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pessoa especializada num assunto técnico, claramente o MBA não

“da moda ”? Você acredita que hoje eles ainda são um
diferencial?

tem importância, pelo menos se deseja ser essa pessoa nos próximos

Armando Dal Colletto - O profissional tem que se concentrar na

quer galgar uma posição de gestão, aí, sim, o MBA pode ajudar, ele

A

ut

Profissional&Negócios - Os MBAs são cursos essenciais ou

anos. Mas se a pessoa já passou por esse momento de especialista e

gestão da sua própria carreira. O primeiro passo é a pessoa entender

ensina. Ele não é suficiente, ele ajuda muito. Ele faz com que uma

que gerir carreira é um processo que pode melhorar as suas chances

pessoa em um ano ou dois consiga absorver uma experiência de dez

de sucesso profissional. Num processo de gestão de carreira, você

anos, porque é uma discussão de caso, de exemplos, bastante con

vai entender o seu momento e o que vai ser melhor no curto, médio e

densada, e com a contribuição de bons alunos e professores ele

longo prazo e que tipo de curso vai ajudar. Quando uma pessoa me

acaba tendo um aprendizado mais rápido. Nenhum headhunter con

pergunta se o MBA ainda tem um papel importante, eu volto com

trata as pessoas baseado nas escolas que elas cursaram, mas, sim,

outro questionamento: “O que ela quer ser?”. Se ela quer ser uma

baseado no convencimento que ele tem de que essa pessoa é capaz
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da escola, a posição do curso nos ranking internacionais, os selos de
qualidade e acreditações que o curso e a escola têm e, o mais impor

próximo desafio. O MBA vai ser uma espécie de lastro que ele verá

tante, a opinião de quem fez o curso. Além disso, o que aconteceu

ut

de enfrentar o desafio que lhe foi dado. Ou seja, ele entendeu que
você fez coisas que aumentam a chance de realizar as coisas no seu

com quem fez o curso, ou seja, ocupa posições importantes ou não?

cia e de problemas novos, ela conseguirá resolver - se fez um bom

São sinais bastante fortes. O currículo de um MBA de qualidade, que

MBA, é claro, e não um MBA commodity, como vemos por aí.

tenha selo da Anamba, que é a entidade que credencia MBAs no

P&N - E como escolher um curso que seja de qualidade?

o mínimo que o MEC exige é 360, mas um MBA dessa duração não

A

na pessoa, que garante que, numa situação de imprevisto, turbulên

Brasil, tem de ter no mínimo 480 horas/aula. Para você ter uma ideia,
Dal Colletto - São vários os fatores que um profissional pode olhar

pode se estender muito, e mesmo com uma carga horária pequena,

para escolher um bom curso de MBA. Os mais visíveis para se ana

ele tem de seguir certos padrões de assuntos, e temas discutidos têm

lisar são o currículo, a qualidade e o perfil dos professores, a tradição

de estar baseados em gestão. O MBA tem especialização, mas isso^

do papel delas. Acho que o RH precisa ter

tem de haver essa crença, e em segundo

seja, 70% do curso têm de ser abrangente e

essa base e uma motivação e trabalho de

lugar, uma prova de que isso aconteceu. Isso

integrado, caso contrário o profissional terá

clima para que o funcionário se conscientize

se chama garantia de aprendizado, ou seja,

uma visão de especialista, que não é o foco.

das melhorias e dos gaps que ele tem, e bus

quais são as provas que garantem que houve

que atingi-los, porque tem empresa que dá

um aprendizado? Pode ser um projeto, um

P&N - E quais as necessidades e

tanto treinamento sem ir a fundo nessas ne

desafio, uma tarefa que antigamente não era

cuidados na formação de uma educação

cessidades que ela cansa os funcionários. Já

feita e agora adicionaram à rotina das pes

executiva?

conversei com funcionários que diziam

soas, isso precisa ser acompanhado. E se

Dal Colletto - Os cursos de educação

“Não aguento mais, é a quinta vez que me

não o fizer, o dinheiro investido em edu

executiva são de duração menor - 24,40

mandam fazer um curso de liderança”. O

cação executiva não vai ser útil, e fica difícil

horas etc. - e muito focados. Os cursos tam

RH tem de entender que o seu papel é bali

bém têm um cardápio muito grande de

zar tudo isso, mostrar onde estava, onde se

temas, sobretudo porque as empresas estão

está avançando, por que precisa fazer de

ed
uc
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io
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deve existir assim como numa escola? Ela

por isso não pode ser algo muito abran

deve estar atrelada a reconhecimentos

pa
ra

gente, pois é necessário um resultado mais
efetivo e rápido. As vezes também pode ser
algo mais geral, mas não com a densidade

a

de um MBA. O curso de educação executi

siv

va precisa ter foco, e nesse caso é preciso ter

lu

ciência de que o foco da organização é o

ex
c

mesmo. É preciso um trabalho anterior da
empresa, com uma consultoria ou com a

ar
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o
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própria ajuda da escola, para fazer um tra

P&N - Um dos grandes desafios para o

uma nova atitude do empregado.

s

fil, que têm uma determinada necessidade, e

que é necessário.

justificar um próximo investimento e cobrar

P&N - Essa avaliação do empregado

treinando pessoas de um determinado per

balho de diagnóstico e ter certeza daquilo

is.

tem de ser a menor parte, e não a maior, ou

organizacionais como salário, bônus,
promoções etc. ?
Dal Colletto - Todo mundo deve saber
que está em um processo de meritocracia.
Se isso não existe, fica difícil. E a meritocra
cia tem de retribuir a quem fez o maior
esforço. Então, se a pessoa se esforçou para
se preparar melhor, para aprender outras
técnicas, outras metodologias, outras práti
cas, essa pessoa deve ter oportunidades.
Então, nada mais justo do que, quando hou
ver oportunidade de promoção, oferecê-la
para ela. E à medida que se tome uma políti
ca e algo rotineiro, isso já é uma retribuição.

em educação. Como fazer isso e apoiar o

No processo de promoção de algumas

st
e

RH é mensurar o retomo do investimento

empresas, o fato de pessoas terem cursado

que o investimento tem gerado resultados?

um curso que a companhia tinha patrocina

Dal Colletto - Essa é a questão mais im

do pesa muito. Isso não deve ser o único

portante, não é fácil de responder, mas eu

motivo, mas deve ter o seu peso. É a oportu

diria que aí vai depender muito dos pontos

nidade de mostrar que pode fazer coisas

ão

de

RH no trabalho de convencer o board de

de partida que o RH usou para chegar a uma
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mais complexas do que está fazendo hoje.
novo a mesma coisa ou por que deve fazer

viamente o que estava buscando, vai ser

o RH vai ter a possibilidade de medir avan

por suas carreiras. Como a empresa pode

difícil provar o resultado, porque, se não se

ços, e tenho certeza de que ele consegue

estimular seus funcionários a se

sabe onde está, como saber aonde se quer

transformar essa medição em uma justifica

desenvolverem e terem proatividade em

chegar? Então, o RH tem de realmente criar

tiva para os investimentos. O RH tem de

relação a isso?

uma base que possibilite saber onde a

mostrar que os funcionários estão usando as

Dal Colletto - Um jeito de estimular é

empresa está, o que quer que as pessoas sai

ferramentas que eles aprenderam nos

dando o exemplo, quer dizer, tendo líderes

bam, que atitudes elas devem ter e as com

desafios, e que, portanto, estão atingindo

petências que alguns devem ter, por causa

mais rapidamente os objetivos. Primeiro,

com comportamentos que demonstrem
abertura para melhorar seu conhecimento,

meio federalista e genérico, não conhecer a

algo que não foi bem feito, ter uma avalia

P&N - Você começou a entrevista

fundo seus funcionários e não definir pre

ção constante. Quando conseguir fazer isso,

dizendo que as pessoas são responsáveis
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decisão de que cursos oferecer. Se o RH for

você quer ser um profissional

aprendizado, oferecer aos fun

de RH estratégico, quando

cionários palestras e reuniões

tem um papel de mudança, de

em que especialistas em car

alinhamento da organização,

reira expliquem o que é isso, e

de desenvolvimento de pes

na

is.

que valorizam o esforço e o

estabelecer um processo de

soas para posições-chave,
acho que aí é bem mais com

cio

coaching. Muitas empresas
hoje desenvolvem seus ges

plexo, e eu diria que não há

ca

tores para fazer coaching com

ed
u

seus subordinados, e isso cada
dia mais é um índice de em
presas evoluídas. Nos nossos

s

cursos de MBA, antes de ini

fin

ciar, o aluno faz uma série de
testes com professor especia

pa
ra

lista em coaching, que expli
ca como entender os testes, dá
uma sessão pessoal indivi

a

dual por semestre para cada

ex
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siv

um até o final do curso, semi
nários de 12 horas sobre ges
tão de carreira. Enfim, o alu
no aprende o que é gerir car
reira, para tomar conta da sua

é

própria vida, e a empresa po

tig

o

de fazer o mesmo.
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P&N - Como você vê a
formação do profissional de
no mercado têm preparado o

st
e

RH atualmente? Os cursos

uma receita única de forma
ção para se tomar um profis
sional nessa área. Você tem de
passar por diversas experiên
cias profissionais, cursos iso
lados, e eu acho que um MBA
pode ajudar demais nisso,
porque um profissional de RH
que tem de ser estratégico na
gestão de negócios tem de
saber as funcionalidades, os
problemas de cada área, senão
ele dá “Melhorai” para todo
mundo. Ele tem de ver as di
ferenças e as peculiaridades
de cada área para ser um RH
estratégico, assessorar a dire
toria e diretores e o presiden
te, que muitas vezes está tão
ocupado que não consegue
enxergar certas coisas em
seus executivos. 0 RH estra
tégico tem de primeiramente

ter uma formação de conhecer a sua área, e

realmente deseja?

em seguida ser um gestor para poder ter efi
ciência e eficácia do próprio RH, evitar

dividir essa questão em dois grupos princi

superdimensionamento na área e um RH

pais, e isso não se aplica só ao RH, mas a

perdido ou fazendo coisas que não acres

qualquer especialização. Você tem um

centam valor para o negócio - ou até que

grupo que são os especialistas dos proces

atravancam o negócio. E também é preciso

sos e da tarefa que compõem aquela fun

enxergar longe, ver o que está acontecendo

cionalidade. Em RH você pode desmem

no mundo, as tendências, entender o perfil

brar em uma série de funcionalidades, co

de empregados, de trabalho e consumi

mo recrutamento e seleção, treinamento e

dores, se envolver nessas áreas mais futur

ut

iliz
aç

ão

Dal Colletto - Eu acho que você tem que

A

de

profissional para o quê o mercado

desenvolvimento, benefícios etc. Se você é

istas, menos operacionais e mais estra

um profissional que quer um foco maior

tégicas, para poder dar uma colaboração

numa especialidade, eu diria que o mercado

grande à alta administração. Tem de estar

atende bem e você encontra muitas opor

presente e liderando, e para isso precisa ser

tunidades que o ajudam a ser um especialis

preparar. Nessa hora, se ele não tiver um

ta numa área mais focada. Agora, quando

MBA, vai fazer falta.

Fonte: Profissional & Negócios, São Paulo, ano 15, n. 184, p. 14-17, 2013.

