


om apenas 25 anos, Victor Almeida já conhece o
que, muitas vezes, profissionais com farta experi-
ência levam anos para viver na pele: o gostinho de
ser disputado. Temendo as mudanças que estavam
por vir com a venda da Refinaria Ipiranga, onde
trabalhava na área Comercial, o administrador foi
à luta. Espalhou currículos por empresas e avisou
aos amigos que estava em busca de uma nova opor-
tunidade. Até aí, nada de novo. Mas Victor tem um
diferencial: ele está terminando um MBA em
Marketing na Fundação Getulio Vargas (FGV) e fez a
lição de casa que dez entre dez profissionais de Re-
cursos Humanos ensinam: apostou em uma insti-
tuição conceituada no mercado e, claro, investiu
fortemente no networking durante os 18 meses do
curso. O resultado? Duas propostas de emprego.
Quase ao mesmo tempo em que foi chamado por um
colega de aula a trabalhar com ele, recebeu o convi-
te para uma vaga no escritório da gigante da side-
rurgia Arcelor Míttal, em Porto Alegre (RS). Acabou
optando pela multinacional - onde a pós foi um
diferencial no currículo do jovem.

Victor foi selecionado por uma empresa de RH para
a única vaga na área de Vendas aberta pela Arcelor
Mittal e, de quebra, viu seu salário crescer 15% em
relação ao que recebia na Refinaria Ipiranga. "Culti-
var o networking, com colegas e professores, é funda-
mental dentro da especialização", destaca Rafael
Souto, diretor-executivo da Produtive Outplacement e
Planejamento de Carreira. Ele lembra que, tão impor-
tante quanto os bons relacionamentos em sala de aula,
é a performance do aluno em meio aos livros. "Tam-
bém é preciso dedicação, claro. As empresas pedem
indicações aos professores, e eles só recomendam os
melhores exemplares", pontua.

Outro diferencial é o conceito da instituição no
mercado. "Gastei cerca de RS 15 mil para cursar o
MBA, mas o retorno que recebi compensou o investi-

mento", compara Victor, que fez uma verdadeira varre-
dura, no ano passado, para escolher a pós. "Comparei
os currículos, os preços e a visibilidade que cada uma
tinha no mercado", explica. Na verdade, a universida-
de certa para se cursar a pós-graduação depende do
momento profissional de cada um. Mesmo cursos
conceituadíssimos podem ser considerados fracos por
executivos com larga experiência no mercado. Por-
tanto, a dica é agir como Victor: pesquisar, pesquisar
e pesquisar - além de conversar com ex-alunos e ana-
lisar o programa de ensino.

A graduação forma o clínico geral. Uma pós con-
figura o especialista. "O mercado busca profissio-
nais que já tenham a formação técnica, e que este-
jam complementando esse conhecimento", avalia
Vinícius Capellari, coordenador de Pós-Graduação
Lato Sensu da Unilasalle, que oferece 23 cursos, entre
MBAs e especializações. Para ele, o networking en-
tre os alunos é uma das principais ferramentas de
empregabilidade, já que a maioria dos estudantes
já está inserida no mercado de trabalho. "A palavra
é 'competência'. E isso inclui conhecimento, habili-
dade e atitude", completa Capellari. »



Aula de pós na UCS

Cursos voltados para
as necessidades do

mercado de trabalho

Até bem pouco tempo atrás, uma simples menção
a uma pós-graduação no currículo fazia os olhos de
um recrutador brilhar. Essa era acabou. Como não se
cansa de repetir o duble de comentarista e consultor
de carreira Max Gehringer, o MBA de hoje é o curso
de datilografia da década de 70. Ou seja: virou qua-
se uma commodíty. "Quando comecei o curso, havia
cerca de cinco turmas no mesmo horário. Quando
estava finalizando, eram 15", contabiliza Victor
Almeida, o administrador que ficou com a vaga na
Arcelor Mittal. Afinal, o que fazer para incrementar o
"curso de datilografia de luxo" e voltar a chamar a
atenção dos gerentes de Recursos Humanos?

Para a gerente de Relação do Trabalho da Aracruz,
Eloír Ambos da Silva, a especialização estampada
no currículo tem, em um primeiro momento, uma
interpretação: mostra que o candidato à vaga não
estacionou. "A companhia quer pessoas que cuidem
da carreira - e a pós indica que aquele profissional
tem um pensamento voltado para o futuro". De que-
bra, a pós indica urna qualificação técnica. A avali-
ação é levada em consideração pelos clientes do
Grupo Catho. Coordenadora de RH da companhia,
Fernanda Figueiredo comenta que as empresas pe-
dem candidatos com um bom desempenho acadê-
mico ao longo do curso, "Além disso, quem fez espe-
cialização em instituições com melhores pontua-
ções no Ministério da Educação, ou com renome no

mercado, têm maior índice de empregabilidade",
destaca. A variável conta pontos na Aracruz. "De
fato, temos algumas instituições preferidas, tanto
para a pós quanto para a graduação", revela Eloir.

A dedicação costuma compensar. Uma pesquisa
do Grupo Catho mostra que, na maior parte dos ní-
veis hierárquicos das organizações, quem tem es-
pecialização, mestrado ou doutorado recebe um
contracheque mais gordo do que pessoas que só
completaram a graduação (leia o página anterior).
Mas não adianta ter a especialização se não sou-
ber aplicar o conhecimento. "O que produz resulta-
do é saber usar o conteúdo. Já recebi candidatos
com uma formação excelente - mas para o meio
acadêmico", avisa a gerente da Aracruz.

Na Universidade de Caxias do Sul, a UCS, boa
parte dos alunos de pós-graduação já estão no mer-
cado de trabalho. Nas salas de aula, esses profissi-
onais buscam, acima de tudo, instrumentos de atu-
alização. "O conhecimento é volátil e tem prazo de
validade", sustenta Maurício Silveira, coordenador-
geral de Pós e Pesquisa da UCS. A universidade, que
através dos cursos de especialização tem caminha-
do em direção ao conceito de Educação Continua-
da, acredita que a pós-graduação funcionará - cada
vez mais - como uma formadora de pessoal, dentro
de uma idéia de constante evolução profissional.



informe especial

As universidades e o mercado
Estudar casos reais de empresas em sala de aula

já foi uma novidade. Trazer professores qualifica-
dos, diretamente do mercado, também. Mas, hoje,
são premissas básicas para as instituições de ensi-
no. O jeito,então, é descobrir como se diferenciar.
Ganham espaço pesquisas de mercado, entrevistas
com profissionais de RH e conversas com ex-alu-
nos. Vale quase tudo na tentativa de tornar os cur-
sos de especialização mais atraentes para o merca-
do de trabalho e, claro, para os executivos.

A Escola Superior de Propaganda e Marketing
(ESPM), por exemplo, tem investido em relaciona-
mentos. Sob o guarda-chuva do Centro de Integração
Aluno-Empresa, o Cintegra, a ESPM oferece um ban-
co de oportunidades de trabalho aos estudantes.
Existe, também, o Programo de Planejamento de Car-
reiro, um minicurso com headhunters - no qual o
executivo aprende a traçar os rumos do seu futuro
profissional. Para a atualização, a ESPM aposta no
evento Café da manhã com RH, que acontece uma vez
por mês e reúne dirigentes da escola, além de profis-
sionais de Recursos Humanos de grandes cor-
porações. "Cultivamos relacionamento, ouvimos a
visão do executivo e pedimos dicas de atualização
para os programas dos cursos", enumera Genaro Galli,
diretor de Programas de Pós-graduação.

Na pós-graduação do Serviço Nacional de Apren-
dizagem Comercial, SenacRS, um ousado projeto de
pesquisa mercadológica está em desenvolvimento.
Consultores das 41 unidades espalhadas pelo Rio
Grande do Sul estão levantando as lacunas de mer-
cado nas três áreas de conhecimento trabalhadas
pela entidade - comércio, serviços e turismo. Os
dados já começaram a ser compilados e devem ser
fechados até o fim do ano. "Nossos cursos não são
construídos em gabinete, mas a partir das necessi-
dades de mercado", resume Augusto Teixeira, coor-
denador da Área de Pós do SenacRS.

Adequar-se ao mercado é a aposta do Centro Uni-
versitário Feevale. O Centro de Pesquisa e Planeja-
mento da Feevale começou a desenvolver um levan-
tamento quantitativo e qualitativo com consultorias
de RH e empresários da região para fazer o

mapeamento das necessidades e, a partir daí,
reformatar os cursos. "Somos voltados ao desenvol-
vimento da região, e queremos ter um olhar mais
'agressivo'", diz Inajara Ramos, pró-reitora de Ensi-
no. A Feevale tem o hábito de visitar os egressos das
especializações nas empresas e conversar com os
seus gestores, para verificar a aplicabilidade dos
conceitos ensinados em sala de aula no cotidiano
da companhia. "O objetivo é ouvir as demandas e
aprimorar os cursos", relata Inajara. •
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