
Graduação amplia horizontes profissionais 
 
Embora em algumas áreas de atuação o diploma de curso superior seja item essencial para os 
executivos, ainda hoje não é raro encontrar profissionais sem formação acadêmica ocupando 
posições importantes em algumas corporações. Mas essa situação tende a se tornar cada vez 
mais rara, devido principalmente ao crescente nível de exigência do mercado. Hoje, mais do 
que talento para comandar uma equipe, trazendo receita e resultados, os profissionais 
precisam estar sempre atualizados e, nesse contexto, um curso de graduação é só o primeiro 
passo.  
 
Uma prova de que as oportunidades para os profissionais sem diploma tendem a ser cada vez 
mais escassas é a valorização crescente dos executivos com curso superior. De acordo com 
uma pesquisa encomendada pelo Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos 
de Ensino Superior no Estado de São Paulo (Semesp) à empresa Franceschini Análises de 
Mercado, 72% dos 724 jovens recém-formados consultados tiveram aumento de salário, 
enquanto 69% mudaram de cargo ou de empresa após a conclusão do curso.  
 
O levantamento, que ouviu 1.431 profissionais de empresas do Estado de São Paulo, mostrou 
que a educação superior resultou em um aumento salarial médio de 55% para cerca de 75% 
dos jovens profissionais entrevistados, logo após o curso ou no ano seguinte à sua conclusão. 
"Os resultados indicam a necessidade de um curso superior para alavancar uma carreira", 
resume o presidente do Semesp, Hermes Ferreira Figueiredo.  
 
Conforme o estudo, 86% dos entrevistados incluindo jovens profissionais e funcionários de alto 
e médio escalão são egressos de instituições particulares. Além disso, 90% dos funcionários 
recém-formados e 93% dos profissionais com até 25 anos que atuam nas grandes 
organizações de São Paulo saíram de escolas de ensino superior particulares.  
 
A pesquisa ainda mostrou que a instituições privadas predominam entre as escolhidas pelos 
profissionais que fazem pós-graduação. Entre os presidentes, 70% fazem pós em 
universidades particulares, contra 30% em instituições públicas (veja gráficos).  
 
Aprimoramento constante  
 
Em tempos de competição acirrada, um bom gestor deve procurar sempre agregar mais 
conhecimento, atrelando à sua carreira novas práticas de gestão corporativa. Se há alguns 
anos o mercado era dominado ao menos em termos numéricos por profissionais "mecânicos", 
que apenas cumpriam ordens com competência, hoje o mundo globalizado exige gestores com 
visão, conhecimento, perspicácia e, sobretudo, iniciativa.  
 
Para se dar bem nesse contexto, mais do que pensar na empresa para a qual trabalha, o 
executivo deve procurar visualizar e entender o mercado como um todo. A partir dessa visão 
da realidade global, o profissional pode vislumbrar o que necessita em termos de aptidões e 
conhecimentos para o exercício diário de suas funções.  
 
Em outras palavras, é preciso estar atento às novidades tecnológicas e aos assuntos que 
englobam o cargo e o departamento. Então, para buscar aprimoramento, o profissional poderá 
decidir-se pela realização de cursos de atualização ou até mesmo de uma segunda graduação 
sem dúvida, um impulso à carreira.  
 
Corrida pelo conhecimento  
 
Cientes dessa busca desenfreada por conhecimento, as instituições também investem em 
novos cursos. Segundo Figueiredo, além dos próprios executivos, as próprias universidades 
também devem estar em constante aperfeiçoamento. "Precisamos formar pessoas para serem 
empreendedores e não empregados, abrir a mente dos indivíduos para não ficarem presos 
somente ao diploma", aponta. "A graduação deve servir para navegar por qualquer área. Um 
bom exemplo: engenheiros são excelentes administradores e se aventuram em outros setores 
da empresa."  



 
Na opinião do presidente da consultoria Curriculum.com.br, Marcelo Abrileri, há muito tempo o 
diploma é uma exigência para os profissionais que ocupam cargos executivos. "A graduação foi 
um diferencial um tempo atrás, mas agora não mais", sentencia  
 
Segundo ele, mais do que completar um curso superior, o executivo de hoje deve procurar 
incluir outras habilidades em seu currículo. "A formação acadêmica é importante e deve estar 
atrelada às variações do mercado", diz. "Quando todos os carros são iguais, ganha quem for o 
melhor piloto. Por isso, nem sempre cursar uma instituição de ponta é o grande diferencial. As 
empresas buscam profissionais mais competentes e criativos, bons líderes que agreguem 
conhecimentos e valores", afirma o consultor.Hoje, a educação continuada é um dos pilares 
para construir uma carreira sólida. Isso faz com que os profissionais procurem cada vez mais 
os cursos de pós-graduação. "As organizações precisam de executivos mais preparados e com 
visão cosmopolita", indica Marco Quége, diretor geral da Business School São Paulo (BSP).  
 
Entretanto, segundo ele, as companhias hoje buscam indivíduos capazes com ou sem título. 
Com as constantes variações do mercado mundial, o que mais interessa é a capacidade dos 
profissionais de trazerem soluções inovadoras para as organizações. "Está mais que provado 
que as instituições devem preparar executivos para o mundo", sugere Quége.  
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 7 out. 2008, Empresas & Negócios, p. C9. 


