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» VINICIUS MEDEIROS

E
mbora não seja funda-
mental  em algumas
áreas, investir em MBA
ou pós-graduação au-

menta sensivelmente as
chances de crescimento pro-
fissional e salarial,  aponta
pesquisa feita no ano passa-
do pela consultoria de recru-
tamento Robert Half.  O le-
vantamento, que ouviu exe-
cutivos brasileiros de alta e
média gerência, mostra que
66% dos profissionais com
algum desses dois tipos de
cursos de extensão viram a
remuneração crescer após a
realização do curso.

De acordo com o estudo
da Robert  Half ,  que ouviu
executivos das áreas de Tec-
nologia da Informação ( TI),
marketing, vendas, engenha-
ria, finanças, contabilidade e
mercado financeiro, 22% dos
entrevistados que tiveram
alta salarial após a conclusão
do MBA ou de especializa-
ções pelo menos dobraram
seus vencimentos. Além dis-
so, outros 30% passaram a
ganhar de 20% a 50% mais. 

Entre os profissionais que
viram seu salário e projeção
profissional ganharem im-
pulso está o carioca Rafael
Pina, de 30 anos, que atual-
mente trabalha no Consór-
cio Pedra Bonita, formado
pelas empresas Planav e Ma-
na, que participa do projeto
de construção do Complexo
Petroquímico do Rio de Ja-
neiro (Comperj).  Formado
em Engenhar ia  Civi l  pela
Universidade Santa Úrsula,
ele  decidiu emendar  uma
pós-graduação em engenha-
ria de tubulações na Pontifí-
cia Universidade Católica do
Rio de Janeiro (PUC-Rio) lo-
go após a formatura.

“Trabalhava em uma em-
presa de médio porte quan-
do me for mei.  Assim que
concluí a pós-graduação re-
cebi um convite da Promon
Engenharia”, conta Pina, res-
saltando que, em termos sa-
lariais,  a proposta não era
excepcional. “O salário era
vantajoso e maior, mas não
foi o que me motivou. Ali, o
que valia era o pulo de uma
empresa de médio porte pa-
ra outra maior”, relembra.

Ainda na Promon Enge-
nharia,  Pina decidiu fazer
outra especialização, dessa
vez uma pós-graduação em
montagem industrial e fabri-
cação mecânica na Universi-
dade Federal  Fluminense
(UFF). “Assim que terminei a
pós-graduação fui sondado
por um consórcio que me
oferecia um salário duas ve-
zes maior. Não pensei duas

vezes”, afirma o engenheiro.
Especialista em desenvol-

vimento organizacional da
Fundação Getul io  Vargas
(FGV ),  Sylvia  Vergara vê  a
chamada Geração Y brasilei-
ra em um movimento cada
vez maior de valorização da
educação. Neste cenário, se-
gundo ela, é natural que pro-
fissionais busquem mais co-
nhecimentos para se ade-
quar às exigências do merca-
do de trabalho e ganhar sta-
tus profissional.  “De certa
forma, as especializações es-
tão substituindo os cursos de
graduação em grau de im-
portância há algumas déca-
das”, avalia.

Mais visibilidade

Sylvia alerta que não são
todas empresas que valori-
zam cursos de especialização.
“Depende muito da estratégia
de cada organização”, ressal-
ta. Ainda assim, ela aponta as
áreas de marketing, recursos
humanos e financeira como
as que mais dão valor aos pro-
fissionais com esses títulos no

currículo. “Na contramão, is-
so pouco vale na área de TI,
onde o que realmente conta
são certificações e cursos téc-
nicos”, afirma.

Gerente do escritório ca-
rioca da Manpower Specia-
list, consultoria especializa-
da no recrutamento de pro-
fissionais de alta e média ge-
rência,  Mirelle Philomeno
acredita que quem atua nas
áreas de gestão de negócios,
controladoria, direito tribu-
tário e possui cursos de pós-
graduação e MBA ganha visi-
bilidade no mercado. 

“É mais do que uma valo-
rização salarial. O advogado
que faz MBA na área de tri-
butos, por exemplo, ganha
outro campo de trabalho, po-
dendo atuar com planeja-
mento”, avalia.

Para Mirelle, por ter uma
linguagem mais voltada para
negócios, os cursos de MBA
são muito valorizadas por
grandes empresas. “Elas un-
em teoria e prática de mer-
cado,  o  que é  ótimo.  Além
disso, muitas oferecem mó-
dulos no exterior, o que qua-

lifica também o profissional
em outro idioma”, afirma.

Escolha correta

Diante de todos esses be-
nefícios, o coordenador dos
cursos de pós-graduação em
RH da Fundação Armando Ál-
vares Penteado (Faap), Bene-
dito Pontes, ressalta que a es-
colha da instituição para rea-
lizar o curso é fundamental.
“Ela vai oferecer mais do que
conhecimento e, posterior-
mente, projeção e aumento
salarial. Os cursos são boas
oportunidade de ampliar a re-
de de contatos. Não é raro que
lá mesmo surjam convites
profissionais”, destaca, acres-
centando que a troca de ideias
é enriquecedora para a carrei-
ra de qualquer um.

Pontes reconhece, no en-
tanto, que muita gente faz
especializações apenas por
um diploma.  “Não é reco-
mendável agir dessa forma.
O curso deve ser alinhado ao
planejamento de carreira do
profissional. Sem isso, perde
o sentido”, avalia o professo
da Faap, destacando que, ao
mesmo tempo, é legítimo fa-
zer pós-graduações e MBAs
apenas em busca de projeção
e aumento salarial. “Não há
problema, mas não é preciso
ter planejamento”, afirma.

Rafael Pina seguiu à risca
os conselhos de Pontes, mes-
mo sem conhecê-lo. Segundo
ele, o primeiro curso de pós-
graduação tinha como objeti-
vo alinhar seu currículo à ati-
vidade que pretendia execu-
tar na carreira. “Sou formado
em engenharia civil e traba-
lho com tubulações, área mais
voltado para engenheiros me-
cânicos. Com a segunda espe-
cialização, ampliei ainda mais
meu campo de atuação”, afir-
ma Pina, acrescentando que,
antes de chegar ao seu em-
prego atual, atuou em outros
dois consórcios. “Do segundo
para o terceiro, a oferta sala-
rial foi ainda maior. Ao mes-
mo tempo, consórcio tem iní-
cio, meio e fim, o que não nos
permite ficar parado.”

Por isso, Pina destaca a im-
portância do planejamento
para o desenvolvimento da
carreira . “A engenharia teve
uma grande crise nos anos 90.
Hoje, existe uma lacuna nas
empresas, que têm profissio-
nais muito experientes e jo-
vens como eu. Não há pessoas
com 40 e poucos anos em car-
gos gerenciais. É raro”, diz.
“Por isso, a importância do
planejamento. Na minha área,
vejo profissionais jovens ocu-
pando cargos estratégicos. As
oportunidades estão aí, basta
aproveitá-las”, diz Pina. 

Caminho mais curto para
valorização profissional 

DESENVOLVIMENTO

LEITOR PERGUNTA

Sabia? Março é irmãozinho de Márcio, Márcia e mar-
cial. São todos filhos de Marte. Forte, valente e mau, o
deus da guerra está sempre preparado pra luta. Dia e
noite , usa armadura e capacete. Na mão esquerda, car-
rega um escudo. Na direita, uma espada. O danado a
parece de surpresa durante as batalhas, num carro pu-
xado por quatro cavalos. Fica no meio dos soldados e
ataca com vontade. Que medão! 
Em homenagem a Marte, o planeta Marte se chama
Marte. O homem que lá nasce é marciano. O terceiro
mês do ano recebe o nome de março. Judô, caratê e ai-
quidô são lutas marciais. Por quê? Há mui iiiiiii tos
anos, os guerreiros chineses e japoneses não tinham ar-
mas. Para atacar ou defender, usavam o próprio corpo.
Aprendiam, então, as lutas das guerras. Fizeram escola.
Até hoje, crianças e adultos praticam os esportes que
disciplinam o corpo e a mente. Nem se lembram que,
antigamente, salvavam vidas.

Fora, Renan 
Quem diria! O povo, antes tão cordato, mudou. Convoca-
do pelas mídias sociais, foi às ruas. Cartazes, outdoors e
passeatas tomaram contam de cidades de norte a sul do
país. O recado era um só: Fora, Renan. 

Todos protestavam contra a eleição de Renan Calheiros
para presidente do Senado. A razão: envolvido em escân-
dalo, ele renunciou ao mesmo cargo há quatro anos.
Agora volta? Qual é, Caribé? Vão longe os tempos em que
os brasileiros pareciam ter memória fraca. 

Mas nem todos recuperaram o tempo perdido. Mui-
tos se esqueceram de lição que aprenderam lá na es-
cola primária. Ela manda separar o vocativo. O termo
mais elitista da oração não se mistura aos demais
nem a pedido do papa. O ser a quem nos dirigimos
detesta confusão. Pra evitar tropeços, dá uma dica
precisa. Na dúvida, anteceda o termo de ó. Se o mo-
nossílabo couber, não duvide. Trata-se de vocativo:
Fora, (ó) Renam. Bem-vindo s , (ó) senhores da guer-
ra.  (ó)  Paulo,  estude pra passar no concurso.  (ó)
Deus, (ó) Deus, onde estás que não me escutas? Sa-
bia, (ó) Luís, eu esperava que Lincoln recebesse mais
prêmios do que recebeu. 

Xô, confusão! 
A implantação obrigatória da reforma ortográfica ga-
nhou tempo. Até 31 de dezembro de 1916 conviverão
as duas grafias — a antiga e a novinha. Com ou sem as
mudanças, certas regras não sofreram nem arranhão.
Mantêm a cara — sem tirar nem pôr. Uma delas se re-
fere aos monossílabos. Nenhum — nenhum mesmo —
sofreu alteração. 

Eis o xis da confusão. Muitos, apesar do respeito aos pe-
queninos, teimam em roubar o acento de têm e vêm . Bo-
beiam. A 3ª pessoa do plural do presente do indicativo
dos verbos ter e vir conserva o chapeuzinho. Assim: ele
tem, eles têm; ele vem, eles vêm. 

Outro caso 
O respeito aos monossílabos deixou outra herança. Con-
servou o acento de p ôr . O verbo n ão entrou no time das
paroxítonas para, polo, pelo , pera & cia. que deixaram o
acento diferencial pelo caminho. Agora, só pôr e pôde
exibem o chapéu que evita confusão: Ontem ele pôde
pôr o livro na estante. Hoje não pode. 

Sem acordo 
"Nós mantivemos intacto a forma como os direitos fo-
ram garantidos", disse Dilma aos portuários preocupa-
dos com mudanças propostas pelo governo. Não houve
acordo. Por quê? A presidente pisou a concordância. O
que nós mantivemos intacta? A forma. O feminino pede
passagem. Na dúvida, basta pôr os termos na ordem di-
reta: Nós mantivemos a forma como os direitos foram
garantidos intacta . 

Acerto que garante vaga 
Olho vivo, moçada concurseira! Cincoenta não existe.
Cinquenta só tem essa forma — com qu. 

Por que Vaticano se chama Vaticano? Morro de curiosidade.
CARLOS NOGUEIRA, RIO 

Há muitos palpites sobre a etimologia de Vaticano. Uma delas: o
polissílabo viria do latim vaticanu — nome da colina onde foi
construída a sede do papado.

Bem-vindos, 
senhores da guerra

por Dad Squarise
dad.squasisi@correioweb.com.br

RECADO

"Todas as coisas já foram ditas. 
Mas, como ninguém escuta, 

é preciso sempre recomeçar."
Gide

Dicas de
Português

Blog da Dad www.correiobraziliense.com.br

DIVULGAÇÃO

Assim que terminei a pós-graduação 
fui sondado por um consórcio que me
oferecia um salário duas vezes maior. 
Não pensei duas vezes.”

Rafael Pina
Engenheiro do Consórcio Pedra Bonita

Pesquisa mostra que há relação entre aumento salarial e conclusão de cursos de
extensão. Para consultores de RH, especializações devem ter sinergia com a carreira

PRATELEIRA

Ser gerente já foi mais fácil. No passado, esse
profissional devia ser especializado na sua área de
atuação. Hoje, o mercado exige versatilidade
desses executivos. Na obra, o autor mostra que o
objetivo de um gerente é saber agir com sabedoria,
utilizando seu conhecimento de forma ampla.
Elaborada por especialistas em gestão, o livro
apresenta as novas estruturas de mercado, normas
e informações fundamentais para o domínio de
disciplinas e as condutas que levam à eficiência,
aprofundando-se ainda na questão
comportamental e no equilíbrio desejado entre
vida pessoal e profissional.
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O gerente perfeito
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro,  1, 2 e 3 mar. 2013, Seudinheiro, p. B-10.




