
Investir em pós ajuda a crescer 
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Depois de novo curso, Samantha deu uma guinada profissional 

 
O fato de os estudantes terem uma gradução já não significa uma boa colocação no mercado 
de trabalho. Muitos se formam pensando no passo seguinte: especialização, MBA, mestrado e, 
na sequência, doutorado. Cada vez mais cedo, profissionais de todas as áreas buscam nos 
cursos de pós-graduação uma alternativa concreta para alavancar suas carreiras. 
 
“O fato de ter uma gradução já não significa uma boa colocação no mercado de trabalho”, 
ressalta Genaro Galli, diretor da Área de Pós-Graduação da Escola Superior de Propaganda e 
Marketing (ESPM) do Rio Grande do Sul.  
 
Conforme a coordenadora de Pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), Carla Denise Bonan, 
profissionais já inseridos no mercado de trabalho também têm buscado ingressar em 
mestrados e doutorados com o objetivo de se qualificar profissionalmente e aumentar o 
conhecimento sobre um tema específico.  
 
Rodrigo Souto é um exemplo. Mal havia se formado no curso de Engenharia Civil da 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e já ingressava no mestrado de Engenharia de 
Produção da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs). “Tomei a decisão depois de 
notar que o mercado da construção civil, na época, estava ruim e eu tinha ainda pouca 
qualificação para concorrer a uma vaga”, explica.  
 
A decisão tomada lá no início da carreira gerou frutos para Souto. Hoje ele atua como 
Consultor de Produção de um dos estádios da Copa do Mundo de 2014. “Já fui até à China a 
trabalho. Se não fosse o mestrado, provavelmente estaria ‘lidando’ em alguma estrada perdida 
deste país”, observa. 
 
Um curso de pós-graduação também pode significar uma nova vida profissional. Em 2008, 
depois de trabalhar quase 10 anos em TV, a jornalista Samantha Carvalho decidiu mudar o 
rumo da sua carreira. “Senti que o meu ciclo como jornalista estava concluído e comecei a me 
interessar e a estudar sobre conteúdos para celular”, revela. 
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A decisão de montar uma empresa veio rapidamente, junto com a certeza de que deveria se 
preparar para o novo desafio. Fez pós-graduação em Gestão Empresarial na Escola Superior de 
Propaganda e Marketing (ESPM), em 2010. “Acertei em voltar a estudar, o mercado digital é 
muito dinâmico, e o curso ampliou esta ótica”, conta a atual diretora da Queen Mob, agência 
especializada em estratégias de comunicação e marketing para plataformas móveis. 
 
Doutorado: Chance de estudar lá fora 
 
O doutorado tem a característica de necessitar que grupos de pesquisa atuem nos objetos de 
pesquisa das teses, não apenas com inserção regional ou nacional, mas também internacional. 
Por isso, o governo brasileiro está estimulando fortemente os doutorandos a realizarem parte 
de seu trabalho no exterior.  
 
“Uma das ações efetivas foi o lançamento, em 2011, do Programa Institucional de Doutorado 
Sanduíche no Exterior-PDSE da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes), através do qual todos os cursos da modalidade de ensino passaram a ter duas bolsas 
para distribuir entre os doutorandos para o sanduíche fora do País”, explica Carlos Alberto 
Ceretta, pró-reitor adjunto de pós-graduação e pesquisa e coordenador de pós-graduação da 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). 
 
Segundo Ceretta, os cursos de doutorado devem ser vistos pelo Brasil como um dos principais 
caminhos para a independência tecnológica e capacidade de competir também por produtos 
elaborados e de grande valor agregado no comércio internacional. 
 
Mestrado acadêmico: A importância de desenvolver capacidades 
 
Em todas as universidades brasileiras cresce o interesse e a procura pelo mestrado acadêmico. 
Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufgrs), por exemplo, houve um aumento de 
5% no número de estudantes matriculados entre 2008 e 2011. O requisito para cursar o 
mestrado acadêmico é ser graduado, e na maioria dos cursos, não é necessário que seja na 
mesma área. 
 
Para o professor Aldo Bolten Lucion, pró-reitor de Pós-Graduação da Ufrgs, a principal 
vantagem do mestrado acadêmico é alavancar a capacidade de lidar com situações novas. “O 
estudante desenvolve sua capacidade de interpretar dados originais gerando novos 
conhecimentos. Essa habilidade o capacita a criar novas soluções e estratégias no dia a dia de 
sua profissão”, afirma. É comum, nas páginas das universidades, encontrar a descrição dos 
programas de pós-graduação, e escolher a área de trabalho que realmente desperta motivação 
é fundamental. “Defina a área e depois vá conversar com o orientador daquele curso para ver 
se é isso mesmo que você procura”, ensina o pró-reitor. 
 
MBA: Especialistas em gestão 
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Galli ressalta que em um processo seletivo o MBA pode fazer a diferença 
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Gerenciar a carreira profissional, trocar informações e fazer networking são algumas das 
vantagens do Master in Business Administration (MBA). Nessa pós-graduação são estudadas 
matérias relacionadas às áreas funcionais da administração: marketing, finanças e recursos 
humanos, entre outras. A modalidade de formação é destinada a formar especialistas em 
gestão empresarial e é vista de forma bem positiva pelo mercado.  
 
O aumento no número de escolas oferecendo o MBA é o reflexo do crescimento da procura de 
profissionais por este tipo de pós-graduação no Brasil. “Em um processo seletivo, o MBA pode 
ser a diferença a seu favor”, aponta Genaro Galli, diretor de Pós-Graduação da Escola Superior 
de Propaganda e Marketing (ESPM) do Rio Grande do Sul.  
 
Na hora de escolher a escola para cursar o MBA, é bom fazer um levantamento e ver quais 
instituições possuem referência no mercado. “Os gestores de RH das empresas também levam 
isso em conta na hora de avaliar os candidatos”, revela Galli. Para cursar o MBA, além da 
graduação, algumas escolas pedem experiência em gestão.  
 
Mestrado profissional: Estudo direcionado ao mercado 
 
Se você procura um curso voltado ao mercado de trabalho, a opção indicada é o mestrado 
profissional, que tem ênfase na aplicabilidade técnica e na flexibilidade operacional. O objetivo 
é agregar competitividade e aumentar a produtividade em empresas e organizações públicas e 
privadas. Para o professor João Hobuss, diretor do departamento de pós-graduação da 
Universidade Federal de Pelotas (UFPel), a vantagem é o alto nível de qualificação adquirido 
em função do rigor metodológico.  
 
A diferença fundamental do mestrado profissional para o acadêmico é a capacitação no 
exercício da prática avançada. “Ele busca a solução de problemas, bem como a geração e 
aplicação dos processos de inovação”, explica Hobuss. 
 
Especialização: Diferencial no mercado 
 
A especialização tem o objetivo específico de formação profissional. São cursos destinados ao 
treinamento nas partes que compõe um ramo de atividade. De acordo com o professor Evaldo 
Antonio Kuiava, Pró-Reitor da Universidade de Caxias do Sul (UCS), a pós-graduação é 
importante para aqueles que pensam em se reciclar. “Tendo em vista que o mercado hoje é 
competitivo, facilita o ingresso nas empresas, tanto para os que iniciam a carreira como para 
os que desejam mudar de emprego”, analisa.  
 
O pró-reitor dá dicas: “Em primeiro lugar, é preciso ter foco, analisar a sua caminhada pessoal 
e profissional para ver onde precisa se aperfeiçoar. Depois, escolher um curso compatível com 
o seu projeto, bem como optar por uma instituição de credibilidade.” Kuiava explica que no 
Brasil aumentou a demanda por especializações. “Hoje, muitos dos que haviam parado de 
estudar estão voltando para se atualizar e, com isso, conseguir manter-se no emprego”, 
revela.  
 
Fonte: Jornal do Comércio - RS. [Portal]. Disponível em: 
<http://jcrs.uol.com.br/site/especial.php?codn=94877>. Acesso em: 1 jun. 2012. 
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