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Formação é uma
mais-valia no currículo

A licenciatura serve para entrar no mercado de trabalho, mas
ao longo da vida profissional é crucial ir, periodicamente,
adquirindo novas competências. A formação contínua é uma
mais-valia, capaz de abrir novas portas na sua carreira.
A formação é cada vez mais deter-
minante na carreira de qualquer
executivo. Uma sondagem feita pela
Universidade de Stanford e a con-
sultora The Miles Group junto de

200 executivos de topo revela que
43% dos entrevistados admitiram
precisar de aprimorar a sua forma
de gerir conflitos, e 35% confessou

que tem dificuldade em partilhar a

liderança ou delegar. Esta sonda-

gem, divulgada no início deste mês,
é a prova de que nem mesmo os

CEO escapam à formação contínua
Novas realidades exigem novas

competências, e o contacto com no-
vas gerações no mundo corporati-
vo exige novas formas de lidar com

expectativas diferentes. "Todaafor-

mação é relevante e crucial para o

desenvolvimento de carreira", diz
Soledade Carvalho Duarte, da In-
vescoTransearch.Aolongodavida
profissional é fundamental ir, pe-
riodicamente, adquirindo novas

competências ou refrescando as

que já se possuem, sempre numa
perspectiva de aprendizagem con-
tínua, defende esta especialista em
executive search.

Hoje, há quatro gerações no mer-
cado de trabalho - Geração Z (esta-

giários), Geração Y (quadros mé-
dios), Geração X (gestores de I a li-
nha) e Baby Boomers (executivos de

topo). Cada uma delas tem uma for-
ma específica de encarar a carreira
e comunica de forma diferente. "Es-

tamos num mercado de trabalho

mais competitivo, onde a afirmação
se faz pelos perfis certos com as com-
petências adequadas", diz Sofia Sal-

gado Pinto, da Católica Porto Busi-

ness School, o que conduz as pessoas
à escola, quer para actualizar conhe-

cimentos, quer para se actualizarem

em determinada área, quer para re-
direccionarem carreiras.

Valoriza a sua cotação no mercado
"Uma licenciatura deixou de ser um
posto e passou a ser o começo de

uma carreira profissional, dado o

contexto de mudança muito rápido
e de globalização em que nos encon-
tramos", alerta Luís Cardoso, da Ca-
tólica-Lisbon. Mais qualificação e

desenvolvimento de competências
de gestão que os torne mais capazes
de tomar decisões no contexto em-
presarial são as motivações da maio-
ria dos candidatos, que sabem que
num mundo cada vez mais global,
têm de conseguir fazer a diferença
Hoje existe uma forte motivação
para a formação dos executivos, que
cada vez mais é interpretada como
fundamental na evolução na carrei-

ra, "pois no longo prazo a situação
profissional de cada um vai depen-
dendo da cotação que, face às suas

competências, tenha no mercado de

trabalho", defende Luís Cardoso.
E se é necessário ter conheci-

mentos de base e o domínio das

principais ferramentas nas diferen-
tes áreas funcionais da gestão, é pre-
ciso outras competências multidis-

ciplinares para dotar os "gestores

com uma visão mais holística do

mundo, com capacidade de analisar
o contexto global, nacional e secto-
rial e do seu próprio mercado, e

como devem posicionar as suas em-

presas para criarvalor", detalha Ana
Paula Serra, da Porto Business
School. Num mundo cada vez mais

global e conectado, "as empresas
procuram pessoas com experiência
internacional, capazes de gerir equi-
pas em qualquer parte do mundo",
acrescenta Nuno Couceiro, do The
Lisbon MBA. Este programa, que
resulta da parceria entre a Católica-
-Lisbon e a Nova SBE, e é conside-
rado como o 15.° melhor da Europa
pelo Financial Times, é procurado
por profissionais que pretendem se-

guir uma carreira ou ganhar expe-
riência internacional, mas também

atingir outros objectivos, "como su-
bir a corporate ladder, mudar de
carreira ou de indústria ou lançar o

seu próprio negócio".
A experiência de voltar à univer-

sidade é sempre valorizada, e a pro-
va é que os cursos abertos "têm tido
maior procura", garante João Can-
tiga Esteves, da parte do ISEG. A saí-

da do ambiente de trabalho e a de-

dicação intensiva ao curso, poten-
ciam a assimilação de novos conhe-
cimentos. Porém, nas business

schools, os profissionais procuram
muito mais do que conhecimento e

desenvolver competências. O con-
tacto com os colegas nos programas
de formação executiva permite uma
valiosa partilha de experiências, que



enriquece o seu desempenho e alar-

ga a rede de contactos. "Investir em

formação executiva é sempre uma
mais-valia", assegura Ana Loya, da

Odgers Berndtson.

Toda a formação
é relevante
e crucial para
o desenvolvimento
de carreira.
SOLEDADE CARVALHO DUARTE
Invesco Transearch

No longo prazo,
a situação
profissional
de cada um vai

dependendo
da cotação que,
face às suas

competências,
tenha no mercado
de trabalho.
LUÍS CARDOSO
Católica-Lisbon


