
Pós: os cursos que têm a cara do Rio 

Maíra Amori 

 

Economia criativa, turismo, petróleo e gestão de projetos são tidos hoje como os mais cariocas 

 

 
Foto de Simone Marinho/Ilustração de André Mello / Agência O Globo 

 

Que o Rio de Janeiro é famoso pelas praias, natureza e ambiente descontraído, todos sabem. 

Mas, quando o assunto é estudo, quais são os cursos que têm a cara da Cidade Maravilhosa? O 

Boa Chance perguntou, às principais universidades e instituições do estado, quais são as pós-

graduações que têm tudo a ver com o Rio — tanto pela vocação natural da cidade, como pelas 

oportunidades de crescimento na carreira que elas proporcionam. 

O resultado: as áreas da economia criativa, petróleo e gás e turismo despontam, e a gestão e 

gerenciamento de projetos também começam a ganhar espaço, em função de eventos como os 

Jogos Olímpicos e suas obras de infraestrutura, do próprio pré-sal e do crescimento do 

empreendedorismo. 

 

— Hoje, por causa dos grandes eventos, os cursos que mais têm a ver com o Rio são aqueles 

ligados à área de turismo e ao gerenciamento de projetos. Além disso, todos aqueles ligados à 

característica solar da cidade, como moda, design e outros da economia criativa — afirma 

Beatriz Balena, pró-reitora de pós-graduação, pesquisa e extensão da Universidade Veiga de 

Almeida. 

 

E a influência da cidade e das suas oportunidades na escolha de uma pós-graduação é direta, 

como destaca o coordenador adjunto de Comunicação Social do Ibmec/RJ, Eduardo Murad. 

 

— Podemos agrupar os candidatos pelos seguintes motivos prioritários: (a) aperfeiçoamento 

profissional e continuidade da formação acadêmica, (b) mudança de carreira, (c) capacitação 

para nova função dentro da empresa em que atua, (d) preparação para uma nova 

oportunidade de mercado, o que inclui abrir uma empresa própria. Sendo assim, quando o 

mercado busca mais profissionais de uma determinada área ou com uma dada competência, 

há uma natural procura por pós-graduações em tal setor do conhecimento — diz Murad. 

De olho no petróleo e no design 

 

O engenheiro mecânico Rodrigo Pizarro, de 26 anos, acredita que a vocação do Rio para o 

segmento de óleo e gás o influenciou a ingressar no mestrado em Engenharia Oceânica da 
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Coppe da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em 2012. Desde 2011, ele trabalha 

na Promon Engenharia, onde desenvolve projetos no setor de óleo e gás, mais especificamente 

de plataformas offshore fixa do tipo Jaqueta e FPSOs para o pré-sal. 

 

— Hoje, no Rio, temos o imenso desafio de recuperar as reservas do pré-sal em águas 

ultraprofundas. Há muito investimento e tecnologia envolvidos. A descoberta de novos 

reservatórios em águas cada vez mais profundas exige instalações de topside e sistemas 

submarinos complexos, além de um planejamento do desenvolvimento do campo cauteloso. 

Grande parte das inovações tecnológicas requeridas para a exploração do petróleo em águas 

profundas do pós e do pré-sal é desenvolvida nos laboratórios da Coppe — explica Pizarro. 

Estar no Rio, para o engenheiro, também favorece a atuação na área: 

 

— A proximidade do Centro de Tecnologia do Fundão e de outras universidades, como a PUC-

Rio, facilita a capacitação. E a maior parte das empresas do setor está instalada no Rio: desde 

empresas de engenharia até aquelas de equipamentos e de serviços. E não podemos esquecer 

da Petrobras, principal cliente da maioria destas empresas e maior parceira das grandes 

universidades — diz o mestrando da Coppe. 

O designer de móveis Felipe Tirelli, de 28 anos, se encaixa em duas tendências cariocas: além 

de atuar em uma área da economia criativa, é empreendedor e tem uma marca, que leva o 

seu nome. Em setembro do ano passado, começou a cursar o MBA em Design Estratégico da 

ESPM-RJ, com previsão de término em setembro de 2014. 

 

— Quando comecei a pensar e planejar a minha marca, me deparei com questões jurídicas, de 

marketing e de administração, que não sabia responder. Olhando o conteúdo, vi que este MBA 

serviria para eu planejar melhor a minha marca e empresa e desenvolver outros negócios — 

conta Tirelli, que diz ter se interessado por design de móveis durante a graduação, na UFRJ. — 

O fato de a cidade do Rio sediar escritórios de grandes designers de mobiliários também 

facilitou a interação e o envolvimento com essa área. 

 

IAG-Puc e Estácio traçam perfil 

 

A Estácio fez uma pesquisa para traçar o perfil do seu aluno de pós no Rio e descobriu que o 

pós-graduando carioca está focado no mercado de trabalho e procura um curso lato ou stricto 

sensu em busca de melhor colocação no mercado e de salários mais altos. 

 

— Percebemos que é um aluno bastante voltado para adquirir conhecimentos para o seu dia a 

dia profissional. É também um aluno que percebe que vivemos um momento importante no 

Rio de Janeiro, de muitas oportunidades, e que sabe que é preciso estar preparado para 

enfrentá-las — afirma Carlos Lacerda, coordenador nacional de pós-graduação da Estácio. 

 

Na Escola de Negócios da PUC (IAG-PUC), uma pesquisa mostrou que também há esse 

direcionamento para o mercado entre os alunos de MBA, que, em sua maioria, têm entre 26 e 

30 anos, e também o aumento da procura pelo curso de gestão de pessoas. 

 

— Ao longo dos anos, o Rio perdeu muitos postos de gestão, mas a demanda está sendo 

retomada — avalia o coordenador de pós-graduação da Escola de Negócios da PUC-Rio, Moisés 

Balassiano. 

 

Quando a teoria reforça o que a prática ensinou 

 

A economia criativa tem, de fato, peso grande no Rio. Pesquisa da Firjan indica que os 

profissionais fluminenses desse setor são os mais bem remunerados do Brasil. Enquanto a 

renda média mensal paga pela indústria criativa no país é de R$ 2.296 (dados de 2010), no 

estado, esse valor médio chega a R$ 3.014. Mas é um segmento em que fazer pós-graduação 

não é tão recorrente quanto nas engenharias, por exemplo. 

 

— É uma questão cultural. A prática sem a teoria é como uma gelatina fora da geladeira: tem 

certa consistência, mas precisa de mais para ficar firme. A pessoa que faz uma pós tem 

condições de estruturar sua prática. A economia criativa precisa de teoria mais prática para se 
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perpetuar — acredita Beatriz Balena, pró-reitora de Pós-graduação da Universidade Veiga de 

Almeida. 

 

Chance para networking 

 

Seguindo essa linha de pensamento, a cineasta Clara Linhart se matriculou na pós “Cinema 

documentário”, da Fundação Getúlio Vargas, no Rio, curso que concluiu no início deste ano. 

Seu projeto final, o curta-metragem “Luna e Cinara”, foi selecionado para festivais em Brasília, 

Salvador, Goiânia e Portugal. 

 

— Sempre quis voltar a estudar, mas não tinha tempo, pois, quando a gente entra na vida 

profissional, fica difícil abrir brechas, especialmente na minha profissão, que tem carga horária 

de 12 horas de trabalho por dia — conta Clara, que atuou como assistente de direção em 

filmes como “Tropa de elite” e “Baixio das bestas”. — Me aprimorei muito na prática, mas 

voltar a estudar foi muito instigante, também porque me deu ferramentas para tocar meus 

próprios projetos. 

 

Além do conhecimento teórico adquirido — que colocou em prática, por exemplo, trabalhando 

na distribuição de um filme de sua produtora, coisa que nunca tinha feito antes —, Clara diz 

que a pós-graduação lhe permitiu ampliar o networking na área de cinema: 

 

— Pude criar uma rede de trabalho e amigos muito forte. 

 

Graduado em design de moda e em jornalismo, o niteroiense Wilton Araujo está cursando o 

MBA “Comunicação e marketing em mídias digitais”, na Estácio, depois de já ter feito uma 

especialização em marketing de varejo. 

 

Para Araujo, que trabalha numa grande rede de varejo, fazer um curso como esse tira os 

profissionais do terreno do “achismo” que, diz, ainda domina as redes sociais: 

 

— Aprendo muitas técnicas que aplico no dia a dia, sobre mensuração de resultados, 

conversão de clicks, rastreamento. O Rio é inspirador, e a área de moda está crescendo. 

Conhecimento sempre agrega e já penso fazer mestrado em antropologia do consumo. 

 

‘É preciso avaliar o momento’ 

 

Ana Ligia Finamor, coordenadora do MBA “Gestão empresarial” da FGV, chama atenção para o 

fato de que as oportunidades geradas no Rio são notadas por todos. 

 

— Todo mundo está vendo a demanda, então é preciso se diferenciar, por meio do curso de 

pós-graduação e pela postura empreendedora — acredita Ana Ligia, que vai coordenar 

também o MBA “Gestão estratégica do esporte”, a ser lançado em abril. — O esporte, por 

exemplo, tem a cara do Rio de Janeiro, mas está num momento muito mais forte por causa 

dos eventos esportivos. É preciso avaliar o momento da cidade, além da vocação. 

 

Fonte: O Globo [Portal]. Disponível em: 

<http://oglobo.globo.com/economia/emprego/pos-os-cursos-que-tem-cara-do-rio-

10858695>. Acesso em: 25 nov. 2013. 
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