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Os programas stricto sensu são 
indicados para quem quer seguir carreira 
acadêmica como pesquisador ou docente 
em universidades. O ideal é que sejam 
feitos imediatamente após a graduação, já 
que o tempo de dedicação até a 
obtenção dos títulos de mestre e doutor, 
ao todo, é de no mínimo sete anos. São 
cursos de longa duração (cerca de dois 
anos e meio para o mestrado e quatro 
anos para o doutorado), envolvem um 
processo seletivo rigoroso bem como a 
realização de uma pesquisa aprofundada -
a expressão latina stricto sensu significa 

ESPECIALIZAÇÃO: 
FOCO NO MERCADO 

As pós-graduações lato sensu 
compreendem programas de especialização 
e incluem os cursos conhecidos como MBA, 
ou Master in Business Administration. O 
Ministério da Educação estabelece que 
tenham duração mínima de 360 horas e, ao 
final do curso, o aluno recebe um certificado 
em vez de diploma. A duração dos cursos 
de especialização geralmente é de um ano 
e meio e é comum que sejam pagos mesmo 
em universidades estaduais ou federais. 

Para ingressar numa pós-graduação 
lato sensu, o candidato deve atender às 
exigências da instituição de ensino superior, 
que geralmente incluem apresentação de 
histórico escolar, conhecimento de uma língua 
estrangeira e, em alguns casos, entrevista e 
uma prova eliminatória. O processo seletivo 
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dos cursos de especialização varia 
muito de uma instituição para outra e 
não exige desenvolvimento prévio de 
projeto de pesquisa, como no caso do 
mestrado stricto sensu. Isso porque 
seu enfoque é muito mais prático 
e objetivo, voltado para a atuação 
de quem já está inserido no mercado 
de trabalho. Como o próprio nome 
diz, lato sensu significa amplo, 
generalista, algo que forneça um 
panorama geral na área escolhida. 

Os cursos de especialização, ao contrário 
dos de mestrado e doutorado, não são tão 
indicados aos recém-formados. É importante 
que o profissional tenha alguma experiência 
no mercado de trabalho para que possa focar 
nas habilidades que deseja desenvolver, e 
essa percepção só é possível após alguma 
vivência profissional. Muitos profissionais 
buscam uma especialização ou MBA quando 
sentem a necessidade de estar alinhados 
à estratégia da empresa onde trabalham, 
e é muito comum que as próprias 
empresas financiem esses cursos. 

Por terem carga horária menor e não 
exigirem dedicação em tempo integral 
como nos cursos stricto sensu, podem 
ser feitos após o expediente de trabalho, 
o que permite que sejam cursados em 
qualquer fase da vida profissional, além de 
ser possível fazer várias especializações ao 
longo da carreira. "Hoje em dia, percebe-se 
que os programas de MBA são mais 
apropriados para preparar os profissionais 
para os desafios do mundo empresarial", 
explica o professor e economista Francisco 
Amaral, mestre em administração e pós-
graduado em sistemas da informação. 

EDUCAÇÃO EXECUTIVA OU 
ESCOLAS DE NEGÓCIOS 

Segundo a executiva Célia Marcondes 
Ferraz, consultora de desenvolvimento de 
estratégias empresariais, as áreas que mais 
demandam uma pós-graduação atualmente 
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MBA PARA MARQUETEIROS 
Para os profissionais com experiência 

em marketing que desejam responder às 
demandas do mercado, existem cursos de 
MBA focados nessa área. Nos programas, 
constam disciplinas indispensáveis, como 
economia, finanças e negócios, mas 
normalmente também são oferecidas 
aulas de estratégias de mercado e 
posicionamento de marca. Antes de optar 
por uma instituição de ensino, é importante 
conhecer a grade curricular para avaliar a 
atualidade do curso e sua complexidade. 

SUSTENTABILIDADE 
E TERCEIRO SETOR 

Temas ligados à sustentabilidade e ao 
terceiro setor estão em destaque, e uma 
pós-graduação em sustentabilidade pode 
significar um aumento de 25% no salário. 
Os programas dos cursos trazem 
disciplinas que abordam negócios no 
terceiro setor e orientação de parcerias 
entre empresas e a sociedade. 

CURSOS CUSTOMIZADOS 
A formação executiva também pode ser 

feita por meio de cursos customizados 
encomendados por iniciativa da empresa. 
Algumas instituições de ensino superior 
desenvolvem programas com módulos 
para atender a necessidades específicas 

são a comercial e as lideranças 
de corporações. "Os chamados líderes 
são aqueles que ocupam cargos de 
supervisor, gerente e diretor dos diversos 
departamentos de uma empresa. Os cursos 
de pós-graduação voltados para esse 
público de alta gerência e direção executiva 
promovem o desenvolvimento de uma série 
de competências demandadas pelas 
empresas, corri enfoque na atuação e 
atualização profissional", explica Ferraz. 

Geralmente, são trabalhadas habilidades 
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de cada corporação, que podem ser 
ministrados tanto em seu espaço físico 
quanto in company. Os cursos 
customizados de formação executiva não 
oferecem o mesmo certificado de 
especialização dos cursos lato sensu, mas 
têm retorno garantido. Para Célia Ferraz, o 
retorno desses cursos pode ser medido 
rapidamente: "Um líder de equipes que 
passa por programas de desenvolvimento 
de líderes obtém melhores resultados de 
suas equipes, reduz turnover e aumenta o 
nível de satisfação dos colaboradores. Já 
nas equipes comerciais, o resultado pode 
ser medido com o aumento do volume de 
negócios e da qualidade das vendas". 

MBA GLOBAL 
Os cursos com foco internacional 

têm a proposta de apresentar um quadro 
detalhado dos negócios de nosso país 
para executivos estrangeiros e também 
capacitar profissionais brasileiros 
para atuação em outros mercados. 
A fluência em inglês é imprescindível. 

Alguns deles mantêm convênios com 
escolas de negócios de outros países e a 
metodologia de ensino é baseada em 
workshops presenciais. Normalmente, o aluno 
recebe uma dupla certificação devido à união 
entre as duas instituições. A idade média dos 
alunos é de 35 anos e é preciso ter experiência 
mínima de três a cinco anos em gerência. 
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BOLSA DE ESTUDO 
Um bom curso de MBA quase sempre 

se reverte em aumento salarial. De acordo 
com pesquisas de mercado, o ganho 
salarial médio após a conclusão desse 
tipo de pós-graduação é de 20%. Mas, 
para atingir esse aumento, o profissional 
deve encarar de um a dois anos de 
estudos, o que significa também um 
considerável investimento financeiro - que, 
dependendo do curso escolhido, pode 
chegar a 100 000 dólares (no casodas 
escolas de negócios internacionais). 

As bolsas de estudo despontam 
como uma opção para aqueles que não 
dispõem dessa quantia ou querem fugir 
de financiadoras. Elas são ofertadas por 

instituições sem fins lucrativos cujo objetivo 
é investir na formação de uma nova elite de 
executivos brasileiros. No Brasil, a Fundação 
Estudar, em São Paulo, e o Instituto Ling, 
de Porto Alegre, mantêm esse tipo de 
programa. As bolsas são extremamente 
concorridas e só quem comprova 
excelência profissional e acadêmica 
tem chance de acessá-las - ou seja, 
é preciso apresentar as melhores notas, 
além de um currículo sólido e coerente. 

O objetivo de voltar para o país e atuar 
aqui após o período de estudos é outro 
requisito para concorrer às bolsas. 
O interessado deve demonstrar 
comprometimento com o desenvolvimento 
do Brasil. Isso porque a entidade investe 
em média 1,6 milhão de reais em bolsas 
de estudo, e os benefícios do investimento 
em mão de obra altamente qualificada 
devem ser revertidos ao país. O valor da 
bolsa é definido de acordo com o mérito 
e a condição financeira do candidato, e 
pode variar de 5% a 95% do custo do MBA. 

OS SELOS DE QUALIDADE 
INTERNACIONAL 

Os programas de MBA podem ser 
avaliados por entidades internacionais de 
acreditação. Entidades como a Association 
to Advance Collegiate Schools of Business 
(AACSB), a Association of MB As (Amba) 
e a European Foundation for Management 
Development (EFMD-Equis) concedem selos 
de qualidade para instituições que estejam 
dentro dos padrões exigidos. Para receber 
o selo, a instituição de ensino é submetida 
a um sistema de avaliação que leva em 
consideração sua infraestrutura, corpo docente 
e metodologia de ensino. Cada entidade utiliza 
critérios próprios em seu sistema de avaliação. 
A grande vantagem de um selo de qualidade, 
para o estudante, é a garantia de que a escola 
acreditada atualiza e revisa seus programas 
de MBA periodicamente, e mantém uma 
coerência entre seus conteúdos e as 
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necessidades do mercado. A solicitação 
do selo de qualidade deve partir da instituição 
de ensino e sua obtenção leva em média 
dois anos. Outro critério para certificação 
é o grau de internacionalização da escola, 
ou seja, o quanto seu conteúdo está alinhado 
ao panorama internacional. 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 
Quem está empregado enfrenta um 

dilema quando pensa em dar início a uma 
pós-graduação: o desafio de conciliar os 
horários de trabalho com as aulas. Limitações 
como a dificuldade de deslocamento físico, 
incompatibilidade de horários e necessidade 
de viajar a trabalho são muito comuns entre 
profissionais que desejam aprimorar-se. 
Justamente por reconhecer essas limitações, 
muitas instituições de ensino superior 
oferecem cursos de pós-graduação na 
modalidade EAD - Educação a Distância. 
"A maior vantagem dos cursos a distância são 

a flexibilidade de horários e a possibilidade de 
dar continuidade aos estudos sem ter de estar 
fisicamente presente, além de poder escolher 
o curso mais adequado às suas necessidades 
independentemente do fator geográfico. 
Mas é uma ilusão achar que, por ser mais 
flexível, será mais fácil do que frequentar 
um curso presencial de pós-graduação", 
afirma Regina Helena Ribeiro, assessora 
em tecnologias aplicadas à educação. 

O principal fator para que o aluno 
realmente aprenda por meio de um 
curso a distância é o comprometimento. 
As únicas atividades presenciais 
obrigatórias são as provas e, em alguns 
cursos, seminários e encontros temáticos 
que ocorrem uma vez por semestre. 

A escolha por um curso a distância 
obedece aos mesmos critérios dos cursos 
presenciais: renome da instituição, corpo 
docente e tecnologias disponíveis. O custo 
médio de uma pós-graduação a distância 
é de 200 reais. Nos cursos focados em 
direção executiva, o valor médio das 
mensalidades pode chegar a 1 000 reais. 
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Uma pós-graduação 
pode suprir as 
inúmeras demandas 
de competências do 
mercado. Ela aumenta 
o networking, a 
empregabilidade e 
o salário. O professor 
Fernando Serra* 
explica o assunto 

Quais as áreas que mais 
demandam uma pós-graduação 
hoje em dia? 

Com certeza existem necessidades 
de atualização em todas as áreas técnicas, 
com o aparecimento de novos produtos, 
serviços, softwares e equipamentos, 
ainda mais com o crescimento econômico 
por que o Brasil tem passado. Áreas 
como medicina, Tl, design gráfico 
e mesmo engenharia têm cada vez 
mais necessidade de atualização. 

Entretanto, quando se pensa em 
progressão de carreira executiva, sem 
dúvida são os cursos de gestão que 
vão abrigar os profissionais das mais 
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a qualidade do curso é fundamental. 
Além disso, a atualização constante e a 
reflexão e atuação sobre as competências 
pessoais influenciam o nível individual 
de competitividade e a possibilidade de 
remuneração acima da média do mercado. 

Qual a diferença entre MBA e pós-MBA? 
A sigla MBA vem do inglês Master 

of Business Administration. Trata-se de 
um curso de pós-graduação em gestão 
de negócios. A ideia de um curso de 
MBA, além da aquisição de conhecimento, 
é a troca e o estabelecimento de 
relacionamentos pessoais. Um MBA 
consome dois anos enquanto um pós-MBA 
pode durar seis meses. São cursos para 
atualização de conhecimentos. Podem ser 
focados em atualizar o MBA, mas acredito 
que sejam mais úteis para trabalhar 
conhecimentos mais específicos que 
condizem com os desafios atuais das 
organizações: relação com o mercado, nos 
cursos de marketing; negociação, liderança, 
gestão de pessoas e inovação estratégica, 
por exemplo. O público de um MBA tem 
idade média de 25 anos, enquanto no pós-
MBA teria idade acima de 34 anos e já com 
desafios gerenciais e pessoais relevantes. 

Qual o perfil do público que procura 
cursos de formação executiva? 

No caso dos MBAs, são pessoas mais 
jovens, normalmente para conseguir o título. 
Muitas vezes, o motivo é menos nobre: ter 
um diploma que seja mais relevante que o 
da instituição na qual cursou a graduação. 
Ainda não existe uma procura tão grande 
para os cursos de pós-MBA no Brasil. 
Entretanto, acredito que essa procura 
aumente por dois motivos: o primeiro é que 
pouco enriquece um currículo ter diversos 
cursos de pós. O outro é que as empresas 
não estão mais dispostas a investir somente 
em cursos de longa duração. Tendem a 
investir em cursos de média duração. 

diversas áreas. Esses profissionais 
podem ser da área de saúde, comunicação 
ou engenharia que progridem no seu 
próprio negócio ou dentro das organizações 
e se tornam executivos. 

A pós-graduação garante 
melhor remuneração? 

Sim. Estudos mostram que, quanto 
maior o nível de instrução, maior a 
remuneração. Por exemplo, os dados 
do Bureau of Labor Statistics dos Estados 
Unidos mostram que não só o aumento 
de educação formal aumenta o nível salarial 
como também reduz a possibilidade de 
desemprego. Mas vale a ressalva que não 
basta fazer um MBA ou um mestrado, 
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Quais são os cursos 
mais procurados? 

Fizemos uma pesquisa com 
executivos de topo de grandes 
empresas (350 executivos) contratantes 
e, nessa pesquisa, eles apontaram 
os maiores desafios na busca de 
profissionais: execução da estratégia, 
inovação estratégica, desafios de 
marketing, de liderança e de pessoas. 

Quais habilidades o mercado exige 
hoje de um líder? 

A pesquisa que fizemos com gestores 
de RH aponta que existe uma lacuna de 
potenciais líderes entre 25 e 35 anos de 
idade. Eu abordo a questão do líder na 

perspectiva de Dave Ulrich, hoje o 
mais referenciado expert em liderança. 

Existe uma "equação": liderança 
efetiva = atributos x resultados. Ou seja, 
a efetividade de um líder vai além da 
demonstração de liderança, como caráter 
e competências, pois líderes efetivos 
alcançam resultados. Os atributos da 
liderança, ou proficiência pessoal, se ligam: 

• Ao seu talento pessoal - valores, 
liderança pelo exemplo, possuir e criar 
uma imagem positiva, mostrar integridade 
e capacidade para aprender com seus 
erros e com os demais. 

• Na capacidade de estabelecer uma 
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estratégia - estabelecer uma visão, ter 
noção da realidade que enfrenta e enxergar 
a mudança como uma oportunidade. 

• Em ser capaz de executar a estratégia a 
que se propõe - infraestrutura, equipes etc. 

• Em integrar capital humano - dirigir 
emoções, gerenciar o foco, compartilhar 
poder e autoridade e construir relações 
colaborativas. Os resultados que deve ser 
capaz de entregar devem ter impacto nos 
funcionários - capital humano; satisfação 
dos funcionários e consequentemente nos 
resultados organizacionais - aprendizagem 
e inovação. Também deve apresentar 
resultados ligados ao encantamento de 
seus clientes-alvo, assim como seus 

investidores, garantindo-lhes valor 
econômico e fluxo de caixa adequado. Uma 
fórmula tão simples e tão difícil de executar. 
Mais do que isso, difícil de encontrar líderes 
assim. Por mais que aprendamos sobre 
líderes e efetividade na gestão, cada vez 
mais percebemos a complexidade das 
organizações e seu gerenciamento em 
novos tempos: produtos e mercados não 
são por si geradores de vantagem 
competitiva, mas, sim, a capacidade de 
adaptação e a geração de novos produtos 
e de reinventar seus mercados. 

* O prof Fernando Serra tem doutorado em Engenharia e larga 
experiência empresarial em cargos de direção e consultoria. 
Foi professor da Unisul, FGV, Ibmec/RJ e UFRRJ. Coautor, entre 
outras obras, de Estratégia em diferentes contextos empresariais -
Fundamentos, Modelos e Perspectivas. Atualmente é diretor 
de produtos da HSM Educação 
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Text Box
Fonte: Você S/A: Caderno Especial Educação continuada, São Paulo, ano 14, n. 11, nov. 2011.




