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a encontrar respostas aos desafios do seu dia a dia", 
explica. No cenário de uma economia dependente 
de inovação, os profissionais tornam-se mais 
competitivos, e a educação continuada é uma saída 
para se manterem atualizados diante dos novos 
processos e das novas tecnologias. "Os cursos que 
se prendem aos velhos conceitos de gestão não têm 
vez para esse público que convive com modelos 
de negócios mais inteligentes, rápidos e eficientes, 
pautados pela criatividade, imaginação e inovações 
constantes", acrescenta o especialista. 

Por essa razão, as escolas de negócios 
não precisam, necessariamente, se prender ao 
modelo do Master of Business Administration, 
que tem carga horária mínima de 360 horas e é 
voltado para a área de administração e negócios. 
Os departamentos de recursos humanos das 
empresas podem identificar a necessidade de uma 
grade curricular corporativa diferenciada, visando 
aprofundar o conhecimento - ou mesmo um talento 
- específico entre seus profissionais. É o caso de um 
curso de artes ou de sustentabilidade, por exemplo. 

A diversidade de temas que podem agregar valor 
aos negócios é enorme: Expectativas sobre a China; 
Inventários Corporativos; Neuromarketing; Gases 
de Efeito Estufa; Negócios do Pré-Sal etc. Todos 
são considerados como uma pós-graduação para 
os seus estudantes. A regra geral é: quanto mais 
a economia de um país se desenvolve, mais sua 
população percebe que investir em especialização é 
um requisito fundamental para sair do lugar-comum 
na competição predatória do mercado de trabalho. 

Davi Nakano não se surpreenderá se, em 
breve, existir um curso ou MBA dedicado 
exclusivamente à criatividade. "É verdade que 
cada pessoa nasce com diferentes capacidades 
de desenvolver a imaginação e inovação. Mas um 
curso pode, sim, potencializar a criatividade já 
inerente a um profissional", diz. É bom lembrar 
que a economia criativa não se restringe apenas 
à criação de novos produtos ou serviços. Quem 
trabalha nessa área também precisa desenvolver 
suas aptidões para processos, modelos de 
negócios e gestão de pessoas. 
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Text Box
Fonte: Você S/A: Informe publicitário educação continuada, São Paulo, ano 15, n. 11, p. 24-26, nov. 2012.




