Nordeste
do país. A Universidade de

Salvador (Unifacs), na capital baia-
na, e o Centro de Desenvolvimento
Pessoal e Empresarial (Cedepe), na
região metropolitana de Recife, em
Pernambuco, acompanharam o boom
econômico nordestino e registraram
um aumento médio de 50% na pro-
cura pelos cursos de especialização,
pós-graduação e MBA neste ano, em
comparação a 2008. O Nordeste, no
ano passado, superou a região Sul,
tradicionalmente a segunda do país
em termos de consumo, com 317 bi-
lhões de reais de arrecadação, e re-
presenta 18% do consumo brasileiro,
segundo dados da consultoria Tar-
get, especializada em mercados con-
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Como é feito o guia
Para fazer parte deste guia, as escolas se inscrevem e, na primeira
parte do processo, as informações fornecidas pelos coordenadores
dos cursos sobre titulação dos professores, instalações da escola
e conteúdo das aulas são avaliadas, compondo a primeira nota. Na
segunda fase, professores e alunos respondem a questionários
online, a segunda nota. Por fim, cada escola recebe uma nota de
acordo com a avaliação dos executivos de recursos humanos
que respondem espontaneamente ã pesquisa. O peso das
notas: ex-alunos, alunos e professores têm 20% cada público;

coordenadores dos cursos, 20%; executivos de RH, 20%. Com
essas notas é composta a nota final, que decide a posição de cada
curso no ranking. Os cursos que não alcançarem amostra mínima
de respostas de professores ou alunos são desclassificados, ainda
que sejam bem avaliados. Para eleger a melhor escola de negócios,
a nota da escola é somada S nota que os jornalistas da VOCÊ S/A

"Hão as instituições durante as visitas Cem que são feitas entrevistas
com alunos, professores e avaliação das instalações da escola).
(g) Para saber mais acesse VOCESA.COM.BR



Sala de aula
tecnológica

Em vez do quadro-negro, as melhores
escolas de negocio têm salas interativas e

virtuais de estudo Julia de Medeiros

passar o conhecimento. No Insper -
Ibmec São Paulo, por exemplo, exis-
tem salas especiais, em formato de
anfiteatro, como nas melhores uni-
versidades americanas, com uma
acústica que permite, não impor-
ta onde o aluno está sentando, ver
e ouvir bem o professor. Uma novi-
dade é um sistema automático de
contagem de votos, que mostra o
resultado com a opinião da turma
no telão após o professor lançar um
desafio ou questionamento. A Es-
cola de Administração de Empre-
sas de São Paulo da Fundação Ge-
tulio Vargas (Eaesp-FGV) também
tem uma sala interativa com telões,
câmeras, equipamentos de som e
computadores para que os alunos
possam assistir e participar de au-
las e palestras ao vivo, realizadas

em outras cidades ou países. Além
disso, em algumas de suas salas,
patrocinadas por grandes empre-
sas, cada mesa tem um computador.

No Ibmec Rio de Janeiro, a sala de
destaque simula uma mesa de ope-
rações de bolsa de valores. "Ela fun-
ciona como uma corretora de valo-
res, simulando operações de merca-
do financeiro e é resultado de parce-
ria com uma corretora", diz Roberto
Zentgraf, coordenador dos MBAs em
gestão de negócios e em finanças.

Praticamente todas as institui-
ções visitadas pela VOCÊ S/A ofe-
recem aos estudantes ferramentas
que contribuem com o seu aprendi-
zado no conforto de suas casas. São
sites que armazenam leituras com-
plementares, conteúdo das aulas e
fóruns de discussões, além de bi-
blioteca virtual e acesso à base de
dados para pesquisas e análises. O
FGV Management Network, da Fun-
dação Getulio Vargas do Rio de Janei-
ro, lançado recentemente, é uma de-
las. "Trata-se de um portal, uma co-

munidade formada por alunos, ex-
alunos, professores e coordenadores
acadêmicos dos nossos MBAs. O ob-
jetivo é o compartilhamento de in-
formações, artigos e notícias sobre
as áreas de conhecimento do grupo,
além de oportunidades de trabalho.
É um espaço virtual voltado para a
pesquisa e a convivência", conta Ri-
cardo Spinelli, diretor da FGV do Rio
de Janeiro. "A tendência é que tenha-
mos mais cursos com aulas presen-
ciais e a distância. Em 2010, os MBAs
presenciais em gestão empresarial e
gerenciamento de projetos da FGV
Management terão 15% de sua car-
ga horária realizada pela internet",
diz Ricardo. "As simulações empre-
sariais na web, como os jogos on-
line com estratégias de condução de
uma empresa, também contribuem
para o nosso aprendizado", diz Mau-
rício Navickas, gestor de TI da Totvs,
empresa da área de tecnologia com
sede em São Paulo, e aluno do MBA
em gestão estratégica da informação
da FGV, em Santo André, São Paulo.

om o objetivo de
atrair a atenção dos
alunos, as escolas de
MBA e pós-gradua-
ção vêm criando ma-
neiras diferentes de
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VIVÊNCIA INTERNACIONAL
Estudar parte da pós-graduação em
universidades dos Estados Unidos
ou da Europa, pagando a mesma
mensalidade aqui do Brasil, é pos-
sível por causa das parcerias que
muitas instituições mantêm com
entidades no exterior. Existem in-
tercâmbios de duas semanas a um
ano. Claro, o valor do curso aumen-
ta à medida que esse período cresce.
Algumas oferecem o double degree, a
titulação reconhecida nos dois paí-
ses. Foi essa oportunidade que levou
Eduardo Alves, controller da Mac En-
genharia, de São Paulo, a viver seis
meses em Portugal. "Conheci pro-
fissionais vindos da China, da Hun-
gria, do Canadá, o que enriqueceu
meu aprendizado, e a Universidade
de Lisboa é muito conceituada. Ho-
je tenho uma visão mais abrangente,
mais global. Me sinto mais capaci-
tado para trabalhar não só no Brasil,
mas em qualquer parte do mundo",
diz o ex-aluno do mestrado profissio-
nal em administração da Eaesp-FGV.
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Como pagar seu MBA
Se você vai encarar o desafio de buscar o diploma

e já sabe que não vai contar com o apoio da empresa,
se prepare para disputar bolsas Bruno Vieira Feijó

sigla tem só três letrinhas, mas o custo de um MBA po-

de chegar a seis dígitos. No Brasil, os melhores custam

mais de 40 000 reais. Nos Estados Unidos, 150 000 dó-

lares, com moradia e alimentação. Como bancar essa

bolada? Segundo números coletados pela Nielsen pa-

ra o Guia VOCÊ S/A - Os Melhores MBAs no Brasil 2009, em comparação com

2007, mais empresas subsidiam parte do custo do MBA para seus funcio-

nários. Há dois anos, 14% das empresas (em que os alunos pesquisados

trabalham) subsidiavam parte do curso. Hoje, esse valor passou para

30%. Por outro lado, atualmente, só 13% das companhias pagam o curso

integralmente, ante 32% em 2007. Veja como conseguir o montante.

NA UNIVERSIDADE
Aqui e lá fora, há duas formas de bus-
car ajuda com a escola. As bolsas por
mérito, que não exigem reembolso,
e as que são reservadas para mino-
rias raciais. Mas, se o aluno tiver um
histórico excepcional, as instituições
têm interesse em mantê-lo e podem
negociar facilidades. No exterior, o
que mais conta na hora de conseguir
o financiamento é uma boa nota no
GMAT ou no SAT, testes que medem
aptidão lógica e verbal em inglês. No
Brasil, não são todas as faculdades
que ofertam bolsas. O Insper- Ibmec
São Paulo, possui. O que as escolas

costumam conceder são créditos,
seja por fundos da própria institui-
ção, seja por parcerias com os ban-
cos. "No exterior, a vantagem do em-
préstimo intermediado pela escola é
o prazo generoso de 5 a 20 anos pa-
ra pagar e juros baixos, em torno de
12% ao ano", diz Ricardo Betti, dire-
tor da consultoria MBA Empresarial,
de São Paulo. Segundo Ricardo, em
breve os juros devem se normalizar
em 7% ao ano, pois o principal finan-
ciador de MBAs nos Estados Unidos,
o Citibank, cancelou seu programa
no auge da crise econômica, inflacio-
nando o crédito. Universidades ame-

ricanas como Harvard e a de Chicago,
no entanto, já conseguiram alterna-
tivas com outros fundos.

FINANCIAMENTO
BANCÁRIO
Um financiamento pleiteado dire-
tamente no banco é a modalida-
de mais cara para cursar um MBA,
embora na maioria dos casos se-
ja a única opção para a mensalida-
de caber no bolso. No Brasil, o San-
tander e a Caixa Econômica Federal
estão entre as instituições finan-
ceiras que mantêm convênio com
as universidades. Os juros variam
de 1,5% a 2,5% ao mês e o prazo, de
dois a três anos. A soma de juros ao
ano é de 30%, em média, e o ideal é
não comprometer mais de 30% da
renda com o curso. Se você parce-
lar no banco, diga na universida-
de que pagará à vista, para ganhar
um desconto. Quem se planeja ain-
da pode entrar num consórcio. Des-
de fevereiro, uma lei permite que se
formem grupos para financiar ser-
viços que custem de 4 000 a 20 000
reais com taxas mais baixas que as
de um financiamento bancário co-
mum. Mas o prazo de espera pode
chegar a mais de um ano.



Antecipe-se
O engenheiro Rafael
Moulin Pinheiro, de 32
anos, analista de planeja-
mento da Promon, no Rio de
Janeiro, cursou MBA no lese,
na Espanha, em 2006, com
os próprios recursos. Antes,
ele havia sido aprovado
em outra universidade, mas
não conseguiu bolsa de es-
tudo e levou mais dois anos.
"Já tinha economias, mas não
passavam perto", diz. O pla-
nejamento, prevendo pro-
blemas, precisa começar 24
meses antes das inscrições,
o recomendado para pape-
lada, testes e bolsa.

BOLSAS DE INCENTIVO
Há apenas duas entidades brasilei-
ras que concedem bolsas para MBAs,
variando entre 20% e 40% do valor do
curso: a Fundação Estudar, em São
Paulo, e o Instituto Ling, de Porto
Alegre, no Rio Grande do Sul. O va-
lor pode ser restituído aos poucos,
sem juros, após os estudos. Há ins-
crições todos os anos. "Só concede-
mos bolsas para quem demonstra
ser batalhador e passou em univer-
sidades que aparecem nos primei-
ros lugares dos rankings. Neste ano,
incluindo as graduações, dos 4 200

inscritos apenas 34 conseguiram",
diz Thais Junqueira, diretora exe-
cutiva da Fundação Estudar. O Bri-
tish Council, órgão educacional do
governo britânico, também fornece
bolsas para profissionais em início
ou meio de carreira que se destacam
em sua área e buscam pós-graduação
no Reino Unido. Neste caso, a bolsa
não precisa ser restituída.
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Ensino virtual
Pós-graduação a distância ganha força
no país e grandes grupos educacionais
investem em aulas online JOANA PORTO

todos os cursos feitos pela internet
oferecidos no país em 2008. Dos 568
novos cursos, 127 são de pós-gradu-
ação (22% do total). No fim do ano
passado, 490 000 pessoas se matri-
cularam na sala de aula online. Os
dados são do último censo EAD, tra-
balho conjunto entre FGV Online, As-
sociação Brasileira de Ensino à Dis-
tância (Abed) e Secretaria de Educa-
ção a Distância do MEC (Seed).

Em 2010, a pós-graduação a dis-
tância deve ganhar ainda mais força
com os maiores grupos de ensino do
país apostando fichas na praticida-
de das aulas virtuais, que economi-
zam tempo e permitem a flexibilida-
de que os cursos presenciais não têm.
O advogado carioca Gustavo Godoy,

de 30 anos, consultor da Pricewater-
houseCoopers, queria continuar es-
tudando, mas não tinha tempo de
ir às aulas. Optou pelo curso de pós-
graduação em administração de em-
presas da Fundação Getulio Vargas
do Rio de Janeiro (FGV-RJ) online e
também por uma graduação virtual
em ciências contábeis na Universida-

de do Sul de Santa Catarina (Unisul).
Gustavo reserva ao menos uma ho-
ra por dia para estudar. "Eu me pro-
gramo com certa antecedência, pro-
curo saber o que deve ser estudado.
Em ambos existe um cronograma
bem definido a ser seguido, de mo-
do que o aluno não se perca."

A Universidade do Vale do Rio dos
Sinos (Unisinos), no Rio Grande do
Sul, terá a primeira turma do MBA de
gestão a distância no próximo ano e
a Universidade Anhembi Morumbi,
de São Paulo, também prepara uma
nova turma na área de hotelaria. De
maneira geral, um terço do curso é
de encontros presenciais.

O crescimento dessa modalida-
de e as facilidades oferecidas, como
economia no tempo de deslocamen-
to e flexibilização do tempo para fa-
zer as aulas na hora em que desejar
e intercalar com os horários de tra-
balho, requerem critério na hora de
escolher tanto a faculdade quanto o
curso. "Eu faria a análise do conte-
údo do curso e obteria informações
com quem já passou por ele. Há cur-
sos online muito bons, mas há vá-
rios no mercado", diz a gerente de RH
da Mattel, Priscila Sanches, empresa
que tem entre seus funcionários di-
versos alunos de cursos pela inter-
net. A executiva recomenda modali-
dades que ofereçam pelo menos um
ou dois encontros presenciais por se-
mestre para complementar.

s programas de MBA e pós-
graduação online no Brasil
já correspondem a 40% de
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Estudo demais
atrapalha?

O excesso de qualificação, incentivado pelo surgimento de novos
cursos de pós-graduação, leva profissionais a se formarem alem
do necessário e nem sempre impulsiona a carreira BRUNO VIEIRA FEUÓ

química Ana Paula
Citadini, de 28 anos,
de São Carlos, inte-
rior de São Paulo,
planejava trabalhar
na área de pesquisa

e desenvolvimento na indústria far-
macêutica, mas, quando terminou a
graduação em química tecnológica
pela Faculdade de Química e Bioquí-
mica da Universidade de São Paulo
há seis anos, sentia que estava pou-
co preparada para o mercado. "Pensei
que, se emendasse uma pós-gradua-
ção 'sanduíche' (uma parte do curso
no Brasil, outra nos Estados Unidos,
na Universidade da Califórnia), sai-
ria com um baita diferencial", con-
ta. Não foi o que aconteceu e hoje
Ana Paula está à procura de empre-
go, mas com dificuldades até mesmo
para ser chamada para as entrevis-
tas. Nesse meio tempo, a profissional
desenvolveu uma iniciação científi-
ca e estagiou dentro de laboratórios
de universidades, aqui e no exterior.

"O mercado se assusta com currícu-
los acadêmicos superqualificados."

A consultora Sofia Esteves, pre-
sidente da Companhia de Talentos,
consultoria de São Paulo que faz se-
leção de trainees e jovens profissio-
nais para grandes empresas, anali-
sou o currículo de Ana Paula. O pro-
blema é simples: na disputa por uma

vaga, um candidato com boa gradu-
ação e três anos de experiência, por
exemplo, tem mais chances que um
com especialização, mas pouca expe-
riência prática. "Há, entre os jovens,
uma afobação em fazer faculdade,
mestrado e doutorado, tudo emen-
dado, imaginando que uma coleção
de diplomas vai fazer com que sejam
mais valorizados", diz Sofia. Uma
boa qualificação acadêmica tem pe-
so, mas fica faltando a experiência,
a capacidade de resolver problemas
e as referências dos chefes.

Ana Paula percebeu que caiu no
que os especialistas chamam de
descompasso: passou do período
ideal para conseguir uma vaga de
trainee (geralmente acontece em
até três anos após a graduação), mas
ainda não acumulou experiência
de mercado para competir por uma
boa vaga em um nível mais alto
da hierarquia, que faria jus ao seu
doutorado em biofísica molecular.

EMPRESAS EXIGEM
Em partes, esse tal descompasso é o
resultado do alto grau de exigência
das empresas quando anunciam suas
vagas com exigências de superqua-
lificação, e passam a impressão de
que, quanto mais cursos no currícu-
lo, melhor. Márcia Fernandes Kopel-
man, diretora de relações humanas

da Promon Engenharia, de São Pau-
lo, faz a mea-culpa dizendo que, ao
fazer uma lista grande de requisitos,
as companhias evitam problemas no
futuro. "Muitas vezes a empresa es-
tá considerando a possibilidade de
o profissional precisar daquela com-
petência no futuro", afirma Márcia.

Outro "estímulo" a essa ansieda-
de por mais formação vem do mer-
cado de educação executiva, que
cresce cerca de 20% ao ano no país
e lança cursos cada vez mais seg-
mentados. "O que se vê hoje no Bra-
sil é a criação de cursos nomeados
MBAs que vão de moda a terapia
ocupacional", diz Ricardo Betti, só-
cio-diretor da MBA Empresarial, de
São Paulo, consultoria que auxilia
executivos a escolher o curso mais
adequado (no Brasil, diferentemen-
te dos Estados Unidos e da Europa,
o MBA não é um mestrado, mas
um curso de pós-graduação que de-
ve ter um mínimo de 360 horas, e
não tem a mesma regulamentação
que mestrados e doutorados). "Há
uma proliferação de cursos que fo-
gem da proposta original do MBA:
formação generalista em gestão
de negócios", diz Ricardo. Com is-
so, os profissionais acabam fazen-
do diversos cursos, muitas vezes
na mesma área, já que há novos no-
mes mais especializados a cada ano.



TURBINAR O CURRÍCULO
O engano de melhorar o currículo
sem objetivo claro, a não ser o de pa-
recer mais qualificado) é comum mes-
mo nas altas esferas das empresas.

"Fico perplexa com a quantidade de
cursos que os executivos fazem ape-
nas para levar o certificado, sem se
preocupar com o que aprenderam de
fato", diz a headhunter Fátima Zor-
zato, presidente da consultoria Rus-
sell Reynolds no Brasil, de São Pau-
lo. "A capacidade de estabelecer uma
boa rede de conhecidos pode valer

mais do que anos de estudo." Esta-
belecer metas para a carreira ajuda
a não cair no conto dos MBAs supe-
respecializados, ou em escolas pou-
co qualificadas. "O profissional de-
ve se perguntar aonde quer chegar e
planejar o que é preciso para ganhar
uma promoção", diz Adeildo Nasci-
mento, diretor de recursos huma-
nos da operadora de telefonia GVT,
com sede em Curitiba, no Paraná.

Uma deficiência de formação é
mais facilmente suprida do que fal-
ta de experiência, o que faz crer que
investir em desenvolvimento pode
valer mais do que fazer cursos. "Du-
rante uma seleção você pode conven-
cer que é o melhor para a vaga, mes-
mo sem reunir todos os requisitos
acadêmicos, mostrando sua capa-
cidade de realizar", diz Márcia, da
Promon. "Curso de ponta é um di-
ferencial, mas deixou de ser sinôni-
mo de ascensão rápida", diz Leyla Ga-
letto, headhunter da Yod Dextrom.
Uma prova é que a pesquisa do Guia
VOCÊ S/A - Os Melhores MBAs no Bra-
sil deste ano mostrou que apenas
14% dos 7 329 participantes tiveram
promoção após a conclusão do cur-
so. Não é que MBA deixou de ser im-
portante, mas a capacidade de reali-
zar mudanças em uma empresa con-
ta mais do que um currículo acadê-
mico superturbinado.
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