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América Latina

Sem ilusões com MBAs

O ano das florestas

Depois de uma década de 1990 francamente liberal, a
América Latina flertou perigosamente com teses ideológicas na década seguinte. Felizmente, o final da década mostrou que os exemplos deveras à esquerda não
se mostraram as melhores opções. Os países que decidiram passar por um caminho de reformas hoje ganham os louros por as ter seguido. Didaticamente, vale
separar a América Latina em três conjuntos.
Um primeiro, como não podia deixar de ser, está o
Brasil, unicamente. Antigamente, a Argentina servia de
farol para as políticas econômicas das demais regiões.
Foi assim até a década de 90, quando o país em geral fazia experimentos extremos de política econômica, que
eram seguidos de forma mais suave pelo Brasil. A década
passada mostrou um descolamento claro nessa trajetória. A estabilidade econômica continuou sendo perseguida no Brasil, enquanto a Argentina seguiu por caminhos mais turbulentos. Muito por isso o Brasil hoje se
tornou o farol de política econômica da América Latina,
excluindo o México, suja ligação mais forte com os EUA
coloca outros objetivos na condução econômica.

O diploma superior é imprescindível, mas torna-se
insuficiente num mercado de trabalho competitivo.
Uma das saídas é fazer um MBA (Master in Business
Administration), que aumenta o nível de competitividade e empregabilidade do graduado. Ninguém deve
se iludir, no entanto, de que o profissional vai decolar
rapidamente na carreira depois de concluir esse tipo
de curso. Em muitos casos, a empresa subsidia o MBA
para o profissional, mas isso não é garantia de que o
profissional será promovido após o curso. A promoção
pode demorar até três anos.
Muitos profissionais chegam a investir em MBAs nos
Estados Unidos na ilusão de que isso será o passaporte
para a entrada no mercado de trabalho americano. A
realidade é diferente. O número de estudantes estrangeiros é crescente nas universidades americanas, mas
o mesmo não pode ser dito em relação ao meio empresarial. A metade dos recrutadores que visitam os Centros de Colocação Profissional dessas universidades se
recusa a conhecer estudantes estrangeiros, alegando
que eles não conhecem a cultura dos EUA, nem têm
fluência em inglês. Mas o principal motivo está relacionado às barreiras que existem para a obtenção do
visto de residência permanente, o Green Card.
Tentar uma vaga nas universidades brasileiras é
mais fácil. Mas sejamos honestos: o principal filtro
para os aspirantes a um desses cursos no país é o custo,
que pode variar de R$ 7 mil a R$ 48 mil, sem contar os
gastos com os programas que possuem módulos fora
do Brasil. É claro que há cursos de qualidade onde os
custos não são os únicos obstáculos. Na Universidade
de São Paulo (USP), por exemplo, o rigor está na seleção dos candidatos para o concorrido MBA executivo
internacional. O mesmo pode ser dito dos processos de
seleção de mestrado profissionalizante da FGV, MBA da
Coppead, MBA em Finanças do Ibmec, MBA e E-MBA
da BSP — Business School São Paulo, além dos processos da fundação Dom Cabral (MG) e do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA).

A Campanha de Valorização do Papel e da Comunicação Impressa, voltada ao esclarecimento da opinião
pública quanto à origem ecologicamente correta das
matérias-primas destinadas à indústria gráfica brasileira, é absolutamente alinhada com a celebração
oficial de 2011 como o Ano Internacional das Florestas, instituído pela ONU. As iniciativas contribuem
para a conscientização da preservação das matas nativas, da produção sustentável e do respeito à salubridade do habitat como fatores condicionantes à reversão do efeito estufa e das mudanças climáticas.
A importância da cobertura vegetal para a missão
da humanidade de garantir a vida na Terra é evidenciada em dados do Programa das Nações Unidas para
o Meio Ambiente (Pnuma): as florestas representam
31% da superfície sólida do planeta, servindo de
abrigo a 300 milhões de pessoas e garantindo, de
maneira direta, a sobrevivência de 1,6 bilhão de indivíduos e 80% da biodiversidade terrestre.

O Chile continua sendo o
grande farol reformista de toda
a América Latina e não à toa é
o mais bem-sucedido de todos
O interessante é que os outros dois grupos de certa
forma tentam seguir o exemplo do Brasil, mas também
de forma extremada. Num grupo, temos Argentina,
Equador, Bolívia e Venezuela. Estes países têm feito políticas sociais intensas, mas sem se preocupar efetivamente em ter equilíbrio macroeconômico. A Bolívia tenta ser
uma exceção, mas a divisão política ainda é grande no
país e as medidas iniciais contra o setor privado ainda são
uma mácula na administração de Evo Morales. Nos outros países, medidas populistas têm levado ou a inflação
fora de controle, como no caso de Argentina e Venezuela,
ou instabilidade política, como no Equador.
O outro grupo segue os caminhos do Brasil da década de 90. Neste grupo estão principalmente Colômbia,
Perú e Uruguai. O caso colombiano talvez seja o caso
mais interessante do continente nos últimos anos.
Além de ter conseguido diminuir a presença do narcotráfico, tem logrado reformas econômicas importantes
e um novo presidente com índice de popularidade ainda maior do que Lula teve no Brasil. O interessante é
que as reformas de política fiscal buscam um ajuste
permanente dos gastos e receitas públicas, como a
venda de 10% da Ecopetrol para financiar projetos de
investimento e diminuição de tarifas sobre energia.
Essas medidas têm sido aprovadas pelo Congresso e
deverão levar o país a receber o investment grade nos
próximos anos. O Peru também passou a seguir medidas mais amigáveis ao mercado e, com isso, tem conseguido marcas expressivas de crescimento econômico. A eleição presidencial deste ano não parece assustar o mercado, pois os candidatos seguem a mesma linha reformista do atual presidente Alan Garcia. Por
fim, a administração uruguaia de José Mujica tem sido
a mais parecida com Lula, com controle macroeconômico, políticas sociais e mais Estado na economia.
E o Chile? Continua sendo o grande farol reformista
de toda a América Latina e não à toa é o mais bem-sucedido de todos. ■

Quando se procura um MBA, o
candidato deve tomar alguns cuidados:
evitar os de qualidade duvidosa
ou de instituições sem renome
Um MBA ajuda, sim, especialmente quando o candidato vem de uma formação universitária técnica,
como engenharia, química, física ou matemática. Entretanto, se o seu currículo está recheado de cursos e
títulos, mas a vivencia profissional está carente de experiências gerenciais modernas, a situação é outra: os
conhecimentos adquiridos em anos de estudo podem
não ser suficientes para garantir-lhe um cargo de alta
relevância. Ou seja, para as empresas, esses candidatos
não passam de promessas.
Quando se procura um curso de MBA, o candidato
deve tomar alguns cuidados, como evitar aqueles de
qualidade duvidosa ou oferecidos por instituições
sem tradição ou renome. Tanto no Brasil como no
exterior há publicações conceituadas que publicam
rankings dos melhores MBAs, um guia seguro para os
candidatos. MBAs e cursos de pós-graduação, principalmente os chamados latu sensu, viraram uma
mina de outro no Brasil e armadilhas para incautos.
Todo cuidado é pouco. ■

No Brasil, não se derruba um
arbusto sequer para que nossas
crianças tenham livros e cadernos
No Brasil, a cadeia da comunicação impressa contribui de modo relevante para a preservação desse patrimônio natural, pois aqui não se cortam árvores nativas para a produção de celulose e papel. Cem por
cento dos insumos provêm de florestas cultivadas, que
ainda proporcionam ganho adicional ao meio ambiente. São sustentáveis e seu manejo permite manter
grandes áreas plantadas, as quais, na fase de crescimento, sequestram na atmosfera expressivo volume
de dióxido de carbono. Em nosso país, as matas plantadas com finalidade industrial absorvem um bilhão
de toneladas por ano desse gás, o principal causador
do efeito estufa. Ou seja, a principal matéria-prima da
indústria, o papel, é reciclável e renovável.
Esses valores, informações e dados têm sido difundidos pela Campanha de Valorização do Papel e da Comunicação Impressa, da qual são signatárias 20 entidades de classe. Assim, no contexto da celebração da
ONU em 2011, é oportuno e pertinente lembrar que, no
Brasil, não se derruba um arbusto nativo sequer para
que nossas crianças tenham livros e cadernos.
A despeito dos novos e cada vez mais sofisticados
meios eletrônicos, a demanda da comunicação impressa continuará se expandindo, à medida que as
nações, como o Brasil, tenham êxito na inclusão econômica e na redução das desigualdades. Seu crescimento é inevitável, pois a demanda de jornais, livros,
cadernos e revistas reflete os índices de alfabetização, a democratização das oportunidades, a universalização do ensino público e até mesmo a capacidade de se difundir questões de alta relevância, como
este bem-vindo Ano Internacional das Florestas. ■

ERRATA
Diferentemente do publicado na primeira página da edição
de 18 fevereiro, a previsão da Itautec é dobrar o faturamento
em cinco anos e não obter R$ 3,5 bilhões em 2011.
Diferentemente do publicado na edição de 16 de fevereiro
na reportagem “Governo defende licença parcial para obras”,
o prazo de fevereiro refere-se à licença de instalação da
usina de Belo Monte, e não a licença definitiva do projeto.

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 21 fev. 2011, Primeiro Caderno, p. 10.

