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A
s escolas de negócios do
país, sobretudo as mais re-
nomadas, têm ampliado a
oferta de cursos de especia-
lização, pós-graduação e
MBA, ao mesmo tempo em

que agregam ações inovadoras para ajudar
os alunos a evoluírem em suas carreiras
profissionais. Essa expansão de oferta
nada mais é do que uma resposta à de-
manda explosiva de profissionais, em es-
pecial executivos, desafiados a se mante-
rem atualizados e em condições de aten-
der à exigência do mercado de trabalho
por mão de obra qualificada.

“O processo de internacionalização da
economia brasileira, no qual cada vez
mais grupos estrangeiros firmam pre-
sença no país e as empresas locais des-
bravam o exterior, aliado à necessidade
de os profissionais se manterem atuali-
zados, tem provocado o aumento de pro-
cura pelos cursos de pós-graduação e
MBA”, relata o coordenador de pós-gra-
duação e MBA da Trevisan Escola de Ne-
gócios, Olavo Henrique Furtado.

Só a Trevisan lança, para o ano que
vem, cinco novos cursos, sendo quatro
de MBA (Gestão de Projetos, Gestão do
Mercado Premium, Gestão do Capital
Humano, Marketing Digital) e outro de
pós-graduação em Gestão de Negócios e
Logística Internacionais.

“O mercado depende cada vez mais de
cérebros e o conhecimento é uma energia
em trânsito. Tanto que quem fizer uma
pós-graduação hoje e voltar ao mesmo
curso dentro de dois ou três anos notará
que o foco mudou e as necessidades de co-
nhecimento são novas”, justifica Furtado.

Tendo esse conceito em mente, a Busi-

ness School São Paulo (BSP) reformulou,
este ano, todos os cursos. A escola, refe-
rência no mercado corporativo por ofere-
cer somente cursos de pós-graduação e
MBA, incorporou novas disciplinas e redi-
recionou a abordagem de outras.

“Há todo um movimento de responsa-
bilidade da escola e do aluno para proces-
sos e enfrentamento de crises. De certa
maneira, a crise financeira mundial de
2008 e 2009 despertou um certo comple-
xo de culpa nas escolas, pois tinham co-
nhecimento e um ferramental para expli-
car muitas coisas da crise e o que se viu fo-
ram muitos executivos, pós-graduados,
atuando de forma simplista e repetindo
erros do passado”, explica o diretor aca-
dêmico da BSP, Armando Dall Coletto.

A maior ênfase passou a ser dada, assim,
em disciplinas como “visão do conjunto”,
“ética”, “responsabilidade social” e “pen-
samento crítico”. “É necessário expandir a
consciência: como acontece com o jura-
mento na medicina, despertamos esse
comportamentonosgestoresdasempresas,
tendo maior responsabilidade na adminis-
tração dos negócios”, justifica Coletto.

Também focado em altos executivos, o
Instituto de Pesquisa e Ensino (Insper)
lançou um curso de direito para executi-
vos, com o foco de estimular a compreen-
são dos deveres legais dos sócios, admi-
nistradores e demais profissionais com
cargos gerenciais em uma empresa, além
do desenvolvimento da capacidade de ge-
renciar e reduzir os riscos da organização
no ambiente jurídico.

“Gerir áreas é uma atividade de bastan-
te risco e saber as consequências jurídicas
dos atos passa a ser fundamental no am-
biente empresarial. O conhecimento téc-
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“O mercado
brasileiro de
educação torna-se
cada vez mais
competitivo
e qualificado”

Marcelo Orlando,
sócio-líder de educação da

PricewaterhouseCoopers

Internacionalização alavanca
o nível dos cursos oferecidos

A
expansão de ofertas de cur-
sos e serviços nas escolas de
negócios acompanha a
evolução do mercado bra-
sileiro de educação, cada
vez mais qualificado e

competitivo graças à melhoria de gestão
das instituições e à entrada de novos in-
vestidores, sobretudo estrangeiros, nesse
negócio. A opinião é do sócio-líder do se-
tor de educação da PricewaterhouseCoo-
pers (PwC), Marcelo Orlando.

Ele explica que, da mesma forma que a
economia brasileira intensifica seu proces-

so de internacionalização, o mercado de
educação também se vê obrigado a obter
competitividade e alinhar a grade dos cur-
sos locais aos temas globais. “Nos últimos
três anos, a presença de grupos interna-
cionais no negócio educação no Brasil sal-
tou de um único conglomerado, a Laurea-
te, para quatro, com o ingresso de
Whitney, Apollo e DeVry”, relata.

Segundo o especialista, a presença das
redes estrangeiras no País tem propiciado
o intercâmbio do conhecimento e promo-
vido um alinhamento curricular “de cará-
ter globalizado”. “E a tendência é que esse

mercado continue a crescer”, adianta, re-
ferindo-se tanto à diversificação de cur-
sos como ao volume de matrículas.

A projeção, relata ele, estábaseada em as-
pectos culturais da sociedade e do disputado
ambiente do mercado de trabalho. “Hoje,
quem entra numa universidade já planeja se-
guirparaumapós,mesmoantesdeobterodi-
ploma da graduação, pois ele tem clareza de
queassimvaisediferenciarnadisputaporva-
gasdetrabalho”,sustenta.“Nessecontexto,é
fundamental que as instituições se mante-
nhamnarotadaqualificaçãoadministrativae
atentasàadequaçãodecursoseserviços.” J.R.

O ingresso de investidores estrangeiros na educação, assim como nos outros
segmentos da economia, equipara o país às exigências dos mercados externos

Escolas de negócios perseguem exigências
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