


A relações-públicas Bianca Efrom, 30 anos, responsá-
vel pela implantação e pelo gerenciamento da área de
comunicação da Associação Cristã de Moços (ACM) gaú-
cha, percebeu cedo que o curso de graduação pela Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) não era
suficiente para as atribuições do cargo. Faltava noção es-
tratégica e prática do negócio.

No primeiro ano de trabalho, a jovem relações-públi-
cas invadiu a sala do chefe com um pedido: uma ajuda de
custo para cursar pós-graduação em Marketing. "Não era

uma política da empresa fornecer esse tipo de bolsa. E
ainda cheguei sem nenhum planejamento", lembra Bianca,
que ouviu um previsível "não" - mas com uma brecha. A
chefia, que considerou que a relações-públicas precisava
amadurecer a idéia, pediu a ela que apresentasse nova-
mente o pedido em algum tempo.

Bianca voltou à carga depois de um ano. Dessa vez,
com um planejamento completo: listou os motivos para a
pós-graduação em Marketing e qual seria o retorno do
investimento para a ACM - além de apresentar uma planilha
comprovando que seus gastos pessoais não comportari-
am uma mensalidade alta. Ofereceu-se para custear 40%
do curso e, em contrapartida, comprometeu-se a perma-
necer por mais dois anos na empresa após a conclusão do
pós. A resposta foi positiva. Desde que Bianca fizesse a
Especialização em Marketing da Administração da Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) e que to-
dos os trabalhos fossem focados na ACM. O reconheci-
mento veio em forma de novas atribuições - a relações-
públicas passou a participar de decisões estratégicas da
Associação - e de um contracheque 25% mais gordo. "Mas
a cobrança e as responsabilidades vêm na mesma pro-
porção", pondera.
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A experiência deu tão certo que Bianca já molda uma
pupila: a também relações-públicas Caroline Capitani, 24
anos, começa em março do ano que vem o mesmo curso
da chefe. "A Bianca já havia feito o caminho das pedras,
mas também precisei provar que era capaz", sorri Caroline.



E o salário...
Emprego (quase) garantido e salários altos podem
deixar de ser sonho a partir de uma pós-graduação.
É o que comprova pesquisa da Fundação Getúlio
Vargas (FGV), coordenada por Marcelo Néri, chefe do
Centro de Políticas Sociais da instituição. Em média,
os salários dos pós-graduados são 66% mais altos que
o contracheque dos que estacionaram na faculdade.
Na Administração, a diferença beira os 100%. Entre os
estudantes de pós-graduação, a probabilidade de
estar ocupado é de 82%; na graduação, despenca

para 63%. "Um bom MBA custa entre R$ 45 mil e
R$ 50 mil. Mas esse investimento se paga. Entre os
líderes de primeira linha, todos têm - quem não tem,
está fora do time", analisa Souto, da Produtive.

O cardápio de pós-graduações oferecidas
no mercado é de encher os olhos. Na
Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), por
exemplo, estão em andamento nada menos
que 73 cursos, das mais diversas áreas. Na
Fundação Getúlio Vargas (FGV), só em Porto
Alegre são 17, na maioria MBAs. Para não se
perder na miscelânea de cursos oferecidos,
é preciso saber qual o foco que se quer dar
na carreira, além da experiência de mercado
atual. "A seleção para a pós-graduação passa
forçosamente por uma entrevista com os
diretores do curso", explica Sérgio Checchia,
diretor-geral da Escola Superior de
Propaganda e Marketing (ESPM) gaúcha.
Na entrevista, é feita a análise do currículo,
além das aspirações futuras do aluno.
Na Universidade do Vale do Rio dos Sinos
(Unisinos), a entrevista também faz parte do
ingresso do aluno. "Um MBA deve ser cursado
por quem já tem experiência de mercado,
que traga estrada para a sala de aula e
estimule a troca", analisa Marcelo Fonseca,
coordenador de MBA da universidade.
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