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Para investimento em
pós ou MBA surtir efeito,
profissional precisa
relacionar questões de
sala de aula com
cotidiano da empresa
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com conhecimentos
multifacetados, de

finanças a psicologia

cios e conta entu-
siasmado como apli-
cou as teorias desen-
volvidas no curso. Ele
trabalha na Eucatex,

anos, terminou o CBA em gestão de negó-
César Augusto de Oliveira, de 38

executivos e a curiosidade intelec-
tual, pois não queremos debatedores
de recortes de jornal", define.

tude empreendedora nos jovens

tuição, o programa foi elaborado
para jovens que estão em fase pré-
gerencial. Segundo Quége, o cur-
so une o rigor acadêmico e mo-
delos teóricos ao pragmatismo
exigido pelo mercado de trabalho.
"O CBA procura despertar a ati-

co Antônio Quége, de 28 anos.
Criado há três anos pela insti-

tion (CBA) do Ibmec de São Paulo, Mar-
denador do Certificate of Business Administra-
vezes, tem de exercer aplicação imediata", diz o coor-
sala de aula com seu dia-a-dia e, na maioria das
de saber relacionar os problemas discutidos em
o mote entre aprender e aplicar. "O aluno tem

cias, entre outras habilidades desenvolvidas
numa pós-graduação e num MBA terão vali-
dade somente se o profissional souber achar

de casos de sucesso, troca de experiên-
ceitos, nível de empregabilidade, estudo
onceitos como atualização, oxigenação de con-
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empresa que abriu concordata em
2003. Antes de fazer o curso, era
coordenador de vendas e, durante sua
estada no Ibmec, passou a gerente
nacional da empresa.

"Eu estava justamente estudando
concordata e como uma empresa nes-
sa situação deve fazer para voltar a
ser 'proativa' no mercado e como ela-
borar alianças estratégicas." Dito e
feito. Oliveira participou ativamente
do processo de reestruturação da
empresa, das renegociações e hoje
vê, com orgulho, a companhia pres-
tes a deixar essa situação.

Para Edmilson Baggio, superinten-
dente da Costa do Sauípe, fazer um
curso de MBA ou extensão significa
obter segurança conceituai para apli-
car nas empresas em que você traba-

mente com esses olhos - de investi-
dores - que os recrutadores de plan-
tão vão examinar o profissional
egresso da pós-graduação. Fernando
Viriato, diretor de gestão de pessoas
da área de recursos humanos do gru-
po Accor, avisa: mais importante do
que saber qual curso o profissional
fez é identificar quais valores ele
conseguiu agregar com a experiên-
cia. "Fazer um curso numa institui-
ção renomada conta muito, mas de
nada vai adiantar o candidato à
vaga não me mostrar como aplicou
seu conhecimento e se tem condi-
ções de fazê-lo", diz.

André Gustavo Ribeiro, de 32
anos, superintendente de canais de
relacionamento do BankBoston, em
São Paulo, foi indicado pela chefia
para fazer o MBA Program da
Boston School, desenvolvido pelo
banco nos mesmos moldes dos
MBAs executivos oferecidos no país.
Ele conta que aprendeu a tomar de-
cisões rapidamente em qualquer si-
tuação e a gerenciar e solucionar
problemas dentro do banco.

"A troca de experiências e a dis-
cussão de casos me deram subsídios
para aplicar na minha profissão e me
ensinaram a construir um caminho
dentro da organização", comenta Ri-
beiro, graduado e pós-graduado em

Marco Quége, do Ibmec: despertar
atitude, curiosidade intelectual e
empreendedora nos jovens executivos

economia pela Unicamp. Com o re-
conhecimento de superiores, Ribei-
ro comanda projetos e fóruns de dis-
cussão dentro da organização.

A superintendente executiva de
treinamento e desenvolvimento para
a América Latina do BankBoston,
Marita Bernhoeft, de 36 anos, diz
que o MBA Program da Boston
School tem o objetivo de aumentar
a visão de negócios do profissional.
"O curso acaba gerando a reflexão
do profissional em pontos que po-
dem ser levados para a sua área den-
tro da empresa", acrescenta.

Em todos os cursos de pós-gra-
duação, os conceitos de atitude e
bom relacionamento pessoal são
aplicados e cobrados do profissio-
nal em sua empresa. O curso de
MBA em gestão da responsabilida-
de social empresarial é um exem-
plo de possibilidade de aplicação
direta do que se aprende no curso.

Mário Pascarelli, coordenador-
geral do MB A profissional da Faap,
diz que o curso aborda as relações
e o envolvimento das empresas do
primeiro, segundo e terceiro seto-
res. "Além das disciplinas de mar-
keting, economia, gestão, entre ou-
tras que tem no MBA convencio-
nal, o profissional vai estar total-
mente apto a desenvolver e gerir a
responsabilidade social dentro das
empresas após o curso."

Uma das características dos cur-
sos de pós-graduação e MBA é a
formação de empreendedores. Sue-
li Godoy, 47 anos, é empresária de
comunicação. Formada pela Cásper
Libero em 1979, trabalhou nos últi-
mos 13 anos com assessoria de em-
presa. Em 2001, procurou um curso
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E é exata-

Iha. "Como executivo você tem me-
nos chance de errar. Por isso é preciso
ter uma formação sólida para não ar-
riscar o dinheiro dos outros", afirma.



de MBA que lhe agradasse e não en-
controu. Em 2003, voltou para a
Cásper para dar continuidade aos es-
tudos no Master in Business Comu-
nication (MBC) e já aplica os con-
ceitos na sua empresa.

"Antes do curso e da experiência
na Flórida, eu não tinha essa angu-
lação. Foi uma abertura do campo de
visão muito grande, e passei a olhar
toda a empresa e a ter um público
maior", conta Sueli. Para ela, as em-

sional e da aplicabilidade do curso.
"No curso temos disciplinas em ges-
tão e comunicação em crise, análi-
se de retorno, além de vários work-
shops, como vinho, gastronomia,
etiqueta, arte, literatura, moda e de-
sign, pois o comunicador precisa
disso", afirma Yamaze.

O engenheiro Júlio Alexandre
Gurgel do Amaral, de 51 anos, conta
que foi aprendendo aos poucos no
MBA a forma de avaliar financeira-

"Executivos têm menos chance de errar, por isso é preciso ter formação
sólida", aconselha Edmilson Baggio,superintendente da Costa do Sauípe

presas têm um certo conhecimento de
comunicação, mas não têm noção do
quanto isso influencia a estratégia de
negócio. É com esse viés que ela está
reestruturando seus negócios. "Minha
sócia é especializada em comunica-
ção interna e eu, na externa", relata.
"Vamos nos juntar para oferecer pro-
jetos de comunicação integrada e es-
tratégica para as corporações."

O coordenador do curso MBC da
Cásper, Mitsuru Higuchi Yamaze, or-
gulha-se de saber do retorno profis-

mente os projetos, além de começar
a encarar o mercado de outra manei-
ra e de aprofundar os conhecimen-
tos em administração e marketing. "A
partir daí, ganhei experiência e am-
pliei meu mercado de atuação, com
meu projeto de conclusão de curso
aplicado na minha empresa", conta.

Além da sua empresa, a Naturalis
Brasil, especializada em lâmpadas
fluorescentes, ele passou a aplicar
melhor os conceitos apreendidos no
MBA da Mauá na Boa Hora Central

de Tratamento de Resíduos, onde é
diretor técnico, e no Instituto de De-
senvolvimento Ambiental Lotus.

Para Jerferson Plentz, 31 anos,
sócio-diretor da XNX, a formação
diversificada possibilitou uma saída
perfeita para um momento de crise.
Ao ver sua área sendo desativada na
empresa em que trabalhava, decidiu
iniciar o próprio negócio, voltado a
soluções de e-learning, com base na
experiência e na graduação acadêmi-
ca diversificada. Formado em enge-
nharia e análise de sistemas, Plentz
cursou duas pós-graduações entre
1998 e 1999, em engenharia de pro-
jeto e análise da informação. Traba-
lhou por cinco anos em empresas
como Proceda e Unibanco, antes de
ser chamado pela Altitude Softwares,
onde assumiu a direção de tecnologia.

Foi na empresa que decidiu fazer
o curso de Master Business Infor-
mation Systems (MBIS), da Cogeae
PUC-SP. Durante o curso, Plentz tro-
cou a Altitude pela Promon Inteli-
gence, assumindo a área de e-learning.
Em 2002, a empresa cortou esse se-
tor, forçando Plentz a rever sua car-
reira. Ele decidiu, então, montar a
XNX. "O MBIS foi essencial para eu
crescer na carreira e montar e gerir
meu negócio com confiança", avalia.

Segundo Richard Lucht, 33 anos,
diretor acadêmico da ESPM, a orga-
nização das empresas é "multiface-
tada". "Por isso o profissional deve
ampliar sua base de conhecimento e
também deve entender e aprender so-
bre outras áreas. O profissional de
marketing, por exemplo, tem que sa-
ber cultura organizacional, finanças,
estatística e matemática e até sociolo-
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gia e psicologia." (AC, DC e LL)

Fonte: Guia de Pós-Graduação & MBA, ano 4, n. 4, p. 30-34, 2005.




