
Ainda enquanto cursava a graduação, você já ou-
via pelos corredores da universidade termos um 
tanto estranhos como mestrado e MBA. Um ter-

mo pouco mais conhecido, a pós-graduação, foi mais fácil 
de deduzir o que era: uma extensão da sua vida univer-
sitária, uma continuação do que você estava estudando, 
uma etapa após. Pois então, os outros dois querem dizer 
a mesma coisa. Mas, o que será que é fazer MBA? Qual a 
diferença de pós-graduação, mestrado e MBA? Para a sua 
carreira, qual desses será o mais indicado? 
Fato é que para conseguir um lugar de destaque na em-
presa em que trabalha ou na área profissional em que 
atua, o graduado em qualquer curso precisa se manter 
atualizado. Isso é possível por meio de cursos de especia-
lização. Seja ele Lato ou Stricto sensu. 
O Lato sensu abrange uma área maior de estudo e uma 
carga horário total mais reduzida que o Stricto sensu, que 
além de ter mais horas, também foca mais no assunto es-
tudado, por isso é "estrito". 
Ao se decidir por um tipo de pós, o profissional preci-
sa basear sua escolha em um planejamento de carreira, 
com atenção às suas preferências e habilidades, e não 
somente por exigência de mercado, afinal, será no míni-
mo um ano em que precisará estudar um tema exausti-
vamente e é só o começo, já que a idéia da especialização 
é se preparar pra uma nova investida na carreira. Pense 
bem, você escolhe pra onde vai, mas depois não sabe 
quando terá novamente a chance de mudar de área. 
Eberson Luiz Federezzi, diretor da empresa de recursos 
humanos Gnetwork, dá força para que seus funcionários 
e clientes façam algum tipo de pós. "Independente da pós 
escolhida - se é mestrado ou MBA - com certeza ela fará 

muita diferença no currículo do candidato. Pesquisas in-
dicam que um ano de pós-graduação aumenta em média 
50% do salário dos profissionais". 
Uma primeira diferenciação entre MBA (Master Business 
Administration) e mestrado é que o primeiro, apesar de 
conceder título de mestre em muitos países, não concede 
esse título no Brasil. Com isso, já se pode excluir a possi-
bilidade de cursar MBA se a sua carreira pedir uma no-
menclatura como essa, por exemplo. 
Cursos de aperfeiçoamento ou extensão são a primeira das 
duas modalidades da pós. Já o mestrado profissionalizante 
faz parte do segundo dos dois seguimentos desse concei-
to. Mestrado pode ser acadêmico ou profissional, e confere 
título de mestre após a conclusão das disciplinas, da elabo-
ração de uma dissertação e sua defesa perante uma banca 
de professores. A carga horária é maior e, ao contrário da 
simples extensão, é considerado Stricto sensu. 
Ao longo da graduação, geralmente, as universida-

des oferecem a iniciação científica como incentivo para 
que mais jovens se interessem por seguir nos rumos 
da pesquisa. Para Fernando Cavalcante, a escolha pelo 
mestrado aconteceu justo quando fazia iniciação cientí-
fica, onde teve bastante acesso a materiais que seriam a 
continuidade da sua pesquisa em Química. Assim como 
Fernando, o estudante poderá ter a chance de conhecer 
a rotina de um pesquisador de mestrado enquanto ainda 
está em tempo de decidir o que fazer assim que se gra-
duar. "A Definição sobre qual curso fazer vai depender 
do objetivo de capacitação, desenvolvimento e foco de 
atuação desejada pelo profissional. Geralmente a pro-
cura por um mestrado é feita por aqueles que desejam 
atuar na área acadêmica e é um requisito básico como 
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formação mínima para dar aula na grande maioria das 
instituições de ensino superior. E um curso que dura 
cerca de dois anos e o aluno irá focar seus estudos em 
um determinado tema", pontua Jaqueline Silveira Mas-
carenhas, chefe de Gestão e Assessoria de Carreiras do 
Ibmec de Belo Horizonte. Mas esse tipo de curso vem 
ganhando novos alunos e passa a servir não apenas para 
aqueles que pensam em lecionar. "Já é possível observar 
que os profissionais que atuam em empresas como exe-
cutivo também tem buscado o mestrado como forma de 
aprofundar determinados temas na área que atuam ou 
desejam atuar", completa Jaqueline. 
O MBA, por ser um curso de formação de executivos nas 
diversas disciplinas da administração, como marketing, 
finanças, RH e contabilidade é escolhido, na maior par-
te das vezes, por aqueles profissionais formados apenas 
nessas áreas. A maior procura é por parte de executivos 
que já atuam no mercado por ser rápido, prático e apli-
cado à realidade das empresas. Para fazer o MBA é ne-
cessária a experiência mínima de três anos no mercado 
de trabalho, o que torna possível o maior aproveitamen-
to do curso, contemplando o objetivo que é preparar ain-
da mais para o mercado de trabalho. "Se o profissional 
não tiver nenhuma experiência, a troca de conhecimento 
do ambiente profissional para o acadêmico e vice-versa 
fica mais "fraco". É preciso experiência para que a práti-
ca profissional seja otimizada", contextualiza Federezzi. 
Algumas pessoas optam por não cursar MBA assim que 
saem da graduação não só pelo fato de não terem o tempo 
mínimo exigido, mas também porque ainda estão inde-
cisas sobre o futuro que querem seguir, como aconteceu 
com Mariana Grottera, formada em engenharia de pro-
dução pela Poli. "Não fiz o MBA direto quando saí da 

faculdade porque comecei a especialização pouco tempo 
depois de ter me formado, não sabia nada sobre a carrei-
ra que queria seguir. Mas já sabia que minha formação 
era muito técnica e que eu queria aprender mais sobre 
administração". Mariana ainda apontou como fator para 
ter deixado pra depois o MBA os altos valores cobrados. 
Segundo ela, a pós-graduação em administração é subs-
tancialmente mais barata que o curso de MBA em admi-
nistração. 
Em termos práticos, a divisão de tempo para fazer uma 
pós é a seguinte: o MBA pode ser apenas aos finais de 
semana, ou durante as noites em um ritmo lento para per-
mitir que o aluno trabalhe durante o dia em sua empresa 
sem atrapalhar, pode acontecer de durar dois anos se for 
uma disciplina a cada quinze dias, com carga horária mí-
nima de 360 horas. O mestrado, considerando os alunos 
com dedicação exclusiva, impõe um ritmo mais pesado, 
com aula todos os dias da semana. A duração é de dois 
anos, com carga horária que pode chegar a mil horas. 
Existe um meio termo entre MBA e mestrado, que é o cha-
mado mestrado profissional. E um pouco menos teórico 
do que o mestrado tradicional, e vem num movimento 
em direção a tornar o mestrado menos acadêmico e um 
pouco mais pratico. O porém nesse caso é que, segundo 
José Carlos Franco de Abreu Filho, Coordenador do MBA 
de gestão em saúde da FGV, o processo seletivo desse 
curso costuma ser bastante disputado, com 10 pra 1 na 
relação candidato/vaga. 
Em todos os casos, conversar com professores da graduação 
pela qual você passou, pesquisar na internet por sites indica-
dos e visitar pessoalmente os laboratórios das instituições que 
oferecem um ou outro tipo de pós são boas maneiras de você 
acertar na escolha antes de bater o martelo do saber. A ut
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Text Box
Fonte: Ser Mais, São Paulo, ano 3, n. 21, p.56-57 , 2011.




