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MBA 
Empresários valorizam 
formação em gestão 
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"O MBA é uma boa ferramenta para 
progredir na carreira e para permitir 
mudanças funcionais ou sectoriais" 

As associações APM, AEP e FAE estão de acordo: um MBA representa uma 
mais-valia em termos de carreira profissional. 

Os indicadores médios de remune-
ração dos profissionais com MBA 
são normalmente mais elevados do 
que os de outros profissionais sem 
esta formação, desde logo porque 
aqueles ocupam em regra funções 
de maior responsabilidade estraté-
gica ou exposição competitiva. 
"Trata-se pois, mais do que uma 
promoção automática decorrente 
do MBA, de uma evolução para 
trajectórias profissionais mais exi-
gentes e por isso mais bem remune-
radas", explica Paulo Nunes de Al-
meida, presidente da AEP — Asso-
ciação Empresarial de Portugal, Câ-
mara de Comércio e Indústria. 

Segundo Luís Filipe Pereira, 
presidente do FAE Fórum de Admi-
nistradores de Empresas, "sabendo 
que, em última análise, é a qualida-
de dos recursos humanos que é de-
terminante para a competitividade 
e o sucesso de uma empresa no 
mercado em que actua, desde que 
devidamente enquadrados e moti-
vados, é evidente a importância de 
que se reveste para uma empresa de 
dispor de colaboradores com este 
grau de qualificação". 

Tambàn a propósito da im-
portância da formação deste nível 
na evolução das capacidades dos 
gestores, António Carlos Manso 
Almeida, membro da direcção da 
APM — Associação Portuguesa de 
Management, defende que é "de-
cisiva para a compreensão dos vá-
rios factores do negócio e das si-
nergias necessárias para a tomada 
de decisão". 

Parcerias knportantes 
As parcerias são um importan-

te aliado para as empresas. Estabe-
lecer protocolos entre as associa-
ções empresariais e as escolas de ne-
gócios é, por isso, fundamental para 
estreitar esta relação entre a acade-
mia e o mercado de trabalho. 

A formação 
deste nível 
na evolução 
dos gestores 
é decisiva para 
a compreensão 
dos vários 
factores 
do negócio. 

Atendendo ao histórico da AEP 
na área da formação e do conheci-
mento, à aposta na valorização per-
manente das pessoas e das empre-
sas e ao reconhecimento por estas 
do papel importante que a AEP de-
sempenha no mercado da forma-
ção empresarial, a parceria com a 
Católica Business School apura esta 
vocação qualificante. Porque ao en-
trar no segmento da formação de 
executivos em temáticas centrais 
como a gestão, a liderança ou a in- 

ternacionalizaçâo e o empreende-
dorismo, "a AEP e a Católica Busi-
ness School promovem o desenvol-
vimento de competências científi-
cas, técnicas e comportamentais 
muito adaptadas aos desafios pro-
fissionais dos tempos que correm e 
muito orientadas para a boa gestão 
de organizações privadas ou públi-
cas, cada vez mais eficientes e ino-
vadoras", garante Paulo Nunes de 
Almeida. 

O FAE, desde há dois anos, 
tem uma parceria com as mais 
prestigiadas "business schools" do 
país,"para incentivar a realização 
nessas instituições de 'case studies' 
sobre a realidade empresarial por-
tuguesa", esclarece Luís Filipe Pe-
reira. Concretamente esta iniciati-
va conjunta conduziu à criação de 
cerca de 35 "case studies" sobre 
empresas portuguesas, com o ob-
jectivo de serem utilizados nas es-
colas de negócios, na formação de 
MBA. No ano lectivo em curso, foi 
lançada a edição desta iniciati- 
va, com a participação do IN-
DEG/ISCTE, da Universidade Ca-
tólica de Lisboa e do Porto, da 
AESE, do ISEG, da Universidade 
Nova e da Coimbra Business 
School. 

Nuno Troni conta no seu currícu-
lo com mais de 12 anos de expe-
riência profissional tendo desen-
volvido parte substancial da sua 
carreira numa empresa de recruta-
mento especializado de quadros 
qualificados, onde desde Novem-
bro de 2008 era "executive mana-
ger", com fortes competências na 
gestão de equipas, e "expertise" em 
recrutamento e selecção em dife-
rentes sectores, tais como commer-
cial & marketing, retail, informa-
tion technology, healthcare e tou-
rism & leisure. 

A Randstad, que tem meio sé-
culo de existência, é a segunda 
maior empresa de recursos huma-
nos a nível mundial, tendo em Por-
tugal uma posição de grande des-
taque. Presente em mais de 40 paí-
ses, apresenta soluções globais de 
recursos humanos e tecnologia que 
vão ao encontro das exigências 
dos mercados e dos colaborado-
res. Em Portugal tem mais de 340 
colaboradores internos, apoiados 
por uma forte presença local com-
posta por 23 delegações (no con-
tinente e na Madeira) e contribui 
para a integração de cerca de 30 
mil pessoas por dia no mercado de 
trabalho. 

As empresas valorizam quadros 
com MBA? 
Para funções de gestão de 1.* 

linha é, muitas vezes, indispensá-
vel. É considerado uma mais-va-
lia significativa desde que reali-
zado nas melhores escolas de ne-
gócios. 

Quais os sectores de actividade 
que mais procuram este perfil de 
profissional? 
Os sectores dos serviços finan-

ceiros, de consultoria e saúde são 
os que mais procuram estes perfis 
e que mais valorizam este reforço 
de competências. 

Para funções de primeira 
linha é, muitas vezes, 
indispensável. E considerado 
uma mais-valia significativa 

0 que procura uma empresa num 
profissional com um MBA? 
Além de todo o "know-how" 

que ganham no MBA, valorizam 
muito o processo e capacidade de 
análise, o método de trabalho, o 
pensamento estratégico e a visão 
holística. 

Que benefícios traz esta forma-
çao para a carreira? 
Alem do vasto "networking" 

que se ganha, é uma das melhores 
ferramentas não só para progredir 
na carreira para funções de maior 
responsabilidade, mas também 
para permitir mudanças funcio-
nais ou sectoriais. 

O MBA é um curso caro. Esse in- 
vestimento será reconquistado? 

Por norma sim, principalmen-
te se a opção recair nas melhores 
escolas. Se considerarmos pela 
perspectiva da aprendizagem, é 
claramente recompensado mesmo 
que não tenha uma promoção 
imediata, o profissional terá um re-
forço de competências e de conhe-
cimento que terá com certeza im-
pacto positivo. 

Em média, um quadro com um 
MBA quanto ganha a mais do que 
uma pessoa só com licenciatura? 
1 kpellde Milito do sector em 

causa, mas diferenças de 20% são 
comuns. 


