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Muito  
além da 

graduação
Desafios do mundo 
corporativo moderno 

impõem ao administrador 
que sua formação 

seja contínua

No começo do segundo semestre do 
ano passado, a administradora Cris-
tina Faustino, que responde pela 

gerência administrativa e financeira do 
grupo The Magic Nuts, rede de franquias 
de quiosques alimentícios, entendeu que 
os conhecimentos adquiridos três anos 
antes na faculdade já não eram suficien-
tes para manter sua carreira valorizada e 
decidiu que era hora de cursar um MBA 
(Master in Business Administration). Mais 
do que a proposta de compartilhar novos 
conhecimentos na empresa em que tra-
balha, por meio de uma visão gerencial e 
de planejamento mais amplos, a busca de 
Cristina de se aprimorar em uma atividade 
que irá ajudá-la no dia a dia de seu traba-
lho, vai ao encontro das imposições e dos 
desafios do mundo corporativo moderno, 
que, por conta de constantes mudanças e 
adaptações, sentenciam que a formação de 
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“Deixar de ficar conectado com os 
processos de atualização significa 
perder o pé em curto período de tempo”

Além de imprimir no currículo novos 
conhecimentos de gestão, a educação 
continuada, na visão do administrador 
Fernando Cardoso, sócio-diretor da Inte-
gração Escola de Negócios, contribui para 
melhorar estilos comportamentais para 
liderança, fundamentais, por exemplo, na 
solução de conflitos. “Cada vez mais ela 
é percebida como um diferencial compe-
titivo, um aperfeiçoamento prático que 
será aplicado no dia seguinte no traba-
lho”, enfatiza. Ou, como explica Irineu Gia-
nesi, diretor de pós-graduação lato sensu 
do Insper Instituto de Ensino e Pesquisa: 
“Quando se faz um curso de graduação, o 
nível de maturidade é a compreensão do 
valor do conhecimento. Na educação con-
tinuada, o que prevalece é a sua aplica-
ção no desenvolvimento de competências, 
resolução de problemas e capacidade de 
formação de pensamento crítico”.
Nesse segmento, o destaque fica por 
conta dos MBAs, uma espécie de pós-
graduação lato sensu, que não dá di-
ploma, mas um certificado. No entanto, 
não basta apenas querer fazê-los. É ne-
cessário ter experiência gerencial, em 
média de 3 a 5 anos, e pelo menos três 
anos de formado, passar por uma análise 
curricular e realizar provas de conheci-
mentos específicos e gerais. A seleção 
rigorosa é importante para manter a 
qualidade do grupo de alunos e, dessa 
forma, contribuir para que interajam, 
troquem experiências e acompanhem o 
conteúdo programático. “Na realidade, 
é um processo de transformação que, 
além de esforço, o aluno tem de demons-
trar que está disposto a buscar a evolu-
ção e o aprimoramento de competências 
e habilidades”, destaca Gianesi. 

Adm. Adalberto Fischmann, chefe  do Departamento de Administração da 
FEA-USP e diretor da  Fundação Instituto de Administração (FIA)

um profissional, notadamente o adminis-
trador, não se encerra com a conclusão do 
curso de graduação. A universidade, dizem 
os especialistas, aponta caminhos, fornece 
conceitos e ideias, mas a bagagem deve ser 
arrumada por quem pretende trilhá-los.
Em outras palavras, esses caminhos 
atendem pelo nome de educação conti-
nuada. Assim como as empresas buscam 
aprimorar seus conhecimentos práticos 
para continuarem competitivas, é funda-
mental que os administradores não parem 
no tempo. “O desenvolvimento de conhe-
cimento jamais deve ser deixado de lado. 
Vivemos situações complexas, e quanto 
mais preparo houver, mais condições para 
resolver problemas e aproveitar oportuni-
dades”, esclarece o professor Taiguara Lan-
grafe, coordenador do curso de graduação 
em Administração da Fundação Escola de 
Comércio Álvares Penteado (Fecap). 
“Os cursos de extensão universitária têm 
o objetivo de aperfeiçoamento, atualização, 
desenvolvimento de novas habilidades e 
competências que os de graduação não pro-
piciam”, reforça o professor e administrador 
Adalberto Fischmann, chefe do Departa-
mento de Administração da Faculdade de 
Economia, Administração e Contabilidade da 
Universidade de São Paulo (FEA-USP) e dire-
tor da Fundação Instituto de Administração 
(FIA). Segundo ele, o mérito dos cursos de 
educação continuada é aproveitar a experi-
ência profissional e gerencial para ampliar a 
compreensão dos desafios e conflitos que os 
executivos enfrentam em seu cotidiano, pre-
parando-os para melhorar a capacidade de 
resolução de problemas e tomada de decisão. 
“É claro que não se trata de uma questão sine 
qua non”, diz ele, ao lembrar que a história 
do meio corporativo brasileiro está repleta de 
exemplos de profissionais que avançaram na 
carreira por meio do autodesenvolvimento. 
Porém, os tempos eram outros. “Hoje, diante 
da velocidade com que o conhecimento é dis-
seminado, deixar de ficar permanentemente 
conectado com os processos de atualiza-
ção significa perder o pé em curto período  
de tempo”, justificou Fischmann.
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“O aluno tem de demonstrar 
que está disposto a buscar a 
evolução e o aprimoramento 
de competências”

Num MBA, complementa Cardoso, a ên-
fase é a troca de experiências e discussões 
com base em vivências e conhecimentos. 
Isso explica a importância de se determinar 
o perfil do aluno para os programas a se-
rem ministrados por meio de entrevistas e 
análise dos currículos. Com isso, garante-se 
a homogeneidade em sala, o que enrique-
cerá o programa e trará ganhos para todos.
O rigor excessivo imposto pela maioria 
das escolas de negócios não tem a preten-
são de formar cérebros privilegiados, mas 
permitir que os executivos construam 
novos conhecimentos baseados em suas 
experiências e técnicas apresentadas. 
Na prática, as instituições que adotam 
esse procedimento estão preocupadas 
em contribuir para que os profissionais 
não ingressem em cursos errados, o que 
poderá trazer-lhes consequências ne-
gativas. Por isso, costumam orientá-los 
para que se encaminhem para os que 
se encaixem com suas capacidades. “A 
escolha deve considerar o segmento de 
mercado em que o profissional está in-
serido, bem como seu nível hierárquico, 
área de atuação, objetivos, tempo de ex-
periência. Só assim, o curso terá efetivi-
dade para o aluno”, destaca Cardoso. Em 

outras palavras, diz Fischmann, ter gru-
pos heterogêneos pode até ser bom, mas 
as chances de apresentarem desníveis 
de capacidade, raciocínio, compreensão 
e experiências são grandes, o que pode  
comprometer o aprendizado.
Esse direcionamento, segundo Fischmann, 
que também é secretário executivo da Asso-
ciação Nacional de MBA (Anamba), entidade 
cuja missão é contribuir para a excelência no 
mercado por meio de parâmetros de quali-
dade que norteiam a estruturação e a oferta, 
elimina os candidatos que pretendem fazer 
os cursos por modismo. “Até porque não 
existe essa de que no ano que vem farei um 
MBA ou uma pós-graduação, porque isso 
vai me valorizar”, ressalta. Ele entende que 
apesar de existir diversas instituições ofere-
cendo essa modalidade de curso, não existe 
uma concorrência predatória, mas uma “vul-

Irineu Gianesi, diretor de pós-graduação lato sensu 
do Insper Instituto de Ensino e Pesquisa (foto acima)
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Para o administrador Adalberto Fischmann,  
chefe do Departamento de Administração da FEA-
USP, cabe ao profissional optar por instituições que 
mantenham padrões de qualidade reconhecidos
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“A escolha deve considerar o segmento 
de mercado em que o profissional está 
inserido e o tempo de experiência”

garização” da sigla MBA, muitas vezes usada 
de forma equivocada. “O que vale é a quali-
dade do conteúdo e da escola que os oferece. 
Cabe, portanto, ao executivo optar por ins-
tituições que mantenham padrões de quali-
dade de excelência, reconhecidas nacional e 
internacionalmente, sob pena de frequentar 
os de baixa qualidade e que pouco contribui-
rão para a evolução profissional”, enfatiza. 
Estima-se que em todo o País exista, 
aproximadamente, 8 mil cursos desta na-
tureza. Boa parte é motivada pelo aqueci-
mento da economia brasileira e evolução 
das companhias nacionais, cada vez mais 
ávidas por mão de obra qualificada. Como 
a Administração é polivalente, muitos 
profissionais partiram para essa área, 
o que fez aumentar a oferta dos MBAs. 

Mas, nunca é demais ficar alerta. “Muitas 
escolas só vendem a nomenclatura. São 
fábricas de emitir certificados”, destaca 
Fischmann, ao lembrar que vários profis-
sionais são atraídos por cursos que ofere-
cem o que não podem cumprir.
 Assim, todo o cuidado é pouco porque 
um MBA é um investimento de, pelo menos, 
dois anos e que exige, na maioria dos casos, 
dedicação total, uma verdadeira maratona. 
A melhor forma de se proteger desse risco, 
ensina Cardoso, é certificar-se do programa 
a ser cursado e buscar informações se a es-
cola é reconhecida no mercado. Entre seus 
conselhos, estão os de visitar a instituição, 
assistir como convidado a uma aula ou 
palestra e conversar com o coordenador  
do programa e com ex-alunos. 
Outro ponto a ser observado é se o 
conteúdo ministrado pelas escolas está 
de acordo com o mercado. Assim, se as 
companhias estão, por exemplo, focadas 
em forte crescimento e atuação em mer-
cados globalizados, supõe-se que seja esta 
a direção a ser caminhada pelos currícu-
los acadêmicos. Temas como governança 
corporativa, sustentabilidade e ética, em 
função das cobranças “excessivas” dos 
acionistas por melhores resultados das 
empresas, já começam a fazer parte das 
matrizes curriculares. Na FIA, por exem-
plo, os cursos são baseados em programas 
institucionais que elaboram pesquisas e 
geram conhecimentos que, por sua vez, 
são aplicados em salas de aula e nas 
consultorias que a fundação realiza para 
clientes de diversos segmentos. Essa rela-
ção entre pesquisa, ensino e consultoria 
a aproxima do mercado e a mantém na 
fronteira do conhecimento em Adminis-
tração. Na Integração, a relação se dá por 
meio de grupos de discussão e pesquisas, 

Adm. Fernando Cardoso, diretor da Integração Escola de Negócios (foto)

Fonte: “Guia Os 
Melhores MBAs  
do Brasil 2010” 
(Revista Você S.A)
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além de experiências das melhores práti-
cas constatadas em seus cursos abertos 
ministrados para 25 empresas. Na Fecap, 
o atendimento das necessidades do mer-
cado, segundo Langrafe, está no DNA da 
escola, fundada em 1902.
Pelos critérios da Anamba, os cursos 
devem ter pelo menos 500 horas de au-
las presenciais e outras 100 horas de tra-
balho de conclusão de curso. Vale dizer 
ainda que apesar de o Ministério da Edu-
cação não avaliar a qualidade dos progra-
mas de especialização e MBA existentes 
no País, nunca é demais ter a certeza de 
que as práticas adotadas pelas institui-
ções acompanham a realidade do mundo 
corporativo. Para ampliar a credibilidade, 
muitas instituições buscam certificar-se 
no exterior, caso da Insper que acaba de 
ser reconhecida pela AACSB (The Asso-
ciation to Advance Collegiate Schools of 
Business), a mais antiga e uma das mais 
conceituadas associações de escola de ne-
gócios do mundo. O processo de acredita-
ção desta entidade estabelece 21 padrões 
para diversos aspectos relativos à gestão 
da instituição, à produção de pesquisa e 
ao ensino oferecido. É uma prova que as 
boas escolas de negócio brasileiras estão 
muito próximas do nível mundial de ex-
celência. Em algumas delas, falta apenas 
a mescla de alunos de países diferentes 
para forçar o debate em torno da globa-
lização de mercados, tema que é bastante 
explorado pelas escolas internacionais.

Mestrado profissional
Diferentemente do MBA, que é conside-
rado uma pós-graduação lato sensu, o 
mestrado profissional é um curso stricto 
sensu, isto é, garante ao formado o título 
de mestre e um diploma reconhecido le-
galmente. (Apenas como elucidação, na 
acepção americana, os MBAs são os ver-
dadeiros mestres em Administração; na 
acepção brasileira, não passam de cursos 
de especialização). No entanto, na hora de 
procurar por uma especialização, muita 
gente fica em dúvida sobre qual a esco-

lha correta. Não é para menos, já que os 
dois oferecem um aprofundamento na 
formação. A principal diferença é que o 
mestrado tem uma característica mais 
acadêmica, sendo direcionado para a 
atuação dos alunos como futuros pro-
fessores. “Como o objetivo é desenvolver 
competências gerenciais dos alunos e 
análise de estratégias, os MBAs são mais 
generalistas”, destaca Gianesi. 
Os programas padronizados para em-
presas ‒seja um curso de curta duração 
ou MBA in company‒ também são formas 
eficazes de levar o conhecimento para 
grupos de profissionais. Entre as vanta-
gens, o fato de serem construídos para 
atender as necessidades específicas das 
organizações contratantes. “Com base em 
informações como competências, plane-
jamento estratégico, missão, visão, valo-
res, situações específicas relacionadas ao 
conteúdo que será abordado, indicado-
res, perfil de público e histórico de trei-
namentos já realizados, são definidos os 
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conteúdos”, diz Cardoso, ao ressaltar que 
o grande benefício dessa modalidade é a 
customização, que acontece com base na 
realidade de mercado de cada empresa.

Mito ou verdade
Devido a importância que adquiriu no 
mercado, o MBA tem sido o objeto de 
desejo de muitos profissionais. Mas, con-
sultores em Recursos Humanos lembram 
que não basta tê-lo para conquistar bons 
empregos. O senso comum diz que o certi-
ficado de educação executiva perdeu peso 
por conta da popularização da pós-gradu-
ação lato sensu no Brasil (inclui MBAs e 
especializações), o que deixou de ser um 
diferencial. Entretanto, aliado à compe-
tência, um curso de qualidade é a garantia 
de melhor empregabilidade. “Quanto me-
lhor o preparo de um profissional, mais 
condições terá de cumprir suas ativida-
des com excelência e tornar-se valioso  
para o mercado”, afirma Langrafe.

Prova disso, é que uma pesquisa da re-
vista Você S.A., com empresas nacionais e 
estrangeiras de diferentes setores da eco-
nomia, para saber qual o peso que os cursos 
de extensão universitária exerce na hora 
da contratação e para o desenvolvimento 
da carreira de um profissional, concluiu 
que o aperfeiçoamento pós-universitário 
não é tudo. São levados em conta também 
a experiência prática e as competências 
pessoais, como a capacidade de liderança e 
de lidar bem com os conflitos. Outro dado 
importante do estudo é que as empresas 
consideram o conteúdo das escolas brasi-
leiras comparável ao das internacionais. 

“Quanto melhor o preparo de um 
profissional, mais condições terá de 
se tornar valioso para o mercado”
Taiguara Langrafe, professor e coordenador do curso 
de graduação em Administração da Fecap (foto ao lado)
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Text Box
Fonte: Administrador Profissional, São Paulo, ano 34, n. 297, p. 18-23, mar. 2011.




