
Dar continuidade à graduação
é um caminho praticamente
obrigatório para quem deseja

traçar uma carreira sólida e ascen-
dente. E, diante de um mercado
cada vez mais seletivo e saturado,
destacam-se aqueles que se mos-
tram capazes de não apenas adquirir
conhecimento, mas aliá-lo a deter-
minados diferenciais, que podem
ser conseguidos por meio de pós-
graduação, MBA ou mestrado, por
exemplo. Mas com tanta disponibili-
dade, como decidir qual curso fazer?

Os especialistas são unâni-
mes em apontar os fatores que

precisam ser avaliados antes de
escolher um curso: objetivo na
carreira, tempo de atuação no
mercado, perfil do profissional,
tempo e recursos financeiros
disponíveis. "A pessoa precisa
saber se quer ser um gerente ou
se pretende partir para a área
acadêmica", alerta a vice-dire-
tora da Faculdade de Economia
e Administração da Pontifícia
Universidade Católica (PUC)
de São Paulo, Elisabete Adami
Pereira dos Santos.

Para quem sai da faculdade e quer
se preparar para enfrentar o mer-

cado de trabalho, o mais indicado
são os cursos de pós-graduação
com temas mais abrangentes,
como os de gestão. "Eles darão uma
boa base ao profissional, aprofun-
dando os conceitos da graduação e
abrindo um leque maior de opor-
tunidades no mercado", observa a
especialista em educação continu-
ada da Universidade de São Paulo
(USP), Tânia Casado.

A pós-graduação ainda é uma
boa opção para os profissionais
que cursaram a graduação em ins-
tituições não tão reconhecidas no
mercado, pois ajudam a qualificar
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Distorcido do
modelo norte-
americano, o MBA
ainda é o queridinho
do mercado quando
se fala em educação
continuada

o currículo. Para o superintendente
dos cursos de educação continu-
ada da Fundação Getúlio Vargas
(FGV), Paulo Lemos, a pós é válida
por dar ao aluno uma forte base
em gestão, além de poder ser apro-
veitada em diversas áreas. Caso o
profissional já tenha ingressado
em uma vertente de trabalho mais
específica, como a financeira, por
exemplo, são indicados cursos

mais focados. "Nesses casos, não
há como ficar sem pós-graduação,
já que as empresas querem fun-
cionários diferenciados", alerta a
especialista da PUC.

Importados de um modelo

norte-americano, mas de forma
distorcida, os MBAs -Master of
Business Administration- ainda
são os queridinhos do mercado,
quando se fala em educação con-
tinuada. "No Brasil, copiamos o
modelo do MBA executivo, que
é um curso para quem se forma,
vai para o mercado de trabalho e
não faz o MBA original, que dá o
título de mestre, mas precisa se
especializar", observa o superin-
tendente da FGV.

Dessa forma, o nosso MBA é
mais compacto, com uma carga
horária menor que a do mestrado,
por exemplo, e com grade cur-
ricular que mistura disciplinas
teóricas e práticas. "Com raras
exceções no País, os cursos nada
mais são do que especializações
com o nome de MBA, como se
fosse uma marca da moda. Tanto
que eles não dão título de mestre",
critica Paulo Lemos.

Embora tenha um perfil inte-
ressante, o MBA é indicado para
profissionais que já estão no mer-
cado, por ser um curso feito para
acelerar a carreira. Mas como são
cursos de longa duração, de um
ano e meio a dois, e demandam
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um alto investimento, é preciso
levar em conta se os conhecimen-
tos que serão adquiridos nas aulas
são necessários nesse momento
ou serão utilizados nos próxi-
mos cinco anos. Caso contrário,
é melhor esperar.

Se a decisão já está tomada,
o próximo passo é selecionar

uma boa instituição, pois muitos
certificados ainda não são reco-
nhecidos pelo MEC. "Há MBAs
de 120 horas. Isso não existe. Eles
precisam ter de 360 a 500 horas",
alerta Tânia Casado.

O Ministério da Educação
afirma que os cursos de pós-
graduação lato sensu, incluindo
os MBAs, precisam ter a duração

mínima de 360 horas. Já as espe-
cializações ou cursos de extensão
têm, em média, apenas 120 horas.

O mestrado acadêmico ainda é
a opção mais indicada para quem
deseja dar aulas ou se enveredar
pelo campo da pesquisa. É um
curso que necessita de dedicação
em tempo praticamente inte-
gral, demanda uma bibliografia
extensa e específica e muita pes-
quisa, afinal, o objetivo é tornar-
se mestre em um determinado
assunto.

No entanto, o quadro muda
em relação aos profissionais
que ocupam cargos de executi-
vos ou gestores das empresas.
Justamente por ser bastante
denso, o mestrado acadêmico é
praticamente impossível de ser
cursado por aqueles que não têm
condições de determinar horários
mais rígidos em seus empregos.

Uma importante alterna-
tiva surgiu há alguns anos no
País: o mestrado profissional.
Ele demanda menos literatura
especializada que o primeiro e é
focado na formação de pessoas
altamente qualificadas para o
mercado de trabalho. No corpo
docente, nem todos precisam
ser doutores, já que algumas
aulas são ministradas por téc-
nicos de ponta que trabalham
no mercado. Na descrição, ele
pode até parecer um MBA, mas
é bem mais rigoroso, pois passa
por avaliações, tem título de
reconhecimento nacional e dá
a possibilidade de fazer um dou-
torado posteriormente.

Uma portaria da Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (CAPES),
publicada em junho deste ano,
regulamenta os mestrados pro-
f issionais, com a obrigação de
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um t r a b a l h o de conclusão, que
pode ser uma consul tor ia , um
conjunto de artigos publ icados
na i m p r e n s a , uma dissertação
ou uma patente, por exemplo.

Para Elisabete Adami, o mes-
trado profissional dará mais
v i s ib i l idade à área acadêmica,
most rando que os mestres, na
verdade, são profundos conhe-
cedores e não apenas teóricos.
"Esse curso também trará do
mercado muita gente boa, que
não t i n h a tempo para dedicar-
se aos estudos. São executivos
e gestores de ponta no ambiente
u n i v e r s i t á r i o . Isso é mu i to enri-
quecedor", destaca. se propõe a ser algo entre o MBA e

o mestrado, mas a inda não achou
seu espaço."

O gerente de f inanças Maurício
Nagy, da Page Personel, que
trabalha com o recrutamento
de prof iss ionais especializados,
explica que as empresas têm
exigido, na mesma proporção,
pessoas com pós-graduação e
com MBA, ao contrário dos que
possuem mestrado, que a inda
não conseguem ser absorvidos
pelo mercado. "Independente da
área que se escolha, o importante
é se aprofundar para conseguir
um diferencial entre os milhares
de estudantes que se formam
todos os semestres", aponta.

Como a segmentação dos cur-
sos de educação continuada é
cada vez maior, o conselheiro do
CRA-SP aponta para a necessi-
dade de o profissional não se
fechar em um único tema. E faz um
alerta especial em relação aos pro-
fissionais da área administrativa:
"O adminis t rador precisa ter, antes
de qualquer coisa, a visão geral de
toda a organização. Mesmo que
caminhe para o marketing, pre-
cisa saber como esse produto é
distr ibuído e como está a parte
financeira da empresa. Há de se
especializar, mas sem esquecer
que o administrador é o único
profissional formado para geren-
ciar empresas."

Já o professor Hamil ton Luiz
Corrêa, conselheiro do CRA-SP e
professor da Faculdade
de Economia e Admi-
nistração da USP,
observa que o mes-
trado profissional
a inda precisa encon-
trar o ponto certo entre
a parte teórica e a área
prática do seu conte-
údo. "Acho que ainda
não está def in ido o
nicho de operação
dessetipodecurso. Ele
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