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Sem modismos
Com a ampla oferta de pós-
graduação, os candidatos devem
ter cuidado: a escolha deve seguir
os passos da própria carreira e não
apenas as tendências de mercado
Fernanda Tripolli

N
as instituições de ensino,
os cursos de pós-gra-
duação ditam a moda.
Cabe a eles antecipar as

tendências do mercado, atrair a cada
semestre um público diversificado e
ainda valorizar a grife da escola. Mas
será que o melhor caminho para os
alunos é acompanhar as tendências?
"A escolha de um curso não é uma



questão de modismo, mas de uma
'regra de ouro', que deve se encaixar
com a carreira. O critério deve ter,
acima de tudo, lastro na vocação e
no talento do indivíduo", aconse-
lha Werner Kugelmeier, diretor da
WK Prisma Educação Corporativa
Modular.

Por outro lado, ninguém quer
desfilar por aí com um currículo da
outra estação. Nem é isso que recru-
tadores esperam dos candidatos na
hora da seleção. "O aluno precisa
sempre entregar melhores resultados
nas empresas em que trabalham", diz
Richard Lucht, diretor nacional de

Modelo certo:
para evitar gafes é
importante buscar
temas já testados no
mercado

pós-graduação da ESPM. Essa visão
é compartilhada pelo gerente de mar-
keting e inteligência de negócios da
Faap, Ivan Freitas da Costa. "Como
há excesso de profissionais pós-gra-
duados, o mercado se dá ao luxo de
exigir formações bastante focadas em
suas necessidades", argumenta Costa.

forma prática. Assim, ele consegue
desenhar estratégias com base em
referências teóricas e de práticas
testadas e bem sucedidas", analisa
Pereira.

E como não escorregar no mode-
lito? Qualquer nova tendência exige
atenção, principalmente daqueles que
não têm experiência na área. "Cursos
voltados apenas para demandas de
mercado vão e vêm, e podem ser peri-
gosos. Por estarem na moda, são mais
caros e exigem mais investimentos,
além de tempo do candidato", alerta

Cursos voltados apenas para
demandas pontuais vão e vêm.
Por estarem na moda, são mais caros
e exigem mais investimentos,
além de tempo do candidato

"Muitos profissionais optam por um
segundo, às vezes, um terceiro curso
de pós, para se manter competitivos
e para se adequar às novas exigências
de seus mercados", explica.

Fato é que a distância entre as
empresas e as universidades também
mudou. Em comparação a alguns
anos atrás, hoje as duas partes estão
em constante diálogo. "Se por um
lado as empresas precisam de con-
ceitos acadêmicos para minimizar o
rótulo de imediatistas, as universida-
des produzem pesquisas e análises
focadas no dia-a-dia empresarial",
diz Fábio Pereira, headhunter e dire-
tor da consultoria Michael Page. Esse
movimento serve de espelho para os
profissionais. "A pós-graduação ser-
ve para aprofundar o conhecimento
adquirido na graduação, mas de

Pereira. Para fugir dessas situações
e evitar que seu currículo mofe no
armário, a credibilidade da instituição
é um fator decisivo. "Deve-se sempre
buscar universidades ou centros de
ensino sólidos e, de preferência, te-
mas e cursos já testados no mercado
para não correr riscos", recomenda.

Os altos executivos foram os
primeiros a estampar no currículo
o título de gestor de negócios, lá no
início da década de 1990. A tendên-
cia seguiu entre os administradores,
economistas e profissionais de mar-
keting preocupados em se destacar
no mercado - e elevar seus salários.
Hoje, pequenos e microempresários
vêem como uma ferramenta para
administrar melhor o próprio negó-
cio. O caminho para todos eles foi o
mesmo: o MBA (do inglês Mas ter in
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Business Administration).
Nos Estados Unidos, onde surgiu

no início do século 20, o MBA é um
título oferecido àqueles que, além
de graduados na área de adminis-
tração de negócios, cursaram uma
etapa complementar. Esta, por sua
vez, focada no mercado de trabalho
e na vivência prática - itens pouco
explorados durante a graduação.
Importados para o Brasil anos mais
tarde, os cursos dessa linha ganharam
nova roupagem e adeptos.

Enquanto nas faculdades norte-
americanas são emitidos os diplomas
de mestre, aqui o MBA é classificado
como uma pós-graduação de nível
lato sensu (especialização). Ou seja,
quem ingressa em um dos mais de
nove mil programas espalhados pelo
Brasil recebe apenas um certificado
de conclusão. Por isso, não está apto a

mais do que uma simples pós-gra-
duação", analisa Kugelmeier. "É
optar por uma formação executiva
de primeira linha, com exposição de
ferramentas e técnicas comportamen-
tais, gerenciais e operacionais que
serão utilizadas na prática."

Eram exatamente essas carac-
terísticas que o produtor cultural
Marcelo Bravo queria. Com uma
graduação em Artes Visuais e cinco
anos de experiência na área de teatro,
música e dança, Marcelo precisava
de conhecimentos para viabilizar
projetos ainda maiores. "Tive acesso
a ferramentas que na prática nunca
tive, como elaborar projetos para
empresas públicas e privadas e no-
ções sobre direitos autorais", conta.
Marcelo e outras 24 pessoas - entre
atores, músicos e poetas - foram
os primeiros alunos do MBA em

Entre os cursos de pós-graduação
mais procurados, 22% são em gestão
e 10% em marketing, ambos no
formato MBA. Neles estão incluídos
temas como finanças e logística

lecionar em instituições de ensino su-
perior. Outra diferença está na varie-
dade de temas e perfil dos alunos. De
acordo com pesquisa do DataFolha
divulgada em 2007 sobre os cursos de
pós-graduação mais procurados, 22%
são em gestão e 10% em marketing
— os dois no formato MBA. Neles são
incluídos temas ligados a finanças,
logística, tecnologia da informação
e até moda.

"Quando se pensa em carreira
empresarial, fazer um MBA é muito

Gestão e Produção Cultural da FGV
(Fundação Getulio Vargas), do Rio
de Janeiro, iniciado em março de
2006. "Quem estava ali tinha como
principal objetivo abrir e gerenciar
sua própria produtora. A troca de
vivências e o networking proporcio-
naram isso", explica.

Tanto sucesso dos MBAs deve-
se também à mudança do mercado
de trabalho nos últimos anos. "Antes,
as atividades eram conduzidas pelos
profissionais de modo muito intui-

tivo", analisa Ivan Freitas, da Faap.
"Hoje, ele tem de ser um empreen-
dedor, conhecer legislação e equipes,
fazer planejamento estratégico e or-
çamentário e, ainda, pensar na carrei-
ra e zelar por sua 'marca', mesmo que
seja uma pessoa física", acrescenta.

Mas é preciso estar atento para
não criar uma saia-justa acadêmica.
Os cursos de MBA não são fiscali-
zados pela Capes (Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior), o órgão do Ministério da
Educação responsável por avaliar
e regular todos os programas de
mestrado e doutorado do país. Em
relação aos cursos de especialização,
a Capes tem somente a tarefa de
autorizar e credenciar as faculdades
que oferecem esse tipo de ensino.
Portanto, aqui o que conta é mesmo
a etiqueta da instituição, incluindo
corpo docente capacitado e instala-
ções adequadas.

O VERDE DESFILA
NOS ESCRITÓRIOS

Meio ambiente, desenvolvi-
mento sustentável, energia limpa.
As empresas aderiram ao marketing
e à política verde, e junto com elas,
seus funcionários. Pelo menos, é
assim que pensam na hora de recru-
tar novos profissionais e remanejar
aqueles que já fazem parte da equipe.
Levantamento feito pela CNI (Con-
federação Nacional da Indústria) em
2007 revelou que 95% das grandes
empresas adotaram a gestão ambien-
tal como instrumento de estratégia
empresarial. Por isso, a demanda por
técnicos em implementação de ações
na área - tanto financeira quanto ad-
ministrativa - cresceu bastante nos
últimos anos.

Se a procura aumentou, a oferta
também está maior. Instituições como
o Senac passaram a investir nesse fi-
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lão. "As áreas de meio ambiente e de-
senvolvimento social são promissoras
e a demanda apresenta crescimento
constante", explica Flávia Feitosa
Santana, diretora de pós-graduação
do Centro Universitário Senac. Só no
Estado de São Paulo, o centro oferece
mais de 19 cursos, quem vão desde
a tradicional graduação e educação
tecnológica aos programas lato senso
e stricto senso.

Apesar de recente, as escolas

que oferecem esses cursos já con-
seguiram costurar um modelo de
aluno: boa parte saiu das faculdades
de engenharia. É o caso de Lucas
Melo, formado em Engenharia de
Bioprocessamento e Biotecnologia,
pela Universidade Federal do Para-
ná, e com duas especializações e um
mestrado em Gestão Ambiental. "A
escolha das pós foi uma forma de re-
direcionar a carreira, pois a graduação
não atendeu às minhas expectativas",

conta. Com o currículo renovado, as
oportunidades de concurso público
também cresceram. "A toda hora são
abertas novas vagas para seleção. E
isso também acontece nas empresas
privadas. Hoje, quase todas possuem
um setor ou departamento de meio
ambiente. O que falta é especialista
no assunto", completa.

PARA QUEM NÃO ARRISCA
MUDAR DE ESTILO

A boa e velha combinação de
mestrado e doutorado ainda causa
ótima impressão no currículo. Ainda
mais para aqueles que anseiam a
carreira acadêmica - licenciatura e
pesquisa. A abertura de novos cursos
stricto sensu, ao contrário dos MBAs
e especializações, é mais rígida e obe-
dece às normas e avaliações do Mi-
nistério da Educação. Logo, as opções
de programas são mais tradicionais e
não variam apenas em função das
mudanças no mercado de trabalho.

"Na hora da escolha, é preciso
levar em conta o plano de carreira.
Para aqueles que precisam de conhe-
cimentos teóricos específicos, o título
de especialista já é de bom tamanho",
avalia Fábio Pereira. "Por si só, já
mostra ao empregador a preocupação
que o profissional tem em evoluir e
não se satisfazer apenas com a gra-
duação", acrescenta.

Outro ponto que deve ser colo-
cado na balança é o tempo gasto em
cada uma das opções. Enquanto os
lato sensu são programas de curta
duração, com aulas no máximo duas
vezes na semana durante 18 meses,
os mestrados e doutorados exigem
dedicação integral (no mínimo 18
e 48 meses, respectivamente). Em
muitos casos, é preciso abrir mão
do emprego para dar conta do ritmo
acadêmico. Uma decisão difícil para
os executivos.
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