
Formação para o
sucesso

Investir em cursos
de especialização
é uma peça-chave
para a garantia
de emprego e a
evolução dentro
de uma empresa

Rodolfo C. Bonventti

C
om o mercado de trabalho
cada vez mais seletivo e
competitivo, investir em
formação profissional se

tornou uma necessidade básica para
quem quer ter garantia de emprego e
evoluir profissionalmente em uma com-
panhia. Cursos de pós-graduação ou de
MBA continuam cada vez mais valori-
zados, já que são fonte de atualização
constante e também porque ajudam
a ampliar a rede de contatos (ne-
tworking) de qualquer executivo.

"O investimento é, sem dúvida,
alto, tanto para o profissional como para
a empresa patrocinadora em muitos
casos, mas fazer cursos e se atualizar é
bom para qualquer currículo", diz Laerte
Leite Cordeiro, presidente da Laerte
Cordeiro Consultores em Recursos Hu-
manos. Mas o executivo da área de RH
também alerta que cada candidato a uma
pós-graduação deve avaliar muito bem o
curso que fará. "Pensando no conteúdo e
na qualidade dele, mas também na ima-
gem da instituição e no que significará
colocar o curso no currículo para sua
reputação profissional."

Para Irineu Gianesi, diretor aca-
dêmico de pós-graduação lato sensu

do Insper, o fato de fazer uma
pós-graduação já é um bom in-
dicativo. "É muito positivo para

o mercado contratante a sina-
lização de que o profissional
quer investir no seu próprio
desenvolvimento, que ele
está interessado na valori-
zação de um conhecimento

mais rigoroso, mais técnico,
para utilizar a seu favor
em situações profissionais
diversas." Gianesi também
destaca que as empresas es-
tão cada vez mais rigorosas
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Sem dúvida,
a pós-graduação
aumenta a chance
de contratação.
Quem escolhe uma
carreira corporativa
precisa incorporar
a idéia de estudar
sempre. Nas
carreiras gerenciais,
não há preferência
pelo tipo de
formação, mas sim
preferência "por
quem tem" contra
"quem não tem //

nos seus processos seletivos e nos re-
quisitos acadêmicos solicitados. "Isso
exige que o profissional esteja atento
em escolher uma escola de alto nível e
um curso que esteja em sintonia com o
seu plano de carreira, já devidamente
traçado anteriormente."

ONDE ESTÁ O DIFERENCIAL

Laerte Cordeiro alerta, porém, para
a falsa idéia de que apenas o curso é o
suficiente. "Creio que para todo profis-
sional que almeja uma posição executi-
va nas empresas uma pós-graduação ou
um MBA generalista é uma boa escolha
como base. Vale a pena fazer quantos
cursos puder, seja de especialização, pós
ou aperfeiçoamento. Apenas cuidado
para não tentar substituir a experiência
prática adquirida pela escola simples-
mente, porque não funciona assim. Cla-
ro que a vontade de crescer via cursos
pode ser valorizada, mas deve haver
um cuidado sempre presente: os cursos
que se faz, em qualquer nível, devem
servir para nos ajudar no desempenho
profissional melhor. Enquanto for assim,
quanto mais cursos melhor!"

Professor da Fundação Getulio
Vargas, consultor empresarial e pre-
sidente da Escola de Marketing In-
dustrial, José Carlos Teixeira Moreira
alerta para o uso que se deve fazer do
curso. "Já acabou o tempo em que a
titulação pura e simples na mão do
profissional era sinônimo de promo-
ção ou o único diferencial absoluto.
Estudar é fundamental, devia ser como
respirar na nossa sociedade. Infeliz-
mente, MBA hoje virou commodity no
Brasil. Titulagem simplesmente não
pode ser melhor que competência. As
melhores oportunidades no mercado
empresarial são para aqueles que
têm em seus currículos um legado de
participação ativa nos mais variados
projetos e uma visão multidisciplinar
sobre os mais diversos assuntos".

REDES DE CONTATOS

A maior demanda de MBA no
Brasil vem de empresas multinacio-
nais porque, enquanto as empresas
nacionais não fazem do MBA um pré-
requisito para seus candidatos poten-
ciais, para a maioria das multinacio-
nais existe a exigência. Logo, possuir
uma pós ou um MBA em uma escola
de renome aumenta as possibilidades
de ser aprovado em uma seleção em
uma empresa internacional.

Liliana Magon de Almeida,
diretora-executiva da Júnior Achie-
vement de São Paulo, especialista em
investir na educação empreendedora
de jovens, explica: "Um bom curso
de especialização aliado a altos resul-
tados profissionais e a bons relaciona-
mentos forma a receita perfeita para
o sucesso empresarial". Para Liliana,
saber criar e usar o networking hoje
é de suma importância.

Networkig é uma expressão
norte-americana muito usada pela área
de Recursos Humanos, que significa
rede, ou, um círculo de relações pes-
soais e profissionais. "O networking
é a chave que abre o mercado de em-
pregos e de negócios nos dias de hoje.
Quem fez o seu networking bem feito
certamente tem um diferencial signi-
ficativo sobre os seus competidores",
reafirma Liliana Magon.

Irineu Gianesi, do Insper, con-
corda: "As redes de relacionamento
estão hoje todas interligadas, portanto,
a honestidade de propósitos é muito
importante. Não basta ser compe-
tente, mas também ter uma rede de
relacionamentos competente. Pular
de galho em galho sistematicamente
mostra para o mercado e de uma forma
muito rápida, graças a essa interliga-
ção toda, que aquele profissional não
vai cumprir a missão para a qual está
sendo contratado e, portanto, não é o
mais indicado".



A etiqueta do networking
Para evitar gafes profissionais, confira as dicas de um especialista
sobre como se comportar na hora de distribuir o currículo

Para todos os entrevistados pelo Guia de Pós-

Graduação e MBA, os meios tradicionais

de busca de oportunidades de emprego

como, por exemplo, os anúncios de jornais ou as

consultas aos portais de empregos, continuam

sendo úteis, mas perdem terreno a cada dia porque

concentram centenas de milhares de candidatos.

O caminho mais produtivo e rápido para quem

procura colocação em nível executivo é justamente

a busca pelo apoio das pessoas que compõem seu

networking, já que as empresas também preferem

avaliar, em primeiro lugar, aqueles candidatos que

chegam via indicação ou recomendação pessoal.

"Na minha prática como conselheiro de carreiras,

digo sempre aos meus clientes que não se pode

tirar de ninguém o direito de procurar alternativas

profissionais melhores do que se tem, quando

se está empregado, mas a sugestão é de que

não se saia por aí disparando para todo mundo

o seu currículo. O ideal é enviar o currículo para

um headhunter- profissional responsável por

recrutramentos de alto nível -, que vai manter o

seu currículo em seus arquivos para uso eventual

e oportuno. Outra opção é buscar uma empresa

de consultoria particular, que vai

trabalhar seu projeto de pessoa

física de forma

sigilosa", diz Laerte

Leite Cordeiro,

presidente da

Laerte Cordeiro

Consultores

em Recursos

Humanos.
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Fonte: Guia de Pós-graduação & MBA, São Paulo, p. 16-20, 2010.




