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Com um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, é questão vital que profissionais das 
mais diversas áreas busquem cursos de atualização e aprofundamento, com o objetivo de 
manter a empregabilidade. Seja um MBA, um curso de especialização ou de capacitação, o que 
vale é aumentar o nível de conhecimento e a rede de contatos pessoais, fundamentais para 
uma boa colocação na carreira. De acordo com consultores, surgem muitas dúvidas quanto ao 
caminho certo a seguir, mas, para tirar a dúvida, a dica é unânime: o primeiro passo é traçar 
os objetivos e as posições que o se almeja alcançar.  
 
Antes de tomar uma decisão, deve-se ter uma estratégia. Gutenberg Silveira, diretor 
pedagógico do Centro de Pós-Graduação e MBA da Faculdade de Informática e Administração 
Paulista (Fiap), explica que a escolha de um curso de pós-graduação deve começar com o 
plano de carreira. O candidato deve verificar os conhecimentos que possui e, principalmente, 
quais oportunidades existem para ele na empresa para a qual trabalha. “É fundamental 
examinar o mercado, os requisitos solicitados, tecnologias, certificações e oportunidades de 
carreira. Uma vez analisados todos esses fatores, é preciso pesquisar as reais oportunidades 
de aplicar o aprendizado no emprego atual ou em um novo”, enfatiza Silveira.  
 
Dar um rumo na carreira por meio de cursos de pós-graduação não pode ser uma escolha 
aleatória, assim como não deve ser feito sem um direcionamento. A diretora da filial carioca da 
Career Center, Vera Vasconcellos, alerta que muitos jovens fazem um esforço de formação 
logo após a graduação, sem ter passado por experiência profissional e sem a clareza de como 
a profissão vai se desenvolver. “O mercado atual não quer apenas uma boa formação. Quer a 
formação aliada à experiência. Não basta ter na bagagem apenas teoria. Outro engano é fazer 
mais de um MBA, por exemplo. Buscar diversos cursos pode dar impressão de que o 
profissional não tem foco”, afirma Vera.  
 
A consultora orienta que o início da carreira deve ser complementado com cursos de 
capacitação, pois os recém-formados tendem a ser valorizados pelos conhecimentos 
específicos. Nesse momento profissional os cursos de complementação acadêmica são mais 
indicados, pois costumam preparar os alunos para que tenham uma visão geral da área 
pretendida. 
 
Alinhamento. Com a experiência consolidada, a escolha pela pós deve ser feita alinhada ao 
encaminhamento da carreira. “É importante deixar claro que a atualização deve ser constante, 
mas com foco. Todas as escolhas são boas, desde que coerentes. Se o objetivo do profissional 
for ser um alto executivo, por exemplo, precisa investir em um MBA, para aprofundamento em 
gestão de negócios e de pessoas. O que não se pode fazer é afunilar as oportunidades de 
mercado”, diz Vera.  
 
Para quem quer investir em um futuro com visão mais acadêmica, a diretora da Career Center 
enfatiza que os cursos de mestrado e doutorado são o caminho. Ainda assim, ela comenta que 
quem atua na área de negócios pode também optar por essas modalidades de curso, pois a 
exigência de aprofundamento conceitual é maior.  
 
A seleção do curso que será feito também requer atenção em relação à instituição de ensino. 
Silveira, do Centro de Pós-Graduação e MBA da Fiap, destaca que é imprescindível verificar os 
programas curriculares, visitar as instituições e, principalmente, aconselhar-se com os 
coordenadores sobre a modalidade de pós-graduação adequada à área de interesse. “Dessa 
forma, o executivo pode tirar dúvidas sobre o programa e ter a orientação sobre se o seu perfil 
está de acordo com o curso”, esclarece ele, acrescentando que é preciso lembrar que o curso 
não deve ser encarado como um meio para mudar a área de atuação, mas sim um 
complemento para ela.  
 
Quando resolveu cursar MBA de Gestão de Projetos, pela Universidade Vila Velha, no Espírito 
Santo, Marco Alexandre Nascimento de Almeida, que trabalha na Accenture, vislumbrava atuar 
nessa área, que sempre foi carente de mão-de-obra especializada. Na ocasião, trabalhava com 



gestão de equipes. “A empresa tem a política de investir em cursos MBA para seus 
funcionários. Abracei a oportunidade para me especializar no que seria meu ideal de carreira”, 
diz ele.  
 
Apesar de estar há oito anos na mesma empresa, onde atua na área de projetos, Almeida 
destaca que ter feito o MBA aumentou sua empregabilidade. “Quando se participa de um curso 
deste nível, o network é muito significativo. Recebo muitos e-mails com oportunidades em 
outras empresas”, afirma Almeida.  
 
No segmento de odontologia, os cursos de especialização são essenciais para quem deseja 
montar um consultório próprio ou atuar em uma clínica. Por conta desta exigência, Bernardo 
Fragoso investiu forte em sua carreira, indo para a Universidade de São Paulo (USP), unidade 
Bauru, para se especializar em prótese e periodontia. “Ter cursos de especialização é um pré-
requisito para se conseguir uma boa posição no mercado de trabalho. Até mesmo para se 
conseguir convênio com planos odontológicos há esta necessidade”, diz o dentista, que tem 
consultório no Largo do Machado, no Rio.  
 
Universidade. Além disso, Fragoso tem mestrado e ainda neste ano se formará doutor. “Minha 
perspectiva é fazer concurso para integrar o corpo docente de uma universidade pública. 
Minha profissão tem certo limite de idade. Por isso, preciso pensar no futuro. Atualmente, 
ministro aulas como professor convidado e almejo a efetivação. O doutorado também será a 
ponte para que eu possa dar aulas em nível de mestrado e de pesquisa”, comenta ele.  
 
Conciliar a atividade profissional com a acadêmica também é objetivo de Thiago Rodrigues, 
que hoje trabalha na área financeira de uma empresa que presta serviços aos setores de 
comércio marítimo. “Quero fazer mestrado com ênfase em finanças. O fato de ter feito MBA 
em Gestão Empresarial, pela Fundação Getulio Vargas do Rio, foi um passo importante e, com 
o mestrado, pretendo me aprofundar mais na área que quero seguir. Os dois cursos são 
importantes para atualização e para aumentar a rede de contatos no mercado”, diz.  
 
Rodrigues ressalta o aumento da empregabilidade. “Em menos de quatro meses recebi três 
novas propostas de emprego. Na turma, fiz contatos que me renderam uma vaga de gerente 
de uma distribuidora de medicamentos. Três meses depois da mudança, mais dois convites 
surgiram, uma delas a da organização que trabalho hoje”, argumenta ele.  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 14, 15, 16  mar. 2008. Carreiras, p. B-
20. 


