
Matrícula deve estar aliada a plano  
 
Peso da pós no currículo do candidato depende da trajetória e dos objetivos profissionais 
 
O peso do mestrado profissional no currículo dos trabalhadores ainda não é um consenso entre 
especialistas em recursos humanos. 
 
Há alguns, como a diretora-executiva da Lens & Minarelli, Mariá Giuliese, que julgam que o 
mestrado tenha um pouco mais de valor do que um bom MBA. "É preciso avaliar a qualidade 
do programa e o quanto ele contribuiu para o negócio." 
 
Para outros, como o consultor de capital humano Roberto Recinella, um MBA feito em uma 
instituição de renome tem a mesma força de um mestrado profissional no currículo. 
 
"Agora, com essa nova roupagem, o mestrado está mais produtivo, mais atraente para os 
executivos", considera. 
 
Já o consultor de recursos humanos da Human Resources Fernando Montero avalia que o valor 
do mestrado está atrelado à área de atuação. "Em carreiras administrativas, ele não tem 
grande impacto, mas faz diferença quando se fala de alguém que trabalha com educação 
corporativa", compara. 
 
Projetos 
 
No entanto, em um ponto todos concordam: se não houver objetivo e um plano de carreira, a 
pós stricto sensu ficará ofuscada entre as experiências. 
 
O especialista em tecnologia da informação Marco Aurélio Filippetti, 35, tinha delineados os 
motivos que o levaram a um mestrado profissional em engenharia da computação. 
 
Além de aprofundar-se em alguns temas, queria ter uma "pós de peso" para dar mais 
visibilidade a seu currículo. 
 
"Nas entrevistas que fiz, o curso chamou a atenção. Todos os selecionadores quiseram saber 
mais sobre minha experiência", diz ele, que credita ao mestrado sua migração de engenheiro 
de redes a consultor de tecnologia e operações. 
 
O gerente de projetos Alexandre Barbieri, 35, não traça uma relação nítida entre o mestrado e 
a ascensão profissional, mas destaca que o curso é uma boa forma de aliar os universos da 
academia e da corporação. 
 
Sua dissertação aplicou a experiência adquirida na universidade à da empresa de tecnologia na 
qual trabalhava. 
 
"Pude usar conteúdos aprendidos no dia a dia", diz. 
 
Aulas dão visão crítica, diz ex-aluno  
 
Quando ainda era gerente de uma indústria de bebidas, Glauco Cavalcanti, 34, matriculou-se 
em um MBA em marketing. 
 
"O curso tem cunho informativo, e pude conhecer as últimas tendências e as estratégias da 
área." 
 
O interesse pelo mestrado profissional em gestão empresarial veio depois, quando se dividia 
entre as aulas na universidade e o gerenciamento de uma empresa de turismo. 
 
"Adquiri capacidade crítica mais apurada. Consegui ver méritos e limitações de cada teórico." 
 



Tem avaliação positiva dos dois, mas não hesita em escolher um. "O mestrado foi o melhor 
investimento da minha vida." 
 
Foco motiva mudança de versão  
 
O matemático Daniel Evangelista Régis, 30, chegou a se inscrever em um mestrado acadêmico 
em uma universidade pública. O título, argumenta ele, é quase pré-requisito para crescer em 
sua área de atuação - a de modelagem estatística em um banco. 
 
Desistiu um semestre depois. Matriculou-se na versão profissional. 
 
Segundo Régis, há duas diferenças fundamentais entre eles. O acadêmico é concentrado em 
um tema e pouco focado no mercado. O outro abrange vários assuntos e contempla o mundo 
corporativo. 
 
Há, ainda, uma semelhança entre eles. "O nível de exigência e de dificuldade é o mesmo", 
avalia. 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 13 dez. 2009, Empregos, p. 3. 


