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Se inovar é um desafio constan-
te das empresas, não poderia
ser diferente para as escolas de
negócios que formam os líde-
res das organizações. O Insper,
por exemplo, percebeu a de-
manda crescente pelas discipli-

nas optativas de empreendedo-
rismo no MBA e reformou a gra-
de para tornar a matéria obriga-
tória. A Dom Cabral aproveitou
a vizinhança das belas Ouro
Preto e Brumadinho, onde fica
o Instituto Inhotim, para levar
aos alunos novas ideias sobre
gestão e sustentabilidade.

Confira novidades no mercado
da educação executiva
lançadas por algumas das
principais escolas do País

Radar
do MBA

Coaching
online
naFGV

ARQUIVO PESSOAL

Nãoéraroencontrarrecém-for-
mados indecisos sobre o futu-

ro profissional. Foi por isso
que a FGV resolveu apostar

em novas ferramentas pa-
ra o aconselhamento da

carreira dos alunos do
Master in Busi-
ness and Mana-
gement. O cur-
soéumaespé-
ciedeMBApa-
ra quem pe-
gou o diploma
universitário
há menos de
três anos.

Além do
coachingpre-
sencial, os
estudantes
têm apoio

doiBrand,sitequepermitemon-
tar um plano de carreira. “Fun-
ciona como um mapa no qual o
aluno insere os pontos centrais
de sua vida pessoal e profissio-
naleconseguemonitorarseude-
senvolvimento”, diz o professor
João Baptista Brandão, criador
do método.

O aluno deve responder a
uma série de perguntas para
exercitar o autoconhecimento e
organizarasideias.“Assim,con-
segue traçar um plano adequa-
do a seus talentos, interesses e
valores.”Nofinal,recebeumpa-
recerdizendoseoprojetodecar-
reira dele é consistente.

A economista Hanna Ferreri,
de 24 anos (foto), chegou ao
MBMconfusa.Comajudadocoa-
ching, decidiu passar oito me-
ses fora do mercado de segu-
ros, no qual trabalhava desde a
graduação. “Vi que não queria
abrir mão da carreira. A expe-
riência me fez perceber o que
gosto de fazer.” Hoje ela traba-
lha em outra seguradora, onde
tem mais chances de ascensão.

TENDÊNCIAS
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Insperajuda
quemquer
empreender

MBAdaUSP
lidacommar
dedados

DomCabralvaia
OuroPretoeInhotim

FUNDAÇÃO DOM CABRAL/DIVULGAÇÃO

Fora da caixa. Em Ouro Preto, estudantes da Dom Cabral têm aula de ética e motivação

Para formar líderes em gestão,
a Fundação Dom Cabral, de Mi-
nas, decidiu tirar os alunos do
MBA Executivo da sala de aula,
em Nova Lima. Ao longo do cur-
so, as turmas visitam Ouro Pre-
toeoInstitutoInhotim,emBru-

madinho. Lá ocorrem aulas de
HumanidadeseGestãoContem-
porâneaedeSustentabilidadee
ResponsabilidadeSocialCorpo-
rativa, respectivamente. “Que-
remos promover reflexões
ideaisdeseremfeitasnesseslu-

gares”, diz a gerente coordena-
dora dos programas de MBA,
Paula Simões. Em Ouro Preto,
os alunos resgatam a história
da Inconfidência Mineira para
debater como introduzir ideais
de autonomia e liberdade em
suas empresas. E em Inhotim,
com suas belas paisagens e
obras de arte contemporânea, o
objetivo é conferir in loco como
opensamentosustentávelpode
ser transformado em negócio.

Desde julho a disciplina Em-
preendedorismo consta da gra-
de obrigatória do MBA Executi-
vodoInsper.Amudançanocur-
rículo partiu da observação do
mercado e do público-alvo do
curso. “Hoje boa parte dos exe-
cutivos tem como plano B mon-
tar o próprio negócio. Com o
crescimentodo País e a estabili-
dadedaeconomia,ficoumaisfá-
cilempreender”,dizocoordena-
dor dos programas de MBA da
escola, Silvio Laban. Para ele, o
maior desafio será tornar o as-
suntorelevante para cada aluno
–asturmastêmcercade55pes-
soas. “Lidamos com diferentes
expectativas. Há quem queira
abrir empresas e quem precisa
desenvolver mais atitude de do-
no em sua vida profissional.”

Para mais informações
0800 770 06 08 (Estado de SP)
(11) 3145-3717 (demais localidades)

MBA Executivo - Gestão de Operações: Produtos & Serviços
MBA - Gestão da Inteligência Competitiva

Administração Industrial - CEAI
Ergonomia de Sistemas de Produção
Gestão de Projetos
Gestão de Processos e Serviços
Gestão de Projetos em Tecnologia da Informação
Gestão Industrial
Logística Empresarial
Qualidade e Produtividade

MBA

®

Há 45 anos a Fundação Vanzolini forma gestores, oferecendo 
cursos de MBA e Pós-Graduação (lato sensu) em convênio com 
a USP, seguindo os mais altos padrões de qualidade exigidas 
pelo mercado.

PÓS-GRADUAÇÃO

Invista na sua carreira
Pós-Graduação e MBA USP em
Gestão de Operações

Processo
seletivo

janeiro 2013

Deixamos cada vez mais pistas
sobre nosso comportamento e
preferênciasnainternet.Masco-
mo transformar tantos dados
em informação útil para a toma-
da de decisões? Este é o desafio
quegestoresdeempresasdeva-
rejo, por exemplo, enfrentam no
dia a dia. Quem quer aprender a
lidar melhor com o mar de da-
dos disponível pode se matricu-
lar no MBA em Gestão da Inteli-
gência Competitiva, recém-lan-
çado pela Fundação Vanzolini –
entidadeligadaàEscolaPolitéc-
nicadaUSP.“Nãobastatercom-
putadores mais potentes. É pre-
ciso saber extrair informações
paraobter vantagenscompetiti-
vas”, diz o professor Renato de
Oliveira Moraes. As inscrições
podem ser feitas até janeiro.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 nov. 2012, Caderno Edu, p. 18-19.




