
PRIMEIRApessoaCAPA - MBA

POR SARA FONSECA

Não é para todos! E para

os melhores... mas só se

forem capazes de arriscar

e revelarem ambição

e confiança. Se estiver

disposto a investir num

MBA, este pode ser um

ponto de não retorno —

o trampolim que ansiava

para mudar a sua carreira

«UM MBA E UM PROCES-
SO BASTANTE COMPLEXO E
QUE ENVOLVE UMA SEQUÊN-
CIA DE PASSOS IMPORTAN-
TES. O primeiro, e mais impor-
tante, é o processo de selecção,
porque o impacto que o MBA
pode ter na carreira de alguém
depende, em grande medida, da
qualidade das pessoas admitidas.
Para ter impacto tem de ser um
produto de elevada qualidade... e
um produto de elevada qualidade
são as pessoas», defende Paulo
Soares de Pinho, director do MBA
da Universidade Nova de Lisboa.
Uma escolha rigorosa e criteriosaO risco de

mudar de vida
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A escolha criteriosa dos candidatos é a base de um bom MBA.
Do processo inicial de selecção depende a futura evolução
da escola, dos alunos e dos próprios empregadores

dos alunos é, por isso mesmo,
a base de evolução de todos os
elementos deste processo, desde a
escola, os candidatos, os ex-alunos
e os empregadores. Palavra de
ordem: não facilitar!

MELHORES...
ENTRE OS MELHORES!

Longe de ser um mero diploma
para guardar na gaveta, o MBA é
um elemento de formação capaz
de catapultar mudanças radicais
na carreira de um profissional,
abrindo-lhe perspectivas que não
estão ao alcance de todos os ges-
tores. Mas o que torna um MBA
numa referência por excelência?
Como diferenciar os cursos capa-
zes de proporcionar uma nova
perspectiva de vida? O rigor inicial
ditará as premissas de futuro.

«O que faz a reputação das
escolas? Em primeiro lugar, a qua-
lidade dos alunos que põe cá fora.
Porque tem de impressionar os
recrutadores. O meu mercado
não é trazer para cá alunos, é
colocar pessoas de grande qua-
lidade nas melhores empresas.
Tenho de impressionar os melho-
res recrutadores, apresentan-
do-lhes os melhores candidatos
possíveis ao mercado de trabalho.
E a única forma que tenho de
o fazer é escolher os melhores à
entrada. É por isso que as escolas
de topo têm, todas elas, proces-
sos de selecção apertadíssimos.
Este é um processo self reforcing: à
medida que se ganha reputação
de que os candidatos são bons,
todos querem ser alunos, e se

todos querem ser alunos, posso
pedir cada vez melhor e cada vez
tenho melhores candidatos.»

Um exemplo clássico é o conhe-
cido Insead, que conseguiu ultra-
passar tempos menos bons e tor-
nar-se uma das instituições de
referência dos MBA europeus.
«O Insead teve um efeito de rota-
ção espectacular. Há 20 anos era
uma escola que não interessava
a ninguém.»

IMPACTO ASSEGURADO
Se o MBA ê um avultado inves-

timento para a grande maioria dos
candidatos, as hipóteses de um
retorno seguro finda a formação,
como, por exemplo, uma posição
de destaque numa boa empresa,
depende, em grande escala, da
instituição freqüentada. Em muitos
casos, a simples presença numa
escola de topo é suficiente para
lhe abrir portas. Os empregadores
mostrar-se-ão bem mais impres-
sionados com um profissional que
conseguiu entrar em Kellogg ou
em Harvard do que com o curso
escolhido nessa instituição.

«O MBA tem impacto na carrei-
ra... porque é um MBA. Quando
se diz que alguém veio do Insead,
mais preocupados em saber que
curso é que a pessoa freqüen-
tou, os recrutadores pensam que
é suficientemente bom para ter
conseguido entrar no Insead.
Costumo dizer que a parte menos
importante são as aulas. Se nós
jogarmos o jogo do MBA como
deve ser jogado, o importante é o
processo de selecção.»

IMERGIR NA MUDANÇA
Considerada uma formação

para elites, não só pelos seus cri-
térios de admissão, o MBA é-o
igualmente por um profundo pro-
cesso de imersão que os alunos
têm de atravessar. As mudanças
de acção e de pensamento só sai-
rão do estado embrionário e assu-
mirão a sua pluripotência perante
uma entrega total do indivíduo,
que terá de centrar, durante dois
anos, toda a atenção no estudo.

«Não se transforma um enge-
nheiro num gestor pondo-o a ter
umas aulas à noite. A pessoa pode
ter muitas qualidades, mas se está
durante o dia a dedicar-se ao
emprego, à família e às aulas, estas
não vão mudar radicalmente a
forma de pensar e de agir e as
capacidades do indivíduo.» Por isso
mesmo Paulo Soares de Pinho vê
algumas desvantagens às opções
por MBA em regime part-time, que
não permite uma adesão completa
a este processo de imersão. «Se
perguntar aos headhunters, eles
sentem uma diferença enorme
entre quem fez futt-time e part-time.
Nós desconfiamos de um indiví-
duo que não foi capaz de tomar
o risco de fazer full-time. Porque
é muito difícil estar a pensar no
trabalho e, ao mesmo tempo, tirar
partido disso.»

ARRISCAR COM CONFIANÇA
Quem são então os típicos «alu-

nos MBA»? Paulo Soares de Pinho
não tem dúvidas: «Pensem num
americano típico, que faz um
MBA. Despede-se do emprego.
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O MBA é uma boa forma de refrescar e mudar o rumo da
sua carreira. Por isso, despeça-se! Desta forma, com o canudo
na mão, obterá uma melhor posição negociai no futuro

E admitido numa escola de topo.
Uma escola muito exigente, pro-
vavelmente noutro Estado, para
onde tem de ir com a família.
Como irá viver durante os dois
anos do MBA, se não vai fazer
mais nada? Tem um empréstimo
bancário para pagar as propinas,
que são elevadíssimas, e para
se sustentar a si e à própria famí-
lia. Este indivíduo não só tem
de ser muito bom como ter
uma grande autoconfiança e uma
enorme capacidade de arriscar.
Desemprega-se e vai viver dois
anos de empréstimos bancários...
Esta é a pessoa que interessa a
uma empresa. Um indivíduo que
acredita em si próprio e é capaz
de aceitar riscos. Quem quer um
pedaço de papel e não está dispos-
to a arriscar é mais um cinzentão
que não interessa às empresas. Se
você não é capaz de tomar riscos,
não é um gestor!»

APRENDER COM
A DIVERSIDADE

Uma das componentes mais
importantes de desenvolvimento
individual durante um programa
MBA dá-se precisamente na inte-
racção com os colegas, em que a
partilha de experiência, alicerçada
na diversidade do saber e conhe-
cimentos dos indivíduos, potência
a evolução e a mudança. «Não
estamos à procura de pessoas que
saibam um livro de finanças de
cor. Um indivíduo tem de ter
enormes capacidades de liderança.
E como sobrevive num MBA?
Tem de ser capaz de trabalhar em
grupo, com pessoas o mais diver-

sas possível. Tem de aprender com
as experiências dos outros. Por isso
temos de ter pessoas muito diver-
sas. Não podemos ter só engenhei-
ros ou economistas. Todos apren-
dem muito uns com os outros,
porque vêm de sectores comple-
tamente diferentes. E só consegue
funcionar se já tiverem uma gran-
de experiência profissional.»

EXPLORAR O POTENCIAL
Desenvolver capacidades pes-

soais, explorando o seu potencial,
e acrescentando-lhe competên-
cias técnicas é um dos principais
motores de actuação de qualquer
MBA. Este é capaz de mudar a sua
vida... mas só se reunir as qualida-
des necessárias. A aprendizagem
é sinônimo de desenvolvimento,
não de atribuição.

«O menos importante deve ser
o ensino. E preciso ter pessoas
com umas qualidades fantásticas e
capacidade para pensar empresas
e mercados. Vai-lhes ser dada for-
mação técnica e vão ser ajudadas
a desenvolver as suas capacida-
des pessoais. Agora, a base dessas
capacidades já tem de existir.

As pessoas que entram nos
MBA têm alguma experiência de
empresa, mas têm falhas básicas
em questões que fazem a dife-
rença entre um gestor de produto
ou de uma unidade de negócios.
Um potencial gestor tem de ter
essas falhas corrigidas.»

FUTURO EM PERSPECTIVA
Findo o MBA, abre-se ao aluno

uma nova etapa da sua carreira
profissional. «A pessoa pode ficar

algum tempo fora do mercado.
E isso tem impacto na carreira,
pois o indivíduo já não aceita qual-
quer tipo de função. Por outro
lado, um indivíduo que saiba assu-
mir riscos não fica à espera de um
bom emprego. Tem capacidade
para criar o seu próprio emprego.
Uma área onde hoje os programas
de MBA têm de actuar com muita
precisão é no empreendedoris-
mo. Nós não existimos para criar
futuros funcionários, mas futuros
empresários.»

A perspectiva internacional de
carreira é outra das possíveis opor-
tunidades de quem apostou num
MBA, que não deve criar raízes
em local fixo. «Se tenho oportu-
nidades na Polônia, vou para a
Polônia. Há oportunidades fantás-
ticas para os gestores na Europa
de Leste. Um MBA não é um
papelinho para se ser promovido
dentro da empresa. E para dar um
salto e ir para onde for!»

SEJA AUDACIOSO
Mas o que fazer à sua carreira

profissional quando decide que
vai parar para estudar? Que pos-
tura assumir?

«Se a pessoa tiver o mínimo espí-
rito de independência, prefere des-
pedir-se. Faz o MBA e, se quiser,
volta para a mesma empresa, mas
com uma posição negociai com-
pletamente diferente. O MBA não
é só para quem quer mudar de
ares, mas para quem quer mudar
completamente uma perspectiva
de carreira. E uma boa maneira
de refrescar e fazer algo completa-
mente diferente.»
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Fonte: Executive Digest, v. 9, n. 103, p. 54-56, mai. 2003




