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o quadro de proliferação de cursos
de pós e de MBA e de procura por
eles, há algumas regras de ouro às
quais os candidatos devem estar

atentos. Antes da opção, o aluno deve verifi-
car a credibilidade da instituição educacio-
nal e, principalmente, ter certeza de que a es-
colha está alinhada às suas necessidades e ap-
tidões profissionais. Buscar informações so-
bre o seu mercado de trabalho, e por uma me-
lhor compatibilização com aquilo no qual ele
vai se especializar, também é fundamental.

Do mesmo modo, as empresas precisam es-
tar atentas às regras que lhes interessam, os ob-
jetivos e finalidades que buscam ao contratar o
profissional que tenha feito uma pós ou um
MBA. Há um número significativo destes alu-
nos que ainda fazem os cursos para engordar o
currículo ou valorizar diplomas de graduação.

“Eu diria que tem havido difusão grande
dos cursos de pós e de MBA em razão da de-
manda encontrada no mercado, e à medida
que ele se diversifica. Mas, os cuidados real-
mente são necessários, porque há um núme-
ro muito grande de escolas e cursos ruins.
Em muitos casos a ampliação da oferta de-
corrente da necessidade do mercado não foi

seguida da correspondente qualidade”, ad-
verte o professor Cláudio Felisoni, coordena-
dor de MBA da Fundação Instituto de Admi-
nistração (FIA).

O fato é que o aperfeiçoamento contínuo
nas mais diversas áreas do conhecimento é, ho-
je, uma exigência cada vez maior para os profis-
sionais que aspiram continuar a crescer e até
trocar de emprego buscando novas opções
num mercado de trabalho competitivo. Cursar
pós-graduação ou MBA é o investimento que
faz a diferença na conquista da promoção.

No boom de educação continuada vivido
pelo Brasil, e no quadro econômico que se
delineia para o país nos próximos anos, os
setores mais procurados hoje são os cursos
de especialização em engenharia civil e me-
cânica, petróleo e gás e logística e suprimen-
tos. E não apenas no eixo Rio-São Paulo, o
mais tradicional e onde o ensino atingiu
maiores avanços, mas em todos os Estados.

Também são áreas promissoras a infraestru-
tura, gestão de pessoas, o chamado 3º setor, e
as de direito internacional, previdenciário e
desportivo, devido ao fato de o Brasil vir a se-
diar a Copa do Mundo de 2014 e o Rio receber
a Olimpíada de 2016.

Evolução é recorde no número de cursos e de alunos matriculados em pós-graduação e MBA
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Os campeões atuais
entre os cursos
de especialização
são engenharia
civil e mecânica,
petróleo, gás
e logística,
suprimentos,
infraestrutura,
gestão de pessoas,
terceiro setor, e
as áreas de direito
internacional,
previdenciário
e desportivo

a contramão dos demais paí-
ses (até dos desenvolvidos)
que na esteira da crise global
desencadeada em 2008 — a
maior dos últimos 100 anos —
entraram em recessão ou es-

tão prestes a entrar, o Brasil, ao manter-se
em crescimento econômico, vive um dos
maiores boons na educação continuada em
sua história. Há uma ampliação nunca vista
no número de cursos e de alunos matricula-
dos em pós-graduação e em MBA.

As taxas de crescimento nacional, de 7,5%
em 2010 e de até 3% segundo as estimativas
para 2011 — o índice oficial será divulgado em
março pelo IBGE —, exigem capacitação cada
vez maior dos profissionais para enfrentar as
demandas do mercado de trabalho. Nos últi-
mos nove anos o país gerou mais de dois mi-
lhões de empregos por ano, em média, com re-
flexos no crescimento da procura também por
profissionais com maior qualificação e mais
tempo dedicado à preparação na carreira.

Nesse quadro, ampliaram-se as pressões e
as tentativas para que o país supere um de seus
mais aflitivos gargalos (ao lado das deficiên-
cias da infraestrutura), o da carência de mão
de obra qualificada. Os cursos de pós-gradua-
ção e de MBA revelam-se um caminho cada
vez mais importante de acesso às oportunida-
des e ao crescimento na carreira profissional.

“Há uma pressão muito grande do merca-
do no sentido de absorver profissionais com
maior tempo de ensino. Nas contratações as
empresas estão claramente dando preferên-
cia aos profissionais com pós ou MBA, com
mais tempo na escola, aos que não têm, ou
têm menos tempo. Quem tem ganha pontos
na disputa com os que não têm”, observa o
professor Cláudio Felisoni, coordenador de
MBA de Negócios do Varejo da Fundação Ins-
tituto de Administração (FIA).

Presidente do Jockey Club de São Paulo
por seis anos, o empresário Márcio Toledo, do-
no da Global Telecom — e sócio do Interbanc
Investimentos —, em termos de contratações,
não precisou ter este tipo de preocupação es-
pecífica. Sua Global, empresa voltada para a
área de telecomunicações, requer nível de
instrução intermediária de seus funcionários.

Mas, Márcio — marido da senadora Marta
Suplicy (PT-SP) — é o primeiro a reconhe-
cer que o fato de um de seus sócios e outros
executivos terem MBA alavancou o cresci-
mento da empresa fundada há 20 anos, e
que hoje conta com 800 empregados. “Ter
um sócio com MBA fez a diferença”, diz.

Ao mesmo tempo em que as opções de pós e
MBA se multiplicaram significativamente no
país nos últimos anos, confirmando um pro-
cesso que vinha se delineando desde os anos
1990 — acentuado com a estabilidade econô-
mica trazida pelo real — também as próprias
empresas passaram a dedicar maior atenção à
formação de seus profissionais e a dos futuros.
Trata-se da busca de maior capacidade de
análise, decisão e gestão num processo que va-
loriza os que já tenham experiência na carrei-
ra para aproveitar melhor o tempo de estudos.
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Nas contratações,
as empresas dão
claramente
preferência aos
profissionais
com pós ou MBA,
em detrimento
daqueles com
menos tempo
de estudo

Claudio Felisoni
Coordenador de MBA da FIA
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 29 fev. 2012, Caderno E, p. A2.




