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Livros debaixo do braço
e a busca por um

diploma ainda pouco
ambicionado por quem

atua nos escritórios.
Os executivos

voltam aos bancos
acadêmicos e

apontam que o
mestrado vale,

sim, para o
mundo dos
* negócios
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Antes visto como algo
reservado para acadêmicos,
cursar uma pós-graduação e se
tornar mestre ou doutor
começam a ter valor para as
corporações. Homens
engravatados e mulheres de
tailleur discutem gestão, mas
também complexas
metodologias de pesquisa.

Para esses executivos, muitos
já com um MBA no currículo, é
possível obter novas habilidades
nos cursos acadêmicos. O preço,
como sempre, é dividir a rotina
de seminários e aulas com a
correria do mundo corporativo.

Muitos deles achavam que
nunca mais voltariam a
estudar. Cláudia se graduou na
Escola Superior de Propaganda
e Marketing (ESPM) em 1986.
Formada, trabalhou em
marketing, produção e
roteirista, entre outras
funções. Com 14 anos no
mercado, fez um MBA em
comércio eletrônico pela
Fundação Instituto de
Administração (FIA). Era o
auge da internet no País. Um
mês após o início do curso, em
junho de 2000, Cláudia foi
contratada pela Unisys (onde
está até hoje), que à época
estabeleceu o mercado on-line

como um de seus focos
de atuação.

Escolher um MBA, como
Cláudia fez nove anos atrás,
sempre foi a opção natural da
maior parte dos executivos
interessados em evoluir na
carreira corporativa. Querem
melhorar a capacidade de
gestão e trocar experiências do
dia-a-dia corporativo com
outros executivos com
carreiras promissoras.

custos, excelência operacional e
gerenciamento de equipes.
Também aprendeu a buscar
informações para criar
estratégias em consultorias
como Gartner, IDC e outras. A
$eu favor, tinha os instrumentos
de marketing que aprendeu na
faculdade e nas duas décadas de
experiência no mercado. Com os
dados na mão, ela pensava em
maneiras para atingir
determinado público e vender

No MBA de Cláudia,
metade dos integrantes vinha
das áreas de engenharia e
tecnologia, o que a. ajudou a
entender melhor os assuntos
técnicos da Unisys. Aprendeu,
por exemplo, como soluções de
business intelligence e data
centers ajudam no negócio
de cada cliente. O MBA a
ajudou a chegar no posto
que ocupa atualmente.

Agora, muitos executivos se
perguntam qual o próximo
passo. Cláudia conheceu práticas
de gestão como controle de

uma solução. Ainda assim,
era como se tivesse chegado
ao seu limite.

A rotina fez Cláudia sentir
que era hora de mudar. Ela
queria ser mais rápida e
eficiente nas tarefas do
dia-a-dia e pensou em cursar
um segundo MBA. Pesquisou
sobre as opções de cursos que
incluíam marketing, mas
achou pouca diferença do
primeiro que fez. Conversou
com colegas, inclusive da
própria Unisys, até resolver
cursar um mestrado.
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Cláudia já deixou de ser
uma exceção. O professor
Gutenberg Silveira, diretor do
centro de pós-graduação da
FIAP, defende a idéia de que em
determinado momento da
carreira o executivo precisa de
mais do que apenas um MBA.
Ele próprio, como diretor de
projetos da CPM Braxis, tem
dois MBAs e ainda cursou
mestrado e doutorado. Agora,
quer o título de PhD.

O mercado de ensino já se
adaptou a nova demanda. A
Fundação Dom Cabral (FDC),
por exemplo, oferece turmas
de mestrado profissional em
administração para ex-alunos.
Há 25 vagas, criadas em
parceria com a PUC de Minas
Gerais, mas a oferta ainda é

dez vezes menor que as vagas
de MBA abertas pela FDC
todos os anos, Segundo a
coordenadora da instituição
Silene Magalhães, o foco 6
para o profissional que
trabalha no mercado
corporativo. Mas, pelo menos
por enquanto, a procura ainda
é maior entre profissionais
experientes que pensam
simplesmente em dar aulas.

Algumas instituições de
ensino que adotaram a
estratégia há mais tempo
percebem uma evolução na
procura. O instituto de
Pesquisas Tecnológicas (IPT),

ligado à
Universidade

de São
Paulo,

criou em 1998 o mestrado
profissional em engenharia
da computação. Mario Miyaki,
coordenador do IPT, relata
que metade das 70 vagas
é preenchida por profissionais
com função gerencial
onde trabalham.

Eles entram no mestrado
porque em algumas áreas
não basta conhecer gestão -
para desenvolver um sistema,
por exemplo, o gestor precisa
conhecer a metodologia que
está sendo utilizada. Foi assim
com Wellington Durães, que há
um ano é gerente de projetos
da Microsoft Brasil. Ele teve
aulas com Mario no IPT e se
formou em maio do ano
passado. Ele nem fez MBA, foi
direto para o mestrado.
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WelJington vem da área
técnica, na qual atuava com
programação e desenvolvimento
de software. Ele escolheu
mestrado porque sabia que, para
atuar com projetos, precisava
saber mais de pesquisa que de
gestão. Para ele, a lacuna da
gestão foi suprida pela
capacidade analítica
desenvolvida na especialização.

Maratona
Para os profissionais

mais experientes, escolher o
mestrado a esta altura da
carreira pode parecer um desafio
ainda maior. Depois de décadas
passadas em bancos de escola e
mais um bom número de anos
sem estudar, a volta à escola
pode parecer assustadora.

Em 2005, Cláudia começou o
mestrado. Pela frente,
enfrentaria uma maratona
maior do que no MBA, que é
desenhado para o profissional de
negócios e oferece uma carga
horária mais flexível. Dessa vez,
a executiva chegou a ir algumas
vezes para o campus da PUC no
bairro paulistano de Perdizes de
noite, depois do trabalho. Mas a
maioria das aulas teve de ser
encarada mesmo de manhã ou
de tarde. A Unisys, que tem
outros mestres e doutores no
seu quadro de funcionários,
apoiou o esforço da gerente.
Cláudia precisou trabalhar boa
parte do tempo fora da empresa.
Nos intervalos entre uma aula e

outra, falava ao celular com
colegas para conseguir ficar a
par dos acontecimentos da
companhia e tomar decisões.
Quando chegava em casa,
corria para checar os e-mails
no notebook.

Foi assim por quase quatro
anos (hoje a PUC limita o

tempo do mestrado em dois
anos e meio). Freqüentou aulas,
montou seminários, foi a
conferências e escreveu artigos.
Durante os anos de correria,
Cláudia dedicou os finais de
semana aos livros. Quando
algum colega pergunta a
Cláudia se deve fazer um



mestrado, ela Jogo pergunta se
tem filhos, cachorro e apoio
da empresa. Para enfrentar
essa correria, é preciso ter
um bom motivo.

Analista de sistemas por
formação, a executiva Christiane
Quadros completou 23 anos no
setor de tecnologia e está prestes
a recomeçar os estudos. Em
2009, pretende iniciar um
mestrado em governança da TI.

Depois de alguns anos no
meio de micros, servidores e
cabos, Christiane se especializou
em redes em 1995, prestou
consultoria na HP e partiu um
MBA. Há um ano e meio ela é
gerente-sênior de projetos da
Accenture no Brasil e ainda dá
aulas na Fundação Instituto de
Administração (FIA).

Sim, lecionar motivou
Christiane a fazer o mestrado,
mas não pelo motivo mais
banal de lecionar ainda mais.
Ela foi obrigada a estudar ITIL
na sala de aula com os alunos,
conhecimento que acabou sendo
útil na Accenture. E passou a
acreditar que gastar entre dois e
quatro anos em uma dissertação
aumenta o foco, raciocínio
estruturado, domínio do
assunto e melhora a capacidade
de expor suas opiniões com
firmeza. Para a executiva, o
mestrado vai melhorar o
desempenho na Accenture.

Por enquanto, a opinião de
executivos como Christiane
ainda não prevalece nas

empresas. Mario, do IPT, ressalta
que, quando precisam de um
profissional para tocar projetos
que exijam maior nível de
pesquisa, contratam funcionários
específicos para aquela função.
Em geral, não há um
planejamento particular para
contratar mestres que
pesquisem c gerem novas
oportunidades. A preferência e o
estímulo ainda são para aqueles
com MBA.

A expectativa é que isso
comece a mudar com a geração
dos mestres profissionais que
recebeu o título recentemente,
como é o caso de Cláudia, na
Unisys. Ela ainda não mudou as
práticas de gestão, mas acha que
já conseguiu melhorar. Assim
como Wellington, a metodologia
científica aperfeiçoou a
capacidade de Cláudia em
analisar o que é válido ou não
para cada ocasião.

Um exemplo foi a
reformulação da comunicação
interna da Unisys, em que não
havia tempo nem dinheiro
para testar vários formatos.
Seguindo a metodologia usada
no mestrado, Cláudia e equipe
desenharam um modelo do
que seria a comunicação ideal.
O conteúdo considerado inútil
foi descartado logo de início,
sem perda de tempo nem
necessidade de refazer o
trabalho. Coletou informações
e metodicamente cruzou os
dados retirados das diferentes
fontes. No papel, usou o
mesmo detalhamento técnico
apresentado ao auditório
em novembro.

Depois de virar mestra,
a executiva tirou curtas
férias e, de volta, já começou
a pensar no futuro. Em
alguns anos, Cláudia quer
ser doutora.
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