
Pós no exterior: vale a pena? 
Por Bárbara Semerene 
 
Saiba o que muda na carreira depois de uma experiência internacional 
 
Quem pretende estudar fora depois de 
formado com a expectativa de voltar e 
encontrar as empresas  de portas abertas, 
ansiosas à sua espera, e oferecendo o dobro 
do salário que você ganhava antes, melhor 
ficar quietinho em terras brasileiras mesmo. 
"É uma ilusão pensar que haverá emprego 
disponível na volta", afirma Marisa da Silva, 
consultora do Career Center, empresa de 
assessoria em gestão de carreiras e 
desenvolvimento organizacional.  
 
O resultado de uma pós-graduação fora 
varia de acordo com a área, mas, para a 
maioria dos profissionais de qualquer setor, 
demora um tempo até que sejam 
reabsorvidos pelo mercado. "Leva em média 
nove meses para se reposicionarem", afirma 
Marisa.  
 
Em termos pessoais, especialistas de todas 
as áreas concordam que é sempre positivo 
estudar no exterior. "Mesmo que o Brasil 
tenha se fortalecido em várias áreas e que 
hoje haja cursos de educação a distância, e 
a Internet proporcione uma grande troca entre comunidades de profissionais ao redor do 
mundo, o contato virtual não substitui a convivência cotidiana, que cria vínculos mais fortes. 
Como cidadão, uma vivência fora é essencial para aprender a valorizar o Brasil e até conhecê-
lo melhor, com distanciamento", acredita Wanderley Codo, diretor do Departamento de 
Psicologia do Trabalho da UnB (Universidade de Brasília).  
 
Mas, para a carreira, pode não ser tão vantajoso estudar fora. Depende de uma porção de 
variáveis. Primeiro: o mercado não quer alguém que só tenha conhecimento teórico. O melhor, 
então, é sair para um pós fora do país já com uma experiência razoável no mercado de 
trabalho aqui. Segundo Marisa, o ideal é depois de três anos de formado e atuando 
profissionalmente. "Pós-graduação é para quem já entende da área na qual atua e sabe 
exatamente em qual tema quer se aprimorar", diz a consultora. Uma dica esperta: pesquise as 
áreas dentro da sua profissão que estão em 
crescimento no Brasil e que ainda há carência de 
profissionais.  
 
Em segundo lugar, é preciso analisar que tipo de pós-
graduação vai acrescentar mais: se uma 
especialização lato sensu, mestrado, doutorado, 
MBA... É interessante checar no MEC (Ministério da 
Educação) qual é o peso do curso aqui, porque nem 
sempre o mestrado lá fora é reconhecido como tal no 
Brasil. Terceiro: faz toda a diferença se você quer 
mudar de área, se a sua intenção é trabalhar no 
exterior depois da especialização, ou se você pretende 
seguir a carreira acadêmica. Há também que se 
avaliar o lugar para onde ir, se você vai conseguir se 
adaptar bem ao clima, ao tamanho da cidade...  
 



Sabendo o que quer, e onde ir, é hora de pesquisar as instituições que fornecem bolsa, as 
faculdades brasileiras com convênio com faculdades no exterior, falar com gente que foi. Uma 
boa dica é a AIESEC (Associação de Estudantes Internacionais), o Orkut, que tem várias 
comunidades relacionadas ao tema, e o canal Estude no Exterior do Universia. E pegar o 
máximo de dicas possível para aproveitar da melhor maneira a sua experiência em terras 
estrangeiras.  
 
Dentro dessa avaliação geral, é preciso analisar a repercussão que um curso no exterior teria 
em sua área específica. A gente dá uma forcinha e ajuda você a refletir. 
 
Áreas culturais e artísticas 
 
Moda, Design, Artes Plásticas 
 
 
Essas são profissões nas quais quanto mais referências e bagagem cultural, melhor. "São 
áreas muito influenciadas pela tendência internacional", explica Marisa da Silva, consultora do 
Career Center, empresa de assessoria em gestão de carreiras e desenvolvimento 
organizacional.. Por isso, não pense duas vezes antes de decidir fazer um curso fora. França e 
Itália são os países mais fortes e com tradição nessas áreas. 
 
A pós-graduação fora é mais indicada ainda quando une arte e tecnologia. Foi no que investiu 
Tatiana Carmelo, 29 anos, formada em Ciência da Computação. Em 2002, com dois anos de 
formada, ela trabalhava como gerente de processos numa empresa que estava realizando 
cortes. Percebendo a instabilidade do momento, resolveu unir seu know-how a um hobbie: 
desenhar. Foi então fazer uma especialização em Animação em 3D no Canadá, durante um 
ano. 
 
Na volta, no entanto, enfrentou o fantasma do desemprego por 10 meses. "Havia muito 
interesse das empresas, que me chamaram para conhecer o meu trabalho, mas não havia 
vagas naquele momento. O mercando nessa área não estava bom. Então, retornei para minha 
antiga área: programação e design para Internet. Mas consegui, dentro disso, aplicar o que 
tinha aprendido. Integrei a arte da animação aos meus trabalhos de multimídia, o que me 
tornou uma profissional com um grande diferencial."  
 
Exatas e Biológicas 
 
Biotecnologia, Engenharia do Petróleo, Meio Ambiente 
 
 
Para qualquer coisa que exija pesquisa avançada, com destaque, no momento atual, para 
Biotecnologia, Engenharia do Petróleo, e Meio Ambiente, aconselha-se fazer um curso no 
exterior. Não é à toa que Tecnologia e Saúde são as áreas para as quais a maioria das 2.000 
bolsas concedidas anualmente pela Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior) vai. O público que procura, em geral, é formado por docentes e pesquisadores.  
 
O doutorado fora, nesses casos, garante ao profissional ascensão na carreira acadêmica. Já 
nas corporações, em geral, verifica-se um aumento de 50% no salário quando a pessoa volta, 
segundo Marisa da Silva, consultora do Career Center, empresa de assessoria em gestão de 
carreiras e desenvolvimento organizacional. Detalhe: a maioria desses profissionais que vai 
estudar fora volta ao Brasil, para atuar aqui, por mais que eles tenham se qualificado para o 
mercado internacional, diz Maria Luíza de Santana, coordenadora geral de programas com o 
exterior da Capes. No caso específico da Capes, isso é algo obrigatório: o bolsista tem que 
assinar um termo de compromisso com a Capes de que vai retornar ao Brasil para atuar na 
área. Caso contrário, tem de devolver o dinheiro da bolsa. 
 
Os Estados Unidos são o país com mais know-how nessas áreas. 
 



Áreas Comerciais e Financeiras 
Comércio Internacional, Relações Internacionais, Economia, Finanças 
  
 
Nessas áreas, não só é bacana fazer uma pós no exterior, como é essencial e muito valorizado 
pelo mercado. 
 
Uma boa saída para estudar fora é tentar conseguir patrocínio da sua empresa, principalmente 
se for uma multinacional. Em geral, eles têm interesse em investir em talentos e retê-los na 
volta do curso. Mas, mesmo indo embora sem vínculo com a empresa que trabalhava, não é 
difícil uma recolocação no mercado nessas áreas. "A recolocação é rápida, em geral, demora 
três meses", diz Rozanne Zachetti, coordenadora do programa de bolsas Chevening, financiado 
pelo Foreign and Commonwealth Office (FCO), o Ministério das Relações Exteriores britânico, e 
administrado pelo British Council em todo o mundo. 
 
"O profissional que lida com comércio deve ter uma rede de relações com profissionais de 
outros países até para facilitar um futuro intercâmbio entre eles", diz Rozanne. 
 
Foi com isso em mente que o administrador Fernando Negreira, 31 anos, partiu para um MBA 
na IESE, em Barcelona (Espanha). "Achava importante ter contato com profissionais de outros 
países, com outras mentalidades, quem sabe abrir uma oportunidade de trabalhar fora do 
Brasil. Além do que, nas boas empresas brasileiras, ter MBA é um pré-requisito", conta.  
 
Esse era um plano de Negreira desde que se formou, em 1996, pela FGV (Fundação Getúlio 
Vargas). Depois de um primeiro emprego na área, viu que queria se especializar em 
Marketing, fez uma pós-graduação na ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), que 
não alterou nada para ele em termos de um melhor salário ou cargo. "Fez diferença no meu 
desempenho no dia-a-dia, e para aumentar minha rede de relacionamentos profissionais", 
explica. Depois disso, passou por empresas como Dupont, Nestlé, Editora Abril e Vésper. Aos 
28 anos, com cinco anos de experiência profissional, em quatro setores diferentes, achou que 
era o momento certo para uma experiência internacional de dois anos. Escolheu a Espanha por 
ter o passaporte espanhol (tem pais espanhóis) e porque sabe falar a língua. Para decidir a 
escola, freqüentou feiras de MBA, pesquisou em sites, conversou com ex-alunos. 
 
"Para quem quer mudar de carreira, ir para banking ou consultoria, por exemplo, o MBA faz 
milagres. As empresas vivem sondando os alunos e você começa a receber ofertas de emprego 
ainda lá dentro", conta. Tanto que Negreira conseguiu um emprego de verão durante quatro 
meses na Diageo (empresa que produz bebidas), em Madrid. Voltou ao Brasil e abriu sua 
própria empresa de consultoria, que desenvolve uma ferramenta de tecnologia que fornece 
estatísticas de futebol on-line em tempo real para clubes, empresários e meios de 
comunicação. Em Abril, ele vai à Europa para vender a ferramenta para times europeus. Só 
conseguiu essa oportunidade por conta dos contatos que fez no MBA. "Não tenho salário fixo 
no fim do mês, e vai demorar uns anos para eu ter de volta o dinheiro que gastei com o MBA. 
Mas foi esse curso que me deu uma visão completa sobre uma empresa." 
 
Humanas 
 
Ciências Sociais, Comunicação, Psicologia, Direito 
 
 
Nas profissões da área de Humanas, o valor de um curso fora não é tão palpável. Nada de 
aumento de salário ou um emprego melhor. Nesses casos, uma pós no exterior é importante 
porque quanto mais conhecimento do ser humano e das sociedades esses profissionais têm, 
mais qualificados serão. Maria Immacolata Lopes, presidente da pós-graduação da ECA-USP 
(Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo) e representante da área de 
Comunicação do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), no 
entanto, alerta: "Temos muitos bons cursos de pós-graduação na área de Humanas no Brasil, 
até em áreas como Cinema. Não vá para fora por qualquer coisa". 
 



Mas Wanderley Codo, diretor do Departamento de Psicologia do Trabalho da UnB (Universidade 
de Brasília), dá o outro lado: "Fora do Brasil, fica mais fácil distinguir o que é típico do 
brasileiro do que é do humano. Na área de Humanas, e principalmente de Psicologia Social, 
por exemplo, isso é fundamental. Se você escolher uma boa faculdade fora, será muito 
valorizado pelos colegas daqui", diz. 
 
Colegas: muita atenção a eles. Ser admirado por bons profissionais da sua área é essencial 
nas profissões de Humanas. Nessas áreas, para um bom emprego, é mais importante ter um 
bom networking do que um bom currículo. Isso por que o conhecimento é conceitual, abstrato, 
difícil de ser mensurado. Assim, se destaca quem anda com os grupos "certos", se enfronha 
em discussões "inteligentes". Para mostrar bagagem, é preciso adquirí-la. E é aí que conta a 
experiência de ter estudado fora. 
 
"No caso da Filosofia, que é uma disciplina essencialmente de debate, ficar um tempo no 
exterior é altamente estimulante. Além de ter acesso a bibliotecas e universidades bem 
equipadas", explica Marco Zingano, coordenador da pós-graduação do Departamento de 
Filosofia da USP (Universidade de São Paulo). Mas ele alerta: "Não se pode ficar muito 
afastado das discussões do país de origem, que tem questões específicas. Afinal, a filosofia 
atende a anseios culturais". Segundo Zingano, na Filosofia é aconselhável fazer doutorado 
fora, mas por um período curto, de seis meses a um ano. 
 
Mídia 
"O Jornalismo é uma profissão cuja experiência teórica tem valor relativo. É na prática que o 
profissional será avaliado", explica Rodrigo Gaspar, gerente de promoção de Educação do 
British Council. No entanto, a demanda por bolsas nessa área é muito forte no programa 
Chevening.  
 
Fabrícia Peixoto, 29 anos, foi uma das que embarcou nessa aventura depois de dois anos de 
formada e atuando na área de Jornalismo Econômico. Ela sentia que faltava uma experiência 
no exterior para se equiparar aos seus colegas de profissão. "Eu já tinha começado uma pós 
lato sensu numa universidade brasileira e parei porque achei muito fraca. Além disso, muita 
gente no Jornalismo já morou fora. É difícil quando você não se adequa ao perfil de quem 
trabalha com você. E, para cobrir bem Economia, é preciso ver como outras pessoas vivem, 
como consomem, como se vestem..."  
 
Na volta, dois anos depois, no entanto, se frustrou porque ficou um ano sem emprego fixo. 
"Aprendi muito, foi uma experiência maravilhosa, sinto que sou uma profissional mais segura 
agora. Mas percebi que o mestrado não ia me garantir um emprego, nem um bom salário", 
conta. Ela própria, no entanto, dá a dica: "Tente negociar com a sua empresa para reservar 
sua vaga até você voltar. Tive vários colegas que fizeram isso e se deram bem. Eu não fiz 
porque estava infeliz na empresa que trabalhava". Ou seja: o bom momento para ir fazer pós 
fora é quando você está bem profissionalmente, não quando está insatisfeito no lugar onde 
trabalha.  
 
Direito  
A maioria dos candidatos do programa Chevening é da área de Direito, principalmente quando 
a especialização é em Direito Internacional, ou Direitos Humanos. "Os escritórios de advocacia 
valorizam tanto isso que muitos financiam o curso para o profissional. A empresa sabe que o 
funcionário vai trazer um conhecimento acadêmico que não existe no Brasil", diz Rozanne. Mas 
há áreas do Direito que não requerem qualquer experiência no exterior, alerta Marisa, do 
Career Center. "Me refiro às mais ligadas às leis locais, que é preciso ter muito conhecimento 
do Brasil", explica. País forte na área: Inglaterra. 
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