
s pesquisadores Ana Claudia Souza 
Vazquez e Roberto Lima Ruas, da 
Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul, investigaram um grupo de 160 alunos de seis 
programas de MBA no Brasil e chegaram a alguns 
resultados elucidativos. Um dos principais é o de 
que um MBA só será proveitoso a partir do esforço e 
do engajamento dos alunos. São eles que precisam 
enxergar nesse tipo de curso a oportunidade para 
melhorar suas competências, refletir sobre suas 
práticas no trabalho, pensar fora do esquadro e 
aprender a tolerar as diferenças. Desenvolver essas 
capacidades durante a especialização dá mais 
resultado que todas as competências que a escola 
e os docentes poderão fornecer. "0 estudante 
de MBA pode testar diferentes papéis, reagira 
situações inesperadas e observar o seu próprio 
aperfeiçoamento, integrando roteiros em capacidades 
flexíveis e competências", dizem os pesquisadores. 

Uma pesquisa recente da Wharton School of 
Business, da Universidade da Pensilvânia, nos Estados 
Unidos, feita com 11 000 profissionais identificou 
que 20% desse contingente decidiu abrir um negócio 
depois de passar por um curso de MBA da instituição. 
Esse número é significativo, já que a especialização 
não tinha ênfase no empreendedorismo. Mas a maior 
descoberta do estudo é que aqueles que abriram 
suas próprias empresas se declararam mais felizes 
do que os que voltaram a atuar como empregados 
- e esse sentimento não dependia de quanto dinheiro 
estavam ganhando sendo chefes deles próprios. 

Desse grupo, 56% tinham empresas lucrativas. 
0 que se viu também é que os profissionais que 
foram fazer uma especialização na Wharton tinham 
como objetivo aumentar sua rede de contatos 
e as chances de conseguir um emprego em uma 
grande consultoria ou instituição financeira. 

Para a consultora Denise Barreto, da GNext, 
é importante que qualquer interessado em cursar 
um MBA já esteja trabalhando e decidido a seguir a 
carreira que exerce, pois só assim ele tirará proveito 
das aulas e da rede de relações (network) que será 
formada entre os colegas de sala. "Ele precisa ter 
vivenciado experiências, que vão, inclusive, direcioná-
lo nos objetivos que pretende com a especialização", 
diz ela. "Para quem acabou de se formar e acredita 
que precisa aprimorar seus conhecimentos, o 
caminho é o mestrado ou o doutorado, mas, neste 
caso, ele precisa contar com tempo e dinheiro, 
porque nesses cursos se exige muita dedicação." 
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Text Box
Fonte: Você S/A: Informe publicitário educação continuada, São Paulo, ano 15, n. 11, p. 14, nov. 2012.




