
Quando o assunto é carreira, qualquer deci

são errada pode ter um impacto gigantes

co. É por isso que a pressão pelas escolhas 

certas começa ainda na adolescência, quando o 

jovem opta por uma área de atuação, e se estende 

por todos os dias da sua vida profissional. A situa

ção é ainda pior nos dias de hoje, nos quais apenas 

um curso de graduação costuma ser insuficiente 

para se destacar no mercado de trabalho. Nesse 

quadro, é consenso entre especialistas que escolher 

como, quando e onde continuar os estudos é o 

segredo para atingir o topo do mercado de trabalho. 

Mas o que é, exatamente, esse topo? A 

resposta a essa pergunta varia muito de pessoa 

para pessoa e é por isso que esse questionamen

to deve ser feito antes de tentar se estabelecer a 

forma para se chegar lá. "Para quem não sabe 

aonde quer chegar, qualquer caminho serve. É 

por isso que é importante estabelecer metas e 

objetivos claros e só então decidir qual será a 

estratégia para alcançar o nível desejado", afirma 

José Roberto Martins, coaching de carreiras com 

quase 30 anos de experiência na preparação de 

executivos para o mercado de trabalho. 

Nos dias de hoje, há espaço para quase todo 

tipo de formação. As empresas precisam tanto 

de gente com altíssima especialização em cada 

um de seus processos quanto de profissionais 

com uma visão mais generalista, capazes de se 

adaptar a diferentes situações e promover uma 

interação entre os diferentes departamentos. 

Para cada um desses perfis existe um tipo de 
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formação mais adequado. É por isso que, antes 

de decidir por fazer um mestrado ou outra pós-

graduação, escolher se estudará no Brasil ou no 

exterior e de optar por uma formação de especia

lista ou tentar adquirir uma visão mais sistêmica 

do mundo dos negócios, é importante ter uma 

boa noção de onde se quer chegar. 

A formação no exterior, por exemplo, faz muito 

mais sentido quando os conhecimentos obtidos 

em outros países são realmente superiores aos 

que poderiam ser conquistados com um curso no 

Brasil. É importante, porém, conhecer a cultura da 

empresa em que se trabalha ou na qual se deseja 

ingressar, pois a vivência internacional pode ser 

algo muito valorizado pelos empregadores. "Às ve

zes, mesmo que a importância dessa experiência 

fora do país seja pequena no dia a dia de trabalho, 

algumas companhias dão grande peso a isso na 

hora da contratação, por acreditarem que ter 

morado fora traz impactos positivos no comporta

mento do funcionário", diz Martins. 

ESPECIALISTA OU GENERALISTA? 
Além desse aspecto, é importante também avaliar 

o tempo que terá que ser dedicado aos estudos, 

seja no Brasil ou no exterior. "É fundamental olhar 

para o prazo que falta para se formar e ver se 

ele se encaixa em seu plano de carreira", afirma 

Rivadávia Drummond, reitor de uma respeitada 

universidade mineira. Em alguns casos, é mais in

teressante optar por um curso de menor duração, 

mesmo que ele tenha menos peso no currículo, 

do que investir em uma pós-graduação. Isso 

acontece porque, muitas vezes, o profissional não 

consegue obter o diploma e a titulação desejados 

em tempo hábil para disputar determinada vaga 

- ao passo que um curso mais breve poderia 

preencher a lacuna do currículo, além de demons

trar interesse do candidato pelos estudos. 

Quando tempo não é problema, o profissional 

pode escolher com mais calma pela melhor for

mação. Para quem está no começo da carreira, 

o ideal é investir em se especializar, como forma 

de conquistar as primeiras posições, que normal

mente exigem um conhecimento mais detalhado 

dos processos do que uma visão sistêmica do 

funcionamento da companhia. Ter um título de 

especialista é uma forma interessante de se 

destacar, já que, com a popularização do ensino, 

apenas o diploma de graduação é considerado 

pouco por muitos gestores de recursos humanos. 

Isso é especialmente válido em áreas que têm 

obtido maior projeção na economia nos últimos 

anos, como as carreiras nos setores de petróleo e 

gás, análise de sistemas e logística. 

Esse maior foco na especialização também 

vale para quem já busca posições mais avança

das em uma empresa, mas pretende liderar uma 

área mais técnica. Nesse caso, apresentar uma 

altíssima especialização é importante, pois, para 

coordenar o trabalho de um departamento com 

perfil técnico, é fundamental que o executivo 

tenha absoluta noção de todos os processos en

volvidos em sua atuação. "Mas, mesmo que em 

menor grau, essa pessoa também deve investir 

em cursos que garantam uma visão mais genéri

ca do dia a dia da companhia, pois os problemas 

não respeitam barreiras de departamento dentro 

de uma empresa", diz Drummond. 

Ter uma formação generalista é importante 

para qualquer profissional que pretenda ocupar as 

posições mais altas em uma companhia, como os 

cargos de direção e a presidência. "O grande tru

que é buscar um equilíbrio entre conhecimentos, 

para não se tornar nem uma pessoa puramente 

técnica nem alguém que não tenha a visão de 

como são realizados os trabalhos mais elementa

res", diz Marques. Essa visão sistêmica, como é 
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chamada pelos especialistas, é particularmente 

valorizada para quem visa a cargos em áreas nor

malmente mais ligadas às carreiras de humanas, 

como marketing e o departamento comercial. 

Conforme a característica da formação 

requerida para atingir os objetivos na carreira, o 

profissional deve escolher o tipo de curso. Nor

malmente, as pessoas optam pelas pós-gradua

ções lato sensu, que não conferem ao formado 

nenhuma titulação específica, como mestre ou 

doutor. Nessa categoria, incluem-se os cursos de 

especialização e os MBAs. Esse tipo de formação 

tem a vantagem de, normalmente, apresentar 

duração mais curta e de ser mais voltada às 

necessidades do mercado. "Esses cursos se 

difundiram muito nos últimos anos", afirma 

Drummond. Com essa popularização, é funda

mental que o candidato tenha alguns cuidados 

extras, como investigar o histórico da instituição 

de ensino, para garantir que o investimento traga 

resultados positivos para a carreira. 

Mais tradicionais, as pós-graduações stricto 

sensu são aquelas que outorgam ao formado 

uma titulação de mestre ou doutor. Em geral, 

essa formação é buscada por quem deseja se 

aprofundar em um determinado assunto. Para 

obter o título, é necessário que o aluno estude 

o tema a fundo e, no final, apresente uma mo

nografia sobre a pesquisa. "Como é um tipo de 

estudo que requer uma dedicação muito maior, 

às vezes chegando a inviabilizar que se continue 

trabalhando durante o período de formação, 

ele acaba sendo escolhido apenas por aqueles 

profissionais que precisam realmente de um 

conhecimento muito amplo sobre um assunto 

bastante específico", diz Marques. Em geral, 

essa formação é mais voltada para aquelas pes

soas que pretendem seguir carreira acadêmica 

ou se dedicar à área de pesquisa. 
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Uma opção para quem deseja fazer um 

estudo mais aprofundado de determinada área 

do saber, porém não tem perfil para a carreira 

acadêmica, são os mestrados profissionais. A 

portaria do Ministério da Educação que criou 

esse título aponta que os mestrados profissio

nais devem ter algumas diferenças básicas em 

relação aos voltados à carreira acadêmica. A 

mais importante de todas essas especificidades 

é a possibilidade de que o trabalho de conclusão 

de curso não seja uma dissertação. Sendo assim, 

é possível que o aluno apresente a conclusão de 

suas pesquisas de uma forma menos teórica do 

que ocorre nos mestrados tradicionais. Entre os 

formatos aceitos para os trabalhos finais, estão, 

por exemplo, projetos técnicos de novos produtos 

e o desenvolvimento de softwares e aplicativos. 

CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS 
No passado, essa modalidade de formação era 

mais voltada aos graduados na área de exatas, 

mas isso vem mudando, com a criação de diver

sos programas de mestrado profissional voltados 

para outros campos do saber. Hoje, a quantidade 

de mestrados profissionais no Brasil já ultrapassa 

a casa dos 550. 0 número é mais do que o dobro 

do registrado há cinco anos, mas ainda está abai

xo do potencial desse mercado. "No Brasil, esse 

tipo de formação ainda está engatinhando, mas 

já é muito comum em outros países. Nos Estados 

Unidos, por exemplo, os doutorados profissionais 

já estão ganhando bastante espaço no mercado", 

diz Drummond. Enquanto a oferta não cresce por 

aqui, o governo anunciou recentemente a inclusão 

dos mestrados profissionais no programa Ciência 

sem Fronteiras, que financia estudos de brasilei

ros em outros países. No próximo ano, o projeto 

irá oferecer 1000 vagas de mestrado profissional 

para alunos do Brasil em universidades america

nas. "É uma formação que qualifica em alto nível 

profissionais que trabalham em áreas sensíveis da 

indústria", afirmou o ministro Aloizio Mercadante, 

da Ciência e Tecnologia, no lançamento da nova 

versão do programa. 

Mais do que nunca, os caminhos para quem 

deseja crescer profissionalmente são muitos 

e, cada vez mais, democráticos. "Educação 

continuada é o grande segredo. A pessoa tem 

que ir sempre se adaptando às necessidades do 

mercado", diz Drummond. Com isso, ganham os 

profissionais, mas não só eles. Independente

mente da opção de carreira feita por uma pessoa 

e da estratégia desenhada para se atingir esse 

ponto, sempre que alguém investe em sua pró

pria educação, essa pessoa colabora um tanto a 

mais para o progresso do país - e possibilita que, 

no futuro, mais e mais gente tenha acesso ao 

topo, seja ele qual for. 
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Text Box
Fonte: Exame, São Paulo, ano 47, n. 21, p. 1-7, 13 nov. 2013. Informe publicitário educação continuada.




