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Profissionais são estimulados a pesquisar soluções para casos reais. 
 
Foi-se o tempo em que o trabalho de fim de curso acabava dentro da gaveta do novo pós-
graduado. Com disciplinas cada vez mais focadas nas tendências do mercado de trabalho, as 
escolas têm incentivado o desenvolvimento de pesquisas e estudos que tratam de situações reais 
vividas pelas empresas em que os estudantes atuam. 
 
Para Luís Antônio Dib, coordenador do “MBA em gestão de negócios” do Ibmec, os benefícios para 
o aluno em sua vida profissional são imediatos: 
 
— Este exercício facilita a ponte entre a teoria e a prática, que é o grande objetivo dos cursos de 
MBA — observa. 
 
Ricardo Drummond, diretor de pós-graduação da UniverCidade, também destaca os ganhos para a 
companhia: 
 
— A empresa agrega novas idéias, chanceladas por professores que têm visão multidisciplinar do 
assunto. Não há compromisso de implementação, mas normalmente ela ocorre.  
 
Caso da Editora Moderna que viu de bom grado o trabalho final de sua gerente editorial de 
idiomas, Sandra Possas, no MBA em Gestão de Negócios do Ibmec. Em sala de aula, ela fez um 
plano para os próximos cinco anos da empresa.  
 
— Fiz uma análise dos diferentes segmentos de mercado para a venda de livros de idiomas e um 
reposicionamento do nosso portfólio com relação aos que são mais promissores. 
 
Há empresas que temem a exposição 
 
O coordenador de suporte técnico da UniverCidade, Márcio Guimarães, cursou o “MBA em gestão 
de redes” na própria instituição em que atua e trabalhou num case implementado com sucesso. 
 
— Trata-se de uma rede virtual privada que dá à unidade de Rio das Pedras acesso à intranet da 
matriz, na Lagoa, com custo mais baixo, já que é filantrópica — conta ele que, em duas semanas, 
apresenta novo projeto para a UniverCidade, o trabalho final de seu segundo MBA, este de 
“Gerência de projetos de TI”.  
 
Os mestres, no entanto, alertam os profissionais para alguns cuidados na transferência de 
questões das salas de aula para as empresas: 
 
— A monografia é feita sob a ótica de uma disciplina do curso e nem sempre é possível ser tão 
restrito na elaboração de um plano para a empresa ou na solução de um problema — destaca Dib. 
 
— O problema pode exigir que se dedique mais tempo, mais esforços. Por isso, ao levar a questão 
para o mundo real, pode ser necessário reavaliar sua dimensão. Afinal, o curso não é uma 
consultoria — concorda Drummond.  
 
Drummond lembra, no entanto, que apesar de essa prática hoje já fazer parte da cultura do 
mundo corporativo, isso não significa que não haja resistências em algumas empresas: 
 
— O meio acadêmico é muito transparente, isto é, os trabalhos de fim de curso ficam disponíveis 
na biblioteca da instituição, são documentos de domínio público. Por isso, algumas empresas 
podem não querer tal exposição.  
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 25 jun. 2006, Boa Chance, p. 12. 


