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A capacidade de sobrevivência das empresas requer, cada vez mais, profissionais ágeis na ação e 
com conhecimentos reciclados  

Alçar os mais cobiçados postos em carreiras executivas requer estudo, conhecimentos diversos, 
atualização constante em técnicas e instrumentos da arte administrativa, vivências múltiplas e, 
porque não, sorte. A complexidade das relações globalizadas tornou a ação de treinar profissionais 
para o primeiro escalão dos grandes grupos empresariais um desafio ainda mais abrangente, para 
o qual converge uma legítima "indústria da educação continuada". Proliferaram, nos últimos anos, 
tanto no mercado interno como externamente, cursos de toda a ordem oferecendo todo o tipo de 
aprendizado e preparação. Separar o joio do trigo virou uma missão para quem procura expandir 
seus horizontes e sua carreira profissional.  

Há dez anos, os chamados MBA (Master in Business Administration) destinavam-se a poucos, 
anexando ao currículo uma credencial de distinção entre os profissionais mais disputados no 
mercado de trabalho. Hoje, muitos dos que adotam tal nomenclatura são praticamente programas 
de extensão universitária, em especial procurando atender os que não freqüentaram as melhores 
escolas do país e apresentam formação deficiente.  

A banalização do termo MBA deverá elevar em breve à categoria de nova vedete, em matéria de 
sofisticação, os cursos denominados: "mestrado profissionalizante". Com carga horária de, no 
mínimo, 720 horas, em comparação às 400 em média dos bons MBAs, essa alternativa aprovada 
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Nível Superior (Capes), órgão encarregado das políticas 
educacionais, pretende formar lideranças habilitadas também à pesquisa acadêmica.  

Hoje, a maioria dos inscritos paga do próprio bolso o MBA por considerá-lo como um investimento 
no futuro  

"Não importa a denominação adotada, o relevante sempre é o conteúdo ministrado", alerta 
Cláudio Haddad, presidente do Ibmec Educacional, uma escola privada que virou coqueluche entre 
os que procuram uma educação de ponta. Fenômenos da contemporaneidade, entre os quais se 
destacam as demandas por agilidade do universo virtual, além da presença da competição sem 
barreiras em um mundo globalizado, fazem da rotatividade profissional quase que uma rotina. 
Hoje raramente um trabalhador faz carreira em apenas um endereço. Esse cenário gera 
demandas por reciclagem constante de conhecimentos. "No Brasil, em particular, onde é baixa 
formação a nível superior (últimos dados disponíveis apontam a existência de apenas 3,4 milhões 
de estudantes de nível universitário), a necessidade de investimentos em educação é ainda maior 
do que em outros países", explica Haddad, um engenheiro, com doutorado em economia e 
passagens por postos de comando na atividade pública e privada.  

Há cinco anos, qualquer MBA exigiria experiência profissional de vários anos, no mínimo cinco, 
para um aluno que quisesse cursá-lo. "Atualmente, muitos dos quesitos foram abrandados", 
informa o coordenador de MBA da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da 
Universidade de São Paulo (USP), Marco Antonio Vasconcellos. "Uma das razões está na procura 
pela ampliação de conhecimentos em si", explica Vasconcellos. "Tanto que se antes somente as 
empresas patrocinavam os funcionários em que apostavam, lotando os MBAs, agora, a maioria 
dos inscritos paga do próprio bolso o curso, por considerá-lo um investimento em seu futuro" 
acrescenta. O maior sucesso do momento entre as alternativas oferecidas pela Fipe é o curso 
"Economia de Empresas", voltado ao aperfeiçoamento de conceitos econômicos e aberto a quem 
disponha apenas formação superior.  



Para não comprometer a imagem de seus produtos mais nobres, campus conceituados buscam 
denominações distintas. Na prestigiada Fundação Getúlio Vargas (FGV) criou-se o Ceag - Curso de 
Especialização em Administração para Graduados. No não menos badalado Ibmec Educacional 
surgiu o CBA - Certificate in Business Administration. Ambas opções mais leves, com menor carga 
horária e menos exigências para os participantes.  

A vivência é fundamental no processo de desenvolvimento para funções de liderança  

Freqüentadora do MBA do Ibmec, a executiva Ana Teresa Meirelles, formada em administração de 
empresas, reconhece os méritos do aprendizado nos bancos escolares no duro processo de fusão 
e reestruturação que empreendeu na presidência da Cia Brasileira de Latas. "Reduzimos um 
parque de 17 fábricas para dez", relembra ela que em maio deste ano deixou o posto, 
permanecendo no conselho de administração do grupo.  

"A especialização é importante", diz ela. "O erro é achar que basta. A vivência é fundamental no 
processo de desenvolvimento de uma pessoa em funções de liderança e dessa vivência fazem 
parte interesses por artes, espetáculos, literatura, filosofia", considera a executiva que trabalhou 
com José Serra, na secretaria do Planejamento de São Paulo, e com João Sayad, no Ministério do 
Planejamento. "Todas as vezes que tenho que avaliar um candidato não me prendo somente a 
seu currículo, mas também a sua capacidade investigativa, potencial de interesse que demonstra 
não só pela empresa mas sobre o mundo", relata.  

Após 17 anos de uma bem-sucedida carreira diplomática, Estanislau do Amaral Souza passou, há 
cinco, para o setor privado, ocupando a diretoria de Assuntos Corporativos da multinacional 
Unilever. Assim como a executiva Ana Teresa, ele credita a uma sólida formação cultural à 
possibilidade de se construir um sólido trajeto profissional. "Uma visão ampla de mundo é de 
fundamental importância para os que ambicionam cargos de liderança", afirma. Defensor de uma 
cultura humanista, muito mais do que técnica, Amaral Souza, pondera que nada impede que um 
bom médico sanitarista se destaque como um bom ministro da Fazendo, numa referência ao atual 
ministro Antônio Pallocci. "Qualquer manual dá o instrumental de contabilidade ou finanças. Mas o 
relevante é estar desperto para as novas experiências, ter curiosidade e disposição para aprender 
e empreender", diz.  

O mesmo raciocínio é desenvolvido pelo ex-ministro da Educação, o tucano Paulo Renato, hoje 
sócio em uma consultoria que ele mesmo define como apta a prestar serviços à indústria do 
conhecimento. "No ritmo da atual sociedade o processo de educação tornou-se contínuo, porque o 
conhecimento fica obsoleto em um período cada vez mais curto, no máximo cinco anos, o que 
exige reciclagem", diz. "Nenhum nível educacional pode ser considerado satisfatório, assim a 
melhor formação é sempre ditada pela renovação feita através de cursos de maior prestígio no 
mercado", acrescenta. Uma das fortes demandas empresariais, na avaliação do ex-ministro, está 
em profissionais capazes de liderar empresas com responsabilidade social, com consciência 
ecológica e respeito aos recursos naturais, sem evidentemente desprezar os lucros dos acionistas.  

O relevante é estar desperto para as novas experiências, ter disposição para aprender e 
empreender  

A "headhunter" Fatima Zorzato, há 11 anos comandando a operação da Russel Reynolds 
Associates no Brasil, reconhece que as exigências vão aumentando a cada ano para o exercício de 
postos de comando. Se antigamente o domínio de uma língua era suficiente, hoje em dia qualquer 
candidato deve falar fluentemente no mínimo dois idiomas. Em seu caso, a aposta na seleção 
quando procura profissionais no mercado, após traçar um perfil do que seus clientes querem, 
sempre recaí sobre o que define por "cidadãos com capacidade de entregar". Para ela, as 
lideranças dotadas de raciocínios estratégicos de longo prazo cedem lugar para os que valorizam 
resultados a curto prazo. "São os mais rápidos e mais táticos na operação."  



Estudos de consultorias em recursos humanos realizados de 2000 para cá, descrevem situações 
em que a capacidade de sobrevivência das empresas em ambientes altamente competitivos e 
globalizados requer, cada vez mais, profissionais ágeis na ação. "A própria formação profissional 
nos últimos anos foi transferida das companhias para indivíduo que a enxergam como um 
investimento", diz Zorzato.  

Respondendo por área de RH de importantes grupos, a diretora da Johnson & Johnson, Cristina 
Gallinardo de Sá, e o diretor de RH da Unilever, Marcelo William, tentam motivar equipes 
considerando que, ao contrário do que dita o nervosismo do mercado, possam se desenvolver e 
consolidar em anos de atividade num mesmo grupo. "A atual presidente do grupo e vice-
presidente para América Latina, Maria Regina Navarro, começou há 25 anos no chão da fabrica, 
como analista de qualidade", relata Cristina.  
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