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Aqualificação da mão-de-obra no Brasil repre-
senta hoje uma imposição, tanto para o go-
verno quanto para as empresas e os cidadãos.

Mas são estes últimos que arcam com o custo de um
curso de pós-graduação, que oscila entre 25 000 e 50
000 reais em universidades privadas. Mesmo que o
estudante consiga alguma ajuda da empresa em
que trabalha, no futuro será cobrado, na forma de
apresentação de resultados. Trata-se, além disso, de
um investimento de retorno incerto, sobretudo se o
curso for ministrado por uma instituição sem grande
nome na praça. Para completar, predominam entre
os que conseguem fazer uma pós-graduação no Bra-
sil as pessoas já colocadas no mercado de trabalho,
algumas delas casadas e com filhos, e que em nome
do progresso na carreira às vezes têm de sacrificar
uma parte do orçamento familiar e, portanto, de
seu padrão de vida. Por isso, escolher o curso certo
ê fundamental - embora tal tarefa seja dificultada
pela imensa oferta existente.

Um ano e sete meses depois de se graduar, o advo-
gado Carlos Alberto Antonaglia, de 27 anos, passou
por esse desafio quando decidiu fazer seu mestrado.
Ele ja trabalhava há quatro anos na área de fusões e
aquisições da consultoria Ernst & Young, em São Pau-
lo, mas sentiu que o que aprendera na faculdade de
Direito não lhe bastava para o ofício. A lacuna maior
estava nos conhecimentos sobre gestão de pessoal.
"A avaliação de qualquer empresa passa obrigato-



riamente pela área de recursos humanos", explica.
Antonaglia dedicou-se então a pesquisar os cursos
existentes. Imprimiu os programas, analisou cada
item para avaliar a utilidade deles em seu trabalho
e procurou conhecer a reputação das entidades de
ensino no mercado e dentro de sua própria empresa.
Além disso, quando sentiu estar perto de uma deci-
são foi procurar o diretor do curso por ele seleciona-
do para conhecer em detalhes o programa e o perfil
dos professores. "Agradou-me saber que a maioria
dos mestres era de profissionais da área, com atua-
ção em grandes firmas", relata. Só aí é que o jovem
advogado apresentou sua proposta para a empresa,
que aceitou pagar 80% da mensalidade da pós-gra-
duação dele em administração de RH. O retorno foi
compensador. Antonaglia conseguiu sua promoção
para gerente sênior muito mais rápido que a média
dos outros funcionários da consultoria.

Casos como o de Antonaglia não são muito co-
muns. A maioria dos pós-graduandos, seja no con-
ceito lato sensu (sentido amplo, em latim), seja no de
stricto sensu, voltado para o magistério, assim como
os que fazem um dos famosos cursos chamados de
MBA (sigla de Master in Business Administration),
termina as 360 horas de aula, quase sempre mi-
nistradas em dois anos, com mais dúvidas do que
certezas em relação ao seu próprio futuro. O maior
problema é que, diante da constatação de um erro,
dificilmente se poderá fazer algum outro curso, por
falta de dinheiro ou de tempo.

Para diminuir esse tipo de risco, o professor Renato
Janine Ribeiro, coordenador da Capes, Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
do Ministério da Educação, aconselha: "O primeiro
passo é o candidato saber quem ele ê e o que ele quer
ser". E exemplifica: "Se quer ser um pesquisador,
então faça um mestrado stricto sensu. Se quer ser
um profissional com especialização, então vá para
uma pós lato sensu. Mas se já está no mercado de
trabalho e procura ferramentas executivas, a solução
pode estar num MBA, ou num mestrado profissio-
nal." Segundo Janine, embora a Capes avalie apenas
os mestrados há formas de o candidato verificar a
qualidade de cursos de MBA, onde ocorrem mais
reclamações. "O problema é que a pessoa, de alguma
forma, espera sempre que alguém a proteja e há inú-
meras formas de ela mesma avaliar. Falta um pouco
de consciência", afirma.

Há também muito de ilusão a respeito do poder
de um diploma de pós-graduação de abrir portas.
O headhunter José Augusto Minarelli, diretor da
consultoria Lens & Minarelli, dá um exemplo: "Outro
dia analisei um currículo de um candidato que tinha
um MiniBA, de 40 horas. Alguém vendeu, alguém
comprou, mas é lógico que um curso desses nunca
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dará o retorno esperado". Segundo Minarelli, deve-se
também levar em conta que o conjunto da obra, ou
seja, o que o profissional faz ao longo de seu traba-
lho, vale mais do que um diploma.

As mudanças trazidas pela globalização ao merca-
do de trabalho são outro fator de peso a ser avaliado
pelos candidatos a um MBA. Hoje, por conta dessas
mudanças, um diploma conquistado no exterior
deixou de ter o antigo peso. "Assim como no Brasil,
houve lá fora um aumento muito grande na oferta de
cursos de MBA e pós, sobretudo nos Estados Unidos",
observa a headhunter Patrícia Epperlein, diretora da
Mariaca Intersearch. "Então, o gasto maior envolvido
na ida ao exterior pode não compensar, porque temos
universidades muito boas aqui mesmo no país."

Quem estiver interessado nas opções locais pode
começar sua pesquisa pelo site da Capes, na inter-
net, cujas notas dadas às instituições e aos cursos
têm caráter oficial, com a chancela do Ministério
da Educação. A avaliação é feita a cada três anos.
Em razão dela, 5% dos cursos de mestrado foram
descredenciados pelo MEC, em 2001. O percentual
caiu para 2% em 2004 e, neste ano, a Capes está em

pleno processo de aferição, mas já espera por outra
melhora no índice geral.

Embora o instituto privilegie o volume de pesquisas
realizadas, o MEC ainda não tem uma posição firmada
sobre o melhor método de avaliação. Algumas enti-
dades de ensino, diante disso, oferecem sugestões,
inclusive submetendo espontaneamente ao crivo
da autoridade os programas de seus cursos, mas por
enquanto tudo não passa de idéias aproveitáveis. O
estudante pode, entretanto, estabelecer seus próprios
parâmetros. "Um deles pode ser o de escolher o MBA
de uma instituição que tenha boa nota na graduação
e na Capes. Não representa 100% de garantia, mas se
a faculdade tem um bom stricto sensu as chances de
também ter um bom lato sensu e um bom MBA são
grandes", afirma Janine.

Os mestrados avaliados pela Capes são, em geral,
aqueles cursos de ingresso mais difícil. Na área de
Economia, por exemplo, o aluno submete-se a uma
dificílima prova elaborada pela Anpec, a Associação
Nacional dos Centros de Pós-Graduação em Eco-
nomia. Na de Administração, a prova é da Anpad,
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em
Administração. Equivalentes aos exames vestibulares
para o ingresso no nível de graduação, tais provas
ajudam na seleção das turmas de alunos, para a for-
mação de classes mais homogêneas. Recentemente, a
Capes criou o conceito de mestrado acadêmico (para
o magistério ou pesquisa), com os mesmos critérios de
seleção adotados pelos MBAs mais rigorosos.

"O profissional opta pelo MBA e muitas vezes faz um
curso sem lastro, em faculdades de segunda linha, o que
é uma perda de tempo", diz Minarelli. "MBA não pode
ser uma commodity, como algumas escolas pensam."
Ele também recomenda, assim como Janine, que um
curso de MBA seja buscado somente depois de alguns
anos de experiência profissional. "Ter alguns anos no
mercado dá vantagens ao aluno que quer aproveitar o
melhor que um curso oferece", diz Janine.

Antes de fazer o investimento, o candidato deve
pensar também em outro detalhe, tão importante
quanto o custo da mensalidade: o tempo disponível.
Um bom curso de pós-graduação aceita apenas uma
reprovação, e as faltas não podem passar de duas.
Exige, portanto, dedicação plena, além de leitura
intensiva. Para cada hora/aula, são necessárias quatro
horas de estudo. "No momento da entrevista dá para
perceber se o candidato obteve bom aproveitamento",
diz Patrícia, da Mariaca. "É só pedir a ele que explique
o programa de seu curso." Ao que acrescenta Janine:
"Desconfie do curso onde não há debate, onde o
professor fala e o aluno cala. A universidade é um am-
biente para discussão a partir de certo conhecimento".
Como se vê, o saber é um investimento como qualquer
outro. Não tem atalhos fáceis para o sucesso. •
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