
No perfil do mercado 
Fabiana Ribeiro 
 
Os cursos de pós-graduação mais indicados para os setores mais promissores da economia. 
 
Para profissionais da área do comércio exterior, um curso de direito internacional pode render 
bons dividendos. Já os do setor de turismo devem aprender a criar serviços personalizados. Nas 
indústrias de petróleo e tecnologia da informação, faltam técnicos com visão de negócios. Esses 
quatro setores — apontados como alguns dos que vão criar mais empregos nos próximos anos — 
ganham destaque nesta edição especial do “Boa Chance” sobre cursos de pós-graduação. Nossa 
tarefa foi descobrir o tipo de profissional que falta em cada um deles e, conseqüentemente, o 
perfil de MBAs, mestrados, doutorados e cursos de especialização mais indicados em diferentes 
áreas. Além disso, nas páginas a seguir, oferecemos um novo guia para quem pretende fazer uma 
pós-graduação em 2005. Entre outros temas, destacamos a importância da pós-graduação nos 
concursos públicos e registramos o dilema do profissional que faz um curso pago pela empresa e 
logo depois decide mudar de emprego. Outra questão em pauta é o cadastramento de MBAs e 
demais especializações, que terminou em agosto: o Ministério da Educação pretende passar a 
avaliar esses cursos, assim como já faz com mestrados e doutorados. 

 
 
Leia Mais 
 
Quatro setores à cata de especialistas 
Fabiana Ribeiro 
 
À espera de profissionais altamente qualificados. É esse o cenário nos setores de petróleo, 
comércio exterior, tecnologia da informação (TI) e turismo. Que serão os responsáveis por boa 
parte da oferta de empregos nos próximos anos. Atentas a essa lacuna, as instituições de ensino 
estão oferecendo uma série de cursos de pós-graduações. De MBAs a mestrados. De 
especializações a programas de estratégia. Com diferentes formatos e objetivos, eles têm a 
mesma missão: formar especialistas para as principais áreas em expansão do país.  
 
Uma das principais dúvidas no setor de petróleo tem sido se é melhor formar pessoal no país ou 
importar mão-de-obra. O mercado está à procura de gente que conheça a área e tenha 
conhecimentos técnicos, além de dominar o inglês e ser um estrategista.  
 
— A escassez de especialistas leva algumas empresas a buscarem profissionais nos cursos. Falta 
gente, principalmente, que alie a competência técnica à habilidade de gestão. Em especial, a 
financeira — diz Ronaldo Bicalho, coordenador do curso de pós-graduação em “Economia e gestão 
em energia”, ministrado por Coppead e Instituto de Economia, ambos da UFRJ.  
 
Na área de tecnologia da informação (TI), a situação não é muito diferente. Mas, segundo 
consultores, pode-se dizer que uma especialização no currículo dá mais credibilidade nesse 
mercado: neste campo, faltam profissionais que sejam referência. É o que diz Claudio Nasajon, da 
Nasajon Sistemas.  
 
— Ainda que o conhecimento técnico seja muito perecível, a especialização mostra que o 
profissional investe na carreira, em conhecimentos e numa formação sólida — acentua Nasajon, 
frisando que o mercado está aberto à segurança de informação.  
 
O aumento das exportações do país, por sua vez, abriu mercado na área de comércio exterior. 
Destacam-se carreiras como as dos analistas de importação e exportação, advogados 
especializados e profissionais de relações internacionais.  
 



— A internacionalização das empresas brasileiras é um fenômeno recente e que, felizmente, abre 
mercado. A Embraer tem fábrica na China, a Ambev fortalece sua atuação no Mercosul, a Rosa 
Chá tem lojas em vários países. Por isso, empresas como essas precisam de estrategistas. Ou 
seja, de gente que entenda de técnicas de marketing internacional, das complexidades culturais e 
de negociações — afirma Sherban Leonardo Cretoiu, coordenador do Programa Avançado em 
Negócios Internacionais da Fundação Dom Cabral, acrescentando que a escassez de profissionais 
com esse perfil faz com que o mercado valorize os já existentes. — Esses profissionais costumam, 
inclusive, receber participações atraentes.  
 
Para o professor Marcos Cavalcanti, da Coppe, a área de turismo — que abre vagas a 52 
diferentes categorias de profissionais — cria oportunidade em diferentes nichos: do turismo 
ecológico à hotelaria. No entanto, o que todos esses segmentos têm em comum é o fato de que 
pedem profissionais que possam oferecer um serviço personalizado:  
 
— Pela internet, uma pessoa pode programar uma viagem sem precisar da agência de viagens. 
Pode reservar o hotel que quer, na faixa de preço que deseja, e comprar entrada para um teatro 
em Londres com facilidade. Hoje o cliente só vai procurar uma agência, se existir um serviço feito 
para ele.  

 
 
Leia Mais 
 
Comércio exterior: questão de cultura 
Regina Alvarez 
 
Não só entender a logística do comércio exterior como conhecer a cultura de países que estão 
iniciando, ou ampliando, as relações comerciais com o Brasil. Para o secretário de Comércio 
Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Ivan Ramalho, essas são premissas para quem quer 
aproveitar as oportunidades que crescem com a melhora do desempenho brasileiro no setor.  
 
Ramalho lembra que o Brasil está se expandindo num ritmo acima da média mundial — cerca de 
30% contra algo entre 11% e 12% — e destaca que o maior crescimento das exportações 
verificou-se em regiões não-tradicionais como Ásia, China, Rússia, África e Oriente Médio:  
 
— É preciso que os profissionais da áre a conheçam a cultura desses países, entendam os hábitos 
e a cultura desses consumidores. Muitas vezes os produtos brasileiros exportados para esses 
mercados precisam ser adaptados em função dos hábitos.  
 
Interior do país precisa de profissional com experiência  
 
O diretor da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), José Augusto de Castro, ressalta 
que cresce a procura por pessoal qualificado em comércio exterior. E o número de especialistas é 
limitado.  
 
O principal problema, diz Castro, é a falta de experiência desses profissionais, especialmente no 
interior do país. O mais comum no interior é as empresas aproveitarem funcionários de outras 
áreas para atuar no comércio exterior, o que limita sua atuação:  
 
— Esses profissionais não têm a visão do todo. Não conhecem o mercado internacional e, mesmo 
quando receberam informações teóricas, não entendem como funciona o comércio na prática — 
diz o diretor da AEB, para quem as especializações deveriam incluir estágios em empresas 
exportadoras. 

 
 
 



Leia Mais 
 
Tecnologia: na busca por segurança 
Elis Monteiro 
 
O mercado brasileiro de Tecnologia da Informação (TI) passa por uma fase sui generis . Sobram 
vagas e falta capacitação principalmente em segurança da informação, telecomunicações e 
desenvolvimento de software para aplicação móvel (celular). Nos EUA, o número de empregos em 
TI estagnou, com tendência à queda. Mas no Brasil as vagas voltam a surgir.  
 
A certificação emitida por empresas como Microsoft e Oracle tem se mostrado eficiente. Pesquisa 
realizada em 2003 pelo Ibope, a pedido da Microsoft, concluiu que profissionais certificados são 
mais bem remunerados: ganham, em média, 24% a mais do que os não-certificados com curso e 
56% a mais do que quem não fez nem curso nem tem certificado.  
 
A questão é que, para os profissionais que desejam ir além, um MBA pode ser a diferença. De 
acordo com Andre Bitencourt do Vale, coordenador do MBA de TI e E-business da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), a área de TI é a que permite maior velocidade no crescimento profissional:  
 
— A carreira de TI permite que um profissional passe rapidamente para o nível de gerência. 
Normalmente quem tem formação técnica busca o MBA para dar um salto na carreira — diz. — 
Antes, ter um MBA era um ativo no currículo. Hoje, não ter é um passivo.  
 
Segundo pesquisas recentes do instituto Juniper Research, o mercado de desenvolvimento de 
aplicativos para telefonia celular está em crescimento. Só em ringtones (toques musicais para 
celulares), serão movimentados, até o fim do ano, US$ 4,5 bilhões em todo o mundo. Com a 
explosão do mercado de telefonia celular no Brasil, as empresas passaram a caçar profissionais 
capacitados para a criação de mensagens, sons, jogos e imagens para celulares.  
 
Entre os setores em alta, o de desenvolvimento de games  
 
Com a escassez de especialistas, às empresas sobra buscar talentos nas universidades. Não à toa, 
a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), que tem cursos voltados para a área de 
desenvolvimento de aplicativos móveis, supre não só a carência das operadoras de telefonia no 
Brasil como exporta seus produtos para Ásia, Europa e Américas. No Rio, há centros de formação 
na PUC e no Núcleo de Computação Eletrônica (NCE) da UFRJ.  
 
Segurança da informação também está em ebulição, ainda mais com a crescente fragilidade dos 
setores de tecnologia do mundo corporativo. Para Fernando Nery, presidente da empresa de 
segurança Módulo Security Solutions, o setor está ficando mais maduro, melhor remunerado e 
com melhor formação. Nesse setor, há dois grandes perfis esperados: o primeiro é formado para 
atuar na área técnica, que deve ter visão geral de redes e conhecimento das tecnologias de 
mercado.  
 
— É um profissional de ciência da computação com cursos de ferramentas do mercado (Microsoft, 
Oracle etc.) e segurança da informação.  
 
O segundo perfil seria o executivo, profissional que cuida desde as normas e atendimento até as 
regulamentações e leis, e também faça gestão da segurança corporativa. Segundo Nery, este 
profissional tem formação variada, mas cada vez mais tem o perfil de MBA. Outro mercado que 
promete é o de desenvolvimento de games . Entre os cursos oferecidos no Brasil estão: PUC-RJ 
(TeCGames); USP (Abragames); Universidade Federal de Pernambuco, através da ONG 
C.E.S.A.R.; Universidade Federal do Paraná (Gamenet) e Usininos, no Rio Grande do Sul. 
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Inscrições abertas para a temporada 2005 
Luciana Calaza 
 
Quem está se preparando para fazer MBA ou outros cursos de pós-graduação no próximo ano 
deve ficar atento à programação das instituições, que estão investindo em novas modalidades. 
"Gerência de segurança da informação", por exemplo, é o mais novo curso do Núcleo de 
Computação Eletrônica (NCE) da UFRJ. Já o Instituto de Turismo, Entretenimento e Hotelaria 
(ITE) da Cândido Mendes está lançando o primeiro "MBA internacional em gestão de negócios 
turísticos", em convênio com a Universidade de Grenoble, na França, e o Instituto Superior de 
Administração, de Lisboa. Apesar de a maioria das aulas estar programada para começar em 
março, as instituições já estão recebendo inscrições. 
 
A coordenadora do ITE, Neusa Oliveira, destaca que o interessante do modelo de MBA 
internacional é que o aluno recebe, no fim do curso, um triplo certificado concedido pelas três 
universidades: 
— É como se o aluno brasileiro estivesse fazendo um MBA na Europa. Metade da carga horária, 
isto é, 180 horas, será ministrada pelos acadêmicos portugueses e franceses. E são professores 
extremamente 
qualificados, alguns especializados em América Latina e no mercado brasileiro. 
 
Seleção inclui análise de currículo e entrevista Com formato inédito no Brasil, o "MBA em gerência 
de segurança da informação" do NCE/UFRJ é, segundo o coordenador do programa, Luiz Fernando 
Rust, baseado no que existe de mais moderno em técnicas de treinamento: 
 
Os participantes exercitarão as atuais vulnerabilidadesde redes e sistemas de segurança em 
formato de jogos, para que aprendam a pensar e operar como um potencial agressor e 
desenvolvam habilidades próativas de segurança — diz Rust,destacando que, no curso, a técnica é 
complementada com os conhecimentos executivos e gerenciais. — Atualmente, empresas de 
todos os setores se 
preocupam em preservar seus valiosos ativos de informação. 
 
As universidades também continuam investindo em áreas que estão com mercado de trabalho em 
expansão como petróleo, gestão ambiental e controle e automação. Porém, cursos tradicionais 
como gestão de empresas e gerência de projetos continuam no topo da lista dos mais procurados. 
Estes programas generalistas, que não estão presos a segmentos industriais, reúnem executivos 
da área de óleo e gás, energia ou serviços, por exemplo, na mesma turma.  
 
Vantagens: eles saem do seu univer -so e começam a ter uma visão empresarial mais holística. 
Por outro lado, os MBAs específicos trazem o benefício do mergulho, do aprofundamento no setor 
— diz Carlos Salles, coordenador acadêmico do MBA de Gerência de Projetos da FGV, lançado há 
três anos e que já formou mais de 3.200 alunos. 
 
Alta média de preços fica entre 10% e 20% 
Independentemente da área de atuação, os candidatos aos cursos de MBA têm de passar por 
seleção rigorosa, que inclui análise de currículo e entrevista. Em algumas instituições, é preciso 
ter experiência. E o caso do Coppead, que só costuma admitir alunos a partir de cinco anos em 
gerenciamento. Já para ingressar nos cursos de mestrado e doutorado, é preciso fazer prova de 
conhecimentos específicos. 
Da temporada 2004 para a de 2005, alguns preços dos cursos de MBA não se alteraram, mas 
outros tiveram reajustes que variam, em média, de 10% a 20%. Eles saem por valores entre R$ 5 
mil e R$ 35 mil.  
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