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RESUMO 

 

Atualmente, são três as forças que definem o valor para cursos de formação executiva no 

formato de MBA: o mercado de trabalho – que precisa receber profissionais bem capacitados 

–, o consumidor – que deseja estar bem preparado para uma atuação cada vez mais consistente 

– e as Escolas de Negócios – que organizam toda produção acadêmica a respeito da gestão e 

estão posicionadas no meio do caminho entre os profissionais e o mercado. Este trabalho tem 

como objetivo investigar de que forma se compõe o conceito de valor para um desses agentes: 

o consumidor atual de cursos de formação executiva em formato de MBA no Brasil. Para isso, 

foi realizado um levantamento a respeito de pesquisas anteriores sobre o tema e também a 

análise do que pensam os teóricos a respeito desse tipo de curso. Partindo da ideia de que é 

necessário um ouvir atento, foram realizadas entrevistas com potenciais consumidores, a fim 

de verificar o que cada um imaginava ser o curso ideal, buscando elementos divergentes e 

convergentes nesse discurso. Verificou-se, portanto, que o discurso dos consumidores de MBA 

demonstra expectativas divergentes, mas alguns elementos implícitos de seus relatos 

convergem para uma mesma percepção.  

 

Palavras-Chave: 1. Formação Executiva. 2. Consumo. 3. Proposta de Valor. 
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ABSTRACT 

 

Currently, there are three forces that define the value for executive education courses in MBA 

format: the labor market – that must receive well trained professionals – the consumer – that 

want to be well prepared for an increasingly consistent performance – and Business Schools – 

organizing all academic production about management and are positioned midway between the 

professionals and the market. This study aims to investigate how to make up the concept of 

value for one of these agents: the current consumer of executive training courses in MBA format 

in Brazil. For this, a quest was conducted on previous research on the subject and also the 

analysis of what say the theorists on this type of course. Starting from the idea that an attentive 

listening is necessary, interviews were conducted with potential customers in order to verify 

what each one thought was the ideal course, seeking divergent and convergent elements in this 

speech. It was found, therefore, that the speech of MBA consumers shows different 

expectations, but some of its elements implicit reports converge to the same perception. 

 

Key-words: 1. Executive education. 2. Consumption. 3.Value Proposition. 
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1 INTRODUÇÃO  

A expansão dos cursos de Pós-Graduação lato sensu de formação executiva em 

formato MBA – Master in Business Administration –, ao longo das últimas décadas no Brasil, 

leva-nos a acreditar que as Escolas de Negócios criaram estratégias para o desenvolvimento de 

gestores, de certa forma, efetivas, tanto na ótica do público consumidor, quanto na ótica do 

mercado de trabalho, que vem recebendo os egressos desse tipo de curso com grande 

receptividade.  

Atualmente, há espaço para criação de toda sorte de tipos de cursos de MBA para 

formação executiva. São diferentes propostas de se desenvolver conhecimento e habilidades, 

baseadas, principalmente, no desacordo entre teóricos a respeito da formação de competências 

para a gestão e para a liderança. Além disso, nesse tipo de serviço, há uma enorme dificuldade 

de se tornar tangível o significado de sucesso, visto que os cursos, por si só, não garantem a 

entrega daquilo que é bastante comumente citado como diferencial desse serviço: o crescimento 

do profissional que se dedica à formação continuada.  

A respeito disso, Vaynerchuk (2011) desenvolve a temática do sucesso nessa relação, 

abordando o investimento como um retorno que hoje está mais relacionado à satisfação dos 

desejos dos clientes do que de fato apenas à entrega da proposta da empresa. Vaynerchuk (2011) 

apresenta, então, a Economia da Gratidão, em que é possível se entregar não apenas aquilo que 

os consumidores esperam, mas ouvir de maneira atenta, principamente por intermédio das redes 

sociais, e entregar algo surpreendente, de modo a gerar um sentimento de gratidão e um vínculo 

de conexão e lealdade entre o consumidor e a empresa.  

Vaynerchuk (2011) demonstra que, com o advento das redes, a dinâmica do mercado 

voltou a ser como era na geração de nossos avós, em que o boca a boca era a ação de marketing 

mais importante para negócios pequenos e locais. A internet aproximou consumidores de 

diversos locais e opinião dessa pessoa consumidora – os seus desejos e a sua colaboração – é 

agora o maior insumo para criação de modelos de negócios inovadores. 

Kotler et al (2010) também abordam a mesma temática, apresentando a ideia de que 

as empresas precisam compartilhar dos mesmos sonhos que seus clientes e com isso conseguir 

trazer o que de distinto as grandes empresas inovadoras conseguem trazer. Assim sendo, 

apresentam a nova dinâmica de mercado que dialoga com prosumidores ao invés de 

consumidores. Esse termo, prosumers, cunhado por Toffler (2007) nos traz o entendimento de 

que os consumidores já não mais recebem passivamente o que o mercado lhes oferece. Pelo 
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contrário, são colaboradores na criação, algo permitido pelo avanço da tecnologia e pela criação 

das redes socias: produtor e consumidor ao mesmo tempo.  

Kotler et al (2010), nessa lógica, registram que estamos vivendo uma nova era em 

termos de perfil consumidor, a era da participação. E para que essa dinâmica funcione no 

mercado, é fundamental que as empresas enxerguem o ser humano completo por trás de seus 

consumidores. 

 

“O marketing precisará evoluir para um terceiro estágio no qual se dirija ao espírito 
dos consumidores. Os profissionais de marketing terão de tentar entender as 
ansiedades e os desejos dos consumidores e fazer o que Stephen Covey chama de 
‘decifrar o código da alma’ para se manterem relevantes. As empresas devem alcançar 
os consumidores como seres humanos plenos, feitos de alma, coração e espírito.”   

(p. 40) 

 

De certa forma, isso nos traz a atual visão do marketing, centrado não no produto ou 

no cliente, mas sim na pessoa, no ser humano, em suas necessidades, desejos e expectativas. 

Brown (2010) desenvolveu a teoria do Design Thinking baseado nessa proposta.  

Buscando compreender o processo de criação de produto, de inovação centrado na 

experiência do usuário, a teoria busca converter necessidade em demanda, baseando o método 

no primeiro, e fundamental, passo que é a empatia com o usuário. Desse ponto em diante, o 

objetivo das empresas deveria ser compreender profundamente não apenas aquilo que o cliente 

expõe como uma necessidade explícita, mas também aquilo que ele evidencia em sua fala como 

uma carência, que talvez nem ele mesmo tenha ciência ou saiba explicar. 

Nessa mesma linha de raciocínio, Osterwalder et al (2014) sugerem uma metodologia 

para criação de valor voltada para a satisfação de desejos, necessidades e expectativas 

observáveis em segmentos de clientes. O modelo Canvas – outra ferramenta criada por 

Osterwalder & Pigneur (2011) – nesse mesmo sentido, aborda a forma de pensar modelos de 

negócio com uma metodologia de passos a seguir. Os dois primeiros passos dessa metodologia 

estão focados em responder a duas importantes primeiras perguntas: para quem deve a empresa 

criar valor – ou seja, quem é de fato seu principal cliente – e que valor está sendo criado para 

essa pessoa. 

A proposta de valor é a de encaixar as tarefas – ações que as pessoas desejam ou 

precisam desempenhar, suas funções ou necessidades –, com as dores – riscos, barreiras ou 

dificuldades – e com os ganhos – resultados – dos clientes em relação à proposta de valor da 
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empresa, isto é, com aquilo que a instituição pode oferecer de benefício em troca da transação 

em produtos ou serviços, permanentemente observando os contextos em que os clientes se 

encontram.  

 

“Você consegue o encaixe quando os clientes se entusiasmam com sua proposta de 
valor. Isso ocorre quando você contempla tarefas relevantes, alivia dores agudas e cria 
ganhos importantes para os clientes. (...) Lutar pelo encaixe é a essência do design de 
propostas de valor.”   

(p. 42) 

 

Para Osterwalder et al (2014), o mercado possui propostas de soluções distintas para 

necessidades semelhantes. A competição está na real capacidade da empresa de ouvir o que 

realmente é relevante para um segmento de clientes, e o que de fato pode ser atendido. O cenário 

do mercado mundial, cada vez mais competitivo desde a década de 1980, demandou das 

organizações estratégias ainda mais complexas de sobrevivência.  

Já não se trata mais de apenas colocar um produto ou serviço no mercado, é preciso 

propor valor, sendo valor uma noção que pode ser encontrada em aspectos tangíveis ou 

intangíveis. Segundo Magretta (2012), a criação de valor é a principal criação da Gestão 

Estratégica, e esse esforço, como indica a pensadora de Gestão, deve ser norteado pela visão de 

que o valor se define “de fora para dentro” de uma organização, ou seja, são os clientes que 

definem qual é o valor atendido por meio de produtos e serviços. Adequar os esforços internos 

de uma organização ao que é valor para clientes e consumidores passa a ser uma necessidade 

da gestão empresarial. 

Nessa perspectiva, este trabalho se debruçará a buscar compreender quem define o que 

é valor na entrega de cursos de formação executiva, já que são três os diferentes envolvidos 

nessa “disputa”. Por um lado, podemos observar as Escolas de Negócios, como detentoras do 

conhecimento investigativo a respeito da Administração, como autoridades naquilo que se 

consagra de teoria na área, quando são as responsáveis pela criação de cursos de formação 

executiva voltados para a preparação do aluno para o mercado de trabalho. A produção 

acadêmica a respeito da Gestão Estratégica que ocorre dentro das Escolas de Negócios analisa 

e organiza o conhecimento explícito a respeito da dinâmica do mercado, suas trocas e seus 

agentes. 

Por outro lado, o mercado de trabalho, que produz diariamente conhecimento tácito a 

respeito dessa dinâmica, dispondo, in real time, de parâmetros cada vez mais específicos de 
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como deve ser uma atuação mais qualificada e mais especializada para a liderança e para a 

gestão do profissional que as Escolas de Negócios lhe entrega.  

Entre essas duas grandes forças, encontra-se o aluno dos cursos de formação executiva, 

consumidor desse serviço das Escolas e capital ativo para o mercado. Esse ator possui o 

entendimento sobre suas deficiências e suas forças, buscando nas Escolas o suporte devido para 

seu desenvolvimento para a atuação no mercado. Essa engrenagem se retroalimenta, criando o 

cenário base para essa pesquisa. As Escolas esbarram nos conflitos de expectativas dos 

alunos/clientes, no que tange a aplicabilidade do conhecimento gerado. Justamente por ser 

autoridade na relação, a Escola de Negócios precisa estar alinhada com as expectativas do aluno 

e também com as expectativas do mercado de trabalho, que busca receber profissionais cada 

vez melhor preparados.  

Diante dessa problemática, esta pesquisa buscará compreender o que é considerado 

valor em cursos de formação executiva na perspectiva de um dos atores, o aluno, esse cliente 

tão específico e tão heterogêneo, cujo perfil passa por constantes mudanças a respeito de suas 

necessidades. Quais são os seus desejos, quais os objetivos que desejam alcançar, quais seus 

medos e os riscos que enfrentam, que tipo de retorno aguardam desse tipo de investimento são 

perguntas que nortearão este trabalho, a fim de municiar as Escolas de Negócios para que 

possam se posicionar de maneira a atender assertivamente a seu segmento. 

 

1.1 OBJETIVOS 

Como objetivo geral, a pesquisa buscará analisar o perfil consumidor de cursos de 

MBA e o que é valorizado por ele, utilizando como referência os interessados em cursos de 

MBA da Fundação Getulio Vargas, uma das maiores Escolas de Negócios no Brasil. 

Em relação aos objetivos específicos, em um primeiro nível, será necessário mapear o 

perfil consumidor desse tipo de curso, buscando identificar idade, sexo, local de residência, 

quantidade de anos de experiência no mercado de trabalho, a posição hierárquica que ocupam, 

a formação e a área de formação. Mais profundamente, este trabalho investigará quais as 

expectativas – implícitas e explícitas –, os desejos e as necessidades desse consumidor, 

detectando como se dá a relação dessa pessoa, um ser humano integral (Kotler, 2010), com o 

consumo de serviços de retorno intangível. 
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1.2 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

Em meio a todo esse contexto, o presente trabalho explora qual o atual perfil 

consumidor de cursos de MBA no Brasil, utilizando como objeto de análise os interessados em 

cursos de MBA a distância da Fundação Getulio Vargas (FGV) no ano de 2016. Essa 

delimitação se deu pela prerrogativa de acesso a dados concedido pela instituição. 

Uma vez que este trabalho é de autoria da Coordenadora de Produto responsável pelos 

cursos de MBA a distância na Fundação Getulio Vargas, houve a facilidade na obtenção dos 

dados e também o apoio interno necessário para a elaboração dessa pesquisa. Essa 

Coordenadora possui 10 anos de experiência em educação a distância na FGV, tendo sido 

formada para um olhar apurado a respeito da oferta desse tipo de curso, ressaltando-se, 

principalmente, o trabalho junto aos Professores-Tutores – uma vez que assumiu a Coordenação 

de Tutoria em 2011 a atualmente ainda responde por esta Coordenação –, junto aos 

Coordenadores Acadêmicos e junto aos Alunos.   

O interesse maior da Superintendência de Cursos Varejo On-line, em que se encontra 

essa Coordenação, ao longo dos últimos anos, tem sido o de alcançar índices altos de 

crescimento, fazendo-se valer de parcerias em instituições em todo Brasil para alcançar 

capilaridade nas regiões ainda não atingidas pela instituição no país. Essa se traduz como a 

principal meta dessa Coordenação em seu momento atual.  

Outrossim, é importante observar que, correspondente a essa primeira meta, decorre 

uma segunda que se traduz na necessidade de serem atingidos elevados níveis de qualidade, os 

quais – ainda que se venha a ganhar em escala o número de inscritos nos cursos e as parcerias 

com instituições locais –, se mantenham os altos índices de avaliação.  

Os cursos de MBA a distância da Fundação Getulio Vargas possuem a chancela de 

qualidade do Instituto de Desenvolvimento Educacional – IDE, onde é produzida a grande 

maioria dos cursos de MBAs oferecidos pela instituição, assim como diversos outros cursos de 

formação executiva. Sob a marca FGV Online, os cursos de MBA a distância são oferecidos 

desde 2003 e, assim como os cursos de MBA presenciais, são cursos produzidos a partir do 

conteúdo exclusivo produzido nas Escolas da FGV. Periodicamente, este Instituto realiza 

reuniões com representantes das diretorias de recursos humanos de grandes empresas do 

mercado brasileiro, a fim de alinhar as expectativas de formação para o egresso dos cursos 

oferecidos. 
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No ano de 2016, nessa Coordenação, houve 4 ondas de ofertas de cursos de MBA, 

tendo sido oferecidos 6 diferentes cursos: MBA Executivo em Gestão Empresarial; MBA 

Executivo em Gerenciamento de Projetos; MBA Executivo em Marketing; MBA Executivo em 

Finanças, Auditoria e Controladoria; MBA Executivo em Gestão e Business Law; e MBA 

Executivo em Direito Empresarial.  

O processo seletivo para esses cursos pressupõe análise de currículo e entrega de carta 

de intenção, em que o candidato deve apresentar sua justificativa para o interesse no curso. Essa 

análise é realizada pelos Coordenadores Acadêmicos dos cursos e possui alguns pré-requisitos 

mínimos, como a experiência comprovada de 3 anos no mercado de trabalho ou, como em 

alguns casos – o que ocorre no MBA da área financeira ou de projetos, por exemplo – que o 

candidato possua experiência especifica na área.  

No momento da análise de currículo e da carta de intenção, pode haver o entendimento 

do Coordenador que, independente de um critério ou outro não ter sido preenchido, poderá 

haver flexibilização na seleção do candidato, desde que a carta de intenção apresente 

justificativas para tal. O único pré-requisito não passível de transigência é de que o candidato 

precisa possuir, obrigatoriamente, sua graduação concluída, como exige o MEC para cursos de 

nível de pós-graduação.  

Uma das maiores preocupações no momento dessa seleção é identificar os candidatos 

que aproveitarão ao máximo o curso oferecido e contribuirão significativamente para a 

construção coletiva da aprendizagem. Não raro, os candidatos enxergam na realização de um 

MBA da FGV a chance de “lavar o currículo”. Essa expressão, utilizada pelos Coordenadores 

Acadêmicos desses cursos, explica o grande interesse dos candidatos em, realizando um curso 

da FGV, carregarem o peso da boa reputação atrelada ao nome da instituição e, de certa forma, 

esse curso sobrepor em seu currículo outras experiências, tanto profissionais quanto 

acadêmicas, não tão relevantes. Nesse caso, o papel do Coordenador é garantir que o futuro 

aluno tenha repertório profissional e acadêmico relevante para ser protagonista em sua 

formação. 

Ainda que a distância, os cursos do FGV Online, igualmente aos cursos presenciais, 

oferecem o network tanto desejado no mercado de formação executiva, visto que as salas de 

aula virtuais são formadas por alunos de várias regiões do país. A participação do aluno é 

obrigatória, num modelo de disciplina em que sua participação nos fóruns de discussão 

contribui para sua avaliação tal qual a realização de atividades individuais ou em equipe. Para 

isso, as salas de aula são conduzidas por Professores de grande experiência de mercado e 
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formação acadêmica na área da disciplina. Esses Professores, os Tutores, diferente dos modelos 

que podem ser encontrados em outras instituições, são responsáveis pela mediação do conteúdo, 

trazendo as discussões de teoria e prática para dentro da sala de aula virtual.  

Além do network garantido pelas disciplinas on-line, os seminários presenciais 

interdisciplinares – que compõem a grade curricular dos cursos de MBA a distância – são 

realizados por alunos de uma mesma região, porém mesclando os alunos dos diferentes cursos 

de MBA. Nesse modelo, o network proporcionado transcende a sala de aula e acaba por ser 

ainda mais vasto que nos cursos na modalidade integralmente presencial. 

A pesquisa ora apresentada busca realizar um retrato atual desse tipo de consumo, no 

entanto, não representará um resultado perene, dado que essas características podem se alterar 

constantemente, já que tendem a acompanhar a lógica do mercado, as mudanças dos cenários 

econômico, social, cultural e político, e também as motivações internas de profissionais em 

cargos de gestão e liderança. 

Esse trabalho insere-se na linha de pesquisa de Comportamento e Gestão Estratégica 

de Pessoas, com uma abordagem que perpassará a Educação Executiva. 

 

1.3 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

A partir da década de 1990, com a crescente oferta dos cursos de Pós-Graduação lato 

sensu de formação executiva em formato MBA, as Escolas de Negócios direcionaram esforços 

e alinharam suas estratégias no sentido de oferecer a seus alunos cursos com alto índice de 

efetividade, ou seja, que prometessem funcionar como um degrau para o crescimento no 

mercado de trabalho. 

A Association of MBAs, que é a certificadora internacional de programas de MBA, 

possui critérios bastante explícitos para a acreditação de cursos desse nível, mas de modo geral, 

os indica como cursos generalistas de Pós-Graduação, que buscam formar líderes de negócio 

para organizações de alto desempenho em um mercado global, desenvolvendo conhecimento, 

habilidades e valores para que se alcance o sucesso em ambientes complexos. 

Pela grande oferta de cursos de MBA e pela ainda alta procura por cursos desse nível, 

podemos entender que, de fato, a busca pela reflexão e o aprendizado, bem como pelo 

desenvolvimento de competências de gestão, ainda são expressivos. No Brasil, são acreditadas 

pela Association of MBAs cinco Escolas de Negócios, a saber: a Fundação Getulio Vargas 
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(FGV-EAESP), a Faculdades IBMEC, a Fundação Dom Cabral (FDC), a Fundação Instituto de 

Administração (FIA) e o Instituto de Ensino e Pesquisa São Paulo (INSPER). No entanto, 

podemos encontrar diversas outras instituições que oferecem cursos de MBA que não possuem 

o selo de acreditação. 

O entendimento das Escolas é de que os alunos de cursos de MBA estão à procura do 

aprendizado pela troca de experiências, de network, da aprendizagem de ferramentas gerenciais 

e, principalmente, da solução para problemas enfrentados no dia a dia de seu trabalho. 

Entretanto, as Escolas podem possuir dificuldades para definir suas estratégias de negócio, 

espelhando, de certa forma, o impacto da convivência de diferentes gerações no ambiente 

empresarial, o que traz distintas necessidades de desenvolvimento, principalmente, nos cargos 

gerenciais.  

A chegada da Geração Y ao mercado, com suas novas demandas, com uma nova 

dinâmica de trabalho e uma urgência em atingir resultados é um exemplo explícito dessa 

dificuldade, dado que o perfil dessa Geração, em sendo muito distinto do perfil das gerações 

anteriores – a saber, a Geração X e a Geração Baby Boom –, traz diferentes perspectivas para 

a definição do portfólio de cursos.  

De certa forma, a oferta de cursos de MBA não poderia pressupor um nivelamento de 

perfis, considerando, por exemplo, apenas as necessidades de desenvolvimento de cargos de 

gestão. Isso significaria pasteurizar a entrega principal da formação executiva, o 

desenvolvimento de competências para a gestão e liderança, o que seria, portanto, prejudicial à 

efetividade desse tipo de curso, já que não apenas frustraria as expectativas das diferentes 

gerações, como também negligenciaria as reais necessidades de desenvolvimento de cada tipo 

de profissional.  

As Escolas de Negócios começaram, então, a oferecer produtos distintos para 

diferentes públicos consumidores de cursos de formação executiva. Pode-se encontrar na 

prateleira das Escolas cursos premium e parcerias internacionais com instituições renomadas 

como estratégia de posicionamento para atendimento aos diferentes perfis do público 

consumidor.  

Produtos no estilo Pós-MBA, séries estratégicas e até mesmo os Mestrados 

Profissionais começam a surgir para atender a um perfil mais maduro, embora isso possa não 

ter relação direta com a idade do profissional. Para atender diretamente aos anseios de futuros 

líderes, algumas Escolas criaram programas iniciais de Pós-Graduação para o aluno recém 
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graduado em Administração ou para profissionais que não possuem formação na área, mas que 

a trajetória pessoal acabou direcionando para uma função gerencial. 

O surgimento desses produtos novos na prateleira das Escolas de Negócios demonstra 

a preocupação das Escolas em atender aos diferentes públicos consumidores dos cursos de 

formação executiva. Também demonstra uma preocupação na retenção do aluno na instituição, 

por exemplo, iniciando o aluno em um programa básico, oferecendo-lhe um MBA na sequência 

e direcionando-o a um mestrado profissional.  

No entanto, sendo os cursos posicionados de acordo com as diferentes necessidades 

das diferentes gerações, não há espaço para o network e para a troca de experiências, produtos 

mais valiosos dos cursos de formação de gestores, já que a segmentação desse público 

pressupõe a oferta de diferentes cursos para os diferentes perfis.  

Sem se debruçar no entendimento profundo da dinâmica desse cenário, dada essa 

transformação no perfil de alunos, as Escolas podem enfrentar um decréscimo na oferta de seus 

cursos de formação executiva por cair em descrédito a efetividade de sua entrega na perspectiva 

de seu consumidor indireto, o mercado, mas principalmente de seu consumidor direto, o aluno. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

Para compreender o que o consumidor de cursos de formação executiva em formato 

de MBA de fato valora, faz-se necessário buscar entender e identificar o que efetivamente as 

Escolas de Negócios têm buscado oferecer no desenvolvimento de seus alunos. Também é 

fundamental compreender o que a literatura nos traz a respeito do perfil de consumo desse tipo 

de curso. 

 

2.1 DA OFERTA DE CURSOS DE MBA 

Wood Jr. (2014), buscando estudar o comportamento de cursos de MBA no Brasil, 

identifica que o comportamento das Escolas de Negócios na oferta de MBAs é bastante distinto, 

com estratégias de formação diferentes, que vão desde a instrumentalização – para 

desenvolvimento de hard skills – até a troca de experiências – para desenvolvimento de soft 

skills. Possuem, de modo geral, um discurso de redenção, prometendo o aumento da 

empregabilidade e o desenvolvimento de competências de gestão. 

 

“As escolas de negócios surgiram nos Estados Unidos há mais de um século, 
chegaram ao Brasil na década de 1950 e tiveram enorme desenvolvimento no país a 
partir dos anos 1990. No processo de expansão, que aconteceu em muitos países, os 
MBAs se consolidaram como produto de grande sucesso para as instituições de 
ensino, como cursos supostamente capazes de alavancar as carreiras dos estudantes, 
e como alternativa educacional para formar líderes para as empresas. Os MBAs 
tornaram-se, ainda, para a mídia de negócios, objeto constante de matérias e fonte de 
receita publicitária.” 

(Wood Jr., 2014: p. 27 e 28) 

 

Segundo Mintzberg (2004, p. 30), “não existem maneiras certas de desenvolver 

pessoas erradas”. Liderança não é algo que se aprende. Eventualmente, pode-se identificar e 

desenvolver aspectos de liderança, mas, comumente, a liderança se apresenta como uma atitude 

evidenciada, uma habilidade inata e um conhecimento construído, que podem ou não estar em 

um gestor. Feliz é a empresa que percebe seus líderes e os capacita, não o oposto – procurando 

bons gestores, pensando em desenvolver neles a liderança. 

Sobre desenvolvimento de liderança, Mintzberg (2004) nos traz diversas críticas. O 

autor despende um grande esforço esboçando um enorme apanhado de argumentos que 

demonstram que liderança, de fato, não se aprende, não se desenvolve em salas de aula. As 

Escolas de Negócios são fortemente criticadas pelo autor em sua análise dos programas de 
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desenvolvimento de líderes. Ele nos traz uma pesquisa realizada por Conger (apud Mintzberg: 

2004, p. 200 e 201) que divide em quatro tipos as ofertas de cursos de liderança:  

� Os cursos fundamentados no crescimento pessoal: baseado em teorias 

psicológicas que buscam aflorar as características pessoais que são (ou seriam) 

as características de um líder, como, por exemplo, o empowerment. Conger 

concluiu que esse tipo de curso pode servir de motivador para o aluno, mas 

raramente desenvolve alguma habilidade de liderança. 

� Os cursos apoiados por feedback: os feedbacks realizados após exercícios de 

experimentação fazem os pontos fortes e fracos surgirem durante o curso. 

Esses programas poderiam produzir resultados eficazes, se não fosse o 

problema de que os ganhos são perdidos com o tempo, devido à falta desse tipo 

de coaching no dia a dia do trabalho.  

� Os cursos embasados em compreensão conceitual: esses cursos trabalham 

com teorias e modelos, que buscam instrumentalizar o aluno. Esses raramente 

desenvolvem habilidades de liderança ou permitem a reflexão sobre pontos 

fortes. 

� Os cursos sustentados por desenvolvimento de habilidades: essa proposta de 

desenvolver habilidades nos alunos ensinando como desenvolver as 

características de um líder. O problema é que a teoria não produz a prática e os 

cursos acabam por não serem suficientes para desenvolver a liderança, apenas 

ensinam os aspectos que formam um líder. 

Nesse sentido, após Conger criticar cada um dos modelos encontrados nas Escolas de 

Negócios, ele chega à conclusão de que a junção dos quatro modelos de cursos poderia ser 

eficaz no desenvolvimento de um líder, na medida em que poderiam motivar (crescimento 

pessoal), capacitar (feedback), preparar (compreensão conceitual) e instrumentalizar 

(desenvolvimento de habilidades). No entanto, Mintzberg não concorda com essa conclusão de 

Conger e insiste: “Na minha opinião, o real desenvolvimento de líderes, em suas crenças e 

valores-chave, acontece cedo na vida. Depois disso, podemos certamente fomentar a liderança, 

desenvolvendo as condições que a faz aflorar nas pessoas” (p. 202). 

A proposta de Mintzberg, que é o objeto maior do livro em questão, está fundamentada 

em que apenas se pode desenvolver liderança em gerentes que já exerçam a liderança. Um 

executivo só se formaria, segundo ele, pela prática e pela reflexão sobre a prática. Apenas dessa 
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forma – pela experiência real, pela tentativa e erro diários – é possível se criar repertório de 

liderança. A prática, no exercício do trabalho, aliada à teoria, na construção de modelos e 

estruturas mentais para o enfrentamento da prática, somadas à reflexão sobre os resultados e o 

compartilhamento dos mesmos é, segundo Mintzberg, o modelo ideal de desenvolvimento 

gerencial. 

Ao falar sobre liderança, é importante também diferenciar dois termos muito próximos 

e ao mesmo tempo muito distantes: Gestão e Liderança. É possível dizer que um bom líder 

normalmente é um bom gestor, mas um bom gestor nem sempre é um bom líder.  

Entre os teóricos, há certa divergência no que diz respeito ao posicionamento sobre os 

limites da gestão e da liderança. Mintzberg (1973) apresenta a liderança como um dos aspectos 

da gestão. Kotter (1988) defende o oposto, que a gestão é um dos aspectos da liderança. Jesuino 

(1989, apud Reto, Lopes: 1992, p. 34), por outro lado, defende que essa distinção dependerá 

exclusivamente da posição hierárquica que se ocupa, ou seja, dando ênfase à importância da 

liderança nos mais altos níveis da hierarquia. Isso nos leva à conclusão de que este último 

desejou demonstrar que o gestor que exerce fundamentalmente a gestão ocupa as posições mais 

baixas na hierarquia, enquanto que o gestor que exerce fundamentalmente a liderança ocupa os 

níveis mais altos. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que a preocupação do líder não pode estar em operar a 

administração por si só. Não raro, as empresas valorizam e promovem um bom funcionário a 

gestor pelo bem fazer, pela entrega, pela qualidade de seu trabalho, e, normalmente, se 

esquecem das competências necessárias para gerir pessoas. Isso faz com que essas empresas se 

deparem com líderes estressados, equipes desmotivadas, entregas imperfeitas e pouca ou 

nenhuma inovação. 

Essa última teoria nos leva a crer que quanto mais se opera, menos líder é preciso ser. 

De certa forma, se pensarmos em modelos mais tradicionais de gestão, esta é, de fato, uma 

verdade. No entanto, em empresas inovadoras – que se destacam pela forma como aproveitam 

o conhecimento em todos os níveis hierárquicos, pelo modo como lidam com lideranças em 

potencial e pela cobrança em pensar de forma inovadora, independente do cargo que se ocupa 

– endentemos que esse não é o modelo.  

Podemos citar, por exemplo, o caso da Apple, em que Steve Jobs imprimiu um modelo 

de gestão e liderança invejável e difícil de se alcançar. Isaacson (2012), biógrafo de Jobs, 

destaca alguns traços do perfil de liderança de Jobs, entre eles a busca pela perfeição, a 
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capacidade de impulsionar as pessoas para a inovação e a necessidade de ter a sua volta apenas 

profissionais de excelência.  

Nesse sentido, é possível observar que a figura do líder como o detentor do mando – 

que ainda encontramos nas empresas com modelo de gestão mais conservador – não terá mais 

espaço, da mesma forma que já não tem nas empresas inovadoras.  

Os cargos mais altos dessas empresas certamente estão ocupados por líderes 

inovadores, e a liderança no “chão de fábrica” é uma das peças fundamentais desses executivos. 

Mintzberg (2014) nos traz a compreensão de que a liderança é a “gestão bem praticada”, em 

que gestores – alinhando arte, habilidade prática e ciência – conseguem exercer a gestão como 

um esforço cooperativo, que ele chama de communityship (comunitariedade). 

Shein (1996) nos leva a um detalhamento maior de características do líder do futuro, 

trazendo conceitos como percepção, motivação, força emocional, valor à cultura, capacidade 

de envolvimento de terceiros, divisão de poder, entre outros, reforçando ainda mais essa ideia 

de que a cooperação e o compartilhamento de responsabilidades de liderança trazem melhor 

resultado. O aspecto mais importante segundo o autor é esse compartilhamento, na medida em 

que, dessa forma, essas qualidades estarão presentes na maior parte da empresa, não 

necessariamente naqueles que ocupam os cargos formais de liderança (p. 89). 

Covey (1996) traduz essa distinção entre a gerência e a liderança (baseada em 

princípios), nos trazendo um olhar objetivo e metafórico sobre os dois aspectos, nos fazendo 

enxergá-los de uma maneira muito mais individualizada: 

 

“Estas funções de modelagem da liderança baseada em princípios – explorar, alinhar 
e dar autonomia – representam um paradigma que é diferente do tradicional 
pensamento gerencial. Existe uma diferença muito significativa entre gerência e 
liderança. Ambas são funções vitais e, por isso, trona-se fundamental compreender a 
diferença entre elas para não confundi-las. Liderança está voltada para fazer as coisas 
certas; gerencia se preocupa em fazer certo as coisas. Liderança garante que as escadas 
que estamos subindo estão apoiadas na parede certa; gerência assegura que estamos 
subindo as escadas da maneira mais eficiente possível.” 

(p. 163) 

 

Para o autor, os três princípios citados abaixo corroboram para o líder ideal e são 

apresentados como as três funções básicas da liderança: 
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� Explorar : é o que traduz o caminho estratégico da empresa e, em nosso 

trabalho, relacionamos à inovação, àquilo que faz a empresa se posicionar 

competitivamente.  

� Alinhar : é o princípio que garante que todos os instrumentos do líder – 

sistemas, processos etc. – contribuam para o alcance do objetivo estratégico da 

empresa.  

� Dar autonomia (que também é referenciado como empowerment): o princípio 

de que é possível fazer aflorar os talentos individuais no momento em que se 

dá a margem para tal. 

A pergunta mais adequada, então, é: “quais as habilidades que um bom líder deve 

buscar desenvolver?”. Work (1996) – ao dissertar sobre a necessidade de possuir uma força de 

trabalho diversificada frente aos novos desafios impostos pelo avanço tecnológico e pela 

inovação – nos ajuda a compreender de que forma a relação gestor e liderança se estabelece, 

direcionando nosso olhar para o que de fato é a preocupação de um líder verdadeiro: 

 

“No que tange às organizações, líderes verdadeiros são pessoas com visões e 
compromissos empresariais e uma abrangência que transpõe as tradicionais 
preocupações administrativas. Eles moldam padrões mais altos de interesse social do 
que os exigidos pelas habilidades gerenciais fundamentais.”  

(p. 98) 

 

Zanini (2009) também disserta sobre a proposta de desenvolvimento de lideranças: 

 

“Programas de liderança mal elaborados e fora do contexto mostram-se ineficientes e 
não conseguem oferecer muito mais do que momentos de entretenimento. Eles criam 
somente um discurso normativo para atitudes desejáveis, uma vez que não chegam 
efetivamente a alterar rotinas e processos críticos e a prover incentivos individuais 
para a mudança organizacional e a construção de um sistema meritocrático que 
efetivamente possam permitir e estimular o exercício da liderança”. 

(p.85) 

 

O investimento no desenvolvimento de lideranças eficazes, segundo Zanini, é uma 

tentativa de as empresas tratarem de forma paliativa os resultados de um baixo (ou nenhum) 

investimento em políticas de gestão de pessoas bem estruturadas. É uma tentativa de 

harmonizar o ambiente de trabalho, ocultando os gaps causados pela falta de processos e papéis 

bem definidos, ausência de política de incentivos, falta de transparência. 
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Embora focando falhas distintas acerca do desenvolvimento de líderes, Mintzberg e 

Zanini estão se posicionando na previsão de um mercado de trabalho em que apenas um líder 

de fato e de direito poderá preparar o ambiente de trabalho adequado para a inovação, que é o 

fator fundamental na diferenciação das estratégias das empresas. 

Jennings (1970) sugere algo muito mais ousado e, de certa forma, mais divertido: 

 

“Talvez cada cinco ou sete anos deveria ter um ano livre e remunerado para ler e 
estudar e talvez até mesmo escrever. Quando fosse possível organizar suas ocupações 
e suas responsabilidades, ser-lhe-ia dado um tempo livre para pensar, para se afastar 
do escritório e para tomar consciência das possibilidades mais amplas que se 
encontram no estudo da literatura, da filosofia, das artes e das ciências sociais. (...) 
Contudo, este programa só poderá ser posto em prática com homens que estão 
decididos a introduzir grandes inovações e assumir grandes responsabilidades e riscos 
(...).”  

(p. 205)  

 

A dedicação exclusiva para refletir a prática é uma maneira consensual de desenvolver 

e aprimorar a liderança. Pensar os processos, pensar os métodos, pensar a estrutura, imaginar, 

resignificar, inovar. Ainda que apenas 10% das ideias sejam implementadas, é desses 10% que 

pode surgir os principais negócios.  

O desenvolvimento proposto em cursos de formação executiva baseia-se 

fundamentalmente na estrutura de funcionamento e a dinâmica do mercado de trabalho (Cruz 

& Wood Jr., 2013). É importante, portanto, especular com um olhar atento no futuro, o que 

também aguarda, das Escolas de Negócios, a oferta de cursos de formação executiva. 

Meister & Willyerd (2010) resumem alguns comportamentos sobre o líder de 2020, 

justamente abordando a mudança do mercado de trabalho em decorrência da entrada de novas 

gerações no ambiente corporativo. Podemos verificar a descrição de um líder mais maduro, 

que, em resumo, se preocupa com o social, aproveita melhor a tecnologia, trabalha de forma 

colaborativa, desenvolve pessoas e se responsabiliza pelo futuro da organização. 
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TABELA 1 – O LÍDER DE 2020 

Sendo este tipo de líder… Requer estes comportamentos de gestão… 

Mentalidade colaborativa � Tomada de decisão inclusiva 

� Solicitação genuína de feedback 

Desenvolvedor de pessoas � Mentores e coaches da equipe 

� Fornece um feedback direto 

Digitalmente confiante � Usa a tecnologia para conectar clientes e 

funcionários 

Cidadão global � Possui uma mentalidade inclusiva 

� Prioriza a responsabilidade social 

Antecipa e constrói para o 

futuro 

� Constrói a responsabilidade entre todos os níveis 

� Patrocina a inovação 

Fonte: Meister & Willyerd: 2010, p.189 (tradução nossa). 

 

Desde a chegada da Geração Y nesse novo mercado de trabalho, os sinais de mudança 

já começaram a se apresentar. Devido às mudanças tecnológicas e a diferente forma das 

gerações se relacionarem, as autoras descrevem como estará o mercado de trabalho no ano de 

2020 e são apresentadas as características desse novo ambiente. Podemos citar algumas, 

relacionadas à temática de nossa pesquisa: contratações e promoções baseadas em reputation 

capital; contratações de times de trabalhos; educação continuada; treinamentos corporativos 

multimidiáticos, com jogos, simulações, ARGs; líder eleito pelo time de trabalho. 

Para Goldsmith (1996), o líder do futuro precisará investir um tempo na reflexão, no 

aprendizado. Para acompanhar as mudanças no mercado de trabalho, para estar de acordo com 

a rapidez da informação e da necessidade da resposta imediata, o líder precisará estar atento, 

pois não será mais o líder que sabe as respostas, mas aquele que sabe como e onde procurar (p. 

230 e 231). 

Tapscott (2010) demonstra, em sua investigação no tocante à geração digital, ou 

Geração Y, que existem mudanças intrínsecas e, certamente, revolucionárias a respeito de tudo 

o que conhecemos com essa nova geração: educação, trabalho, consumo, sociedade. Seu estudo 

certamente sofreu fortes influências da popularização do Facebook, Twitter, da criação do 
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Android e do Google Chrome, ferramentas que direcionaram, e direcionam, muitos 

comportamentos de nossa comunidade global. Para Tapscott (2010), “na educação, eles estão 

forçando uma mudança no modelo da pedagogia, que passa de uma abordagem focada no 

professor para um modelo focado no estudante e baseado na colaboração.” (p. 21).  

 

2.2 DA PERSPECTIVA DO CONSUMIDOR DE CURSOS DE MBA 

No que se refere à tangibilidade do sucesso na realização de um curso de formação 

executiva, Afonso (2005) apresenta motivos explícitos que impulsionam profissionais a 

realizarem cursos de MBA. A pesquisa, que comparou cursos de MBA a Mestrados 

Profissionais, buscava identificar a diferença entre os públicos consumidores de um e de outro 

tipo de cursos de formação executiva: o lato e o stricto sensu.  

 

TABELA 2 – MOTIVOS PARA A ESCOLHA DO CURSO 

Motivos Frequência 

1º Ascender na carreira 91,55% 

2º Diversos motivos: Crescimento na carreira, Mudança de 

Emprego, Seguir Carreira acadêmica, Reciclagem de 

conhecimentos.  

8,45% 

Fonte: Afonso: 2005, p. 127. 

 

Afonso (2005) focou nos aspectos associados ao resultado observável de se realizar 

um curso, como a progressão na carreira. A questão associada, por exemplo, aos conhecimentos 

adquiridos, aparece como parte do menor percentual do resultado, não sendo expressivo. Na 

pesquisa, a autora realizou uma comparação do MBA com Mestrados Profissionais, o que pode 

ter sido decisivo para essa delimitação. 

Cruz & Wood Jr. (2013) também realizaram um estudo a respeito das expectativas 

intrínsecas ao consumidor de cursos de MBA. Na pesquisa, os autores utilizaram como amostra 

os alunos ativos de cursos presencias de Pós-Graduação em São Paulo da Fundação Getulio 

Vargas. Ao questionar “O que querem os alunos”, Cruz & Wood Jr. chegaram a um dado 

curioso: 
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“É oportuno notar que as expectativas relacionadas ao desenvolvimento de 
competências de liderança, às técnicas de gestão e à melhoria do desempenho 
profissional foram mais atendidas do que aquelas relacionadas à progressão na 
carreira, como aumento salarial e mudança de emprego.  

Assim, na percepção dos alunos, os MBAs têm maior impacto sobre as dimensões 
subjetivas do que sobre as objetivas da carreira profissional. Curiosamente, os 
rankings desses programas e as pesquisas internacionais sobre o seu impacto na vida 
profissional costumam focar as objetivas.” 

(p. 35) 

 

Diferente do resultado apontado por Afonso (2005) a progressão de carreira aparece 

como um resultado secundário, ou menos percebido pelos entrevistados. A perspectiva do 

desenvolvimento e da melhoria do desempenho apareceu como resultado positivo para esse 

segmento de alunos. 

 

TABELA 3 – EXPECTATIVAS DOS ALUNOS EM RELAÇÃO AOS P ROGRAMAS 

Categorias MBA 

Desenvolver competências e técnicas de gestão (em finanças, 

marketing, operações etc.) 

50% 

Melhorar o currículo e a empregabilidade 40% 

Melhorar o desempenho profissional 41% 

Desenvolver competências de liderança (gestão de pessoas, 

relacionamento interpessoal etc.) 

25% 

Desenvolver competências pessoais (comunicação, negociação, 

planejamento etc.) 

23% 

Buscar uma remuneração mais alta 27% 

Desenvolver competências para abrir ou alavancar o próprio 

negócio 

27% 

Buscar atualização do conhecimento 23% 

Construir ou expandir a rede de relacionamentos com colegas e 

professores (networking) 

20% 
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Mudar de carreira 1% 

Ser promovido 2% 

Facilitar o ingresso na carreira acadêmica 1% 

Mudar de emprego 2% 

Fonte: Cruz & Wood Jr.: 2013, p. 35. 

 

Oliveira (2014) também aborda, em sua pesquisa, algumas possíveis motivações que 

encorajam profissionais a buscarem a realização de cursos de MBA. Em sua análise, que versou 

sobre a contribuição desse tipo de curso na carreira dos egressos, alguns pontos foram 

verificados, justamente para ponderar se, no ponto de vista de ex-alunos da Fundação Getulio 

Vargas, os objetivos determinantes para a escolha foram alcançados após sua conclusão e as 

motivações iniciais refletiram em resultado positivo (p. 62 e 63). 

 

TABELA 4 – PRINCIPAL RAZÃO QUE LEVOU A CURSAR O MBA  

Motivação Frequência % do total 

Aquisição, atualização, ampliação e/ou 

aprofundamento de conhecimentos 

1572 70 

Necessidades relativas ao meu trabalho na época 

do ingresso 

341 15 

Aumentar minha empregabilidade 714 32 

Mudar de emprego ou de carreira 158 7 

Investir em uma segunda carreira (por exemplo: 

docência, consultoria etc.) 

155 7 

Outro 17 1 

Fonte: Oliveira: 2014, p. 62. 

 

Mais uma vez, os aspectos relacionados à progressão da carreira aparecem como dados 

secundários, de menor incidência, contra um percentual muito maior de percepção de resultado 

positivo a respeito do aprofundamento de conhecimentos. 
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Há algo em comum a respeito das 3 pesquisas anteriormente relacionadas. As amostras 

pesquisadas contemplavam alunos já em curso ou egressos, o que traz um olhar diferenciado a 

respeito da expectativa inicial. Observar a expectativa após o ingresso no curso pode trazer um 

resultado sensivelmente diferente do que se espera encontrar no mapeamento de desejos de 

potenciais consumidores, aqueles que ainda não conhecem de fato o que é abordado na entrega 

dos cursos, e são apenas impactados por sua divulgação, seja a formal (propaganda), seja a 

informal (depoimentos e recomendações).  
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3 METODOLOGIA  

3.1 A COLETA DE DADOS 

A coleta de dados para a pesquisa – uma vez que o interesse foi identificar no discurso 

de possíveis consumidores de cursos de MBA sua concepção de valor a respeito desse produto 

– se deu de maneira exploratória, buscando identificar não um comportamento padrão dos 

entrevistados, mas sim identificar de que forma se dá a tomada de decisão desse tipo de 

consumidor e o que em seu discurso pode ser identificado como compreensão de valor nesse 

consumo.  

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas com roteiro semiestruturado, 

que pode ser vista detalhadamente no Apêndice. As entrevistas buscaram identificar o perfil de 

cada consumidor, ouvindo atentamente a fala individual de cada um, buscando compreender 

com maior profundidade as principais motivações desses potenciais consumidores para esse 

tipo de investimento.  

O propósito foi ouvir com atenção alguns relatos e identificar ganhos esperados por 

potenciais clientes, observando diferenças nas visões a respeito de ganhos necessários, ganhos 

esperados, ganhos desejados e ganhos surpreendentes (Osterwalder et al, 2014).  

Não se optou pela aplicação de questionário de pesquisa – embora houvesse 

oportunidade e bases de interessados em MBA para tal – uma vez que o resultado massificado 

não traria essa proximidade do discurso do indivíduo, necessária para o resultado dessa 

pesquisa, que busca comprovar a individualidade nas expectativas dos interessados em cursos 

de MBA, diferente da proposta muitas vezes massificada e pasteurizada, como encontramos no 

mercado.  

Nesse sentido, do ouvir atento, foi utilizada a proposta de Análise do Discurso de 

Bakhtin (2003):  

 

“O enunciado – oral e escrito, primário e secundário, em qualquer esfera da 
comunicação verbal – é individual, e por isso pode refletir a individualidade de quem 
fala (ou escreve). Em outras palavras, possui um estilo individual.”  

(p. 283) 

 

A análise das entrevistas foi estruturada em quatro perspectivas, baseando-se 

livremente na classificação de Conger (apud Mintzberg: 2004, p. 200 e 201), considerada pela 
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autora como um norteador para a análise, devido ao fato de que se compreendeu ser o modelo 

mais complexo e completo apresentado ao longo do referencial teórico:  

� Perspectiva da Carreira: Crescimento Pessoal; 

� Perspectiva da Capacitação: Desenvolvimento Comportamental; 

� Perspectiva da Preparação: Compreensão Conceitual; 

� Perspectiva da Instrumentalização: Desenvolvimento de Habilidades. 

As entrevistas foram realizadas por Skype, gravadas e transcritas, e podem ser 

encontradas no Apêndice. Essa etapa ocorreu no segundo semestre de 2016, no mês de outubro. 

 

3.2 UNIVERSO E AMOSTRA  

Diferente das pesquisas anteriores observadas ao longo da elaboração do referencial 

teórico, a amostra buscou por interessados no curso, não por alunos ou egressos, visto que o 

interesse foi o de colher a percepção da motivação no momento em que ela ocorre.  

As entrevistas foram realizadas com um grupo de 7 indivíduos do segmento atendido 

pelas Escolas de Negócios em cursos de MBA. Para a delimitação, realizou-se o filtro aleatório 

de centenas de indivíduos que registraram interesse nos cursos de MBA a distância da Fundação 

Getulio Vargas no ano de 2016.  

O convite para a entrevista foi realizado a 25 indivíduos, sendo que apenas 14 

responderam positivamente ao chamado. No convite, havia o detalhamento do que se pretendia 

com o contato, informando que fazia parte de uma pesquisa para a elaboração de uma 

dissertação de mestrado. Também se garantiu o anonimato das respostas e igualmente das 

informações pessoais. Desses 25 indivíduos, apenas 7 conseguiram realizar de fato a entrevista. 

Embora o número de entrevistados final tenha sido reduzido, não se mostrou 

necessidade de um maior número, visto que o resultado procurado se comprova pela 

comparação de falas individuais, buscando o que se assemelha e o que se distancia em cada um 

dos discursos. 
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3.3 INSTRUMENTO DE PESQUISA 

O instrumento de pesquisa foi elaborado a partir da análise dos resultados dos estudos 

anteriores a respeito dos cursos de formação executiva, propostos por Afonso (2005), Cruz & 

Wood Jr. (2013) e Oliveira (2014).  

Também foram consideradas, para a elaboração do roteiro de entrevista, as descrições 

várias identificadas a partir da análise do referencial teórico, a respeito do que deveria ser um 

curso de MBA no entendimento dos diversos autores referenciados – Jennings (1970), 

Mintzberg (2004), Conger (apud Mintzberg: 2004, p. 200 e 201), Zanini (2009) e Wood Jr. 

(2014). No roteiro, isso se reflete nas perguntas realizadas aos entrevistados a respeito do que 

entendem ser um curso de MBA e o que o mesmo deveria proporcionar a seus alunos. 

O roteiro semiestruturado para as entrevistas – que pode ser encontrado no Apêndice 

– possui insumos de análise para a identificação de elementos que denotem o ser humano 

integral, conforme proposto por Kotler et al (2010), principalmente no que tange às motivações 

que levaram a pessoa a buscar uma formação complementar. 

Para a elaboração das perguntas norteadoras e para a condução da entrevista, foi 

utilizada também a metodologia de mapeamento de necessidades proposta por Brown (2010) e 

por Osterwalder et al (2014). 

 

3.4 CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA  

A amostra, dos 7 respondentes finais, apresentou-se com o seguinte perfil: 

 

TABELA 5 – PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

Indivíduo Idade Sexo Cidade de residência Experiência 

profissional em anos 

1 33 anos Feminino Porto Alegre, RS 15 anos 

2 32 anos Masculino Ipuaçu, SC 15 anos 

3 33 anos Feminino Macaé, RJ 15 anos 

4 34 anos Feminino Chácara Inglesa, SP 14 anos 
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5 39 anos Masculino Volta Redonda, RJ 15 anos 

6 23 anos Feminino Rio de Janeiro, RJ 4 anos 

7 29 anos Masculino Rio de Janeiro, RJ 11 anos 

Fonte: a autora. 

 

A faixa etária foi em sua maioria próxima à média, à exceção de 2 candidatos: o 

respondente 5, com 39 anos, e a respondente 6, com 23 anos. Ambos demonstraram visões 

bastante díspares a respeito do que entendem ser o resultado positivo desse tipo de curso, e o 

entendimento é que isso aconteça em razão da diferença geracional.  

O tempo de experiência no mercado de trabalho também se mostrou bastante 

semelhante nos indivíduos entrevistados. A maioria teve início no mercado de trabalho ainda 

durante a Graduação, por volta dos 20 anos. 

 

TABELA 6 – PERFIL ETÁRIO E PROFISSIONAL MÉDIO DOS E NTREVISTADOS 

Indicador Resultado médio 

Idade 32 (31,85) anos 

Experiência profissional em anos 12 anos 

Fonte: a autora. 

 

Ao longo das entrevistas, pôde ser observado que o falar desprecupado não se encontra 

em todos os interlocutores. Por mais que o entrevistador se esforce, existe um aspecto inerente 

à personalidade das pessoas que não se permite o desnudar de sua alma. Nessa lógica, a 

metodologia proposta por Brown (2010) ou por Osterwalder et al (2014), que dependem 

fundamentalmente do relato do usuário, não se pôde aplicar em todas as situações.  

Isso foi o ocorrido com os entrevistados 1, 3 e 5. Nessas entrevistas, houve uma maior 

dificuldade de colher percepções pessoais. Por outro lado, nas entrevistas realizadas com os 

indivíduos 2, 4, 6 e 7, percebeu-se uma maior disponibilidade em relatar a experiência pessoal 

e, com as perguntas motivadoras, foi menos problemático encontrar insumos importantes para 

a pesquisa. 
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4 RESULTADOS DA PESQUISA E DISCUSSAO 

Ao longo das entrevistas, percebeu-se uma grande semelhança a respeito de como os 

indivíduos enxergam o benefício explícito de se realizar um curso de MBA ou a respeito do 

que representa valor para eles. No entanto, na especificação de seus desejos e necessidades 

houve certa divergência, no que é possível identificar elementos característicos ao se alterar o 

perfil do indivíduo entrevistado – seu repertório e suas experiências. 

 

4.1 PERSPECTIVA DA CARREIRA : CRESCIMENTO PESSOAL 

A respeito do reconhecimento que o MBA pode possuir no mercado, a entrega do 

impulsionamento da carreira, a perspectiva dos diferentes perfis no traz percepções distintas, 

no sentido de que muitos relataram que compreendem que o conhecimento e as competências 

desenvolvidas importam mais do que a forma como o mercado irá reconhecer o esforço 

despendido, colocando à prova o que relata Wood Jr. (2014), como sendo o discurso de 

redenção o que leva à expansão e ao sucesso dos cursos de MBA. 

O relato mais surpreendente nesse aspecto foi o do Indivíduo 5, que informou ter 

realizado 8 Pós-Graduações, mas não concluiu nenhuma. No entendimento dele, o 

conhecimento é mais importante do que o certificado. No entanto, deixa claro que isso ocorreu 

devido a sua atuação como advogado, que parece não valorizar tanto assim o título. 

 

“Eu fiz vários cursos, mas assim, eu cheguei a concluir várias Pós-graduações, eu só 
não apresentei trabalho, então, academicamente, eu não tenho Pós-Graduação, mas eu 
já fiz 8 Pós. Eu faço pelo conhecimento. Esse agora, eu já até fiz esse curso de mba, 
eu vou refazer exatamente, agora para ter o certificado, para depois partir para o 
mestrado, para a formação acadêmica. Eu gosto de estudar. Só que para advogado, o 
título não faz muita diferença na profissão, ainda mais para advogado de interior.” 

(Indivíduo 5) 

 

De igual forma, o Indivíduo 2 realiza um relato semelhante, informando que não 

buscou saber se havia alguma política interna em sua empresa para reconhecimento do curso: 

“Além do currículo, que vai dizer lá que eu tenho MBA e os outros cursos que eu tenho, o mais 

importante é o conhecimento que se adquire ao longo do curso.” (Indivíduo 2).  

O único entendimento diferenciado nesse aspecto foi no comentário do Indivíduo 6, 

talvez justificado pela preocupação em se posicionar na carreira mais brevemente, devido a sua 
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pouca idade e experiência: “Hoje, pessoalmente, eu acho que as pessoas, quando a gente fala 

que está fazendo um MBA, eu acho que tem um status maior.” (Indivíduo 6). 

Foi possível também perceber uma característica interessante a respeito do 

entendimento de liderança na fala dos entrevistados, principalmente dos que não ocupam cargo 

de gestão, os Indivíduos 6 e 7. No entendimento desses entrevistados, isso não os impede de 

exercer liderança indepente de sua posição na hierarquia da empresa: 

 

“Eu não ocupo um cargo de liderança. Hoje eu acho que preciso melhorar, mas eu 
tenho algumas características, em relação a planejamento, tentar me planejar em 
determinado tempo, semestralmente, anualmente. E no meu trabalho não liderar uma 
equipe, enfim, mas projetos pequenos a gente tem oportunidade de tomar a frente, 
como se fosse uma liderança de colegas de trabalho.”  

(Indivíduo 6) 

 

A compreensão de que a liderança não está associada a um cargo de gestão reflete-se 

diretamente no entendimento de que é possível ser líder, possuir competências para tal, ainda 

que a posição ocupada na empresa não seja de gestão (Mintzberg, 1973; Covey, 1996; Shein, 

1996).  

Especialmente no caso do relato do Indivíduo 7 foi possível perceber um sentimento 

de não reconhecimento, dado que, ao relatar “Hoje eu não ocupo um cargo de gestão, mas 

exerço funções de liderança.”, sua fala veio associada a uma entonação diferente, com uma 

risada sutil ao final da frase, o que foi interpretado como um entendimento de que, talvez, 

compreenda que, por ter essa competência desenvolvida e por desenvolver ações possíves 

apenas por essa característica, deveria estar em um cargo de gestão, mas que a empresa não 

entende dessa forma. 

Ainda a respeito do reconhecimento e do impulsionamento da carreira, em alguns 

relatos, surgiu a fala a respeito do network proporcionado pelo curso como uma entrega 

importante do curso, justamente pela possibilidade de estar visível no mercado:  

 

“Eu acho que o MBA ele mexe com você como um todo, ele te faz pensar mais, você 
consegue fazer network, abre uma janela pra você boa no mercado, os professores são 
de alto nível, você consegue ter um contato melhor com as ferramentas, você consegue 
aprender melhor.” 

(Indivíduo 3) 
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Entretanto o network não é valorizado apenas pelo fator de ser importante para a 

carreira, mas também por ser elemento fundamental na troca de informação e experiência: 

 

“Agora, para um cara que já é gestor, que está se desenvolvendo, eu acho que o 
network é fundamental. O MBA é uma grande oportunidade para fazer network, 
grande oportunidade, você conhece pessoas do mercado, você desenvolve amizades, 
enfim, contatos, você, através do cases, voce fica vendo como, você pensa um pouco 
fora da tua caixa, você pensa um pouco sobre o que o mercado está pensando também, 
seria o network o mais importante. Você conhece uma pessoa que acaba trazendo uma 
ideia, uma solução para a tua empresa, que talvez ela tenha já praticado na empresa 
dela, ou um caso de sucesso... os próprios professores podem trazer isso nos cases, 
isso é muito interessante, acho que é o ponto forte mesmo.” 

(Indivíduo 7) 

 

4.2 PERSPECTIVA DA CAPACITAÇÃO : DESENVOLVIMENTO 

COMPORTAMENTAL  

Em decorrência da perspectiva prática, surge a questão do desenvolvimento 

comportamental. Nesse aspecto, o entendimento de que não apenas o empirismo, mas também 

a experimentação são capazes de desenvolver e aperfeiçoar comportamentos ideais para a 

gestão e liderança, desde que haja o tempestivo feedback para que a capacitação de fato ocorra.  

Embora Mintzberg (2004) seja muito enfático a respeito da não possibilidade de se 

desenvolver competências de liderança, o entendimento que acaba aparecendo na maioria dos 

relatos é de que essa é a proposta e entrega principal do MBA. Na percepção de que podem ser 

desenvolvidos aspectos de comportamento pré-existentes ou até mesmo novos 

comportamentos: 

 

“Pondo em prática, todo mundo tem que desenvolver determinados comportamentos. 
A gente tem que saber lidar com pessoas, tomar decisões. No MBA a gente acaba 
desenvolvendo alguns comportamentos ou acentuando o que a gente já tinha. Esse 
comportamento é desenvolvido dentro do MBA nas atividades práticas, e até no 
comportamento dos colegas, sem ser direcionado pela instituição, a gente acaba 
colocando em prática o que a gente está desenvolvendo dentro do MBA e eu acredito 
que isso seja a melhor coisa.” 

(Indivíduo 6) 

 

Mais ainda, no sentimento de que esse desenvolvimento é o aspecto mais necessário 

hoje no mercado, indo ao encontro do que debate Zanini (2009), no sentido de que as empresas 

pecam na política de gestão de pessoas, muitas vezes atribuindo cargos de gestão a profissionais 

que possuem pouca ou nenhuma competência para a liderança: 
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“Eu vejo que hoje é uma necessidade extrema, principalmente, para a parte 
comportamental dos líderes. Eu até bato na tecla disso todos os dias, quando participo 
das reuniões lá com a gerência, porque tem muita gente que cresceu dentro das 
empresas, por estar muito tempo na empresa, por ter aquela experiência de tantos 
anos, trabalhar com as pessoas, mas muitos pecam nessa questão da liderança, do 
comportamento perante os seus liderados. Isso é bastante falho. E não é só na empresa 
que eu trabalho. Pelo que a gente conversa, e conhece também de outros ambientes, 
sempre me parece que a gente vai chegar nesse mesmo ponto. Realmente falta 
bastante disso.” 

(Indivíduo 2) 

 

Ainda no aspecto comportamental, o MBA é enxergado pelo Indivíduo 7 como um 

impulsionador para se aprender a buscar as respostas, no saber como agir (Goldsmith, 1996): 

“Eu acho que eu encontraria dificuldades, de por conta própria, ou por conta de um 
outro meio, que dependesse mais da minha, talvez, da minha proatividade, não sei, 
pra buscar esse conhecimento, talvez eu não saberia, eu ficaria um pouco perdido, o 
MBA me localizaria, não sei dizer. E a partir daí eu busco sozinho o restante, eu vou 
ter a base, pra poder através de outras experiências, de livros, manuais, etcetera, poder 
desenvolver isso, mas o MBA seria consideravel para que eu pudesse fazer isso, esse 
trampolim.” 

(Indivíduo 7) 

 

4.3 PERSPECTIVA DA PREPARAÇÃO : COMPREENSÃO CONCEITUAL  

A respeito do ponto de vista da compreensão conceitual ou da chance de trocar 

informações com pares em situação semelhante apareceu em todas as entrevistas. O que 

diferencia a perspectiva a respeito do conhecimento adquirido nos diferentes relatos é que uns 

percebem esse conhecimento como algo estanque, na compreensão de que a Escola poderia 

fornecer o conhecimento. Tem-se a visão de que a Escola fornece a teoria, o conhecimento 

técnico que falta ao profissional no mercado. Essa é a visão que aparece nos relatos dos 

indivíduos 1, 2, 4 e 5. No relato do Indivíduo 4, essa percepção fica bastante clara: 

 

“O mais importante, no MBA, é a parte teórica e técnica, mais do que a prática, em 
si. Porque a prática, para quem já está no mercado, já sabe, né... O que eu percebo que 
falta no mercado de Gestão de Projetos, é o conhecimento mais técnico. A gente faz 
muito o dia a dia, a rotina, e vai levando, mas a parte técnica, mesmo, que eu acredito 
que o curso exige.” 

(Indivíduo 4) 

 

Nos demais relatos, a perspectiva trazida é a de que o MBA é a oportunidade de reunir 

pessoas que, no dia a dia trabalham com os conhecimentos vários que o mercado de trabalho 
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exige e, na oportunidade do curso, podem vir a trocar as informações, conversar sobre a prática, 

desenvolver novos conhecimentos, dentro da perspectiva da colaboração (Tapscott, 2010). Esse 

relato fica bastante evidente ao longo de toda a entrevista com o Indivíduo 7, mas mais 

especificamente no trecho a seguir: 

 

“O MBA, como uma ferramenta de educação, assim como toda ferramenta 
educacional, está aí para ser uma consolidação da coisa, né, é pegar a 
instrumentalização, os casos reais, com a teoria, e desenvolver, enfim, você 
desenvolver teu aprendizado naquilo.” 

(Indivíduo 7) 

 
No Indivíduo 6 – talvez por ser uma de dois únicos Indivíduos entrevistados que 

possuem formação em Administração –, a visão do MBA como complementar à toda teoria 

vista na Graduação manifesta-se. Para esse Indivíduo, o MBA deveria estimular a prática e 

deveria ser um ambiente de teste, o que condiz com o perfil de alguém jovem no mercado de 

trabalho: 

 

“Um MBA perfeito pra mim seria um curso mais prático do que teórico, porque pode 
ser que muitas das teorias estudadas a gente já tenha aprendido na graduação, 
dependendo da formação da pessoa, se não destoar muito do que ela formada. Eu acho 
que colocar em prática tudo o que a gente viver, eu acho que seria um curso perfeito. 
Exemplo, se eu pudesse passar um sábado do meu MBA, a cada 15 dias, ou uma vez 
por mês, colocando tudo em prática. Se for da parte de clientes, visitando clientes... 
Se for da parte empresarial, fazendo um estudo de como que eles estão tomando 
decisões... Relacionado a isso. Colocar em prática o que, qual a decisão que eu tenho 
que tomar, que lado que eu tenho que ver, o que eu tenho que focar dentro da 
empresa.” 

(Indivíduo 6) 

 

Para um ingressante, que ainda não possui repertório suficiente para a tomada de 

decisão, que ainda não possui vivência consolidada, o valor do curso é ser apresentado não 

apenas ao modus operandi, como também a um ambiente de laboratório, controlado, para se 

desenvolver. Nesse sentido, a ideia de MBA ideal trazida pelo Indivíduo 6 se assemelha à 

proposta do curso ideal de Conger (apud Mintzberg, 2004). 
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4.4 PERSPECTIVA DA INSTRUMENTALIZAÇÃO : DESENVOLVIMENTO DE 

HABILIDADES  

A ideia de que o MBA é uma ferramenta surgiu em duas das entrevistas, com o 

Indivíduo 2 e o Indivíduo 7, porém com contextos diferentes. Para o Indíviduo 2, há o 

entendimento de que o MBA é uma ferramenta de apoio ao trabalho, na perspectitiva da 

instrumentalização do profissional: 

 

“Eu percebo que o curso parece uma ferramenta, faz com que a pessoa, se não estiver 
introduzida no mercado de trabalho, ela vai introduzir, e se ela está dentro do mercado 
de trabalho, ela vai se aperfeiçoar e usar na prática esse conhecimento que ela vai 
agregando durante o curso. (...) No MBA o enfoque maior deve ser uma ferramenta 
que foge da esfera teórica, você precisa conseguir colocar em prática no dia seguinte, 
de uma maneira imediata. Precisa ser a aplicação da teoria. Esse precisa ser o foco do 
curso. Independente de qual for a área.” 

(Indivíduo 2) 

 

Já para o Indivíduo 7, há a compreensão de que o curso é uma ferramenta educacional, 

ou seja, configura-se como o ambiente em que a pessoa é responsável pelo seu próprio 

desenvolvimento, pelo desenvolvimento de seu conhecimento. Esse entendimento pode ser 

compreendido pela formação inicial desse Indivíduo ser na Pedagogia, o que traz a bagagem 

necessária para a compreensão mais aprofundada do que é um curso de formação continuada, 

mas pode ser também o entendimento devido à formação complementar que está realizando no 

momento,  Pós-Graduação em Administração, que realiza antes de ingressar no MBA, 

consciente de que lhe falta bagagem técnica para discutir a temática da gestão com os colegas.  

Por esse ângulo, a percepção de que é necessário estar dentro do mercado de trabalho 

ou com posição de liderança para os entrevistados não é exatamente a mesma que proposta por 

Mintzberg (2014). Pelo contrário, os entrevistados 2, 6 e 7 se posicionaram a respeito disso e 

são a favor de que o MBA sirva para os ingressantes ou para aqueles que já possuem uma 

carreira consolidada no mercado. 

 

“Não tem também como fazer um curso que seja só para os profissionais que já estão 
na área. Tem que ser também para quem quer entrar na área, no mercado de trabalho, 
mas para quem já está na área, ele tem que conseugir já implantar.” 

(Indivíduo 2) 
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Ou ainda: 

 

“Eu acho que a gente pode sim, não precisa de mais idade para cursar o MBA. 
Dependendo da trajetória da pessoa, tem gente que antes da graduação ou ainda 
durante, passou por diversos cargos, dependendo da trajetória da pessoa, o MBA dá 
um impulso na carreira, um novo olhar, para o que ela deseja fazer, as definições da 
vida futura dela.” 

(Indivíduo 6) 

 
O Indivíduo 7 nos taz uma percepção fundamental a respeito do aspecto do 

desenvolvimento do conhecimento prático, principalmente por ser alguém que foi inserido na 

gestão pelos caminhos do mercado, não tendo formação inicial de Administração. Como hoje 

ele está realizando uma Pós-Graduação para lhe dar a bagagem necessária, pode ser por esse 

motivo que ele creia que o MBA tem esse caráter suplementar a respeito da prática: 

 

“Eu acho que o MBA é para quem já é gestor, como para quem está se preparando 
para ser. Tanto um quanto o outro vai saber aproveitar o MBA de maneiras diferentes. 
Talvez o cara que seja gestor, ele tome o curso como, se ele não tiver tido nada antes, 
ele vai tomar o curso como uma liga, né, como se ele tivesse ligando a teoria com a 
prática. E ele pudesse melhorar o desempenho dele como gestor. E o cara que não tem 
nenhum contato com isso ainda, pra introduzir ele nesse mundo, que é um mundo 
cheio de, né, de teorias... de... pra tudo tem uma teoria, você acha que não, mas pra 
tudo tem uma fórmula, tem uma teoria, já tem uma discussão prévia sobre aquilo. 
Então é importante para você se colocar nesse meio.  

(Indivíduo 7) 

 

Já o Indivíduo 6, que possui necessidades específicas por ser o mais jovem do grupo, 

compreende que a discussão a respeito da prática proporcionada pelo curso fornece “bagagem”, 

repertório que ele não possui, mas que pela discussão com pares e o exercício prático, por 

exemplo, poderia desenvolver. 
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5 CONCLUSÃO 

No decorrer das entrevistas, foi possível perceber a distinção a respeito das motivações 

pessoais de cada indíviduo, seja pela idade, seja pela formação inicial ou até mesmo pelo seu 

local de residência. Todos os fatores pareceram influenciar na motivação interna que leva o 

consumidor a realizar um investimento em um curso de formação executiva. Nessa perspectiva, 

o desafio das Escolas de Negócios é ainda maior, pois denota uma forte tendência a estarem 

lidando com um público heterogêneo, de interesses particulares, de necessidades múltiplas, de 

dores várias.  

Entretanto, a respeito dos ganhos necessários e esperados (Osterwalder et al, 2014) há 

certa convergência, talvez pela forma como os MBAs estejam posicionados no mercado. Isso 

significa dizer que o imaginário coletivo de benefício e relevância desse tipo de serviço – diante 

das propostas divulgadas pela maioria das Escolas (Wood Jr., 2014) – acaba se assemelhando. 

Nesse sentido, não foi possível verificar se essa compreensão pessoal é fruto de um 

entendimento anterior ou posterior do contato com as informações a respeito de cursos de MBA 

disponíveis nas mídias.  

Esses potenciais clientes contradizem o entendimento de muitos dos autores, 

especialmente ao pensamento de Mintzberg (2004), que sugere que o comportamento e as 

competências para a liderança e gestão não se desenvolvem. Não é dessa forma que parecem 

compreender os consumidores desse tipo de curso. Eles estão, na verdade, profundamente 

motivados a conquistar os elementos necessários que os façam adquirir repertório de tomada 

de decisão, bem como de comportamento necessário para os negócios.  

Muitas vezes, as Escolas estão posicionadas como detentoras ou produtoras de um 

conhecimento, esquecendo-se de que, na verdade, são o meio pelo qual o conhecimento pode 

fluir. O espaço proporcionado pela Escola é o maior bem adquirido por esse consumidor, onde 

pode ocorrer a troca de informações e o network, dois dos itens mais valorizados pelo aluno, e 

que se configuram como ganhos esperados e necessários no olhar desse cliente (Osterwalder et 

al, 2014). 

Os MBAs são, nesse sentido, considerados como uma ferramenta de apoio de todo 

aquele que, fazendo parte do mercado de trabalho, enfrenta dificuldades de seu dia a dia, as 

dores da Gestão e os obstáculos causados pela inexperiência em relação à liderança. Os ganhos 

desejados e surpreendentes (Osterwalder et al, 2014), nesse sentido, acabam por divergir no 

entendimento desses diferentes consumidores, visto que cada um possui uma necessidade 
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específica, que se apresenta de acordo com seu perfil pessoal e de atuação, e de acordo com seu 

próprio desenvolvimento individual. 

Após a análise das entrevistas, é possível sugerir que os cursos de MBA poderiam 

possuir um conselho de alunos representantes do interesse dos demais, em que se fosse possível 

sugerir ações das Escolas a respeito do desenho de seus cursos de MBA. Nesse sentido, as 

Escolas estariam melhor adaptadas a atender, de maneira mais assertiva e abrangente, às 

necessidades dos profissionais que buscam a formação executiva.  

Esse conselho poderia ser formado por convite a alunos cujo perfil representasse 

pontos distintos por: alunos mais jovens ou mais velhos; homens e mulheres; alunos mais e 

menos maduros profissionalmente; alunos bem posicionados no mercado e desempregados; e, 

no caso de cursos com maior abrangência regional, alunos das diferentes regiões do país. 

Ademais, as Escolas devem compreender o momento de modelagem de seus cursos de 

MBA como o momento mais importante dessa oferta, sintetizando, em um cardápio de opções, 

as diferentes possibilidades de desenvolvimento, de forma que o aluno seja corresponsável pelo 

desenho de sua trajetória de formação e aperfeiçoamento. As variadas possibilidades de 

formação e capacitação poderiam ser oferecidas como elementos periféricos a um modelo 

principal de curso, como também poderiam ser elementos opcionais no momento da inscrição, 

em que o aluno poderia, ele mesmo, sugerir a composição de seu curso com o apoio direto da 

própria Escola. O curso de MBA, nessa perspectiva, poderia ser totalmente adaptável, de forma 

a atingir aos desejos pessoais dos alunos de forma suficientemente assertiva.  

Essa sugestão responde ao principal ponto de atenção desta pesquisa, que se encontra 

precisamente no ouvir com atenção ao consumidor dos cursos de formação executiva em 

formato de MBA, pois suas necessidades possuem motivações internas, muitas das vezes, 

individualizada. Além disso, denota um olhar preocupado em garantir que as Escolas de fato 

estejam alinhadas, em tempo adequado e assertivamente, às demandas e necessidades do 

mercado. 

A geração dos Millennials, quando entrar no mercado de trabalho, poderá causar o 

mesmo questionamento que deu origem a esse trabalho. Dessa forma, o presente estudo poderá 

continuar a ser desenvolvido após a pesquisa ser finalizada, objetivando o mapeamento das 

tendências para longo prazo de posicionamento das Escolas de Negócios em relação a essa 

geração e sua convivência com as gerações anteriores (Meister & Willyerd, 2010). Por essa 
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razão, essa pesquisa deveria ser refeita a cada 5 anos, para sustentar o resultado e sua relevância 

para a criação de cursos de formação executiva.  

Outra possibilidade é a verificação se, no mercado atual, as Escolas estão respondendo 

positivamente às expectativas mapeadas, identificando se de fato as Escolas oferecem aquilo 

que os interessados procuram. 

Uma possível continuidade para este trabalho será também buscar entender de que 

forma o mercado recebe esse profissional formado, já que o mercado é o principal termômetro 

para aferir se o posicionamento da Escolas em relação aos cursos de formação executiva está 

adequado.  
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APÊNDICE 

 

1. ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADO  

1. Agradecer a participação, apresentar-se e apresentar o motivo da pesquisa. 

2. Informar que os dados serão utilizados para o trabalho de conclusão do curso do 

Mestrado e que será grantido o anonimato. 

3. Buscar identificar dados de Perfil Sociodemográfico: 

a. Idade; 

b. Sexo; 

c. Estado de residência. 

4. Buscar identificar dados de Perfil Profissional: 

a. Experiência profissional em anos; 

5. Identificar qual o percurso acadêmico do invidivíduo e em que áreas; 

6. Identificar se o indivíduo encontra-se em posição de liderança no momento. 

7. Questionar a respeito de suas dificuldades no dia a dia de trabalho. 

8. Identificar se em seu trabalho atual a certificação de MBA é exigida para crescimento 

interno. 

9. Em caso negativo, questionar em que aspecto ele gostaria de ver seu esforço em 

realizar o curso sendo reconhecido em seu trabalho atual. 

10. Identificar quais os principais objetivos do individuo a respeito de sua carreira no 

curto, médio e longo prazo.  

11. Verificar se o indivíduo já pensou em mudar de carreira. 

12. Identificar o que o indivíduo entende por serem os objetivos de um curso de MBA. 

Buscar entendimento a respeito de: 

a. Apresentação às teorias fundamentais da Administração; 

b. Conhecimento proporcionado de ferramentas de gestão; 

c. Desenvolvimento de competências de gestão e liderança; 

d. Conhecimento de práticas de gestão inovadoras; 

e. Desenvolvimento de repertório com troca de experiências; 

f. Aumento da competitividade no mercado de trabalho; 

g. Aumento de salário; 

h. Sinônimo de status; 

i. Mudança no rumo da carreira; 
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j. Realização de network. 

13. Buscar identificar o que para o indivíduo é mais importante em um curso de MBA. 

Buscar se o indivíduo abordará em sua resposta: 

a. Cases ou situações práticas de gestão; 

b. Revisão de conteúdos teóricos-chave e gerais sobre Administração; 

c. Apresentar ferramentas de gestão inovadoras; 

d. Estudar o comportamento de grandes gestores; 

e. Permitir o network entre profissionais de mercado. 

14. Verificar se o indivíduo realizou pequisas de outros cursos nacionais ou internacionais 

antes do início do curso. 

15. Identificar se a pessoa enxerga dificuldade ou riscos em realizar um curso de MBA. 

Buscar se o indivíduo abordará em sua resposta: 

a. Renúncia de tempo de lazer com a família e amigos; 

b. Dificuldade para o investimento financeiro; 

c. Sacrifício de esforço e energia para o estudo; 

d. Dificuldade de acesso e falta de opções de instituições que possuam o curso. 

16. Identificar de que forma o indivíduo desenvolveu seus conhecimentos e competências 

até o momento. 

17. Identificar se a pessoa enxerga alternativas possíveis caso não seja possível realizar o 

curso no curto ou médio prazo. Buscar se o indivíduo abordará em sua resposta: 

a. Buscar o conhecimento necessário em livros de teoria sobre gestão e 

liderança; 

b. Acompanhar programas de TV ou na internet sobre gestão e liderança; 

c. Assistir palestras e realizar cursos rápidos, pagos ou gratuitos; 

d. Fazer um especialização na área. 

18. Pedir que a pessoa descreva o que seria um MBA que lhe surpreenderia. 
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2. TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 

2.1 INDIVÍDUO 1 

TABELA 7 – PERFIL INDIVÍDUO ENTREVISTADO 1 

Características do indivíduo  

Idade 33 anos 

Sexo Feminino 

Cidade de residência Porto Alegre, RS 

Experiência profissional 15 anos 

Fonte: a autora. 

 

“Minha formação anterior era na área da saúde, e eu fiz uma especialização na URB, 

na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fiz uma lato sensu lá e ainda não tenho 

especialização na área de contábil. Fora a Graduação, não fiz nenhum outro curso. 

Ainda não ocupo cargo de liderança. 

Eu estou trabalhando na área de auditoria, então tudo que faço de formação está 

relacionado a essa área. Hoje, fazer um MBA interfere na posição da minha empresa. Gostaria 

de continuar a trabalhar com auditoria. No momento, pretendo permanecer na área que atuo e 

na empresa que atuo. 

O que me fez mudar de carreira inicialmente foi falta de perspectiva profissional da 

área que eu trabalhava mesmo. Eu sou formada como professora de educação física, e 

trabalhava com reabilitação. Resolvi mudar. Fiquei 8 anos trabalhando nessa área, mas faltava 

estabilidade. 

Pesquisei bastante sobre MBAs. Estava interessada em buscar conhecimento na área 

que atuo. Conhecimento novo. Acredito que o MBA pode ajudar nisso. O que é mais importante 

num MBA são os cases trabalhados. 

Ainda não sei dizer o que poderia fazer, se não fosse fazer um MBA. Costumo fazer 

cursos rápidos para me desenvolver. Ficaria muito feliz se encontrasse num MBA a troca com 

profissionais da área.” 
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2.2 INDIVÍDUO 2 

TABELA 8 – PERFIL INDIVÍDUO ENTREVISTADO 2 

Características do indivíduo  

Idade 32 anos 

Sexo Masculino 

Cidade de residência Ipuaçu, SC 

Experiência profissional 15 anos 

Fonte: a autora. 

 

“Trabalho desde que me conheço por gente. Comecei na área de informática. Troquei 

bastante de áreas, mas não parei mais. Comecei uma Graduação em Informática, mas parei no 

meio do caminho por sentir necessidade de mudar, porque não era exatamente o que eu queria. 

Depois me formei em Contabilidade. Desde então faço cursos adicionais para aumentar meu 

conhecimento. O MBA seria minha primeira Pós-Graduação. Constantemente, faço cursos do 

SEBRAE, faço cursos on-line, pagos ou gratuitos... 

Acredito que o MBA, como qualquer outro curso, mas o MBA especificamente, que 

agora está, entre aspas, na moda, né, o pessoal fala... Eu imagino, pelo que eu ouvi falar, porque 

ainda não tive contato com esse tipo de curso, ou com esse tipo de instituição também, é para 

agregar, é um curso mais completo. Vai posicionar mais sobre o mercado de trabalho.  

Eu percebo que o curso parece uma ferramenta, faz com que a pessoa, se não estiver 

introduzida no mercado de trabalho, ela vai introduzir, e se ela está dentro do mercado de 

trabalho, ela vai se aperfeiçoar e usar na prática esse conhecimento que ela vai agregando 

durante o curso. 

Na minha empresa, eu não sei se tem algum tipo de reconhecimento a respeito do 

curso, não procurei saber isso. Eu busco o curso para mim mesmo. Além do currículo, que vai 

dizer lá que eu tenho MBA e os outros cursos que eu tenho, o mais importante é o conhecimento 

que se adquire ao longo do curso.  

O diferencial de fazer um MBA é que a pessoa buscou um conhecimento maior além 

da Graduação que ele teve. O cara se formou numa área, daqui a pouco vai trabalhar numa 

outra, então ele tem que se especializar nesse setor. Eu, particularmente, se fosse um 
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empreendedor, que eu fosse contratar uma pessoa, eu não contrataria só porque a pessoa tem 

um MBA, uma Pós ou qualquer outro curso. Eu me basearia em outras coisas. Eu não penso só 

nisso. Meu objetivo é agregar conhecimento. 

Hoje eu ocupo um cargo de liderança no setor financeiro da minha empresa. 

Eu vejo que hoje é uma necessidade extrema, principalmente, para a parte 

comportamental dos líderes. Eu até bato na tecla disso todos os dias, quando participo das 

reuniões lá com a gerência, porque tem muita gente que cresceu dentro das empresas, por estar 

muito tempo na empresa, por ter aquela experiência de tantos anos, trabalhar com as pessoas, 

mas muitos pecam nessa questão da liderança, do comportamento perante os seus liderados. 

Isso é bastante falho. E não é só na empresa que eu trabalho. Pelo que a gente conversa, e 

conhece também de outros ambientes, sempre me parece que a gente vai chegar nesse mesmo 

ponto. Realmente falta bastante disso. 

Quando a gente está num cargo de liderança, a gente acaba aprendendo a tomar 

decisões. Eu já tive uma casa lotérica. Acabei vendendo porque achei um bom negócio. Mas 

não tinha, nesse caso, não precisava de muitos funcionários, então não tive que contratar muitas 

pessoas.  

Em todos setores, em todos os lugares que trabalhei, eu sempre tive um cargo de 

liderança, com 2, 3 ou 4 pessoas, sempre tive algumas pessoas abaixo de mim, mas nunca 

mexeu no meu ego por causa disso. 

No MBA o enfoque maior deve ser uma ferramenta que foge da esfera teórica, você 

precisa conseguir colocar em prática no dia seguinte, de uma maneira imediata. Precisa ser a 

aplicação da teoria. Esse precisa ser o foco do curso. Independente de qual for a área. Não tem 

também como fazer um curso que seja só para os profissionais que já estão na área. Tem que 

ser também para quem quer entrar na área, no mercado de trabalho, mas para quem já está na 

área, ele tem que conseguir já implantar. A gente também usa os conhecimentos de cursos na 

área pessoal também, em todos os aspectos da vida, independente se está trabalhando ou não, 

se precisa ou não de um serviço, daqui a pouco sobra alguma coisa de boa para a pessoa. 

Eu gosto do que eu faço, então é importante o curso me fazer ser melhor. Tem gente 

que desiste de fazer curso, mas é porque a pessoa não dá valor ao conhecimento que recebe. 

Tem que ter um resultado imediato, mas qualquer conhecimento é importante. 

Eu me vejo em 10 anos trabalhando na minha área de verdade, que é a área pública, 

porque é a área que eu estudei mais, que eu gosto mais. Hoje eu me sinto um peixe fora d’água. 



52 
 

Gosto, ganhei muito conhecimento, mas não é o que eu gosto mais. O meu sonho era voltar 

para a área pública, e já está para acontecer. Daqui a pouco pode ter novas mudanças, mas o 

meu sonho eu estou alcançando agora. 

Risco existe, dificuldades também, até porque vou ficar sem salário até o início do ano 

que vem [2017]. Mas você só tem sucesso se você tentar.” 

 

2.3 INDIVÍDUO 3 

TABELA 9 – PERFIL INDIVÍDUO ENTREVISTADO 3  

Características do indivíduo  

Idade 33 anos 

Sexo Feminino 

Cidade de residência Macaé, RJ 

Experiência profissional 15 anos 

Fonte: a autora. 

 

“Eu sou graduada em Administração e Ciências contábeis, tenho duas graduações, e 

eu terminei, em maio desse ano, a Pós em Gerenciamento de Projetos.  

Gostei muito do curso, mas não era minha área de atuação. Eu quis sair um pouquinho 

da minha área de formação, eu tinha feito a faculdade de administração e já tinha feito de 

ciências contábeis, sempre voltado para essa área de finanças, então eu quis conhecer algo novo, 

uma outra coisa dentro da Administração, então eu fiz o gerenciamento de projetos. Quando eu 

peguei o programa do curso, tinha disciplinas de várias áreas, o que me fez me interessar mais 

pelo curso. Foi bem válido fazer o curso, várias coisas eu consigo aplicar hoje no dia a dia, bem 

válido.  

Hoje eu não ocupo um cargo de liderança. Devido à crise, eu trabalho com petróleo, 

né, a indústria que eu trabalho tá passando por uma crise muito forte, então eu sinceramente 

não sei dizer se o certificado seria reconhecido internamente. Está tudo muito congelado, tudo 

incógnito, tudo suspenso, até que as coisas consigam se recuperar.  
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Eu gosto muito do que eu trabalho, então se eu fosse mudar de carreira, talvez, meu 

marido ele possui lojas, negócios, então talvez eu iria trabalhar no ramo, no negócio da minha 

família. 

Eu acho que o MBA ele mexe com você como um todo, ele te faz pensar mais, você 

consegue fazer network, abre uma janela pra você boa no mercado, os professores são de alto 

nível, você consegue ter um contato melhor com as ferramentas, você consegue aprender 

melhor.” 

 

2.4 INDIVÍDUO 4 

TABELA 10 – PERFIL INDIVÍDUO ENTREVISTADO 4 

Características do indivíduo  

Idade 34 anos 

Sexo Feminino 

Cidade de residência Chácara Inglesa, SP 

Experiência profissional 14 anos 

Fonte: a autora. 

 

“Eu me formei em Criação no Mackenzie, depois eu fiz uma Pós em Comunicação 

com o Mercado na ESPM e agora vou fazer o MBA em Gestão de Projetos, que é com o que 

eu já atuo desde 2006. 

Eu sou Líder de Projeto, trabalho numa agência de propaganda. Em agência de 

propaganda, a gestão de projetos, ela não segue tanto os métodos de PMI, ou gestão, ou qualquer 

metodologia, o interessante, quando a gente vai fazer esses cursos, é justamente poder agregar 

mais, trazer mais processos para o dia a dia de trabalho. Eu estou procurando conhecimento 

teórico e prático sobre a gestão de projetos. As agências elas não seguem muito esse processo, 

de gestão de Projetos. As coisas não entram muito nesse fluxo, o interessante é fazer coisas 

novas. 

Em agência de propaganda não tem nada disso, nenhum benefício, eles não, não existe 

isso de pagar ou incentivar você a fazer um curso.  
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Eu estou fazendo o que eu gosto, mas ainda não é o lugar certo. Porque, justamente, 

como te expliquei, sobre os processos, é muito difícil incluir isso dentro do meu fluxo de 

trabalho. Talvez eu tenha que migrar, tendo a formação de gestão de projetos, eu vá migrar de 

área. Porque eu quero aplicar a gestão de projetos, então que ser algum lugar que eu possa fazer 

isso. 

O MBA pode me ajudar também na parte teórica, que é também para tirar a certificação 

PMP, que conta bastante também na área de projetos. Quando eu estiver migrando, eu já percebi 

que isso faz falta, numas conversas que eu tive, é valorizado no currículo, faz falta. 

O mais importante, no MBA, é a parte teórica e técnica, mais do que a prática, e si. 

Porque a prática, para quem já está no mercado, já sabe, né... O que eu percebo que falta no 

mercado de Gestão de Projetos, é o conhecimento mais técnico. A gente faz muito o dia a dia, 

a rotina, e vai levando, mas a parte técnica, mesmo, que eu acredito que o curso exige.  

Eu pesquisei cursos menores. O Senac tem cursos menores, mas pelo que entendi, são 

muito voltados para quem acabou de se formar e está começando no mercado de trabalho, não 

tem nada mais específico, mais profundo.  

O que eu acho que seria interessante é, o MBA em Gestão de Projetos é bem extenso, 

né, ele tem vários segmentos, e algumas coisas até a gente... que poderia, talvez... você contrata 

os cursos menores e as disciplinas especificas. Isso eu acho bem interessante, porque você pode 

pegar um segmento... Ah, para mim, por exemplo... eu sinto falta de SCRUM. Aí eu vou lá e 

faço um curso de SCRUM, mas não tão básico, algo mais profundo, mesmo, mais técnico, que 

complementasse quem já tem experiência no mercado... como se fosse uma imersão. Tipo de 

cases... Você pega 3 meses e focado mais naquele tema que para você é interessante.  

Por exemplo, eu vou fazer o MBA agora, mas algumas coisas eu já fiz, que fazem 

parte do MBA, mas eu já fiz na Pós... Como matérias de humanas, e essas coisas... Aí eu vou 

fazer de novo? Por mais que eu já tenha feito, e passado. Se eu pudesse escolher, seria uma das 

matérias que eu não compraria, entendeu? Eu preferia comprar de um longo pacote de MBA, 

que acho que tem uns 18 módulos, aí eu compraria uns 5, ou uns 4, que são as coisas que eu 

realmente preciso. Sabe? Cursos mais curtos, só que mais profundos do que pra quem está só 

recém-formado.  

O mercado oferece esses cursos curtos, mas pra quem só precisa mesmo de uma 

emergência. Sabe, do tipo... Ah, to querendo, acabei de começar tal coisa, aí eu vou lá e compro 

um cursinho.  A ESPM tem muito e o SENAC tem, só que é muito superficial. Eu cheguei a 



55 
 

fazer um uma vez na ESPM que eu nunca concluí, era um curso de 2 meses e era como se eu 

tivesse acabado de sair da faculdade, sabe, como um conhecimento novo. 

Além da Gestão de Projetos, o que me interessa muito é também turismo e 

sustentabilidade. Antes de definir meu curso, eu pesquisei muitas coisas também, antes em 

relação, relacionado à minha área, só que voltado para sustentabilidade. Eu vi vários cursos 

interessantes, é um tema que pra mim, me interessa até para aplicar no dia a dia de trabalho 

mesmo. Eu acho que o tema sustentabilidade, para qualquer área que você atua, você consegue 

aplicar, sabe, é como colocar sustentabilidade na sua profissão, nas suas entregas, isso é uma 

coisa que eu gosto bastante.  

O que a gente gostaria, na busca do MBA, são cursos mais voltados para quem já tem 

bastante tempo de formação e já está trabalhando, e quer algo mais profundo.” 

 

2.5 INDIVÍDUO 5 

TABELA 11 – PERFIL INDIVÍDUO ENTREVISTADO 5 

Características do indivíduo  

Idade 39 anos 

Sexo Masculino 

Cidade de residência Volta Redonda, RJ 

Experiência profissional 15 anos 

Fonte: a autora. 

 

“Eu fiz vários cursos, mas assim, eu cheguei a concluir várias Pós-graduações, eu só 

não apresentei trabalho, então, academicamente, eu não tenho Pós-Graduação, mas eu já fiz 8 

Pós. Eu faço pelo conhecimento. Esse agora, eu já até fiz esse curso de MBA, eu vou refazer 

exatamente, agora para ter o certificado, para depois partir para o mestrado, para a formação 

acadêmica. Eu gosto de estudar. Só que para advogado, o título não faz muita diferença na 

profissão, ainda mais para advogado de interior. 

 Eu acho mais importante o conhecimento teórico. A gente no interior tem pouca fonte 

de acesso à informação, apesar da internet, tem poucas oportunidades de cursos, então é uma 
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forma de estar sempre reciclando. Eu sou advogado desde o início da minha carreira, mas o 

perfil está mudando. Para o trabalho de negociador, de mediação, não era tão importante o 

comportamento, agora é, está mudando.  

O MBA que eu vou fazer é para advogados, então essa troca proporcionada pelo curso 

é importante. Hoje eu não vejo dificuldade de começar um curso de MBA, justamente pela 

flexibilidade do método on-line. Por ser on-line, eu só acho que são poucos encontros 

presenciais, eu acho que podia ter mais. E os encontros são feitos no fim de semana, então não 

atrapalha. O encontro é importante para a troca de experiência, troca de contato mesmo com as 

pessoas, né, para não ficar aquela coisa fria da internet... E de conteúdo extra, né? Que sempre 

tem conteúdo extra nesses encontros. 

Eu assisto muita coisa na internet, mas não é minha fonte de informação principal. É 

uma busca pela certificação de origem do conteúdo, né? Eu tenho acesso em outros setores, até 

na própria gestão, gestão de pessoas, negociação, parte gerencial, diretoria de empresas... Você 

acaba tendo acesso a esses... Não precisa sair totalmente do jurídico para ser um gestor de 

empresas. 

Um curso que me deixaria feliz deveria ter a flexibilidade de tempo do on-line, mas 

que valorizasse também os encontros presenciais e que fosse atualizado em conteúdo.” 

 

2.6 INDIVÍDUO 6 

TABELA 12 – PERFIL INDIVÍDUO ENTREVISTADO 6 

Características do indivíduo  

Idade 23 anos 

Sexo Feminino 

Cidade de residência Rio de Janeiro, RJ 

Experiência profissional 4 anos 

Fonte: a autora. 

 

“Sou administradora. Trabalho há 2 anos, mas estagiei antes. Eu não ocupo um cargo 

de liderança. Hoje eu acho que preciso melhorar, mas eu tenho algumas características, em 
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relação a planejamento, tentar me planejar em determinado tempo, semestralmente, 

anualmente. E no meu trabalho não liderar uma equipe, enfim, mas projetos pequenos a gente 

tem oportunidade de tomar a frente, como se fosse uma liderança de colegas de trabalho.  

A dificuldade que eu enfrento é falar com outras áreas que não conseguem te enxergar 

como um líder, por você não ser gestor. Depois que você tem essa certificação, começa a ganhar 

novas atividades e, posteriormente, você acaba subindo de cargo.  

No início da Graduação, eu entrei com o objetivo de crescer dentro de uma empresa. 

Mas depois, no longo prazo, eu tenho o objetivo de ser uma empreendedora, de criar algo meu, 

que seja meu, que eu possa tomar as decisões e estar à frente de tudo. Que tivesse o meu perfil, 

o meu jeito.  

Eu acho que o MBA pode me dar uma outra visão que atualmente eu não tenho. Por 

mais que a gente consiga fazer outros cursos que não são de MBA, eu acho que a gente tem 

uma outra visão, que eu não tenho agora, uma visão mais ampla, mais de liderança. 

Eu acho que a partir do momento que a gente busca conhecer uma nova área, uma 

nova formação, um novo cargo, a gente quer conhecimento. Até mesmo para conseguir o 

estágio na Graduação, sem aquela oportunidade, a gente nunca vai conseguir crescer. Não 

nunca, mas dificulta.  

Eu acho que a gente pode sim, não precisa de mais idade para cursar o MBA. 

Dependendo da trajetória da pessoa, tem gente que antes da graduação ou ainda durante, passou 

por diversos cargos, dependendo da trajetória da pessoa, o MBA dá um impulso na carreira, um 

novo olhar, para o que ela deseja fazer, as definições da vida futura dela. 

Hoje, pessoalmente, eu acho que as pessoas, quando a gente fala que está fazendo um 

MBA, eu acho que tem um status maior. Em algumas empresas já é um passo à frente de outros 

candidatos, eliminando outros que ainda não tem. Dependendo do cargo que ela vai ocupar, o 

conhecimento vai ser colocado a prova, não basta somente ter o MBA, depois tem que mostrar.  

Pondo em prática, todo mundo tem que desenvolver determinados comportamentos. 

A gente tem que saber lidar com pessoas, tomar decisões. No MBA a gente acaba 

desenvolvendo alguns comportamentos ou acentuando o que a gente já tinha. Esse 

comportamento é desenvolvido dentro do MBA nas atividades práticas, e até no comportamento 

dos colegas, sem ser direcionado pela instituição, a gente acaba colocando em prática o que a 

gente está desenvolvendo dentro do MBA e eu acredito que isso seja a melhor coisa. 
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Se eu não puder fazer o MBA, eu vou buscar cursos para me atualizar, na área que eu 

possa escolher, ou decidir fazer e tentar colocar em prática esses cursos de atualização, porque 

como o MBA é muito caro, eu acho que com os cursos de atualização, e tentar colocar em 

prática isso, eu acho que vale, e de pouquinho em pouquinho eu consigo chegar, não no mesmo 

nível, eu consigo atingir meu objetivo. 

Um MBA perfeito pra mim seria um curso mais prático do que teórico, porque pode 

ser que muitas das teorias estudadas a gente já tenha aprendido na graduação, dependendo da 

formação da pessoa, se não destoar muito do que ela formada. Eu acho que colocar em prática 

tudo o que a gente viver, eu acho que seria um curso perfeito. Exemplo, se eu pudesse passar 

um sábado do meu MBA, a cada 15 dias, ou uma vez por mês, colocando tudo em prática. Se 

for da parte de clientes, visitando clientes... Se for da parte empresarial, fazendo um estudo de 

como que eles estão tomando decisões... Relacionado a isso. Colocar em prática o que, qual a 

decisão que eu tenho que tomar, que lado que eu tenho que ver, o que eu tenho que focar dentro 

da empresa. 

Como eu sou graduada em Administração, na segunda metade da faculdade os 

professores falavam que a gente não tinha que parar só na graduação, que a gente tinha que 

continuar, e sempre evoluir, até porque nossos professores eram mestres e doutores, e eles 

tinham uma bagagem grande e era isso que eles tinham que passar pra gente e acabou 

influenciando na minha decisão. Eu entendo que o MBA é aquela bagagem que a gente não 

teve... e prática, prática é essencial... seja oportunidade de crescimento, seja focar em uma 

determinada área que a gente escolheu pra seguir carreira.” 

 

2.7 INDIVÍDUO 7 

TABELA 13 – PERFIL INDIVÍDUO ENTREVISTADO 7 

Características do indivíduo  

Idade 29 anos 

Sexo Masculino 

Cidade de residência Rio de Janeiro, RJ 

Experiência profissional 11 anos 

Fonte: a autora. 
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“Sou Pedagogo, me formei em 2014, atualmente faço Pós-Graduação em 

Administração. Hoje eu não ocupo um cargo de gestão, mas exerço funções de liderança.  

O MBA me ajudaria a ter uma visão mais holística da coisa, ter uma visão... por 

exemplo, se eu fizer um MBA em Gerenciamento de Projetos ou de gestão empresarial, né, 

talvez eu começasse a entender como a coisa funciona como um todo, não só focado no 

operacional, que hoje é o que eu desempenho. E talvez o MBA me desse essa visão mais 

holística, da empresa como um todo, e do mercado... tanto da empresa, como do mercado, como 

um gestor funciona nessa dinâmica, qual o papel do gestor nisso. 

Talvez o MBA não me ajude a me posicionar melhor não no lugar onde eu estou hoje, 

mas fora no mercado de trabalho acho que sim. O MBA é um diferencial no currículo das 

pessoas. Como eu falei, ele te traz uma visão de empresa, de gestão empresarial, muito mais 

focada. Você tem disciplinas que falam de gestão financeira, de gestão de recursos, isso é muito 

importante para um gestor. Ele ter embasamento teórico sobre o trabalho que ele desempenha. 

Porque aí quando ele for fazer alguma coisa, alguma atividade, sobre aquele trabalho, ele vai 

saber aplicar aquele MBA no seu trabalho.  

Eu acho que o MBA é para quem já é gestor, como para quem está se preparando para 

ser. Tanto um quanto o outro vai saber aproveitar o MBA de maneiras diferentes. Talvez o cara 

que seja gestor, ele tome o curso como, se ele não tiver tido nada antes, ele vai tomar o curso 

como uma liga, né, como se ele tivesse ligando a teoria com a prática. E ele pudesse melhorar 

o desempenho dele como gestor. E o cara que não tem nenhum contato com isso ainda, pra 

introduzir ele nesse mundo, que é um mundo cheio de, né, de teorias... de... pra tudo tem uma 

teoria, você acha que não, mas pra tudo tem uma fórmula, tem uma teoria, já tem uma discussão 

prévia sobre aquilo. Então é importante para você se colocar nesse meio.  

Eu não fiz Administração na Graduação, por exemplo. Se eu for tomar a minha 

formação como diferencial, agregado ao MBA, eu acho que eu teria uma visão um pouco mais 

humana da coisa. Quando você fala de heterogeneidade no trabalho, ou heterogeneidade de 

forças no trabalho. Você tem diferentes ideias rolando, que podem ser aproveitadas de uma 

pessoa com formação em humanas, que esteja entrando no mundo da administração, com os 

conhecimentos adquiridos e traga coisas diferentes do que o cara que já é formado em 

administração e tenha já toda aquela base solidificada, mas sem essa coisa, sem pensar tanto 

fora da caixinha da administração. Eu acho que esse é meu diferencial. 



60 
 

No meu caso particular, eu preciso desenvolver a parte comportamental a respeito da 

organização das coisas, das ideias, da estrutura como um todo, de como funciona a coisa, não 

ficar tão focado numa atividade só, e pensar na coisa como um todo. Por exemplo, o gestor, ou 

a pessoa que não tem contato com a gestão, em ambos os casos, quando ele está fazendo o 

MBA ele tem contato com disciplinas de uma série de cadeias. Você tem recursos humanos, 

que hoje em dia eu acho que o mercado foca muito... o diferencial das empresas é a pessoa, né, 

é o empregado, e talvez o gestor fique tão focado nos resultados, nos números, nas fórmulas, 

como eu disse antes, na técnica, e esqueça um pouco de desenvolver essa parte de recursos 

humanos, mesmo, pra trazer esse diferencial pra empresa. E talvez o comportamento, agora 

voltando para a questão do comportamento, é entender, talvez eu diria que, entender todas as 

áreas da empresa, de uma empresa, como se fosse um, sei lá, você conhecendo seu próprio 

corpo, a empresa como se fosse um corpo e você estivesse conhecendo as partes como elas 

funcionam, quais são seus déficits, suas coisas boas e ruins, enfim, o que pode melhorar e o que 

não pode, o que tem que deixar como estar. Esse comportamento de pensar na coisa como um 

todo, talvez, e não como, sei lá, não sei. 

Agora, no meu curso, eu valorizo o aprendizado técnico, né. Por eu não ter uma 

formação previa na área da administração, nessa área técnica. Agora, para um cara que já é 

gestor, que está se desenvolvendo, eu acho que o network é fundamental. O MBA é uma grande 

oportunidade para fazer network, grande oportunidade, você conhece pessoas do mercado, você 

desenvolve amizades, enfim, contatos, você, através do cases, você fica vendo como, você 

pensa um pouco fora da tua caixa, você pensa um pouco sobre o que o mercado está pensando 

também, seria o network o mais importante. Você conhece uma pessoa que acaba trazendo uma 

ideia, uma solução para a tua empresa, que talvez ela tenha já praticado na empresa dela, ou um 

caso de sucesso... os próprios professores podem trazer isso nos cases, isso é muito interessante, 

acho que é o ponto forte mesmo. 

Para uma pessoa que não pode fazer um MBA, existem opções, mas não de forma tão 

consolidada. O MBA, como uma ferramenta de educação, assim como toda ferramenta 

educacional, está aí para ser uma consolidação da coisa, né, é pegar a instrumentalização, os 

casos reais, com a teoria, e desenvolver, enfim, você desenvolver teu aprendizado naquilo. Sem 

isso, talvez, não sei, não sei te dizer... Eu acho que eu encontraria dificuldades, de por conta 

própria, ou por conta de um outro meio, que dependesse mais da minha, talvez, da minha 

proatividade, não sei, pra buscar esse conhecimento, talvez eu não saberia, eu ficaria um pouco 

perdido, o MBA me localizaria, não sei dizer. E a partir daí eu busco sozinho o restante, eu vou 
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ter a base, pra poder através de outras experiências, de livros, manuais, etecetera, poder 

desenvolver isso, mas o MBA seria considerável para que eu pudesse fazer isso, esse trampolim. 

Como eu falei que o network ele é muito importante, eu continuaria focando nessa... 

Porque, como eu falei, essa Pós está servindo mesmo pra me inserir nessa temática. E o network 

viria depois, justamente num MBA. O MBA, na verdade, ele pra mim, ele não é, eu não 

consideraria ele como um fator, assim, fundamental para o sucesso de um gestor, ele é uma 

ferramenta que está à disposição e que pode servir para melhorar o papel daquele gestor, mas 

ele não um fator predominante para o sucesso ou o insucesso de um gestor. Então eu acho que 

o MBA ele é sim fundamental e muito bom no aspecto do network, para a troca, troca de 

experiências principalmente.” 


