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Especialização Reputação da instituição, corpo
docente e currículo são fatores decisivos no curso
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Renato Casagrande: “O que diferencia um MBA dos demais cursos de especialização são as instituições de ensino”
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ol, tendo em vista que “quem
busca um MBA são empreendedores e profissionais que ocupam posição de liderança e valorizam o conteúdo educacional
alinhado com a vivência na prática”, cabe à instituição de ensino
incorporar esta dinâmica corporativa, “com professores atuantes, que possam trazer e trocar
experiências”. Outro ponto são
as parcerias internacionais, “a
oportunidade de o aluno acrescentar um diploma internacional ao seu MBA nacional”.
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sional nos países emergentes. “Essa combinação tende a aumentar a
competitividade no mercado de
trabalho brasileiro”, afirma.
Criado nos EUA há quase um
século com o objetivo de “proporcionar uma visão prática e
aplicada da gestão de empresas
por parte de professores cuja
principal característica é possuir
experiência no assunto”, o Master of Business Administration,
sempre visou “formar líderes”,
diz Fernando Marques. “De modo geral, dizemos que a diferença do MBA em relação aos demais
cursos é ter foco nos negócios e
nas boas práticas”, afirma.
Para escolher um bom MBA, é
preciso estar atento a fatores como a reputação da instituição, o
corpo docente, a abrangência do
currículo e a carga horária, diz na
Renato Casagrande, enfatizando
que, “no Brasil, o que acaba diferenciando um MBA dos demais
cursos de especialização são as
próprias instituições de ensino”.
Para Roberto Fialkovits, vicepresidente da BBS Business Scho-

Outras características a considerar, diz o diretor da ABIPG, são
poder atualizar o executivo sobre
as teorias da gestão organizacional e capacitar o aluno para a
aplicação prática dessas teorias,
aplicando estudos de casos práticos e dinâmicas que possibilitem
aos alunos analisar o cenário onde atuam, planejar e implementar melhorias e atingir metas.
Para o diretor geral do Instituto Coppead de Administração da
UFRJ, professor Kléber Figueiredo, o bom MBA “deve obedecer à

sigla master, que, na linguagem
da Marinha, quer dizer originalmente um 'gestor do negócio como um todo'”, ter pelo menos
400 horas de duração, ser internacionalmente reconhecido e ter
uma metodologia participativa,
“com discussão de casos, onde a
experiência prática se destaca sobre a teoria”. O processo de seleção dos alunos também é muito
importante: “É preciso levar em
conta a idade, a experiência gerencial, o cargo ocupado e a disponibilidade para vir às aulas”.
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Se tempo é dinheiro, MBA é
tempo, dinheiro e carreira. Qualquer escolha indevida no grande
caldeirão de cursos executivos
oferecidos pelo mercado nacional pode ser desastrosa e custar o
futuro profissional do aluno.
“No Brasil, MBA é apenas uma
denominação, uma sigla sem valor legal. Diferentemente dos
EUA, onde são um mestrado profissional em administração, aqui
são cursos de especialização que
dão um certificado de conclusão,
não um diploma. Isso porque os
cursos de pós-graduação lato
sensu, onde eles se enquadram,
não estão sujeitos à normatização ou fiscalização por parte do
MEC. Enquanto os cursos de pósgraduação stricto sensu (mestrado e doutorado) contam com autorização e reconhecimento por
parte da Capes, os lato sensu podem ser ofertados por qualquer
instituição de ensino superior,
sem aprovação ou reconheci-

mento do MEC”, diz Renato Casagrande, coach educacional e diretor executivo da Alleanza Brasil,
que, entre outros, presta serviços
de profissionalização, aperfeiçoamento e desenvolvimento de
instituições de ensino e de profissionais da área educacional.
Por mais que seja “uma sigla banalizada, sem regulamentação,
que pode ser colocada na frente de
qualquer curso”, como afirma Otávio Moraes, diretor de Acreditação
da Associação Brasileira das Instituições de Pós-Graduação (ABIPG)
– o que atualmente gera a oferta de
mais de 9 mil modalidades e formatos -, nunca a cobiça pelo MBA
foi tão acentuada.
“A demanda deve crescer em face da nova posição de destaque do
Brasil no cenário global”, diz Fernando Marques, coordenador dos
programas de MBA da Business
School São Paulo. Paralelamente
ao aumento do investimento estrangeiro no país, avalia ele, a crise
na zona do euro está provocando a
migração de profissionais do exterior em busca de realização profis-
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Marleine Cohen
Para o Valor, de São Paulo
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Escolher um MBA
é definir carreira,
tempo e dinheiro

ut

Parece tentadora a ideia de trocar o escritório pelos bancos escolares de uma universidade no exterior durante um ou dois anos. Voltar para o Brasil com um MBA internacional na bagagem pode dar
maior impulso à vida profissional.
A realidade, no entanto, não é bem
essa, segundo professores e diretores de escolas de negócios.
Quando retorna dos estudos no
exterior, o profissional traz mais
do que um diploma. “Ele volta diferente porque recebe uma forte
carga de estudos de casos, realiza
trabalhos que o faz refletir longe
das pressões do dia a dia e passa a
fazer parte de uma rede de relacionamentos que o ajuda a enxergar
diversas abordagens para a mesma
questão”, diz o vice-diretor da Es-

cola Brasileira de Administração
Pública e de Empresas (Ebape/FGV), Álvaro Bruno Cyrino.
A rede de relacionamentos integrada por pessoas de diversos
países, culturas e setores empresariais possibilitará negócios e
trocas de informações ao longo
de toda a carreira, diz Cyrino. Essa
é uma das vantagens. “Do ponto
de vista do conhecimento, o profissional vai adquirir competência de gestão e do ponto de vista
pessoal vai ganhar a experiência
de vivenciar outra cultura”, diz.
Os MBAs no exterior são full time e o profissional se afasta da empresa por até dois anos, se o destino for os Estados Unidos, e por até
um ano e meio se for a Europa. Ter
essa disponibilidade é um requisito que para quem está bem empregado representa um risco.
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Onde é mais vantajoso fazer o curso, Brasil ou exterior?
Cursar no exterior uma instituição fora do ranking das melhores do mundo é outro risco. “É
preciso considerar o prestígio da
universidade e lembrar que, para
as de primeiro nível, a concorrência é elevada”, afirma.
Publicações como “Financial
Times” e “Time” divulgam rankings internacionais seguros sobre os melhores cursos, diz a coordenadora do Programa de Gestão de Pessoas da Fundação Instituto de Administração (FIA) e
professora da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, Tânia Casado. Mas verificar o ranking das
melhores universidades, segundo ela, não é a única forma de
avaliar a qualidade do curso.
“Ir lá fora para assistir aulas
ministradas por um corpo do-

cente de segunda linha, não vale
a pena”, analisa. A pesquisa sobre
os professores, segundo ela, pode ser feita pela internet. A Plataforma Lattes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Tecnológico (CNPQ), a professora cita,
contém todas as informações sobre currículos e pesquisas. Ela diz
ainda que o nível do corpo discente também deve ser avaliado.
Tânia lembra ainda que a decisão por um MBA no Brasil ou no
exterior não deve ter como princípio a busca de um diferencial
no currículo. “Parece que o MBA
virou obrigatório assim como o
nível técnico, nos anos 70, e o terceiro grau, nos anos 90, quando
começou a surgir uma profusão
de cursos de graduação e agora
ocorre o mesmo com MBAs”, diz.
Um título a mais não faz o dife-

rencial, segundo ela, mas, sim, as
informações e as habilidades desenvolvidas com o curso.
“O importante é fazer a escolha
por um curso bem posicionado
nos rankings internacionais e os
melhores MBAs do Brasil não ficam devendo nada para os do exterior”, alerta. Há cursos realizados em parcerias com universidades de outros países em que professores e alunos estrangeiros
vêm às universidades do Brasil e
alunos e professores brasileiros
vão às instituições estrangeiras.
Numa dessas experiências, a
professora relata, pode constatar
que por um lado o corpo discente do Brasil é bem preparado e,
por outro, os alunos estrangeiros
têm muito interesse não só em
estudar, como em trabalhar no
Brasil. “Ministrei uma aula em

que estudantes estrangeiros desconheciam teóricos importantes
bem conhecidos por nossos alunos”, compara. Além disso, diz
ela, muitos estrangeiros procuram as universidades brasileiras
por causa do mercado de trabalho promissor. “Aliás, as perspectivas do mercado de trabalho no
país em que se fará o MBA devem
ser ponderadas”, destaca.
Os cursos full-time como os
dos Estados Unidos e Europa oferecem um conhecimento mais
profundo do que os de menor
imersão como os do Brasil, que
são part-time admite o sócio fundador da BBS Business School,
John Schulz. Mas há cursos no
Brasil, segundo ele, que são mais
interessantes do que a opção por
universidades no exterior excluídas dos melhores rankings. (MC)

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 nov. 1 e 2 dez. 2012, Especial Educação corporativa, p. G4.
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Direto da universidade
para o centro de pesquisa
Salete Silva
Para o Valor, de São Paulo
Se por um lado as empresas estão preocupadas em investir em
seus centros de P&D em busca de
maior competitividade e diferenciação no mercado por meio da
inovação, por outro, profissionais saem das universidades de
olho na oportunidade de trabalhar com pesquisa dentro das indústrias. Esse casamento está
dando certo. Em muitas empresas, quase a metade do pessoal da
pesquisa é pós-graduada e uma
parte detém o diploma de mestrado ou doutorado.
Apesar do crescente interesse
entre indústrias de alta tecnologia e pesquisadores, esses profissionais não chegam prontos para
as funções dentro dos centros de
pesquisa. Para prepará-los e formar equipes adequadas às suas
necessidades, as companhias investem em programas para estimular os estudos avançados não
apenas entre os profissionais que
estão chegando, mas também
entre os colaboradores interessados em atuar na área.
“Nosso Programa de Desenvolvimento Individual (PDI) mapeia
a necessidade de capacitação de

cada um e investe nos treinamentos necessários seja em cursos de MBA, mestrado ou doutorado, assim como em cursos para
softwares, idiomas ou o que for
necessário”, diz Calalberto Podda, diretor de Recursos Humanos
da FPT Industrial América Latina,
do Grupo Fiat Industrial, especializada em design, produção e
comercialização de sistemas de
propulsão para veículos.
Cerca de 70 pessoas trabalham
no Centro de Desenvolvimento
da FPT Industrial na América Latina, a maioria engenheiros de
diferentes áreas. Do total, 40% fizeram pós-graduação e 10% mestrado. Localizado em Betim
(MG), o centro é considerado, segundo ele, referência não só para
outras unidades da FPT no mundo como ainda para clientes e
mesmo para concorrentes.
Parte do valor investido nos
cursos é pago pela empresa. Além
do PDI, a FPT treina seus colaboradores em seu principal centro
de P&D, na Itália. “Dessa forma,
podem aprender as melhores
práticas na área em que vão atuar
e se tornam especialistas”, diz.
Até pouco tempo atrás a situação era diferente na área de pesquisa, lembra o diretor. Poucos

profissionais recém-formados,
segundo ele, passavam a atuar
efetivamente na área de engenharia de desenvolvimento. “Hoje em dia, esta visão está mudando e os engenheiros que acabam
de sair da faculdade procuram
mais a área da pesquisa”, relata. A
maior valorização desses profissionais pela indústria e o retorno
financeiro nesta área estão fazendo com que eles se redirecionem para atuar na engenharia.
O aumento dos investimentos
em pesquisa para oferecer produtos diferenciados se reflete na
expansão também da equipe
com alto nível de qualificação da
Braskem. Entre 2008 e 2011, o
número de integrantes passou
de 176 para 293. Do total, 45%
são pós-graduados, 15% mestres
e 25% doutores. Além de contratar estagiários para os laboratórios de P&D no Brasil e no exterior, a companhia oferece bolsas
de mestrado e doutorado e desenvolve projetos em universidades brasileiras e estrangeiras, informa o diretor de Inovação e
Tecnologia, Luís Cassinelli.
Muitos dos participantes desses programas acabam se tornando pesquisadores da Braskem. A empresa usa ainda o pro-

Calalberto Podda, da FPT Industrial América Latina: programa para mapear necessidades de capacitação

grama Ciências sem Fronteiras,
parceria entre os ministérios da
Ciência e Tecnologia e Inovação
(MCTI) e Educação (MEC), criado
para internacionalizar a ciência e
a inovação brasileira. Por esse
programa, a empresa treina três
pessoas nos Estados Unidos. “Os
colaboradores, principalmente
da área de P&D são incentivados
a realizar doutorado”, afirma.
Cassinelli lembra que houve
uma época em que bancos e instituições financeiras absorviam
grande quantidade de profissionais da área de exatas pela excelência em sua formação e fácil
adaptação desse pessoal no aten-

dimento de operações de novos
investimentos. Esses profissionais, no entanto, têm voltado para a indústria. “Conheço vários
casos nos quais o profissional foi
para a área financeira e voltou
para a indústria dois ou três anos
depois. Não vejo o mesmo movimento no sentido inverso”, diz.
A empresa desenvolve uma estratégia para atrair esses profissionais para seus centros de pesquisa e mantê-los motivados. Começa com um pacto entre o líder
e o liderado das atividades que
serão desenvolvidas. “Fica muito
claro qual a meta a ser atingida,
que tipo de delegação ele possui

para realizar a sua tarefa, quais as
ferramentas e apoio disponível
para isso e como será remunerado pela atividade”, afirma.
Cursos de MBA podem auxiliar
os pesquisadores a enfrentar os
desafios de transformar a ciência
em tecnologia e inovação na indústria, afirma Otávio Moraes,
membro do conselho acadêmico
da Cedepe Business School, rede
de ensino superior do Recife, e
diretor da Associação Brasileira
das Instituições de Pós-Graduação. Esses programas ensinam a
lidar com organização, planejamento, gestão da rotina e relacionamento com pessoas.

