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Volta às aulas
Educação corporativa renova-se com exigências do mercado, que enfrenta apagão de talentos em várias áreas

Por Walter Falceta Jr.

Num cenário que ainda é de cresci-
mento e de diversificação da ativi-

dade econômica, o Brasil tem hoje co-
mo principal desafio organizacional se-
lecionar e capacitar profissionais que li-
derem missões de inovação e aperfeiço-
amento no setor produtivo. No campo 
de gestão e negócios, no entanto, a de-
manda por pessoal cresce mais rapida-
mente do que a oferta. Em paralelo, as 
empresas se ressentem da falta de mão 
de obra atualizada para tarefas emer-
gentes, surgidas com a globalização, a 
revolução digital e o fortalecimento da 
governança dirigida à construção de 
modelos sustentáveis nas áreas social 
e ambiental.

Hoje, os cursos de graduação conven-
cionais tendem a deixar lacunas na for-
mação dos profissionais. Por isso, os de-
partamentos de recursos humanos valo-
rizam, cada vez mais, aqueles que a seus 
currículos agregarem cursos de pós-gra-
duação, MBA e especializações. Um es-
tudo da consultoria Robert Half, realiza-
do em janeiro com executivos brasilei-
ros, revelou que 66% dos profissionais 
com titulações dessa natureza conquis-
taram aumento salarial. Um quinto de-
les foi capaz de dobrar seus rendimen-
tos. Pelo menos um terço obteve au-
mentos que variaram entre 20% e 50%.

De acordo com Daniela Ribeiro, ge-
rente sênior da divisão de engenharia, 
marketing & vendas da Robert Half, a 
formação educacional no Brasil expe-
rimentou uma piora em anos recentes, 
especialmente por conta da multipli-
cação descontrolada de instituições de 
ensino, nem sempre qualificadas. Atu-
almente, uma das mais sérias dificulda-
des dos contratantes é encontrar can-
didatos que dominem razoavelmente a 
língua portuguesa.

Ela nota outro entrave na constituição 
das equipes de trabalho. “As empresas 
enfrentam um apagão de talentos, e o 
ponto crítico tem sido a formação com-
portamental inadequada de muitos jo-
vens, algo que vem de casa”, explica. Pa-
ra a especialista, os candidatos a bons 
empregos devem se preocupar com a 
escolha da escola na qual obterão o di-
ploma do ensino superior. “Uma facul-
dade mais fácil conduz a um caminho 
mais difícil para sua aceitação no mer-
cado de trabalho”, orienta.

Tratando da formação integral dos 
novos profissionais, Daniela afirma que 
o nível da faculdade pode até não definir 
as competências do profissional, consi-
derado seu esforço individual. “No en-
tanto, essa informação de procedência 
pode ser crucial na escolha do candida-

to para uma entrevista”, revela.
O professor Carlos Alberto Julio, con-

siderado um dos maiores especialistas 
em educação corporativa no País, com 
serviços prestados para instituições co-
mo USP, FGV e ESPM, afirma que os cur-
sos de pós-graduação e extensão são 
real mente geradores de valor se capa-
citam os novos profissionais a compre-
ender o processo da mudança.

“Gerir hoje é gerir a mudança, de mo-
do que os melhores cursos preparam 
pessoas para coisas que elas ainda vão 
descobrir”, explica. De acordo com Ju-
lio, os melhores departamentos de re-
cursos humanos estão empenhados em 
oferecer mais recursos educativos para 
os colaboradores das organizações, qua-
lificando-os a oferecer soluções criati-
vas para os problemas contemporâneos.

Julio tem sua própria empresa de 
educação corporativa, que prepara cur-
sos especiais in company para compa-
nhias de diversos segmentos. Sua apos-
ta é aliar a teoria ao estudo de cases à 
experiência prática e à construção de 
conhecimento compartilhado em di-
nâmicas de grupo.

Segundo ele, o conceito de formação 
de líderes está sendo superado por ou-
tro, aquele de formação de lideranças. 
“Em sistemas mais horizontalizados, 

qualquer colaborador se torna um líder 
ao identificar problemas, sugerir solu-
ções, assumir responsabilidades e divi-
dir saberes com o resto da equipe”, afir-
ma. Para Julio, os melhores cursos, den-
tro e fora das universidades, são aqueles 
que privilegiam essa visão integral do 
trabalho, em que competências técni-
cas são fortalecidas pela conscientiza-
ção acerca de valores intangíveis, como 
condutas éticas e solidárias.

Escolas em metamorfose
Essas mudanças de paradigma têm 

levado escolas tradicionais a se reinven-
tar. Um bom exemplo é a Faap, de São 
Paulo, que diversificou seu portfólio de 
cursos e investe fortemente na educa-
ção corporativa, mobilizando os docen-
tes de suas seis faculdades. A primeira 
linha de atuação centra-se na realização 
de cerca de 200 palestras abertas anu-
ais, com ingresso solidário, destinadas 
a tratar de temas quentes do universo 
organizacional. É um modo de estabele-
cer uma ligação com o mercado e pros-
pectar as demandas dos profissionais. 

Em outra esfera, o projeto Pense Me-
lhor oferece aproximadamente 35 cur-
sos compactos, que tratam de assuntos 
como inovação, criatividade e técnicas 
de negociação. A abordagem é qua-
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Sete dicas de ouro para quem pretende
complementar a formação profissional

1
Nunca faça um curso de pós-graduação apenas porque outras pessoas 
estão fazendo. Inclua essa experiência educativa em um plano 
estratégico de desenvolvimento da carreira

2 Saiba que o diploma de uma instituição de prestígio é valioso, mas dê 
preferência à qualidade do conteúdo educativo proposto

3 Descubra que curso pode oferecer ferramentas que acelerem sua 
ascensão no ambiente da empresa

4 Considere que, muitas vezes, um curso vale menos pelo conhecimento 
do cenário presente e mais pela antecipação do cenário futuro

5 Procure conhecer quem são os professores do curso escolhido. Faça 
uma pesquisa com pessoas que já passaram pelas aulas desse educador

6
Aproveite esse período para constituir um business networking. 
Durante as atividades de estudo, surgem boas oportunidades para o 
estabelecimento de parcerias estratégicas

7 Antes de fazer uma pós-graduação, um MBA ou um curso de 
especialização, aprimore seu Inglês

se sempre transdisciplinar, o que sig-
nifica que um professor de artes ou 
de comunicação pode reforçar o gru-
po encarregado de constituir a expe-
riência educativa.

Numa terceira linha, a Faap oferece 
cursos de pós-graduação, lato sensu, 
difundindo conhecimento específico 
sobre as áreas tradicionais da vida or-
ganizacional e outras emergentes, co-
mo gestão da sustentabilidade. 

O MBA apresenta opções diferencia-
das, como gestão do luxo, tratando de 

técnicas gerenciais e condutas estratégi-
cas dirigidas a mercados em ascensão no 
País, como moda, design e cosmética. O 
curso tem duração de dois anos, com au-
las semanais noturnas às terças e quintas 
e uma vez por mês aos sábados. A pro-
posta é formar pessoas que entendam 
esse universo e possam lidar com plane-
jamento, produção e comercialização de 
bens e serviços altamente qualificados.

“Há uma diversificação muito gran-
de de demanda nessa área”, afirma Vic-
tor Mirshawka Jr., diretor da pós-gra-

Campus da Faap, na capital paulista: escola diversificou seu portfólio de cursos e hoje investe fortemente na educação corporativa

ESPM Rio: unidade oferece cursos de gestão de franquias, marketing de moda e design digital
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Currículos mais “humanizados”
Criada em 1967 e gerida por 

professores do departamento de 
Engenharia da Produção da Escola 
Politécnica da Universidade de São 
Paulo (Poli/USP), a Fundação Vanzolini 
dedica-se a difundir atividades 
inovadoras nas áreas de administração 
industrial. Operacionaliza cursos de 
pós-graduação lato sensu da USP em 
áreas como gestão de processos e 
serviços e gestão de projetos em TI. 

Os programas dos cursos de MBA 
(Gestão de Operações – Produtos & 
Serviços e Gestão da Inteligência 
Competitiva) foram desenvolvidos com 
base na identificação das demandas do 
segmento e em pesquisas extensivas 
em escolas estrangeiras. Os alunos 
são, majoritariamente, profissionais 
com formação em áreas técnicas que 
procuram saberes complementares 
que os qualifiquem como gestores de 
unidades de negócios em empresas dos 
segmentos de manufatura e serviços.

A fundação está determinada, 
no entanto, a constituir diversidade 
na oferta de produtos educativos. 
Disponibiliza cursos de capacitação, 
com curta duração, em gestão de 
projetos de arte e cultura, gestão de 

projetos esportivos, sustentabilidade 
na cadeia produtiva e acessibilidade e 
usabilidade na web.

“As modernas práticas de gestão 
exigem um olhar diferenciado para 
pessoas, sustentabilidade e inovação, 
conceitos presentes nos treinamentos 
ministrados pela fundação”, observa 
Marco Aurélio de Mesquita, diretor 
executivo de educação da Fundação 
Vanzolini. 

Segundo ele, operar em convênio com a 
USP permite que os cursos estejam sempre 
em sintonia com o que existe de mais 
moderno no campo da gestão de negócios.

Num tempo de acesso universalizado 
aos canais de comunicação e de 
ampliação da importância das relações 
humanas nos negócios, o Instituto de 
Ensino e Pesquisa (Insper) também 
segue pelo caminho da humanização dos 
currículos. Um exemplo é o programa de 
pós-graduação lato sensu Certificate in 
Business Projects, de 482 horas/aula, com 
duração aproximada de 18 meses.

A aposta é em uma formação integral 
do profissional de gestão, com ênfase 
na concepção e execução de projetos. 
O curso prepara os profissionais para 
desenvolver o pensamento analítico e 

de gestores capazes de coordenar 
ações no cotidiano das empresas. 
As competências se estendem da 
análise do ambiente mercadológico ao 
relacionamento com o cliente.

Na instituição, a preocupação 
é a mesma de outras instituições 
do segmento: recrutar e manter 
professores que aliem consistente 
formação acadêmica a vasta 
experiência no mercado.

Fundação Vanzolini: cursos de gestão em artes e esportes, sustentabilidade e internet

tomar decisões, focando em resultados. 
Há especial atenção ao campo 
das habilidades multifuncionais e 
interpessoais. Os professores trabalham 
conceitos de comunicação e de liderança 
de equipes.

O Certificate in Marketing 
Management é um programa de pós-
graduação lato sensu da instituição 
que segue essa linha de educação 
integral. O foco está na formação 
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Jogo rápido

“Resultado passado não garante sucesso futuro” 
Um dos mais conceituados headhunters do Brasil, Marcelo Cuellar trabalha para a Michael Page, referência em recrutamento especializado 
de executivos para média e alta gerência. Expert em carreiras e profundo conhecedor do mercado de trabalho, já realizou mais de 5,5 
mil entrevistas.

Meio & Mensagem — Como está o preparo 
educacional dos profissionais brasileiros?
Marcelo Cuellar — É certo que houve 
avanços. Mais brasileiros têm educação 
de terceiro grau, menor é o número de 
analfabetos e mais crianças estão nas 
escolas. Isto é importante, mas é apenas 
um primeiro passo. Se houve aumento 
da abrangência, agora é preciso qualifi-
car o ensino. Há grande diferença entre 
as instituições. Temos algumas classi-
ficadas entre as melhores do mundo e 
outras que estão sendo cassadas pelo 
MEC. No mundo globalizado, é preciso 
aprender a aprender. E isso geralmen-
te não é ensinado pela maioria das ins-
tituições de ensino brasileiras. Defici-
ências históricas podem ser apontadas, 
por exemplo, nas áreas de engenharia, 

mas há carência de profissionais bem 
formados em todos os campos do co-
nhecimento.

M&M — Isso se estende ao universo da gestão?
Cuellar — Para os gestores é preciso 
contemplar um ensino mais vivencial, 
que fuja da abordagem tradicional, na 
qual o mestre fala, os alunos escutam 
e, depois, preenchem uma prova. O co-
nhecimento hoje é dinâmico e deve 
ser construído na interação em sala de 
aula. As empresas precisam de profis-
sionais que entreguem resultados. No 
ambiente em que vivemos, é uma tare-
fa difícil, pois os cenários são extrema-
mente voláteis, mutantes e integrados 
globalmente. O resultado passado ca-
da vez menos é garantia do sucesso fu-

turo. Por este motivo, repito, é preciso 
identificar profissionais que aprendam 
a aprender constantemente. Estes são 
os profissionais que as empresas pro-
curam. Ele precisa assumir riscos, de-
senvolver um “senso de dono”, reinven-
tar-se constantemente e ter muita resi-
liência para trabalhar em um cenário 
que cada vez menos premia o esforço.

M&M — E como isso tem sido obtido?
Cuellar — Para encarar esse desafio, 
as empresas têm investido nas mais di-
versas alternativas de formação inter-
na e externa: MBAs in company, treina-
mento com os próprios executivos das 
organizações, processos de coaching 
e mentoring para executivos, além de 
job rotations.

M&M — Como os jovens devem se educar 
para a competição no mercado de traba-
lho? No caso dos veteranos, qual a fórmu-
la para se manterem atualizados?
Cuellar — Novos profissionais devem 
saber que eles trocarão de carreira (não 
somente de emprego) entre cinco e se-
te vezes ao longo de sua trajetória. A 
multiplicação do conhecimento só vai 
aumentar e, com isto, os profissionais 
obrigatoriamente migrarão de carreira. 
Os veteranos devem saber que, em se 
tratando de carreira, não existe idade 
limite nem regras definitivas. Há coisas 
que não se aprendem em MBAs nem 
nas redes sociais. A vivência e a expe-
riência, quando bem aproveitadas, são 
um grande diferencial no mundo de ne-
gócios atual.

duação da Faap. “Assim, criamos uma 
série de opções diferenciadas, que di-
ferem também no tempo de dedicação 
e no grau de aprofundamento.” Segun-
do o professor, a universidade atende 
ainda às demandas específicas de em-
presas, montando cursos que atendem 
a exigências pontuais em processos de 
aprimoramento ou inovação.

Para Mirshawka, uma das principais 
preocupações da instituição é disponi-
bilizar professores bem formados, que 
aliem a titulação acadêmica a experiên-
cias consistentes no mercado. “Também é 
preciso que saibam se comunicar e trans-
ferir seus conhecimentos com desenvol-
tura”, afirma. “Isso porque os alunos des-
ses cursos são exigentes e desejam, como 
resultado do investimento, constituir um 
diferencial competitivo.”

Referência tradicional e respeitada na 
área da educação corporativa, a Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV) também apos-
ta em uma interação dinâmica com os 
mercados, identificando demandas e 
oferecendo soluções sob medida para 
os processos de mudança.

Segundo o diretor adjunto da FGV Ma-
nagement-SP, Paulo Lemos, a ampliação 
da oferta de cursos de pós-graduação tem 
relação direta com a demanda cada vez 
maior por resultados rápidos nos empre-
endimentos econômicos. “Antes o funcio-
nário tinha bastante tempo para aprender 
com seus colegas tudo o que precisava e, 
muitas vezes, permanecia por décadas na 
mesma empresa”, explica. “Hoje, ele ten-
de a ficar menos tempo na organização, 
mas tem de gerar resultados de imediato.”

No caso da FGV, o perfil dos estudan-
tes é claramente definido. Aqueles com 
formação recente buscam cursos de ges-
tão, como a pós-graduação em adminis-

Carlos Alberto Julio: conhecimento 
compartilhado em dinâmicas de grupo

tração de empresas. Os que se gradua-
ram há mais de quatro anos, normal-
mente já estão atuando em uma área 
específica. Assim, procuram cursos de 
especialização, como finanças, gestão 
financeira, marketing, marketing digi-
tal, projetos, controladoria, auditoria, 
banking, comércio exterior, relações in-
ternacionais e recursos humanos.

Os profissionais em postos de gerên-
cia-geral são os principais interessados 
em gestão empresarial. Aqueles dedi-
cados a desenvolver empreendimentos 
compõem a clientela básica do curso de 
negócios. No caso dos cursos de 60 a 120 
horas, na dimensão da chamada educa-
ção continuada, há forte demanda pelo 
intensivo de administração. Também são 

procurados os produtos educativos nas 
áreas de negociação, sustentabilidade, 
contabilidade e finanças para executi-
vos não financeiros, marketing, logísti-
ca e estratégia.

O tema sustentabilidade tem sido alvo 
de interesse tanto no MBA quanto na edu-
cação continuada. “Isso contraria aque-
les que achavam que seria um modismo”, 
avalia Lemos. O marketing digital tam-
bém desperta interesse, tanto nos cur-
sos de curta quanto de longa duração. O 
professor ressalta ainda a receptividade 
ao MBA em bens culturais, que aborda 
questões relativas ao marketing cultural.

Seguindo o padrão da Faap, a FGV 
busca professores com capacitação hí-
brida, com ampla experiência na área 

de estudo e que sejam doutores ou mes-
tres. “Os cursos voltados para executi-
vos de qualquer área precisam combi-
nar a forte base teórica à dinâmica dos 
exercícios práticos”, afirma.

Proximidade estratégica
No caso da ESPM, a aposta tem sido 

na atualização e na singularização de 
conteúdos nos diversos campos da edu-
cação corporativa. A instituição dispo-
nibiliza MBAs em áreas específicas, co-
mo mar keting esportivo, negócios imo-
biliários, marketing digital e ciências do 
consumo aplicadas. No caso da unida-
de do Rio de Janeiro, por exemplo, há 
cursos dedicados a gestão de franquias, 
marketing de moda e design digital.

O público da ESPM é composto ma-
joritariamente por jovens profissionais, 
muitos ascendendo a posições geren-
ciais. Para o pró-reitor de pós-gradua-
ção, extensão e educação executiva da 
instituição, Tatsuo Iwata Neto, a ESPM 
tem como trunfo o fato de ter nascido 
do mercado e manter estratégica proxi-
midade com as empresas. “Parte dessa 
realidade deve-se aos professores que 
atuam ou atuaram como executivos e 
consultores”, afirma. 

Os programas de educação continu-
ada são fundamentais no cenário de 
mudanças vivido pelo País, opina Iwa-
ta Neto. “Em função de menor rigidez 
regulatória, eles têm condição de aten-
der com maior agilidade as novas de-
mandas do mercado”, afirma. Essas ex-
periências pedagógicas têm como vir-
tude organizar o estudo de temas atuais  
e antecipar tendências. “Essa dinâmica 
faz esta área fundamental à preparação 
da mão de obra necessária ao desenvol-
vimento do país”, sentencia.

Daniela Ribeiro, da Robert Half: dificuldade em 
encontrar candidatos com bom português 

 D
iv

u
lg

a
ç

ã
o

/r
a

p
h

a
 b

a
t

h
e

e
u

g
ê

n
io

 g
o

u
la

r
t

MM 1558 RE Educacao.indd   48 02/05/2013   18:40:08

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



6 MaI  2013 •

49

Cidades com trânsito engarrafado, tem-
po escasso e fadiga pelo excesso de 

afazeres constituem-se nos principais ini-
migos da educação convencional, aquela 
que exige a presença física do estudante 
no ambiente de aula. Nesse modelo, as 
faltas são frequentes e a absorção do co-
nhecimento é prejudicada. Para muitos 
brasileiros, a opção tem sido a educação 
a distância (EAD), especialmente no ca-
so da formação corporativa. Hoje, em tor-
no de 94 milhões de pessoas têm acesso 
pleno à internet no Brasil. O ano de 2012 
fechou com 44,7 milhões de usuários ati-
vos em domicílios ligados à rede, princi-
pal ferramenta do modelo.

Esse canal online tem sido cada vez mais 
explorado na construção de conhecimentos 
específicos. É mais barato e poupa tempo 
do estudante. Os dados mais recentes da 
Associação Brasileira de Educação a Dis-
tância (Abed) mostram que, em 2011, o nú-
mero de matriculados em cursos do gêne-
ro cresceu 58% em relação ao ano anterior. 
No total, eram 3,6 milhões de estudantes.

Em anos recentes, instituições de pres-
tígio aderiram ao modelo. Em 2012, por 
exemplo, a USP lançou o e-aulas, idealiza-

EDA

Aprendizado a  
distância exige disciplina
Quase 20% dos alunos de cursos online fazem mestrado, MBA ou especialização

Por WALTER FALCETA

do pelo professor Gil da Costa Marques, su-
perintendente de TI da universidade, que 
hoje disponibiliza centenas de vídeos com 
lições nas áreas de humanas, exatas e bioló-
gicas. O sistema de difusão do conhecimen-
to é semelhante ao desenvolvido por insti-
tuições como Harvard, Princeton e Massa-
chusetts Institute of Technology.

De quase quatro mil cursos autoriza-
dos pelo MEC, 75% dos matriculados se-
guem um programa de graduação. Mes-
trados, MBAs e cursos de especialização 
agregam 17,5% dos estudantes. 

Em 2012, na Fundação Getúlio Vargas, 
a procura por MBAs nessa modalidade 
cresceu 12%. Hoje, a instituição dispo-
nibiliza dezenas de cursos, como o MBA 
Executivo em Marketing, o MBA Execu-
tivo Internacional em Gerenciamento de 
Projetos e o MBA Executivo em Adminis-
tração de Empresas com ênfase em Meio 
Ambiente, estes a partir de 410 horas/aula.

No caso da graduação tecnológica, 
os cursos têm duração de 1,6 mil horas. 
Abrangem áreas como gestão comercial, de 
turismo, financeira e pública. Cursos gra-
tuitos, de cinco a 40 horas, tratam de temas 
como educação, comunicação, gestão so-

cioambiental, de marketing e de projetos.
No ano passado, a instituição atingiu a 

marca de mais de um milhão de partici-
pantes em suas atividades online, que in-
cluem os cursos livres. Desse total, 55 mil 
alunos seguiram cursos pagos. Os preços 
são de 20% a 40% menores que os institu-
ídos para os cursos presenciais.

O diretor executivo da FGV Online, Sta-
vros Xanthopoylos, afirma que esse é um 
meio confiável e efetivo de formação edu-
cacional, adaptado às exigências do mun-
do atual. Segundo ele, muitos daqueles 
que alimentam o preconceito contra o 
ensino a distância são usuários frequen-
tes dos meios tecnológicos na aquisição 
de conhecimento. “Essa é uma contradi-
ção”, afirma. “É preciso avaliar o conteú-
do das aulas e a capacidade dos tutores, 
e não a modalidade de difusão”, observa.

Prova ao vivo
Os interessados em produtos educacio-

nais dessa natureza precisam determinar 
se este é o meio adequado de aprender. 
Em casa ou no trabalho, o estudante pre-
cisa ser disciplinado, atento e participar 
das atividades coletivas online. “Ele po-
de estar fisicamente distante, mas preci-
sa participar dos eventos no tempo real”, 
diz o diretor da FGV Online, frisando a 
importância da interação do estudante 
com os colegas e professores.

No caso da FGV, cada grupo de 50 alu-
nos tem um tutor, que o acompanha em 
suas atividades. Esse personagem não po-
de ser apenas um conhecedor dos temas 
em exposição. Deve obrigatoriamente ser 
um bom professor no ambiente virtual, 
estimulando seus alunos permanente-
mente. Exercícios e avaliações regula-
res são efetuados no meio online. Para a 
emissão de certificados em MBAs e gra-
duações tecnológicas, no entanto, são re-
alizadas provas presenciais.

Para Xanthopoylos, a educação a dis-
tância não é mais um experimento, mas 
uma realidade. “É um meio de alavancar 
a educação no País e qualificar mão de 
obra para os desafios do desenvolvimen-
to”, afirma. “Aqueles que não se adequa-
rem aos novos meios serão menos com-
petitivos e encontrarão dificuldades nos 
desafios profissionais.”

A unidade de educação a distância da 
ESPM nasceu este ano, embora a experi-
ência da instituição tenha se iniciado em 
2002, quando a unidade do Rio de Janei-
ro realizou um MBA em Gestão Empre-
endedora para a Embratel, programa que 
ganhou o E-learning Brasil daquele ano. 
Nestes dez anos, foram desenvolvidos vá-
rios projetos de educação executiva, cus-
tomizados para empresas como Telefôni-
ca/Vivo, Oi, Petrobras e Vale.

A ESPM desenvolveu um modelo peda-
gógico sob medida para a difusão de co-
nhecimento em educação a distância. As-
sim, além dos cursos online para empresas, 
foram disponibilizados 22 de atualização. 

Está em preparação um MBA em  
marketing, que deve ser lançado no pró-
ximo ano. “O conceito é de um EAD pre-
mium, no qual o aluno terá uma experiên-
cia educacional com a mesma qualidade 
e profundidade que o mercado reconhe-
ce em nossos cursos presenciais”, afirma 
o pró-reitor de pós-graduação, extensão 
e educação executiva da instituição, Tat-
suo Iwata Neto.

Curso online da ESPM: escola oferece projetos sob medida para empresas e mais 22 cursos de atualização sobre variados temas

Xanthopoylos, da FGV Online: modalidade é 
um meio de alavancar a educação no País
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Ela é a única representante da Améri-
ca do Sul no ranking do Financial Ti-

mes das cem melhores escolas de negó-
cios do mundo. Figurou na lista 11 vezes 
nos últimos 13 anos. E, além de ter sido 
mais uma vez a única representante da 
América do Sul citada no ranking do jor-
nal britânico, em 2012 foi a mais bem co-
locada dentro da América Latina entre os 
programas Full Time MBA, o equivalente 
ao mestrado brasileiro.

Para Vicente Ferreira, vice-diretor de 
educação executiva do Instituto Coppead  
de Administração da Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro (UFRJ), a razão para 
tamanho êxito é uma só: estão lá os me-
lhores alunos do País. “Especificamente 
no ranking do Financial Times são diver-
sos critérios, mas dois deles têm um peso 
muito forte e são diretamente ligados aos 
alunos”, afirma.

O primeiro é o salário dos profissionais 
que passam pelo instituto após três anos 
de egresso. Neste caso, o Coppead tem o 
melhor desempenho entre todas as esco-

las do ranking. Além disso, em um prazo 
médio de três anos após a conclusão do 
curso, aqueles que passaram pelo institu-
to têm um upgrade na carreira com acrés-
cimo salarial médio de 141% em relação 
ao último emprego. Com isso, o Coppead 
ocupa o primeiro lugar no quesito “Value 
for Money” no ranking inglês.

“Este dado deve representar 70% do 
ranking e é o que nos coloca lá dentro. Te-
mos a felicidade de atrair os melhores alu-
nos e acho que isto acontece porque nosso 
curso sempre foi muito voltado para as ne-
cessidades do mercado. Mantemos conta-
to constante com ex-alunos em posição exe-
cutiva e isto faz com que procuremos man-
ter nossos cursos sempre atualizados”, ava-
lia Ferreira. Outro diferencial da escola é o 
fato de todos os professores terem meta de 
publicação. “Com um professor que tenha 
um mínimo de publicações ao ano, consegui-
mos garantir que, quando ele entre em sala, 
esteja atualizado em relação ao que aconte-
ce no mundo corporativo”, diz o vice-diretor. 

Criado em 1973, o Coppead oferece cur-

escola de negócios

Excelência no Rio de Janeiro
Coppead, da UFRJ, já figurou 11 vezes no ranking das cem melhores do Financial Times

Por TERESA LEVIN tlevin@grupomm.com.br

sos de mestrado (full time MBA), douto-
rado e especialização (MBA Executivo la-
to sensu). Ele foi concebido por um grupo 
de professores do Programa de Engenha-
ria de Produção da Coordenação de Pro-
gramas de Pós-Graduação em Engenha-
ria (Coppe/UFRJ). A ideia era montar uma 
escola de pós-graduação em negócios ba-
seada no modelo das graduate  business 
schools. Com isso em vista, foi lançada 
a instituição, que já formou mais de sete 
mil gestores, 1,3 mil mestres e 60 douto-
res em seus programas, além de ter sido a 
responsável pelo primeiro MBA executivo 
brasileiro de longa duração.

O instituto tem ainda parceria com enti-
dades internacionais, possibilitando a seus 
alunos acesso a programas como Global Par-
tners MBA (fruto de parceria com a Robinson 
School of Business da Georgia State Universi-
ty) e o Institut d’Administration d’Entreprises 
(IAE) da Sorbonne, além do International 
Master in Business Administration. 

Esse último é oferecido aos alunos que 
tiverem completado o curso de MBA exe-

cutivo no formato de 400 horas, já adap-
tado aos padrões internacionais. Os cur-
sos de mestrado e doutorado são gratui-
tos e exigem dedicação exclusiva. Já os 
de MBA e de especialização são pagos, 
têm apenas um ano de duração e carga 
horária compatível com a vida profissio-
nal dos alunos.

Cátedras
Tradição em universidades norte-ame-

ricanas e europeias, os programas chair 
envolvem o financiamento de atividades 
de ensino e pesquisa em universidades de 
renome via doação de empresas. O inves-
timento é feito em áreas consideradas re-
levantes para a atividade em que atuam. 
No Coppead esse programa, que tem o 
nome de cátedras, é considerado valio-
síssimo e um grande diferencial. 

“Grandes empresas que têm tradição 
doam dinheiro a fundo perdido para que 
façamos pesquisa. São companhias de 
primeira linha que conhecem o Coppe-
ad e querem que desenvolvamos conhe-
cimento em negócios verdadeiramente 
brasileiros”, conta Ferreira.

Iniciado em 1984, o programa busca in-
crementar a colaboração universidade-em-
presa na produção de novos conhecimentos 
em gestão. Começou com a Cátedra Banco 
de Boston de Política de Negócios. Logo em 
seguida foram criadas Mesbla de Varejo e 
Souza Cruz de Estratégia Internacional. Ho-
je o Coppead conta com seis centros de es-
tudos e pesquisa patrocinados por cátedras. 

A Amil está à frente de um deles, criado 
em 2008, que realiza estudos sobre gestão 
de serviços na área da saúde. A Fiat investe 
em um que estuda o consumo e seus signi-
ficados culturais. A Globo é outra responsá-
vel por uma cátedra, a que investiga as mí-
dias de informação e entretenimento. Entre 
as cátedras em operação atualmente, a mais 
antiga é a Ipiranga, com 20 anos. Por meio 
dela, a Ipiranga apoia o Centro de Estudos 
em Logística. A L’Oréal também investe em 
uma cátedra, criada em 2003, com foco no 
estudo de metodologias de pesquisa para 
a investigação do comportamento do con-
sumidor. Por fim, a Visagio investe em uma 
criada no ano passado para estudar áreas 
estratégicas e crescimento organizacional.

Jogo rápido

Mérito dos alunos
O vice-diretor de educação executiva do Coppead, Vicente Ferreira, é doutor em economia, fez mestrado no Coppead e voltou ao mercado. Mas resolveu 
dar uma guinada na carreira e ter mais tempo para realizar um trabalho de maior relevância e conteúdo. Antes de ingressar na carreira acadêmica, 
atuou em multinacionais, basicamente na área de avaliação financeira. Aqui ele comenta o sucesso da instituição.

Meio & Mensagem — Por que o Coppead 
atrai os melhores alunos? Como é o pro-
cesso seletivo?
Vicente Ferreira — Nosso processo de 
seleção é muito rigoroso, tanto no stric-
to sensu quanto no lato sensu. Sempre 
temos mais candidatos que vagas. Pode-
mos escolher os melhores. Os cursos stric-
to sensu são concursos públicos, com o 
máximo de transparência. O processo de 
seleção não é solto, o aluno se inscreve na 
primeira fase, analisamos as fichas para 

entender se o que está lá é adequado ao 
que esperamos do perfil daquele curso. 
Em uma segunda etapa é feita uma entre-
vista com o coordenador da turma para 
verificar se o perfil do aluno se adequa à 
turma que está sendo montada. Depois 
deste resultado, o candidato é avaliado 
por um comitê que inclui todos os coor-
denadores de turma do Coppead.

M&M — E em relação à seleção de pro-
fessores?

Ferreira — Como somos uma escola 
pública, nosso gargalo é docente. Para 
ter um professor, preciso de uma vaga 
do Ministério da Educação. E os pro-
fessores devem ter dedicação exclusi-
va. Nunca vou ter a escala que a Dom 
Cabral ou a FGV têm, não teremos 50 
mil alunos, nem dez mil, não há profes-
sor para isso. Temos um critério pesa-
do em relação aos docentes, até mesmo 
os colaboradores. É nossa única chan-
ce de sobreviver.

M&M — Além da inclusão em rankings im-
portantes, como o sucesso do Coppead po-
de ser mensurado? 
Ferreira — Nosso sucesso é medido 
pelo sucesso dos ex-alunos, não por 
quantos entram no Coppead, mas pa-
ra onde vão as pessoas que estudaram 
conosco. Queremos que nossos alu-
nos estejam nos melhores lugares. É 
um posicionamento de diferenciação. 
Prefiro ter menos alunos, mas que se-
jam de primeira linha.

Coppead já formou mais de sete mil gestores e tem cátedras patrocinadas por empresas privadas
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Tempo escasso e necessidade de especia-
lização parecem incompatíveis, certo? 

Felizmente, não são: muitas instituições de 
ensino oferecem opções para quem quer 
frequentar cursos rápidos que proporcio-
nam, basicamente, uma atuali zação de con-
teúdo. “São programas indicados para quem 
já conhece o tema e quer se reciclar”, explica 
Tatsuo Iwata, pró-reitor de pós-graduação, 
extensão e educação executiva da ESPM.

Numa era em que o que vale é o que se 
domina, se manter sempre atualizado é 
uma exigência do mercado. “É preciso es-
tar ativo e buscar aprimoramento contínuo”, 
aponta Fernando Trevisan, diretor da Tre-
visan Escola de Negócios. Gilberto Guima-
rães, professor da HSM Educação, vai além 
e argumenta que ser especialista em algo 
é fundamental. “As pessoas fazem suces-
so quando são ‘craques’ no seu nicho”, diz.

Trevisan incentiva os alunos a investirem 
em especialização depois que já estiverem 
no mercado de trabalho. “Sem vivência, eles 

ATUALIZAÇÃO

Direto ao assunto
Cursos rápidos propiciam especialização sem que o 
profi ssional tenha de sacrifi car as horas de trabalho

Por ROSELI ANDRION

deixam de ganhar com o conhecimento ad-
quirido nesses cursos”, acredita. O professor 
da HSM Educação aponta resultados de pes-
quisas indicando que 70% do aprendizado se 
dá na prática. “Por isso, é importante esco-
lher um curso que será realmente colocado 
em prática. Vale lembrar que aquilo que se 
estuda, mas não se pratica, é apenas conhe-
cimento, não competência”, diz Guimarães.

Além de ser altamente focados, o que 
permite rápida atualização e um aprendi-
zado direcionado, os cursos rápidos têm 
uma grande vantagem: permitem que o 
profissional mantenha seus demais com-
promissos enquanto frequenta as aulas — 
seja em atividades noturnas, nos fins de se-
mana, seja durante as férias. “E, já em se-
guida, o aluno vai aplicar na prática o que 
foi aprendido na sala de aula — a melhor 
forma de aprendizado”, avalia Guimarães.

“A especialização transforma o alu-
no num profissional competitivo”, avalia 
Iwata, da ESPM, ao enfatizar que o ali-

se gosta de fazer, lembra Guimarães, 
pois o que garante o sucesso profissio-
nal é o que se faz bem, não necessaria-
mente uma área que esteja na moda. Vi-
nic argumenta que a clareza na esco-
lha é tão importante quanto a especia-
lização em si. “Se o curso não atender 
às expectativas, a frustração será muito 
grande. E, muitas vezes, o curso não é 
ruim — apenas não é o mais adequado.”

nhamento da expectativa do aluno com 
o conteúdo do curso é essencial. Trevisan 
concorda e lembra que o processo de de-
cisão precisa ser muito cuidadoso, para 
que se encontre a melhor opção para a 
carreira. “Aqueles alunos que não sabem 
o motivo da escolha podem ter suas ex-
pectativas frustradas”, avisa Richard Vinic, 
coordenador de pós-graduação da Faap.

A escolha deve levar em conta o que 
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QUANDO VOCÊ APRENDE
COM OS MELHORES DO MERCADO,
TUDO NA SUA CARREIRA FUNCIONA.

Aqui, você conta com uma sólida formação, em diversas áreas de marketing e gestão, para evoluir
ainda mais na carreira. Sempre com conteúdo e estrutura de uma das escolas mais conceituadas
do Brasil e professores que são referências no mercado.

Pós-Graduação Lato Sensu ESPM.

São Paulo | Rio de Janeiro | Sul 

Cursos nas áreas de: 
• MBA
• MBA Executivo Internacional
• Master em Marketing
• Especialização
• Educação Executiva

Mais informações: espm.br/pos

COM OS MELHORES DO MERCADO,
TUDO NA SUA CARREIRA FUNCIONA.
COM OS MELHORES DO MERCADO,COM OS MELHORES DO MERCADO,
TUDO NA SUA CARREIRA FUNCIONA.TUDO NA SUA CARREIRA FUNCIONA.
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Universidade Presbiteriana Mackenzie
Branding (8h) – Apresenta ao aluno os 
principais desafios da construção de mar-
cas, além de analisar e discutir conceitos, 
benefícios e desafios, bem como aplicar 
conceitos de gestão estratégica de marcas.
Marketing: a empresa que conta histó-
rias (16h) – Discute semiótica da marca, 
processos de construção do imaginário, 
construção de roteiros e técnicas de con-
tar histórias. Fala sobre o posicionamento 
da marca como uma história que tem um 
roteiro escrito por funcionários, parceiros 
de canal e consumidores, e apresentado 
pelo dirigente de marketing.
Responsabilidade social e marketing cor-
porativo (24h) – O objetivo é esclarecer o pa-
pel da empresa como parceira e correspon-
sável pelo desenvolvimento social e mostrar 
como isso contribui com a cultura organiza-
cional e a imagem corporativa, bem como 
isso se harmoniza com o mix de marketing.

BBS Business School
Inteligência de negócios (27h) – Abor-
da o uso de diferentes instrumentos e fon-
tes de dados visando o aperfeiçoamento e 
a otimização da inteligência competitiva 
nas corporações. 
Liderança (27h) – Os alunos passam por 
um processo de autoconhecimento, essen-
cial para todos os líderes. Em seguida apren-
dem sobre gestão de grupos, contratação, 
dispensa e mudança de comportamento, 
relacionamento com chefes, pares e fun-
cionários, incluindo planejamento de car-
reiras para o líder e seus liderados.
Empreendedorismo e inovação (27h) – 
Ensina os principais conceitos de gestão 
da inovação e sua relação com a estratégia 
empresarial e a atividade empreendedora.
Técnicas de negociação (27h) – O objeti-
vo é aprimorar as habilidades do aluno pa-
ra negociar usando instrumentos e técni-
cas eficazes.

Escola de Marketing Industrial
Foco do cliente (12 a 14 de agosto) – De-
codificação do universo do cliente por meio 
da leitura e percepção de suas reais neces-

sidades e desejos nem sempre verbalizados.
Innovation marketing management (21 
a 24 de maio e 18 a 21 de junho) – Oportu-
nidade para desenvolver conhecimentos e 
ferramentas capazes de criar valor e produ-
zir resultados no universo em constante ex-
pansão do business to business.
Vendas consultivas (4 a 7 de novembro) 
– O programa apresenta conceitos inovado-
res e eficazes, respaldados pela vivência de 
executivos-professores e potencializados pe-
la reflexão e troca de conhecimentos entre 
os participantes.
  
ESPM
A importância do comportamento do con-
sumidor para a gestão de marketing e a 
segmentação de mercado (12h) – Uma vi-
são sobre os principais fatores que motivam 
e influenciam as decisões de compra dos con-
sumidores e de que forma esse conhecimen-
to deve ser traduzido em ações de marketing.
Branding no mundo digital (9h) – Conceitos 
do branding tradicional aplicados na internet.
Comunicação integrada de marketing: co-
mo planejar e desenvolver projetos (15h) 

– Planejamento, desenvolvimento, análise e 
elaboração de planilhas de planos de comu-
nicação, além de estudo de briefing.
Gestão de marcas no esporte (30h) – Apre-
senta conceitos e práticas em gestão no uni-
verso do esporte, tanto em relação às orga-
nizações esportivas quanto ao uso do espor-
te para a construção de marcas de produtos 
e serviços em geral.
Gestão de projetos (60h) – Visa aprimorar 
os conhecimentos dos participantes sobre o 
assunto, para que se tornem capazes de atu-
ar como gerentes de projetos.
Marketing de busca/ links patrocinados 
e SEO (30h) – Capacita os alunos a utilizar 
com eficácia mecanismos de busca, envolven-
do links patrocinados e busca orgânica (SEO) 
em sites. Trabalha as ferramentas na prática 
em atividades direcionadas na sala de aula.
Do marketing cultural ao advertainment: 
planejamento, produção e comunicação 
em atividades culturais e entretenimen-
to (13h) – Apresenta os conceitos e as ferra-
mentas do marketing cultural.
Gestão de mídias sociais e monitoramento 
(18h) – Estratégias para que a empresa desen-
volva uma presença digital de forma planejada 
e obtenha melhores resultados com essa expo-
sição. Apresenta as principais redes sociais, co-
mo selecioná-las e atuar nelas, além das princi-
pais ferramentas de monitoramento e métricas.

HSM Educação
A marca da liderança (21h) – Aborda, entre ou-
tros temas, as diferenças entre gerenciamento 
e liderança, os objetivos da liderança nas organi-
zações e aspectos comuns aos grandes líderes.
Talento e capital humano (21h) – Discute 
o papel do líder como desenvolvedor de ta-
lentos e ensina como transformar o capital 
humano em fonte de vantagem competitiva 
sustentável para as organizações.
Advanced management program (7 de 
maio) – Programa avançado de gestão, com 
foco em temas voltados às principais ques-
tões de decisão do mundo empresarial.

Trevisan Escola de Negócios
Marketing de relacionamento e serviços 

Uma seleção de opções para quem precisa se manter atualizado
(16h) – Enfoca o aprimoramento constan-
te da qualidade na prestação de serviços, 
sempre de olho no atendimento às necessi-
dades do cliente.
Gestão de riscos corporativos (16h) – 
Aborda o desafio de administradores em 
determinar até que ponto aceitar a incer-
teza, bem como definir como ela pode in-
terferir no esforço para gerar valor às par-
tes interessadas.

Faap
Comportamento do consumidor nas re-
des sociais (36h) – Apresenta as mudanças 
comportamentais surgidas com as mídias 
sociais e os impactos causados nas práti-
cas de consumo. 
Comunicação e tendências (36h) – 
Analisa as tendências em comunicação 
e estuda seus novos modelos, platafor-
mas e formatos que surgiram a partir 
do crescimento da web e as tendências 
on e offline.
Mídias sociais: publicidade e relaciona-
mento com o consumidor (36h) – Ana-
lisa a dinâmica da publicidade nas mídias 
sociais, os formatos emergentes de comu-
nicação e novas estratégias para a constru-
ção do relacionamento com o consumidor.
Monitoramento e métricas para estra-
tégias de mídias sociais (42h) – Discu-
te diferentes modalidades estratégicas 
em mídias sociais e a transformação de 
dados de comportamento do público em 
informação para estratégias de presença, 
ações e campanhas.
Publicidade e inovação: novas ferra-
mentas da comunicação (24h) – Traça 
o panorama das novas ferramentas que a 
indústria da comunicação vem desenvol-
vendo para manter e ampliar a relevância 
das marcas.

fo
t

o
s

: d
iv

u
lg

a
ç

ã
o

MM 1558 RE Educacao.indd   52 02/05/2013   18:40:38

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1558, p. 45-52, 6 maio 2013.




