
CursosdeMBAsãocadavezmais específicos

Cardápiodeassuntosévariado

VERSATILIDADE-OmédicoNiaziDiasRubez fazpós-graduaçãodegastronomiacomênfaseemvinhos

Renovação constante da grade de cursos cria temas como vinho e biologia aplicada a consumo

●●●Paraatenderàsexigênciasdo
mercado,oscursosdeMBAtam-
bémtêmsetornadomaisespecífi-
cos.Umexemploéocursode
MBAExecutivoemGestãodeSaú-
dedoIbmecSãoPaulo(www.ib-
mecsp.edu.br).“Osprofissionais
dosetordesaúdecomeçamaevo-
luiresãodemandadosaassumir
carreirasdegestão”,analisao
coordenadordocurso,CarlosAl-
bertoSuslik. “Sóquequandoele
viraessegestor,muitasvezesele
nãotemaexpertisedegestão.”

Ocursoéconcluídoem18me-
sesepossui 15disciplinas.Aofi-
nal,osalunoselaboramumplano
denegócios. Iniciadoem2004,o
MBApossuiumaparceriacomo
Hospital IsraelitaAlbertEinstein.

Depoisdeformar trêsturmas

fechadasparaumainstituição
financeira,aFundação Instituto
dePesquisasContábeis,Atuariais
eFinanceiras(Fipecafi) resolveu
abrirseucursodeMBAemContro-
les Internos(Compliance)paraos
demais interessados.“As institui-
çõesfinanceiras têmdeobedecer
regrasdosacordosdaBasiléia
(acordodeinternacionalizaçãoda
atividadebancária)edoBanco
Central.Elas têmdecuidardas
normasexternasedasnormas
internasemrelaçãoàtransparên-
cia,àgovernançacorporativa,
ética, responsabilidadesocioam-
bientaleàsáreasderiscoopera-
cional”,explicaocoordenadordo
curso,GeraldoBarbieri.

Segundoele,esseMBAdaFipe-
cafi(www.fipecafi.com.br)évolta-

doparaprofissionaisdasáreasde
direito,contabilidade, finanças,
meioambienteepsicologia.

NaUniversidadeAnhembiMo-
rumbi(www.anhembi.br),ocurso
deMBAemMarketingdeServi-
çoséumavariantedocurso tradi-
cionaldemarketing.A iniciativa
demontaressa turmaespecífica,
segundoodiretordaáreadepós-
graduaçãodainstituição,Marcos
Carvalho,équedeacordocomo
IBGE,57%dovalordoProduto
InternoBruto(PIB)brasileirocor-
respondeaosetordeserviços.As
aulassãoquinzenais,àssextase
sábados,alémdehaverpalestras
comprofissionaisdomercadoe
comempreendedoresdesuces-
so.Oalunopoderáaindafazerum
módulonoChile. ● I.G.

NOVIDADES

IgorGiannasi

Não há limites para o conheci-
mento. Como são considerados
livres,nãohárestriçõesparaos
assuntos abordados nos cursos
de pós-graduação lato sensu.
Assim,acadasemestre,as insti-
tuições de ensino lançam mão
dacriatividadeerenovamagra-
de de cursos de especialização
para conquistar interessados
em focar a atuação em campos
cada vezmais específicos.
Um dos cursos recentes do

Centro Universitário Senac
(www.sp.senac.br),cujaprimei-
ra turma começou no segundo
semestrede 2005, é a especiali-
zaçãoemGestãodeServiçosde
Bebidas com Ênfase em Vi-
nhos. “É um curso para formar
pessoas que tenham uma boa
noçãodecomoabebidaéprodu-
zida, mas que também possam
atuarnomercadodevinho”,diz

o médico radiologista Niazi
DiasRubez,alunodocursoeafi-
cionado pela bebida.
Pode parecer estranho, mas

aáreadevinhonãoestá tãodis-
tante assim do campo de atua-
ção deRubez. “O vinho sempre
atraiumuito osmédicos.Éo re-
médiomais antigo”, diz ele. Seu
projeto de conclusão de curso
iráabordarovinhoeamedicina
numaperspectiva histórica.
O médico se interessou em

procurar a especialização após
ler, em julho do ano passado,
umareportagemnoEstado so-
bresegundacarreira.Nasema-
naseguintejáestavamatricula-
do no Senac. Após concluir o
curso, ele pretende conciliar a
rotina no hospital com o traba-
lho de consultor. “Existe um
mercado muito grande de cur-
sos, aulas, palestras”, acredita.
Entendermelhoroserhuma-

no nas suas relações de troca.

Esse é o objetivo do curso de
pós-graduação em Ciências do
Consumo Aplicadas da Escola
SuperiordePropagandaeMar-
keting(www.espm.br).“Aspes-
soasnãovãosairdaquicomfór-
mulas. Elas vão entender pro-
fundamente o que é um indiví-
duo”, afirma o coordenador do
curso,MárioRenéSchweriner.
O diferencial das aulas, segun-
do ele, será a abordagem do
comportamento do consumi-
dor através do emprego da bio-
logia e das neurociências. “Isso
não existe noBrasil.”

CRIATIVIDADE
Senãodápara vencer os chine-
ses pelo preço, que seja pela
criatividade.Essepoderia ser o
lema do curso de especializa-
ção em Design para Criação e
Desenvolvimento de Calçados
eAcessóriosdaFaculdadeSan-
ta Marcelina (www.fasm.edu.
br).Ocoordenadordonovocur-
so da tradicional instituição na
área de moda, Guto Marinho,
diz que com a invasão chinesa
de produtos do setor, o impor-
tante para a indústria nacional
é investir no design. Ainda as-
sim,a intençãoéqueocursose-
jaabrangente.“Ternãosóofee-
lingdecriar,masentendertodo
oprocessode gestãodesse pro-
dutonomercado”,dizMarinho.
Pela primeira vez, o Centro

Universitário Maria Antonia
(www.usp.br/mariantonia)rea-
liza o curso de especialização
emLinguagemdasArtes, coor-
denado por Rosa Iavelberg, di-
retora do centro e professora
da Faculdade de Educação da
UniversidadeSãoPaulo.Ocur-
so irá abordar artes visuais,
dança, música e teatro. “Numa
formação para que o educador
possa trabalhar interdiscipli-
narmente tanto com as lingua-
gens da arte quanto com as ou-
tras disciplinas”, explica Rosa.
Apesarde ter os educadores

comopúblicoalvo,bacharéisde
outrasáreas tambémpodemse
interessar. “Hoje émuitodiver-
sificadooquesepodefazercom
arte nas práticas profissio-
nais”, afirma a coordenadora.●

Curso investe em
criatividade para
bater chineses no
setor calçadista

VIVI ZANATTA/AE
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Marcelo
Mandeli*

Artigo

H
áaproximadamen-
tedezanos, umexe-
cutivoquechegasse
acursarumMBAti-
nha diferencial ga-

rantido nomercado de trabalho.
O fenômeno arrastou centenas
de profissionais para cursos no
exteriorembuscadanovachave
para o sucesso na carreira nos
anos90.
Posteriormente, assistimos à

proliferação dos programas do
gênero em escolas brasileiras. A
oferta cresceu assustadoramen-
teemumadécada,alimentadape-

lapromessadequeoMBAseriaa
garantiadereconhecimentopro-
fissionaledacondiçãonecessária
para se conquistar postos de co-
mandonasempresas.
Essa febre do MBA resultou

napopularizaçãodesteque seria
um instrumento importantíssi-
moparamelhoraraqualidadedo
managementnoPaís.Aprolifera-
ção dosMBAs desvirtuou o pro-
pósito dos programas e criou
uma indústria, diminuindo o im-
pacto diferencial originário do
MBAparasustentarocrescimen-
to profissional e ou a inteligência
denegóciosdosexecutivosbrasi-
leiros.
OMBAdeixoudeseragalinha

dosovosdeouro.Ostentaro títu-
loatualmenteagregapoucovalor
ao currículo dos profissionais. A
grandequestãohojeésaberonde
esse MBA foi realizado. As em-

presasnãoqueremmaisumexe-
cutivo com MBA. Eles querem
umexecutivocomocursoemins-
tituiçãoconsagradaequeremsa-
ber quais contribuições a forma-
çãotrouxeàcapacidadedeprodu-
çãodoexecutivo.
Énecessárioredobrarocuida-

do na escolha de uma instituição
nahoradefazeroMBA.Oscrité-
riostêmdeserclaroseoexecuti-
vonãodevemirarotítulo,masos
benefíciosreaisquepodemserex-
traídosdoprograma.
Alémdasinstituiçõesreconhe-

cidas, de qualidade inquestioná-
vel, é fundamental que ele esteja
alinhado com os objetivos de vi-
da,osvaloreseasmetasprofissio-
nais. Se issonão for observado, o
esforço para cursar o programa
resultará em perda de tempo e
desperdícioderecursos.
Outropontofundamentalées-

tabelecerbenchmarks.Épreciso
estruturarquesitospara compa-
rarosdiversosprogramaseanali-
sarsimilaridadescomosofereci-
do pelas instituições americanas
e européias, reconhecidas como
asmelhoresdomundo.
Nas escolas brasileiras, reco-

mendam-se cursos que tenham
conexõeseparceriascomescolas
internacionais. Vários progra-
mascontemplammódulosnoex-
terior,oquepermiteaoexecutivo
freqüentar as aulas no Brasil e
complementarseusconhecimen-
tosemoutrospaíses,comooseu-
ropeus,China,CanadáeEUA.
Outro fator importante a ser

analisado é o critério de seleção
das turmas.Quantomais rigoro-
so for,maioraqualidadedosalu-
nosquefreqüentarãoocurso.As
melhoresescolastêmapreocupa-
ção de formar turmas heterodo-

xas,criandoumambientededis-
cussõesedealtatrocadeinforma-
ções.Elas são fonte de relaciona-
mentos que podem trazer exce-
lentes oportunidades de negó-
cioseparaacarreira.
Emsuma,seháalgunsanosos-

tentarotítulodeMBAabriaauto-
maticamente portas, agora, a si-
gla já não é umapalavramágica.
Masfeitoemumaescoladequali-
dade, seja no Brasil ou no exte-
rior, continua sendo umdiferen-
cial para a carreira e muitas ve-
zesumimportantecritériodede-
sempate por uma vaga.Mas não
éoúnico:éprecisomostrarresul-
tados e metas para conquistar o
empregodossonhos.MasoMBA
é um sinal de que ele quer cres-
cer,pessoaleprofissionalmente.

*Éheadhunter, gerentedeSales
DivisiondaMichaelPage

Escolha da instituição é fundamental

%HermesFileInfo:H-8:20060623:

H8 ESPECIAL SEXTA-FEIRA, 23 DE JUNHO DE 2006
O ESTADO DE S.PAULO



LucaBorroni
Biancastelli*

Artigo

A
perenidade da mo-
derna corporação
passapelapresença
deumcorpoexecuti-
vo sempre mais so-

fisticado, dono das competên-
cias essenciais que embasam
uma atuação responsável por
umaperformance sempremais
alinhadatantocomasustentabi-
lidade como com a geração de
valor para o acionista.
A necessidade dos gestores

de uma constante atualização
de seus conhecimentos e de

umamelhor capacitaçãogerou,
nos últimos anos, um substan-
cial incremento da demanda
por programas de Educação
Executiva, dos mais diferentes
formatos e durações.
Para atender a essa deman-

da, as Escolas de Negócios es-
tão continuamente desenvol-
vendo e oferecendo desde pro-
gramas de curtíssima duração
até cursos complexos de MBA
(Master of Business Adminis-
tration), cuja carga horária su-
pera as 480 horas presenciais.
Como é natural que aconte-

ça, no disputado universo da
educação executiva existem
cursoseescolasdediferentesní-
veisdequalidade.Quandose fa-
la emMBAé importante enten-
der as características do curso
oferecidoeseelevaidefatoagre-

gar conhecimento ao gestor e
prestígio ao currículo.
Essa tarefanemsempreé fá-

cil,especialmentenonossomer-
cado,ondeexisteumaclaracon-
fusãonoquedizrespeitoaover-
dadeiro sentido de um progra-
madeMBA,que–pelasuanatu-
rezaecomoopróprionomeindi-
ca–éumcursodegestão,nasua
essência.
No Brasil existem dois pro-

blemasprincipaisligadosàofer-
ta deMBAs. O primeiro encon-
tra-se nos cursos que, aprovei-
tando-sedocharmemercadoló-
gicoda palavraMBA,não apre-
sentamumconteúdopreponde-
rantedegestãonassuasdiferen-
tes facetas (gestão financeira,
de operações, demarketing, es-
tratégica,etc.),masenveredam
para outros caminhos.

O segundo é representado
por escolas que oferecemcurso
deconteúdoecargahoráriafra-
cos, que não sustentam a gera-
ção de competências.
Em ambos os casos, os cur-

sos não podem e não devem ser
confundidos com verdadeiros
programas de MBA, respeita-
dos internacionalmente.
Então, como escolher um

MBAconsistente, sem incorrer
no risco de pagar caro por um
curso que pouco agrega, depre-
ciando, às vezes, o currículo?
Para ajudar nessa escolha, a

Anamba (Associação Nacional
de MBA) credencia os progra-
mas oferecidos no Brasil, no in-
tuito de divulgar os padrões de
qualidade que definem um pro-
grama de MBA. A Anamba foi
fundada em junho de 2004. Sua

principal missão é promover a
excelênciaea inovaçãonospro-
gramas de MBA e seus deriva-
dos, por meio do respeito de
seus padrões de qualidade, que
visammelhorarconstantemen-
te as características das Esco-
las deNegócios noBrasil.
Também é prioridade man-

ter o mercado informado sobre
a qualidade dos diferentes pro-
gramas, para que os candida-
tos,entendendoosignificadoea
importância do selo de qualida-
de, disponham de informações
relevantesesintam-semaiscon-
fortáveis no momento da esco-
lha;eparaqueasprópriasesco-
las se empenhem na busca da
excelência.

* Secretário executivo
daAnamba

Curso deve dar prestígio e conhecimento
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Instituições como FGV e Uninove apostam na flexibilidade de aulas online

Nafaltadetempo,alternativa
érecorreraoensinoadistância

TECNOLOGIANAEDUCAÇÃO

A rotina do executivo é incerta.
Reuniões, viagens, almoços ou
jantares de negócios. Ao mes-
mo tempo, é impossível parar
deseatualizar, correndoorisco
de ficar fora do mercado. Mas
paraaquelesquenãopodemfre-
qüentar uma turma regular de
pós-graduação há a opção de
cursos online. “A tendência é o
aumento do uso da tecnologia
na educação”, aponta o diretor
executivo do FGV Online, pro-
grama de ensino a distância da
Fundação Getulio Vargas do
Rio, Carlos Longo.
AprimeiraturmadeMBAon-

line da FGV-Rio teve início em
2004.OMBAExecutivoemAd-
ministração de Empresas é ofe-
recido com ênfase nas áreas de
Gestão, Marketing, Recursos
Humanos e Meio Ambiente.
Alémdasaulasvirtuais,durante
os 18 meses do curso, os alunos
participamde quatro aulas pre-
senciais,emSãoPauloounoRio.
ComonoMBAa importânciada

rede de relacionamentos é fun-
damental, é sempre estimulada
a integração do grupo, seja nos
encontros reais, seja nas aulas
virtuais.
EmSão Paulo, a FGV já atua

na educação a distância desde
1997, tendo formado 1.500 alu-
nos. Reformulado no início do
ano, o programaGVNext, curso
deespecializaçãoemGestãopa-
ra executivos, é semipresencial
e tem 502 horas de atividades.
Os alunos são constantemente
avaliadosemchats,fóruns,estu-
dosdecasoetrabalhos.“Ocurso
tem uma flexibilidade muito
grande.Nãotemjustificativapa-
ra faltar a uma atividade”, afir-
ma a coordenadora do GVNet,
MartaMaia.
OcursoonlinedeGestãoEm-

presarial do Centro Universitá-
rioNovedeJulho(Uninove)está
na quarta turma. “Até tempos
atrás,aeducaçãoadistânciaera
muitomarginalizadanoBrasil”,
comentaocoordenadordosetor

naUninove,AriovaldoFolinoJú-
nior.Paraele,alémdaflexibilida-
dedehorário, outra vantagemé
que há um comprometimento
maior doalunono curso online.
Segundo o Anuário Brasilei-

roEstatísticodeEducaçãoAber-
ta e a Distância (Abraead) de
2006, houve no ano passado um
crescimento expressivo – 48% –

nos cursosdepós-graduação la-
to sensu e seqüenciais. Foram
detectados 259 cursos dessas
modalidades em 2004 e 385 em
2005. Entretanto, não há dados
específicos sobreMBA.
Mesmo com o otimismo dos

profissionais das instituições
que ministram o MBA online

quanto a esses cursos, essa
categoriaaindanãoécreden-
ciadapelaAssociaçãoNacio-
naldeMBA(Anamba).Aen-
tidade, que certifica comum
selo de qualidade os progra-
mas presenciais existentes
noPaís, avalia que essemer-
cado ainda é incipiente.Mas
não há nenhum preconceito
porpartedaAnamba,queno
futuro também poderá con-
ceder a certificação. “Desde
que a escola seja séria e pos-
sa investir nessa modalida-
de de ensino a distância”,
afirma o secretário executi-
vo da entidade, Luca Borro-
ni-Biancastelli.
Portanto, para não entrar

numa furada virtual, o me-
lhorépesquisarseocursoon-
lineécredenciadopelaSecre-
taria de Educação a Distân-
cia do Ministério da Educa-
ção.Ainformaçãoestánosite
http://portal.mec.gov.br/
seed.● I.G.

Emsite do
MECpode-se
consultar os cursos
credenciados

%HermesFileInfo:H-10:20060623:

H10 ESPECIAL SEXTA-FEIRA, 23 DE JUNHO DE 2006
O ESTADO DE S.PAULO

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 23 jun. 2006. MBA & Pós - Especial, p. H6 – H10.



A MERCATUS oferece cursos de MBA, priorizando o desenvolvimento 
de habilidades que você nem imagina que possui e podem fazer 
muita diferença na sua carreira. Em programas como o de Consultoria
Gratuita a micro e pequenas empresas, a Escola se firma como
um agente de mudança.

MBA Executivo: privilegia o conhecimento abrangente 
de todo o ambiente corporativo.

MBA: voltado para Gestão de Negócios, tem um enfoque específico 
na área de atuação pretendida.
• Controladoria e Finanças • Gestão de Comércio Exterior 
• Gestão Empresarial • Gestão de Marketing • Gestão de Pessoas
• Gestão de Responsabilidade Social e do Terceiro Setor
• Logística Empresarial • Planejamento e Gestão de Empresas 

Turísticas

Porque, em algum momento da sua carreira, vai ser só entre você e suas habilidades.

Informações: (11) 3385-3101 • www.mercatus.com.br

Você não acha que vai precisar de atitude?Você não acha que vai precisar de atitude?
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IBMEC SÃO PAULO - Rua Quatá, 300 - Vila Olímpia - 04546-042 - São Paulo - SP
Tel.: 11 4504-2400 - www.ibmecsp.edu.br - E-mail: contato@ibmecsp.edu.br

O MBA do IBMEC SÃO PAULO se diferencia por aliar
rigor acadêmico a uma visão pragmática de mercado.
Seu corpo docente é composto por doutores e mestres
que atuam em posições executivas ou em consultorias
e, por isso, capazes de transmitir uma base conceitual
sólida e também ilustrar sua aplicação na solução de
problemas do dia-a-dia das organizações.

A qualificação dos professores, somada à experiência
profissional dos alunos, permite uma dinâmica participativa
e enriquecedora em sala de aula. Essas características
têm marcado o MBA do IBMEC SÃO PAULO como uma
referência entre empresas e empregadores.

MBA EXECUTIVO
Desenhado para preparar gerentes e profissionais das mais
diversas funções e formações a ocuparem posições de
direção e liderança, municiando-os com conhecimentos,
habilidades e ferramentas essenciais para uma atuação bem
sucedida em situações complexas e ambientes dinâmicos.

MBA FINANÇAS
Voltado à especialistas e gerentes de instituições
financeiras ou de áreas de finanças e controle de
empresas dos mais diversos setores, com o intuito de
prepará-los em conceitos avançados e aplicações de
finanças corporativas e de mercado, desenvolvendo
suas habilidades analíticas, de decisão e de negociação.

MBA EXECUTIVO EM GESTÃO DE SAÚDE
Desenvolvido por meio de uma parceria entre o IBMEC
SÃO PAULO e o Hospital Israelita Albert Einstein, tem
como objetivo qualificar profissionais para que
desempenhem efetivamente posições de gerência e
direção em Instituições de Saúde.

MBA do IBMEC SÃO PAULO
Excelência acadêmica na formação de líderes

MBA Executivo e Finanças
Matrículas até 14 de julho pelo site do IBMEC SÃO PAULO.
Início das aulas: em 24 de julho.

MBA Executivo em Gestão de Saúde
Matrículas até 26 de junho pelo site do IBMEC SÃO PAULO.
Início da equalização: em 3 de julho.   
Início das aulas: em 31 de julho.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 23 jun. 2006. MBA & Pós - Especial, p. H11 – H15




