
O MBA é, na essência, um mo-
mento de volta à sala de aula
depois de alguns – ou muitos –
anos no mercado. Ao ser expos-
to a novas ideias e experiên-
cias, o profissional pode ter dú-
vidas: estou na carreira certa?
Devo aceitar aquela proposta
de emprego ou a contrapropos-
ta de promoção? Ou, quem sa-
be, seguir um novo caminho?

É aí que entram em cena os
coaches, consultores que aju-
dam o profissional a direcionar
os próximos passos de sua traje-
tória enquanto cursa o MBA.

Não há fórmulas mágicas. O
professor e consultor Renato
Ferreira, da FGV, explica que o
profissional é que deve chegar
à decisão final, depois de muita
conversa. “O coaching ajuda a
pessoa a enfrentar seus dile-
mas. Não soluciona o proble-
ma, mas a fortalece para tomar
uma boa decisão”, afirma.

É natural que programas de
MBA despertem questiona-
mentos. “A pessoa se pergunta
se quer continuar usando a inte-
ligência a favor daquela organi-
zação. Ela pensa em jogar tudo

para o alto”, afirma Sandra
Moura, coach e consultora de
carreiras, integrante do Procar,
programa de orientação de car-
reiras para alunos da FIA e FEA-
USP. “Muitas vezes não adian-
ta mudar de empresa.”

Em 2006, durante seu MBA
Executivo em Finanças no Ins-
per, a administradora Arlete de
Araújo Silva, de 44 anos, tirou
proveito do serviço de coa-
ching da instituição. “Foi decisi-
vo para arriscar uma movimen-
tação horizontal na empresa,
mudou minha carreira”, diz.

No fim de 2008, a relações-
públicas Fabíola Nesse, de 29,
estava fazendo coaching en-
quanto cursava o MBA de Ges-
tão Empresarial na FIA. A em-
presaem que trabalhava contra-

tou uma auditoria para cortar
gastos. Apesar de ter sido dis-
pensada, Fabíola foi elogiada
pela auditora. “Ela disse: ‘Não
sei o que você está fazendo de
diferente, mas está sendo difí-
ciltomar essa decisão. Você mu-
dou muito sua postura’”, diz Fa-
bíola, que depois conseguiu em-
prego em sua área de formação.

“É através da conversa, do co-
nhecimento e da interpretação
que podemos ver as necessida-
des da pessoa”, diz Simone
Linzmeyer, mestre em Desen-
volvimento de Carreiras pela
PUC que ajudou Fabíola no pro-
cesso de tomada de decisões.

Pensando nos jovens com
um a três anos de formados, a
FGV decidiu investir no coa-
ching durante o MBA, num pro-
jeto idealizado por Ferreira. A
primeira turma do Master in
Business Management será
acompanhada por um coach du-
rante todo o curso. “É uma ex-
periência fortalecedora, os alu-
nos se sentem mais preparados
para o diálogo com as empre-
sas.”/ FELIPE MORTARA, ESPECIAL
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