




JACQUES GELMAN "QUEM JÁ É PÓS-GRADUADO
EM ADMINISTRAÇÃO PODE SE DAR AO LUXO
DE FAZER UM MBA ESPECIALIZADO"

nem esperam um tempo de matu
ração da experiência no mercado e
partem para o MBA", afirma.
"Tenho alunos que fazem o ter-
ceiro ou quarto MBA. Hoje,
a oportunidade está para
quem está preparado",
completa.

TRAMPOLIM
"Existe a preocu-

pação de que o MBA
se torne degrau para
salários e posições
melhores na empre-
sa, mas o importante
não é ter o MBA e sim
aplicar o que aprendeu
no dia-a-dia. Vale o co-
nhecimento, a experiên-
cia e o networking que se
leva para a vida inteira",
fala Alessandro Saade,
diretor da Mercatus. Ape-
sar dessa ressalva, há um
consenso entre os entrevis-
tados para esta reporta-
gem: dar continuidade aos
estudos pode impulsionar
a carreira. "O MBA creden-
cia para ocupar melhores
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THARCISIO BIERRENBACH
"VOCÊTEM MBAS ABRANGENTES E OUTROS
MAIS TÁTICOS E FOCADOS"

posições", diz Estevão Ansel-
mo,, coordenador dos cursos
de MBA da Anhembi Mo-
rumbi. "Fizemos pesquisas re-
centes e cerca de 80% dos nos-

sos alunos tiveram aumento ou
promoção ao longo do cur-

so ou logo depois", conta
Romboli.

O mercado é mais
competitivo e exige
pessoas mais prepa-

radas. "Tem mais gen-
te aflita para fazer
algum curso e sem-
pre é possível optar
por um modelo mais
barato, curto e mal-
feito, mas a pessoa

só se dá conta disso
quando termina", fala
Bierrenbach. "Sempre
se dá um jeito com o

dinheiro, mas tempo não
se recupera", completa.

ROY MARTELANC
"GENERALISTA RECÉM-FORMADO
É ESTRANHO PORQUE ELE NÃO
TEM MATURIDADE PARA ISSO"



Mais do que uma monografia
Aprender na prática. Essa é a proposta da Mercatus. Além da monografia, os

participantes dos cursos de MBA prestam uma consultoria para micro e pequenas
empresas que se cadastram previamente. "Uma monografia é livre e não trata com

variáveis reais. Nela é possível apontar melhorias para uma empresa, que
pode nem vir a ler esse material", argumenta Alessandro Saade (foto),
diretor da escola ."Na consultoria é totalmente diferente", completa.
O aluno faz o projeto respeitando termos de confidencialidade e sob a
orientação de um professor.A escola entrega o projeto para a companhia
analisada, mas não o implanta. "Isso atende a uma questão objetiva para o
aluno e, no caso da escola, a uma questão social", afirma.

CURSOS LATU SENSO
Especialização -Também conhecidos
como mestrado latu sensu e chamados
simplesmente de pós-graduação, são
indicados para quem quer se
especializar ou atualizar em determinada
área de conhecimento. O aluno recebe
apenas um certificado que não confere
título de mestre ou doutor. Profissionais
com diploma de qualquer área podem
cursar e em certos casos é exigido que
o aluno tenha feito a graduação na área
correspondente ao curso.
MBA - Master of Business
Administration, ou mestrado em
administração de negócios, é uma
especialização procurada por
profissionais que atuam no mercado
empresarial e querem aprimorar
conhecimentos gerenciais. É preciso
dominar um idioma estrangeiro,
geralmente o inglês.Algumas escolas
exigem comprovação de experiência
profissional na área administrativa.

CURSOS STR/CTO SENSU
Mestrado - O curso forma
professores para o ensino médio e
superior com domínio de temas
específicos de áreas do conhecimento.
Durante o curso, o aluno aprofunda
os estudos em um tema de interesse
e se torna especialista. Só são válidos
os cursos recomendados pela
Coordenação de Aperfeiçoamento

de Pessoal de Nível Superior (Capes).
Na maioria dos casos, para fazer o

curso só é necessário ter um diploma
de ensino superior. Em algumas áreas, o
aluno deve ter concluído a graduação na
mesma área que pretende estudar.
Mestrado profissional -Tem como
meta proporcionar conhecimentos para
profissionais que têm como objetivo
disputar um lugar no mercado de
trabalho, em empresas públicas ou
privadas. O curso também precisa ser
recomendado pela Capes para ter
validade. Graduados, com diploma na
área de mestrado e domínio de, no
mínimo, uma língua estrangeira, podem
fazer esse tipo de curso.
Doutorado - É um curso específico
para formar pesquisadores ou
professores universitários. Os temas são
abordados com mais profundidade do
que o mestrado. O caminho mais
comum para esse curso é fazer primeiro
o mestrado. Caso a pesquisa proposta
pelo candidato seja de grande
relevância, ele pode ser aceito
diretamente da graduação. O curso
precisa ser recomendado pela Capes.
Pós-doutorado - Curso mais curto
e com foco bem definido, voltado para a
atualização de conhecimentos ou
reorientação de linha de pesquisa
desenvolvida durante o doutorado.
Aqueles que já tenham concluído
o doutorado podem fazê-lo.

Text Box
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