
De
no
Especialistas apontam
quais são as áreas
com tendência de
crescimento nos
próximos seis anos

Fábio de Castro

última pesquisa Perspecti-
vas do Emprego e a Empre-
gabilidade, elaborada pela

Fundação Instituto de Administra-
ção (FIA) da Faculdade de Adminis-
tração da USP, atribui à pós-gradua-
ção um papel fundamental para que
executivos adquiram os conhecimen-
tos e as habilidades necessárias para
suas carreiras em 2010: para quase
80% dos profissionais entrevistados,
o ideal é cursar um MBA no Brasil.
Mestrado acadêmico e doutorado são
indicados por 21%, enquanto 14% re-
comendam um MBA no exterior.
Mas, se a formação contínua é indis-
pensável, quais as carreiras promis-
soras para os próximos anos?
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Segundo a pesquisa da FIA, as
áreas que oferecerão maiores opor-
tunidades de trabalho para as carrei-
ras executivas até o fim da década são
o setor de prestação de serviços -
incluindo consultoria, assessoria e
logística-, o de hospedagem, alimen-
tação e entretenimento, as atividades
ligadas à agricultura, pecuária e mi-
neração, o universo da tecnologia,
comunicação e computação, além da
atuação no terceiro setor.

"Por trás desses setores está um
processo contínuo de globalização
e integração continental e regional
- nesse contexto o comércio e as
carreiras de gestão internacional
são muito importantes", informa o

MBAs em recursos humanos, mar-
keting, finanças e gestão de pessoas.
Por outro lado as empresas começam
a ensaiar uma internacionalização,
abrindo oportunidades em especiali-
dades internacionais em áreas tão
diferentes quanto direito, logística e
gestão", comenta.

Segundo Wright, a pesquisa, rea-
lizada duas vezes por ano, utiliza um
método baseado em consulta a es-
pecialistas, gerentes, consultores,
analistas, diretores e sócios de em-
presas de diversos setores. "Faze-
mos, desde 2000, um processo con-
tínuo de prospecção, discutindo ten-
dências demográficas, tecnológicas
e de carreira", diz.

professor da FIA James Wright,
que fez a interpretação dos resul-
tados da pesquisa.

Num horizonte de seis anos,
Wright avalia que haverá ênfase em
tudo o que está relacionado à glo-
balização, competitividade e inte-
gração, com foco em serviços, lo-
gística, comércio internacional-por
isso há competências em gestão es-
tratégica internacional que terão
grande demanda de profissionais
qualificados. "As empresas brasilei-
ras ainda têm uma carência enorme
em busca de eficiência. Isso se refle-
te numa tendência à procura por

Entre as tendências detectadas
pela pesquisa, o setor de agricultu-
ra é considerado por Wright como
o mais surpreendente. "O setor
agroindustrial está se profissio-
nalizando e contratando executivos
mais qualificados em toda a cadeia
do segmento. Muitas vezes com a
possibilidade de morar fora dos
grandes centros." Segundo estima-
tivas da Conferência das Nações
Unidas sobre Comércio e Desenvol-
vimento (Unctad), o Brasil será,
dentro de dez anos, o maior produ-
tor mundial de alimentos. Isso esti-
mularia, segundo o professor, as
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profissões relacionadas a todo o ci-
clo de desenvolvimento rural.

O setor industrial não está entre
as carreiras mais bem cotadas na pes-
quisa da FIA, mas o professor da
UFMG Francisco César de Sá Bar-
reto acredita que a política industrial
do governo deverá ter um reflexo de
maneira geral em grandes áreas li-
gadas à atividade industrial, além da
agricultura. O aumento da demanda
aconteceria especialmente nas áreas
de ciências exatas biológicas, agrá-
rias e engenharias em geral. "Mas o
país é carente de mestres e doutores
em todas as áreas", afirma.

Para Laerte Cordeiro, presiden-
te da consultoria de recursos huma-
nos que leva seu nome, a área de
administração de empresas conti-
nuará sendo muito procurada. "É
uma área repleta de subdivisões e
que acaba recebendo gente de vá-
rias outras formações, com desta-
que para o marketing." Cordeiro
cita ainda a área de tecnologia da
informação num sentido amplo: "O
computador e tudo o que nele está
implicado também merece aten-
ção", aposta. Ele menciona ainda
várias especialidades na área do
direito. "Há espaço a ser ocupado
em setores como direito empresa-
rial e internacional, dentro da linha
de comércio exterior."

"A logística no setor industrial,
o planejamento e o controle da pro-
dução e o setor de recursos huma-
nos também têm crescido bastante
na importância", afirma Cordeiro.
Wright concorda: "Uma tendência
forte em prestação de serviços diz
respeito à área de logística." Ele ex-
plica que as empresas que atuam no

Wright, da FIA-USP:"Setor de
agricultura é o mais surpreendente"

Brasil têm uma atuação cada vez
maior no âmbito nacional e regio-
nal, além do comércio internacional.
"Há boas perspectivas para logística
com a integração sul-americana."

Outro ponto em que os dois ana-
listas concordam é a tendência ao cres-

A busca por qualidade de vida
também se reflete nas opções do
profissional, que cada vez mais
procuram satisfação na carreira.
Segundo Wright, esse é um dos
motivos para que o terceiro se-
tor seja uma alternativa em as-
censão. "Na pesquisa percebe-
mos um crescimento da ativida-
de profissional no terceiro setor.
Embora a remuneração seja me-
nor, muita gente busca satisfação
pessoal nessa área."

Ele lembra que a área é vastís-
sima, passa com diferentes univer-
sos de atuação e inclui não só or-
ganizações não-governamentais,
mas ações comunitárias, fundações
e institutos, associações filantrópi-
cas puras e movimentos sociais.
Cordeiro também vê uma expansão
futura do segmento. "O serviço so-
cial ainda é muito modesto no Bra-
sil, com características de ama-
dorismo. Haverá crescente neces-

cimento de oportunidades no setor de
serviços, com ênfase para a indústria
do lazer, turismo e entretenimento.
"Esta área claramente tem um forte
componente de crescimento nos pró-
ximos dez anos", diz Wright. "A po-
pulação tem cada vez mais acesso ao
tempo livre e ao lazer. Essa área será
cada vez mais um bom negócio."

sidade de profissionais especia-
lizados para atuar nessas áreas."

Wright menciona ainda, como
seu colega, uma ênfase especial para
a tecnologia da informação e a in-
ternet, igualmente mencionadas na
pesquisa. "É uma área que também
deve receber especialistas de vários
setores, sobretudo nos nichos da se-

46 Guia de Pós-Graduação & MBA/2005



gurança da informação, produção de
softwares, e-learning, arquitetura da
informação, construção de games,
produção de conteúdo on-line e até
direito virtual", afirma.

A importância da pós-graduação
revelada pela pesquisa é interpreta-
da pelo especialista da FIA-USP a
partir do contexto de estabilidade
financeira e globalização. Ele expli-
ca que as empresas brasileiras dei-
xaram para trás o modelo do perío-
do inflacionário, em que há gestão
de caixa num mercado fechado com
inflação - a simples gestão finan-
ceira não garante mais o sucesso.

"Hoje a empresa precisa de capa-
cidade de inovação, com padrão de
competitividade internacional. A con-
seqüência é que o executivo tem que
estar formado em bases semelhantes
às dos executivos internacionais."
Neste contexto, o pesquisador acre-
dita que os cursos de pós-graduação
se tornaram uma necessidade para a
carreira e para a empresa. "Se a em-
presa adota uma política adequada de
RH para dar novos desafios para es-
ses executivos, recebe um benefício
financeiro muito grande", afirma.

A Capes também pretende con-
cluir um novo plano estratégico

para determinar as áreas que preci-
sam de profissionais e, conseqüen-
temente, de cursos ou vagas de pós-
graduação - o Plano Nacional de
Pós-Graduação (PNPG), que esta-
belecerá diretrizes para a pós-gra-
duação entre 2005 e 2010.

O presidente da comissão que
elabora o plano, Francisco César de
Sá Barreto, afirma que a formação
em pós-graduação stricto sensu deve
ser estimulada em todas as áreas.
"Pode-se falar em carreiras mais ou

menos promissoras na gradua-
ção, mas na pós,
como há carên-
cia de mestres e
doutores em to-

das as áreas, precisamos de profis-
sionais de todas as especialidades.
Talvez uma área cresça mais que
outras, como as carreiras ligadas
à política industrial do governo,
mas a prioridade da Capes é esti-
mular que se formem doutores."
Segundo Sá Barreto, o país atin-
giu a marca de 8 mil doutores em
2003. A meta, com o PNPG, é ex-
pandir esse número de forma gra-
dativa para chegar a formar 16.500
doutores até 2010.

Regina Sônia Gata Nascimento,
responsável pelo serviço de orien-
tação vocacional do Instituto de
Psicologia da PUC-SP, vê no mer-
cado de trabalho uma demanda que
pede profissionais que tenham ao
mesmo tempo uma formação com
conhecimentos amplos e gerais,
mas com aplicação especializada.
"Isso aumenta a importância da pós-
graduação - com ela o estudante
pode se dedicar, durante a gradua-
ção, a uma formação polivalente e
versátil, ao passo que reserva a pós
para se preparar para a competiti-
vidade do mercado", diz.

A pesquisa da FIA corrobora a opi-
nião da psicóloga - a maioria dos en-
trevistados acredita que a crescente
globalização, a especialização e a ter-
ceirização implicarão estruturas organi-
zacionais mais "planas", aumentando
o foco nas competências essenciais de
cada organização. Com isso, exige-se
muito mais adaptabilidade aos cargos
gerenciais e de diretoria.

Segundo a pesquisa, mesmo es-
pecialistas devem ter uma certa dose
de capacidade em lidar com assun-
tos relacionados direta e indiretamen-
te a sua atividade. "Sem tal capaci-



dade em um quadro organizacional
enxuto, corre-se o risco de uma rigi-
dez, ou seja, da não-capacidade da
empresa de mudar sua atuação dian-
te de uma transformação no ambien-
te de negócio", diz o relatório.

Para a professora, a pós-gradua-
ção - lato sensu ou stricto sensu -

das possibilidades. Passou o tempo
em que a faculdade garantia um lu-
gar no mercado de trabalho."

Para Laerte Cordeiro, a pós-gra-
duação acadêmica tem mais relação
com a vocação e a satisfação pessoal
do indivíduo que com a preparação
para o mercado de trabalho. "Nessa

se tornou uma necessidade incon-
tornável. "Os conhecimentos giram
muito rapidamente e as pessoas pre-
cisam constantemente buscar atua-
lizações. Aumentou muito o campo

formação acadêmica, o céu é o limi-
te, o que conta é a realização e a vo-
cação, independentemente de se ter
emprego ou ganhar dinheiro. Mas
se falamos de carreira e mercado de

trabalho, existem certamente algu-
mas áreas que podem ser muito úteis
para especialização e MBAs.

Se a importância da pós-gradua-
ção é imensa, não basta incrementar
o currículo indiscriminadamente. É
preciso cuidado na hora de escolher.
"Existe uma heterogeneidade muito
grande entre os cursos. A legislação
brasileira é bastante permissiva quanto
a isso, e a conseqüência é que há cur-
sos dos quais não se sabe muito bem
o que esperar", alerta James Wright.

Segundo ele, a Associação Na-
cional dos MBAs (Anamba) está
tentando definir regras mais rígidas
para os cursos. "O melhor é esco-
lher escolas que tenham tradição,
além de credenciamento nacional e
internacional. É preciso observar se
o corpo docente se atualiza e ao
mesmo tempo tem uma visão práti-
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ca de negócios", recomenda.

Fonte: Guia de Pós-Graduação, ano 4, n. 4, p. 44-50, 2005.




