
Sem parar de estudar, mesmo com currículo extenso 
 
 
À primeira vista, o currículo de Alessandro Jatobá não indica que ele é da área de 
tecnologia. Mas só numa olhada rápida. Formado em ciências contábeis, ele atendeu à 
primeira exigência do setor: a de ter certificações de ferramentas do mercado — como 
Java e Delphi (está habilitado oficialmente a usar essas linguagens). E, assim que 
deixou a faculdade, emendou numa especialização em tecnologia na Uni-Rio.  
 
— Usei a pós para formalizar a carreira em TI, já que minha formação original era de 
outra área. Mas aspirava mais do que a cargos técnicos: queria uma formação que 
abrisse as portas da gestão de negócios — diz Jatobá, gerente de tecnologia da Advice 
NetBusiness, empresa de marketing e relacionamento.  
 
O principal ganho da especialização, diz o executivo, foi no gerenciamento de projetos:  
 
— Parei de gerenciar intuitivamente e passei a respeitar as limitações da equipe.  
 
Jatobá, porém, segue à risca os conselhos dos professores de instituições de ensino: 
não parou de estudar. Hoje ele está no MBA em Gestão estratégica, na Candido 
Mendes.  
 
— Quero ser o maior executivo de TI do país — sonha, otimista, Jatobá. (F.R.) 
 
Leia mais 
 
Turismo: um caso para gestores 
Agnes Dantas 
 
Pós-graduação em gestão, ecoturismo, turismo de aventura, hospitalidade, 
administração hoteleira ou gastronomia. A oferta de qualificação no setor reflete o 
profissionalismo com que o mercado passou a tratar o turismo, responsável pelo maior 
PIB mundial — US$ 3,7 trilhões anuais, mais do que petróleo e telecomunicações, 
segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT).  
 
E os horizontes se abrem em várias direções — hotéis, cruzeiros, companhias aéreas, 
eventos, operadoras de viagens e escritórios de turismo.  
 
— O mercado quer empreendedores que saibam planejar e gerir finanças e recursos 
humanos, que pensem e enxerguem nichos de mercado para o turismo — diz o 
consultor Caio Luiz de Carvalho.  
 
MBA é bastante útil em cargos estratégicos  
 
Caio fala com o respaldo de quem dá aulas no Rio e em São Paulo e já ocupou a 
cadeira de ministro do Turismo. Segundo ele, as pós-graduações em turismo, 
administração ou finanças devem formar gente capaz de criar oportunidades para o 
setor, mesmo em segmentos como petróleo, telecomunicações, indústria têxtil e 
administradoras de cartão de crédito.  
 
Pós-graduação para atuar em hotelaria pode ser um bom investimento para quem visa 
à ascensão profissional. No Sheraton Barra Hotel & Suítes, do Rio, cinco dos 260 



funcionários completaram ou cursam MBA — entre finanças, marketing e ciências 
sociais. Sem contar com o funcionário que faz especialização em turismo.  
 
— Os cursos são recentes neste segmento. É difícil medir o resultado, mas a demanda 
por pós-graduação é crescente. Para estes cargos damos prioridade para quem cursa 
ou cursou MBA que tenha perfil de liderança — afirma Pablo Flores, gerente-geral do 
hotel.  
 
Segundo Leda Salengue, gerente da Costa Cruzeiros no Rio, empresa italiana que 
opera navios há 56 anos no país, o MBA em turismo é bom para quem já está no 
mercado e em cargos estratégicos.  
 
— Uso conhecimentos de planejamento estratégico e de gestão de Recursos Humanos 
para otimizar as vendas ao longo do ano — afirma. 
 
Leia mais 
 
Teoria para quem já dominava a prática 
 
 
Ainda que formada em direito, pedagogia e história, Rosely Maluf foi parar na área de 
turismo. A prática ela obteve em grupos hoteleiros do país e em experiências em 
hotéis na Índia e na França. Mas a formação específica veio do MBA em Hotelaria, 
Turismo e Entretenimento da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Com esse currículo, foi 
chamada para ser a gerente-geral do Pestana Curitiba Hotel, inaugurado este mês no 
Paraná:  
 
— Apesar de ter passagens em várias áreas do turismo, como alimentos e bebidas, 
comercial e hospedagem, senti necessidade de aperfeiçoar conhecimentos em gestão.  
 
Segundo Rosely, a especialização foi fundamental para a nova fase por que passa sua 
carreira:  
 
— O hotel é um produto e, por isso, precisa de estratégias próprias para sua 
divulgação no mercado. Foi justamente essa visão que adquiri no curso. (F.R.) 
 
Leia mais 
 
Petróleo: para diferentes profissões 
Juliana Rangel 
 
A indústria de petróleo e gás deverá criar 180 mil empregos diretos e indiretos de 
2004 a 2010, segundo a Coordenadoria de Tecnologia e Formação do Programa de 
Recursos Humanos da Agência Nacional do Petróleo (PRH-ANP). Do total de vagas, 27 
mil devem ir para profissionais com curso superior e quem tiver especializações poderá 
sair à frente na disputa.  
 
— Teremos demandas em áreas de geologia, geofísic a, química, engenharia, mecânica 
e por aí vai. A indústria do petróleo requer profissionais das mais diferentes áreas — 
diz o coordenador do programa, Raimar Van den Bylaardt.  
 
Diante de recentes pistas dadas por governo e Petrobras, Van den Bylaardt identifica 
demandas mais imediatas:  



 
— Sabemos que existem planos para a construção de uma nova refinaria no Brasil. 
Então, pode-se prever que haverá vagas para engenheiro mecânico, civil e de 
automação. Além disso, há um programa do governo para a expansão da malha de 
dutos do país. O mercado conta com cursos de pós-graduação em engenharia de 
tubulação e processo que satisfazem essa demanda.  
 
Outra área que vai requisitar profissionais especializados será a de gás natural, 
continua Van den Bylaardt:  
 
— O governo tem o projeto de aumentar a participação do gás na matriz energética do 
Brasil. Isso resultará na procura por profissionais mais especializados em gás natural.  
 
O superintendente da Organização Nacional da Indústria do Petróleo (Onip), Paulo 
Buarque, confirma que a maior parte das vagas estará voltada para engenharia e 
áreas técnicas. Ele diz que a licitação de 22 navios petroleiros que está sendo lançada 
pela Transpetro e a encomenda de plataformas pela Petrobras, somadas à exigência de 
um percentual mínimo de construção de projetos por empresas instaladas no Brasil, 
farão dos estaleiros e canteiros de obra os grandes recrutadores dos próximos anos.  
 
Prominp e Capes articulam concessão de 225 bolsas  
 
Para Adriano Pires, o professor do Master Business Petroleum (MBP) da Coppe, os 
cursos de especialização e pós-graduação podem ser o caminho das pedras para quem 
deseja ocupar os empregos que estão surgindo:  
 
— Quando as pessoas saem da faculdade, muitas vezes ainda têm visões restritas ao 
que estudaram. Um engenheiro elétrico conhece pouco ou nada sobre regulação e 
análise de projeto. O economista sai da graduação sem dominar unidades de medidas 
usadas no setor de petróleo e gás, como metro cúbico. Fazer cursos de pós-graduação 
dá ao profissional visão interdisciplinar.  
 
Segundo Pires, quanto mais cursos e conhecimento o profissional tiver, mais ele se 
diferencia e conquista a preferência entre as empresas de RH.  
 
— O importante é estar atualizado porque a dinâmica do setor é muito grande, com 
novas descobertas tecnológicas e alterações na legislação a cada dia. Um economista, 
um advogado e um engenheiro precisam falar a mesma língua quando se sentarem à 
mesa para conversar.  
 
De olho nas demandas que estão surgindo, o Programa de Mobilização da Indústria 
Nacional de Petróleo e Gás (Prominp), do Ministério de Minas e Energia, vem 
formatando uma série de cursos para abastecer o mercado. E já costura um acordo 
com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes/MEC) 
para a oferta de 225 bolsas, cada uma de R$ 15 mil.  
 
— Queremos reservar um terço das vagas para os alunos bolsistas — conta José 
Renato de Almeida, coordenador executivo do programa.  
 
Até agora, foi criado um curso para técnico e administrador de sistemas 3D (software 
usado amplamente pelo setor para simular operações de exploração e produção), além 
de pós-graduações em engenharia de processos offshore e de tubulações offshore (na 
PUC-Rio), em automação em instalações de superfície de produção de petróleo (no 



Senai/RJ) e em especialização em segurança aplicada a projetos de exploração e 
produção de petróleo.  
 
Advogados também têm espaço aberto no setor  
 
Embora a maior parte dos cursos seja voltada para engenheiros, não faltam 
oportunidades em outras áreas.  
 
— A indústria do petróleo está relacionada a questões de tributação, pagamento de 
royalties e participações especiais. Por isso, precisamos de advogados especializados 
no assunto. Outro caminho para quem fez direito é arbitrariedade de conflitos, pois há 
muitas questões sobre a propriedade da terra — diz Van den Bylaardt, da ANP, 
frisando que geólogos com formação voltada para o setor também estão em alta. — 
Muitos têm formação ampla, de vários tipos de minérios.  
 
Juntamente com a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), o PRH-ANP vai oferecer 
166 bolsas de mestrado e outras 59 de doutorado, além de bolsas de graduação. Hoje, 
já há 162 bolsas de mestrado e 57 de doutorado nas ruas. 
 
Leia mais 
 
Com motivos para bater na porta do chefe 
 
 
A falta de formação em petróle o levou a engenheira química Vanuza Rangel a voltar à 
universidade. Especificamente para o curso de engenharia de processos offshore , da 
PUC-Rio, que integra o Prominp:  
 
— Na graduação, estudei o refino do petróleo. E quase nada de exploração e produção 
do óleo. Só que é desse conhecimento que preciso. Até porque existe uma lacuna no 
mercado: há engenheiros seniores que detêm a experiência e engenheiros trainnes 
que são formados pelas empresas. Não estou num ou noutro grupo: eu mesma preciso 
me aperfeiçoar.  
 
Vanuza trabalha, há dois meses, na área de projetos da Odebrecht. E, até por isso, se 
mudou para Macaé. Após um mês na empresa, a engenheira bateu à porta do chefe 
para pedir autorização para fazer a pós-graduação. É que o curso acontece às sextas-
feiras e aos sábados:  
 
— A empresa reconhece que as pessoas estão em formação e sabe que, quanto melhor 
a qualificação, melhores serão os resultados. (F.R.) 
 
Leia mais 
 
Inscrições abertas para a temporada 2005 
 
 
Instituições lançam novos cursos, mas programas tradicionais, como o de gestão 
empresarial, continuam em alta 
 
 
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 vulnerabilidades de redes e sistemas de 
segurança em formato de jogos, para que aprendam a pensar e operar como um 
potencial agressor e desenvolvam habilidades pró-ativas 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 universo 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. É 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. 
 
Leia mais 
 
MEC iniciou processo de avaliação de cursos 
Fabiana Ribeiro 
 
Foi dado o primeiro passo para que o governo passe a avaliar os programas de pós-
graduação lato sensu (MBAs e especializações) do país. Até agosto, as instituições de 
ensino cadastraram seus cursos no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep) — órgão do Ministério de Educação (MEC). As 
informações estão em fase de análise pelo governo. Ainda não há previsão, porém, de 
quando será dada continuidade ao processo de avaliação.  
 
Segundo Antônio Freitas, avaliador da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes), do MEC, as instituições já enviaram suas informações. Porém, 
continua ele, diante do núme ro de cursos oferecidos no país — são mais de 20 mil — a 
avaliação deve demorar para efetivamente sair do papel:  
 
— Há dois problemas que precisam ser superados: a falta de dinheiro e a falta de 
logística para implementar essa análise do setor. É, sem dúvida, uma missão 
impossível que o governo tem nas mãos.  
 
Governo deverá fechar parcerias com entidades  
 
Segundo Antônio Duarte, professor e diretor acadêmico do Ibmec/RJ, uma avaliação é 
fundamental para que o mercado possa identificar as escolas que têm e as que não 
têm qualidade. Com isso, diz, o nível dos cursos pode se elevar, até porque as escolas 
ficarão mais preocupadas com a aprovação do MEC.  
 
— Não acredito que essa avaliação possa fechar cursos ou escolas. Nem acho que seja 
essa a intenção. Seria mais uma importante análise comparativa entre as instituições.  
 
Espera-se, contudo, que o governo passe parte dessa responsabilidade para entidades 
do setor — a exemplo, diz Freitas, do que já é feito, de forma positiva, nos Estados 
Unidos. É o caso de fechar parcerias com órgãos como a Associação Nacional dos 
Programas de Pós-Graduação em Administração (Anpad).  
 
— A Anpad tem como fazer essa avaliação nos cursos ligados à administração. A 
entidade já começou, inclusive, a traçar o projeto de um selo de qualidade para as 
escolas — continua Freitas, que também será, a partir de janeiro, diretor de avaliação 
da entidade.  
 
A idéia, diz, é que o projeto do selo de qualidade Anpad comece a ser implementado já 
no primeiro semestre de 2005. Com ou sem a ajuda do governo federal, diz Freitas.  



 
— No primeiro ano, serão avaliados 65 cursos. E, no ano seguinte, estou certo de que 
outras escolas vão querer se inscrever nessa avaliação: o selo será um atestado 
público da qualidade do seu ensino.  
 
Freitas diz que a entidade vai ficar atenta a três critérios: 1) o projeto pedagógico, que 
precisa ser coerente com a proposta do curso; 2) o corpo docente, cujos professores 
devem ter pós-graduação, sendo 50% deles com título de mestrado ou doutorado; e 
3) a infra-estrutura da instituição, que precisa ter qualidade na biblioteca, sala de aula 
e nos laboratórios de informática.  
 
O selo da associação, continua Freitas, terá duração de quatro anos, mas as escolas 
inscritas no programa serão acompanhadas anualmente. 
 
Leia mais 
 
Investindo em qualidade 
 
 
Enquanto a avaliação do MEC não avança, algumas instituições já começam se mexer. 
Caso de sete escolas que se reuniram para criar a Associação Nacional de MBA 
(Anamba), que nasceu, há 15 dias, para analisar os MBAs do país.  
 
A Anamba pretende avaliar, num primeiro ano, 25 cursos. A análise inclui verificar 
titulação de corpo docente, conteúdo dos cursos, bibliografia, comprometimento dos 
professores e biblioteca. E isso via informações prestadas pela escola e por meio de 
espécie de vistoria na própria instituição. Se aprovado, o curso levará o selo da 
Anamba, cuja validade é de três anos. Para escolas interessadas, o credenciamento 
está aberto no site www.anamba.org.br.  
 
— Houve uma multiplicação de MBAs e, com isso, a qualidade dos cursos ficou, muitas 
vezes, comprometida. Basta olhar o mercado: o que é e o que não é MBA levam essa 
sigla — diz Luca Borroni, secretário executivo da entidade.  
 
Segundo Borroni, o MEC, sozinho, não terá como avaliar todas as especializações 
oferecidas no país:  
 
— Se o assunto é MBA, estamos à disposição. ( F.R. ) 
 
 
Leia mais 
 
Novos critérios para o mestrado profissional 
Demétrio Weber 
 
BRASÍLIA. Criados na década de 90, os mestrados profissionalizantes passaram por 
duas avaliações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes), órgão do Ministério da Educação que analisa dos cursos stricto sensu . Em 
ambas as avaliações, foram utilizados os mesmos critérios para se conferir a qualidade 
de mestrados acadêmicos e doutorados. Daqui a três anos, entretanto, o cenário será 
outro: serão criados critérios próprios para avaliá-los. É o que diz Jorge Guimarães, 
presidente da Capes.  
 



Na última avaliação, referente a 2001-2003, o MEC analisou 115 mestrados 
profissionais no universo de 2.861 cursos de pós-graduação. Segundo a Capes, 2.452 
alunos ingressaram em mestrados profissionalizantes em 2003.  
 
Do total de cursos avaliados, 55 programas foram reprovados. O MEC mantém essa 
lista em sigilo, já que as instituições podem recorrer e o prazo de análise dos pedidos 
de revisão não acabou. Os recursos serão julgados até o fim do mês, quando a relação 
dos reprovados será então divulgada. A lista dos cursos aprovados, porém, está no 
www.capes.gov.br e é o principal indicador de qualidade do set or. Afinal, os cursos 
reconhecidos pela Capes têm diplomas com validade nacional.  
 
— São cursos com desempenho insatisfatório para garantir um mínimo de qualidade — 
diz Guimarães.  
 
Programas reprovados são 3% do total de cursos  
 
O governo considera que a reprovação de 55 programas não desqualifica a pós-
graduação do país, já que, proporcionalmente, representam apenas 3% do total. 
Divulgada em outubro, a avaliação da Capes analisou 1.819 programas — que podem 
conter até três cursos (mestrado, mestrado profissionalizante e doutorado). Na ponta 
de cima, 197 (10%) receberam as notas máximas, conferidas aos programas com 
doutorados de nível internacional.  
 
Segundo Guimarães, os avaliadores levam em conta a qualidade das teses e 
dissertações dos estudantes, bem como a dos trabalhos publicados por professores e 
alunos em periódicos nacionais e internacionais. Os cursos precisam, ainda, manter um 
fluxo adequado de estudantes. Assim, no período de três anos entre uma avaliação e 
outra, os programas devem ter formado um número mínimo de mestres e doutores:  
 
— Curso que não forma ninguém, ou poucas pessoas, em três anos, tem algo de 
errado.  
 
A Capes entende que um mestrado deve durar entre dois anos e dois anos e meio e, 
um doutorado, de quatro anos a quatro anos e meio.  
 
As notas 6 e 7, de padrão internacional, são dadas a programas com doutorado. E a 
nota máxima conferida a um programa que só tenha mestrado é 5.  
 
Nota baixa pode levar ao fechamento do curso  
 
Receber a nota 1 ou 2 significa perder o reconhecimento da Capes. O que leva 
praticamente ao fechamento do curso, já que os alunos admitidos após a avaliação 
nunca obterão diplomas válidos.  
 
A nota 3 significa que o programa é regular; a 4, que é bom; e a 5, muito bom. Na 
última avaliação do MEC, seis programas receberam nota 1; 49, nota dois; 558, nota 
3; 583, nota 4; 426, nota 5; 136, nota 6; e 61, nota 7. 
 
Leia mais 
 
Uma modalidade com 4% do mercado 
 
 



Menos teóricos que os mestrados tradicionais, mais abrangentes que as 
especializações. E principalmente voltados para o mercado de trabalho. Assim podem 
ser definidos os mestrados profissionalizantes, modalidade stricto sensu — tipo de pós-
graduação que, dura de dois a quatro anos, em média, traz conhecimento teórico e 
profundo sobre determinada área e exige elaboração de dissertação ou tese. Segundo 
a última avaliação da Capes, esse mestrado, que se dirige a quem não pensa em fazer 
carreira acadêmica, soma 4% do universo dos cursos stricto sensu . Os demais são 
mestrados tradicionais e doutorados, que formam pesquisadores.  
 
A Capes não dá bolsas para quem cursa mestrados profissionais, pois entende que os 
alunos já estão empregados. (D.W.) 
 
Leia mais 
 
Monografia comprada pode reprovar 
Fabiana Ribeiro 
 
Seja na especialização, no mestrado ou no doutorado, a regra é a mesma: é preciso 
apresentar um trabalho final para ter o diploma da pós-graduação. De olho na 
obrigatoriedade, cresce o número de sites — e spams — que vendem monografias. Há 
riscos na negociação. Uma tese comprada tem chances de ser descoberta, o que pode 
trazer a reprovação do aluno no curso e levantar um questionamento sobre sua ética, 
com conseqüências graves na carreira.  
 
Uma monografia varia, em média, de R$ 200 a R$ 2 mil — valor que depende do 
número de páginas, prazo e complexidade do tema. Poucas consultorias divulgam o 
telefone na internet. Algumas só colocam no ar o e-mail de contato. E, a partir daí, 
começam a negociar.  
 
— Uma monografia, por exemplo, de sociologia, com 50 páginas, tendo um mês para 
ser produzida, sai por R$ 925 e pode ser parcelada em duas vezes — disse pelo 
telefone a atendente de uma empresa de consultoria em educação, sem saber que a 
consulta era feita por uma repórter do GLOBO.  
 
Para Paulo Lemos, superintendente do FGV Management no Rio, quem compra 
monografia tem de driblar a supervisão do orientador. Isso porque, diz, o projeto final 
é acompanhado pelo professor de 15 em 15 dias. Especialmente, no MBA, em que a 
monografia começa a ser feita em sala e pode se basear na empresa do aluno:  
 
— Cair na tentação é um erro mantido à base de mentira.  
 
Monografias complexas ou com erros grotescos podem dar pistas de que a publicação 
não é do autor que assina o trabalho, afirma Alexandre Mathias, diretor da Escola 
Superior de Propaganda e Marketing (ESPM). Mas, diz, é um fato difícil de ser 
comprovado:  
 
— Se professor e aluno estão em contato, é possível notar se o texto é do aluno e se 
ele teria como fazer o tal trabalho.  
 
Carlos Alberto Malcher, coordenador da especialização em telecomunicações da UFF, 
lembra que não é raro ler textos que são cópias de monografias disponíveis na 
internet.  
 



— Sempre coloco em sites de busca frases que estão na publicação que avalio — diz 
Malcher, frisando que teses de escolas internacionais também são alvo de cópias. 
 
Leia mais 
 
É preciso  transformar informação em lucro’ 
Léa Cristina e Fabiana Ribeiro 
 
Quando era criança, o professor Marcos Cavalcanti, 46 anos, coordenador-geral do 
Centro de Referência em Inteligência Empresarial (Crie), da Coppe/UFRJ, ia comprar 
laranjas para sua mãe e voltava com as frutas do jeito que ela gostava. Afinal, seu 
Manoel, o quitandeiro, conhecia seus dez, 12 fregueses, e tinha como personalizar o 
atendimento. Hoje os supermercados servem a tanta gente que seria impossível 
prestar um serviço individualizado, certo? Segundo Marcos, errado. Transformar em 
possível o que parece impossível, diz, é o grande desafio do profissional atual. Para 
isso, continua, é preciso fazer com que o conhecimento, a informação, vire lucro. 
Como seu Manoel bem sabia fazer.  
 
O que faz o mercado de pós-graduação crescer tanto?  
 
MARCOS CAVALCANTI: As pessoas estão cada vez mais atentas ao fato de que 
vivemos num mundo em que a capacitação tem de ser contínua. Não só porque as 
coisas se modificam e evoluem rapidamente, em conseqüência do surgimento de 
novas tecnologias. Mas, principalmente, porque a mobilidade profissional é maior. 
Alguém formado em engenharia química acaba trabalhando na área financeira. Num 
banco, temos engenheiros químicos, de produção. Isso também é resultado de um tipo 
de formação valorizada pelas empresas: profunda e horizontal. Um garoto da 
graduação em busca de um estágio numa grande empresa, como Shell, passará por 
uma seleção não específica de sua área, que testa cultura geral. Ele precisa saber 
tanto sobre Chico Buarque como sobre o presidente americano.  
 
 
O diploma de nível superior já não basta?  
 
CAVALCANTI: O diploma da graduação é pouco para o mercado. Pesa pouco. E, em 
pouco tempo, não significará nada. O destaque é pós-graduação aliada a experiência. 
Um cara de informática não pode simplesmente se formar e parar. Ele precisa investir 
em educação continuamente. Hoje, ele precisa dominar novas técnicas de, por 
exemplo, proteção de sistemas. O mercado é dinâmico. Se alguém formado em direito 
faz pós em gestão ambiental, mostra que é atualizado e aumenta a empregabilidade.  
 
É a pós que direcionará a carreira do profissional? Não mais a formação original?  
 
CAVALCANTI: Com certeza. Atualmente, no curso que coordeno, por exemplo, estão 
em sala profissionais de formações completamente diferentes. Temos engenheiros, 
economistas, jornalistas... Gente que tem em comum somente o direcionamento que 
pretendem dar à carreira. E ainda há outro detalhe: os cursos de graduação demoram 
para formar profissionais. Quatro a cinco anos, ao menos. Daí, a necessidade de 
buscar uma pós que é mais rápida, forma especialistas e atende às necessidades do 
mercado. Não se pode esquecer um outro aspecto: há áreas que ainda não foram 
contempladas pela graduação. E a pós vem como uma saída para uma especialização 
que ainda não existe na universidade.  
 



O senhor coordena um curso da Coppe, o MBKM, que trata da gestão do 
conhecimento. Fale sobre a importância de se deter e saber usar a informação no 
mundo atual.  
 
CAVALCANTI: O mundo gira hoje em torno da informação. Conhecimento é o fator que 
mais cria riqueza no mundo. Segundo a OCDE (Organização pra Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico), o conhecimento foi responsável por 55% da riqueza 
criada no mundo em 2000. Matéria prima, energia e mão-de-obra, 45%. É o uso de 
tecnologia, marketing e logística, que se traduz em atividades intensivas em 
conhecimento. O conhecimento está no centro dos acontecimentos. As pessoas 
buscam cursos, portanto, mais atuais. Como biotecnologia. Outra área em destaque é 
a de patentes. Direito autoral vai exigir profissionais. O país não tem especialistas em 
áreas novas.  
 
Estamos na era da informação. E as empresas querem isso de seus profissionais...  
 
CAVALCANTI: E tem de ser. Vou dar um exemplo concreto. A partir do último censo, 
ficamos sabendo que 27% das pessoas moram sozinhas ou sozinhas com filhos. Isso 
vai interessar às empresas, no momento em que se transformar essa informação do 
IBGE em lucro. É preciso saber transformar informação em lucro. A Sadia, por 
exemplo, transformou em lucro (em congelados e semi-prontos) a informação de que 
há muita gente morando sozinha. Essa linha de produtos cresceu. O profissional pode 
não entender de finanças, mas é um cara que consegue interpretar os dados.  
 
Ainda sobre o crescimento do mercado de pós-graduação, haveria um limite para MBAs 
e especializações?  
 
CAVALCANTI: O que haverá é uma seleção natural do mercado. Seja porque a oferta 
cresceu muito — antigamente era muito difícil ser aceito na Coppead, que oferece um 
MBA super conceituado, hoje não há problemas de vagas nas escolas. Seja pela 
qualidade do curso ou pelo assunto ou por ambos. O que acontece é que as pessoas 
estão selecionando mais o curso que elas querem fazer. Essa tendência é clara para 
mim. Até porque a Capes começará a interferir nessa seleção, quando sair do papel o 
plano de avaliar os cursos de pós-graduação. Hoje já se tem um cadastro dos cursos. 
Se tudo der certo, em 2005 eles passarão pela avaliação do MEC.  
 
Fala-se muito na qualidade dos cursos, mas quem são os alunos das especializações?  
 
CAVALCANTI: Eu os classificaria em três grupos. O primeiro é composto por quem faz 
curso pago pela empresa. No caso, temos instituições de ensino suficientes para 
atender à demanda. Há um segundo grupo, um público intermediário, em que estão 
pessoas que já se formaram há algum tempo. Gente que notou que há demanda em 
uma determinada área. Um exemplo: hoje a população brasileira está envelhecendo. 
Eu não preciso ser adivinho para pensar que vai explodir o turismo de Terceira Idade 
no Brasil. Assim como vai crescer o serviço especializado para atender a esse público 
em academias de ginástica. Se minha filha fosse fazer medicina, eu indicaria a 
geriatria. Isso é lidar com a informação. É transformar dados do IBGE em negócio. E 
nesse grupo estão pessoas que tiveram uma boa formação e querem se especializar 
em determinado segmento. A maior parte das pessoas, o terceiro grupo, faz os cursos 
tradicionais, da grande massa. Esse é o grande mercado. Em termos de número e 
pessoas. Esse aluno tem o objetivo de complementar sua formação, que não era tão 
boa, ou ampliar sua empregabilidade.  
 



O que é o MBKM e há quanto tempo ele existe?  
 
CAVALCANTI: Percebendo que o conhecimento se transformou no maior elemento de 
riqueza, ensinamos como transformar informação em valor. A primeira turma, que foi 
patrocinada pela Finep, é de 1998. A entidade, que apóia a inovação, deu bolsa para 
todo mundo que fez o curso. Desde então, viemos deslanchando. Já tivemos 11 
turmas no Rio, com 30 alunos cada. Temos turmas ainda em São Paulo, Brasília, 
Ribeirão Preto, Goiânia e Campo Grandes.  
 
Qual é o momento para se fazer uma pós?  
 
CAVALCANTI: Recém-formado já deve fazer uma pós.  
 
Mas essa idéia não é uma unanimidade. Muitos professores entendem que é melhor ter 
uns três ou cinco anos de experiência de trabalho para poder aproveitar melhor o que 
é ensinado.  
 
CAVALCANTI: Se for para escolher entre um curso e um emprego, eu diria para o 
profissional ficar com o emprego. Experiência é o que o mercado quer. Se ele ficar 
anos fora do mercado, só para ficar estudando, quando tentar voltar ou entrar no 
mercado, ele já era. Na minha opinião, o profissional tem de se formar, arrumar 
emprego e continuar estudando. 
 
Leia mais 
 
As melhores escolas nos EUA e na E uropa 
Claudia dos Santos 
 
Em uma sociedade em que o MBA se populariza, quem quiser marcar sua presença no 
mercado pode optar por um curso no exterior. Recentemente, duas revistas 
publicaram rankings das melhores escolas para MBA. A americana “BusinessWeek”  
listou as 30 melhores dos Estados Unidos, além de um top ten de MBAs no Canadá e 
na Europa. Os resultados são fresquinhos, pois a pesquisa só é feita a cada dois anos. 
Já a chilena “AméricaEconomía” trouxe um ranking dos melhores MBAs globais 
voltados especificamente para a América Latina.  
 
Para a “BusinessWeek”, a melhor escola dos EUA é a Kellogg School of Management, 
da Universidade Northwestern, no estado de Illinois. A escola já havia ficado em 
primeiro lugar na pesquisa de 2002. No ranking de Canadá e Europa, o primeiro lugar 
ficou com a canadense Queen’s, na província de Ontário.  
 
Segundo a revista, a Kellogg se destaca pela profunda base acadêmica, aliada à 
abertura que os alunos encontram nos professores para discutir a carreira. Os 
responsáveis pelo recrutamento nas empresas, por sua vez, ressaltaram o currículo 
inovador da escola, que produz os melhores graduados em marketing e administração 
geral.  
 
Escolas espanholas atraem alunos da América Latina  
 
O segundo lugar ficou com a Universidade de Chicago, seguida pela Wharton School, 
da Universidade de Pennsylvania. As conceituadas Stanford e Harvard ficaram em 
quarto e quinto, respectivamente. O Massachussetts Institute of Technology (MIT) é o 



nono, mas continua sendo considerado pelas empresas como o melhor lugar onde 
contratar especialistas na área tecnológica.  
 
O MIT, porém, foi eleito pela “AméricaEconomía” como o melhor MBA para a América 
Latina, pelo segundo ano consecutivo. Nesse ranking, a Kellogg ficou em sexto lugar, 
atrás da francesa Insead. Que, por sua vez, ficou em terceiro na lista dos MBAs fora 
dos EUA da “BusinessWeek”.  
 
Pensando especificamente nos interesses de estudantes latino-americanos, as duas 
revistas destacaram duas escolas: Iese e Esade, ambas na Espanha. Segundo a 
“BusinessWeek”, isso se deveu, em grande parte, aos investimentos feitos pelas 
empresas espanholas na América Latina.  
 
Multinacionais que atuam na região já sabem que podem apostar em quem tem um 
MBA dessas escolas. A Esade, inclusive, abriu ano passado um centro de treinamento 
em Buenos Aires, além de outro no Marrocos.  
 
Sobre o desempenho, a “BusinessWeek” lembra que 75% das empresas americanas 
consideraram os graduados em escolas fora dos EUA melhores que os estudantes 
locais.  
 
Salário pós-MBA subiu 26% este ano nos EUA  
 
As escolas de Canadá e Europa têm outra vantagem para quem não é americano: 
maior facilidade de acesso. Depois do 11 de Setembro, as exigências para se fazer um 
curso nos EUA aumentaram muito, o que, segundo a “BusinessWeek”, aumentou a 
procura por MBAs em outros países. Perdem as escolas americanas.  
 
Este ano, uma das melhores notícias para os estudantes foi a recuperação do mercado 
de trabalho. Isso significa tanto a melhoria nos salários quanto o aumento na oferta de 
emprego. Segundo a “BusinessWeek”, em 2004, 75% dos graduados das 30 principais 
escolas de MBA já tinham uma proposta de emprego, e só 11% não tinham 
perspectiva de trabalho. Em 2003, cerca de 35% ainda procuravam uma colocação 
depois da formatura.  
 
Com relação aos salários, a média paga pelas empresas americanas subiu 26% este 
ano, para US$ 136 mil anuais (R$ 31.700 mensais, considerando-se o dólar a R$ 
2,80).  
 
Um diploma de MBA da Kellogg pode elevar um salário de US$ 70 mil para US$ 125 
mil ao ano, ou 44% mais. Isso equivale a R$ 29 mil mensais.  
 
Já um canudo de Stanford pode dobrar o salário de um profissional: de US$ 75 mil 
para US$ 150 mil anuais. Segundo a pesquisa, os graduados de Stanford são os que 
recebem os maiores salários. 
 
Leia mais 
 
E a globalização também chega à pós-graduação 
Fabiana Ribeiro 
 
Aglobalização começa a invadir os programas das escolas nacionais. Seja via parcerias 
com instituições estrangeiras ou módulos fora do país. Um exemplo sai da Fundação 



Getúlio Vargas (FGV), que dará início, em 2005, ao mestrado executivo internacional 
em “Gestão empresarial”. Todo em inglês, o curso reunirá brasileiros, chineses, 
indianos, europeus e vizinhos do Mercosul. Todos numa mesma sala de aula. No Rio.  
 
Na lista dos palestrantes, estão previstos o ex-presidente Fernando Henrique, o 
estilista Calvin Klein, Roger Agnelli, presidente da Companhia Vale do Rio Doce, e o 
publicitário Nizan Guanaes.  
 
— E ainda teremos professores de instituições como MIT e Harvard. Com tudo isso, 
formaremos executivos-diplomatas, aptos a atuar em qualquer empresa do mundo — 
diz Yann Duzert, diretor do Núcleo de Negociações Complexas da Escola Brasileira de 
Administração Pública e de Empresas (Ebape), da FGV, frisando que, por ser em 
inglês, o curso facilita o investimento na formação de estrangeiros residentes no Brasil.  
 
Um mestrado com aulas nos EUA, na França e na China  
 
Já o Instituto Coppead, da UFRJ, lançará, no ano que vem, o mestrado “Global 
partners MBA” — que oferece módulos aqui e nos Estados Unidos, na França e na 
China. O curso é resultado de parcerias entre a instituição e a Robinson College of 
Business (EUA) e o IAE/Sorbonne.  
 
Em 14 meses, a pós-graduação inclui tópicos de liderança, relações comerciais e 
blocos econômicos. O programa vai apresentar ainda análises comparativas entre os 
setores público e privado dos países envolvidos no projeto. Além disso, o curso prevê 
visitas ao Departamento de Comércio dos EUA e à Organização Mundial do Comércio 
(OMC).  
 
Para ambos os cursos, é preciso ter fluência em inglês. A FGV, por exemplo, exige o 
Tofel — certificação que atesta o domínio do idioma. Além de experiência profissional e 
histórico da graduação, comenta Duzert.  
 
— O cuidado na montagem do curso se repete na escolha dos alunos. 
 
Leia mais 
 
Sexo, religião e gastronomia em estudo 
Luciana Casemiro 
 
Educação sexual, ioga, cristianismo e gastronomia. Esses são apenas alguns dos temas 
centrais dos cursos de pós-graduação que serão oferecidos, em 2005, por 
universidades cariocas. Bem distante dos clássicos programas que compõem a grade 
das escolas, essas especializações seguem, segundo analistas, as exigências do 
mercado de trabalho e a necessidade de formar mão-de-obra especializada para áreas 
em voga.  
 
— A tendência apontada pelo mundo moderno é de que o ser humano seja visto de 
uma forma mais holística, o que leva à valorização de áreas que não estão incluídas 
nas chamadas ciências clássicas. E, com isso, a academia se curva a essas novas áreas 
de conhecimento — analisa Gláucia Guarany, a coordenadora -geral de pós-graduação 
lato sensu da Universidade Veiga de Almeida (UVA).  
 
Encontrar professor, um dos desafios dos novos cursos  
 



Gláucia adianta que a UVA lançará, em 2005, vários cursos nessa linha. Entre eles, ela 
destaca os de “Educação sexual”, voltados para professores e pessoal da área médica, 
e “Ecodesign”, que aborda a questão ambiental e tem como público-alvo engenheiros, 
arquitetos e designers .  
 
— Planejamos lançar, ainda em 2005, cursos de acupuntura e ioga, que acredito 
devem levar às salas de aulas até quem não pensa em trabalhar nessas áreas, mas 
está em busca de autodesenvolvimento.  
 
A Unigranrio, por sua vez, lançará no próximo semestre o curso “Cristianismo antigo” 
— que vai abordar a história dos primeiros séculos da religião — e o “Sexualidade 
humana” — voltado para educadores e profissionais da área médica.  
 
— A demanda que chega às escolas é a mais variada possível. Muitas vezes, para 
oferecermos um curso, esbarramos na dificuldade de encontrar profissionais 
renomados que estejam aptos a estruturar uma  pós-graduação — diz Ronaldo Mansur, 
coordenador de pós-graduação da Unigranrio.  
 
Gustavo Maia, diretor de pós-graduação da Universidade Estácio de Sá, também 
aposta em novidades como o curso de “Gastronomia francesa” e de “Educomunicação 
empresarial”, que procura dar um tratamento pedagógico à forma de tratar a 
comunicação interna da empresa.  
 
‘Cursos de pós absorvem novidades rapidamente’  
 
O coordenador da Estácio de Sá acentua ainda que não há área do conhecimento que 
não exija atualização. E a abertura do mercado a novas áreas, continua ele, tem 
reflexo, quase que imediato, nos cursos de especializações.  
 
— Os cursos de pós-graduação são mais arrojados que a graduação, que tem uma 
formatação mais tradicional, mas também vem ampliando a sua oferta de títulos. De 
qualquer maneira, as novidades são mais rapidamente incorporadas pela pós, como 
forma de as universidades atenderem com mais eficiência às novas necessidades de 
capacitação — explica Maia, que admite já estar estudando novos cursos dentro dessa 
visão, mas diz que ainda não pode divulgar quais são os temas.  
 
Observando a oferta de cursos, vê-se que não se trata apenas de criação de novas 
profissões, mas da renovação do perfil de profissões antigas, alerta Gláucia, da UVA:  
 
— O trabalho do pedagogo, por exemplo, não se restringe mais à sala de aula. Hoje 
eles estão entrando num novo mercado: o empresarial.  
 
Desenvolvendo novo perfil para um setor  
 
Dentro desse panorama se enquadra o MBA de “Gestão de negócios imobiliários”, que 
é oferecido pela Fundação de Apoio ao Cefet (Funcefet/RJ). O curso foi organizado para 
desenvolver um novo perfil de profissionais para o setor em geral, mas principalmente 
na área de corretagem. 
 
Leia mais 
 
O dilema de pedir demissão se é a empresa que banca o curso 
Luciana Casemiro 



 
Quatro meses depois de começar um MBA em marketing, na UFRJ, Ana Catarina 
Godoy recebeu uma proposta irrecusável de trabalho. Era o início de um dilema. Afinal, 
como aceitar um novo emprego, se a empresa em que trabalhava se dispusera a pagar 
pelo seu curso? A questão era, no mínimo, de ética. Analisando as opções, Ana 
ressarciu a empresa e trocou de emprego.  
 
— Tinha assinado um termo de compromisso com a empresa de que permaneceria dois 
anos após a conclusão do curso. Caso contrário, indenizaria o investimento. Embora 
soubesse que poderia questionar esse documento juridicamente, isso nunca me passou 
pela cabeça. Tinha empenhado a minha palavra — diz Ana Catarina, que atuava na 
área de vendas do Hotel Intercontinental Rio.  
 
Para a diretora de Recursos Humanos do hotel, Carmen Cenira, o compromisso firmado 
entre a empresa e o empregado é meramente moral. Ela admite que o termo de 
compromisso não tem valor jurídico e ressalta que o grande segredo para a empresa 
não ter dor de cabeça começa na seleção dos funcionários em que investirá:  
 
— Quando se escolhe um funcionário é porque ele já deu muito à empresa, já tendo se 
destacado pelo seu talento e para o qual se tem um plano de carreira. A escolha do 
funcionário não pode ser uma ação entre amigos. No caso da Ana, por exemplo, as 
portas estarão sempre abertas.  
 
O geólogo Lemoel de Paula, da Petrobras, passou dois anos e meio nos Estados 
Unidos, num mestrado em sua área. O compromisso é permanecer, na companhia, o 
tempo equivalente ao do curso. Se sair antes, paga multa:  
 
— É justo. A concorrência é grande para conseguir um curso. Se a empresa escolhe 
você, para pagar a pós, você tem responsabilidades com ela.  
 
Segundo Roberto Machado, gerente da consultoria de RH Michael Page, no Rio, a 
questão é mais complexa. Para ele, tudo depende da posição que o funcionário ocupa 
na empresa e a intenção de seus chefes ao patrocinar essa capacitação:  
 
— Um MBA ou uma pós não podem ser trocados por um aumento de salário ou 
promoção. Se for isso, a princípio não vejo o porquê de o empregado ter compromisso 
de ressarcir a empresa: foi uma troca.  
 
Flávia Miranda, atual coordenadora da Área de Cursos e Mão-de-obra do Sindicato de 
Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares, viveu uma situação pouco comum. Deixou a 
empresa em que trabalhava, a Fundação Getúlio Vargas (FGV), no meio do MBA. E 
ainda continuou tendo direito a bolsa no curso. Para completar, ainda lhe foi dada a 
possibilidade de um dia retornar como consultora da fundação.  
 
— Na FGV, só se tem direito a cursos após um ano de empresa. Não há, no entanto, 
nenhum termo de compromisso. Minha diretoria na época entendeu que era uma 
excelente oportunidade. E me disse que um dia eu poderia voltar a trabalhar na FGV, 
como consultora de projetos. Mas isso é futuro.  
 
Para o professor e pesquisador Hermano Cherques, chefe do Núcleo de Ética da Escola 
Brasileira de Administração Pública e Empresarial (Ebape), da FGV, se o curso é de 
interesse da companhia, não do funcionário, ela deve assumir os riscos, como qualquer 



outro investimento empresarial. Em outros casos, acrescenta, tudo passa a ser uma 
questão de consciência:  
 
— Fidelidade é um conceito vinculado a boa-fé. Diga-se de passagem, esse é um 
princípio nos quais as empresas estão prestando mais atenção.  
 
No caso da área que chefia na FGV, ele tem uma visão bastante particular:  
 
— Quando enviamos um pesquisador para um curso fora e ele não volta, o que é raro, 
concluímos que acabamos antecipando um problema que teríamos no futuro.  
 
Na avaliação do advogado Gerson Ribeiro, do Schneider & Greich, os contratos de 
fidelidade são polêmicos. Mas, acredita, a empresa consegue obter judicialmente o 
ressarcimento do valor investido, caso o funcionário venha a pedir demissão antes do 
acordado:  
 
— Obrigar uma pessoa a fic ar na empresa é impossível. Mas, conseguir que pague o 
custo do curso é possível. 
 
O Globo – 21 nov. 2004, Boa Chance 


