
Quanto vale a escolaridade 
Daniela Leiras  
 
Universidades investem em novos programas de pós-graduação. Abertas as inscrições para a 
temporada 2006. 
 
Quem faz mestrado, doutorado e cursos de especialização, como MBAs, ganha em média 66% a 
mais do que quem tem apenas diploma superior, diz pesquisa elaborada pelo economista Marcelo 
Neri. É o prêmio pela escolaridade. Isso não significa, entretanto, que viver estudando é garantia 
de sucesso profissional: para o também economista e professor Francisco Barone, seria engodo 
afirmar uma coisa dessas. A questão, continua ele, é que, num mundo em constante 
transformação, há certa dose de risco em não se manter atualizado. 
 
As maiores mudanças estão na área de tecnologia. Profissionais do setor de telecomunicações, 
por exemplo, se encontram diante do desafio da telefonia via internet, que promete romper com 
os modelos tradicionais de negócios. 
 
Estes são alguns dos temas desta nova edição especial do “Boa Chance” sobre cursos de pós-
graduação: já começou a nova temporada de inscrições e quem estiver interessado pode começar 
a checar programas e preços. Também têm destaque nesta edição os cursos de especialização em 
políticas públicas. Que estão ganhando espaço no mercado, por causa da crise política que o país 
atravessa há seis meses. 

 
 
Leia Mais 
 
Em Cartaz, diploma versus experiência 
Luciana Calaza 
 
Programa “O Aprendiz” põe em discussão qual é o fator mais relevante no mundo dos negócios. 
 
De um lado, nove jovens brilhantes, formados nas melhores universidades americanas. Do outro, 
nove empresários cujos estudos limitam-se, na maioria, ao colegial. Todos eles concorrendo a um 
emprego no Grupo Trump, do magnata americano Donald Trump, e a um generoso salário. Este é 
o roteiro da terceira temporada do programa “O Aprendiz”, que está sendo exibido agora no Brasil 
pelo canal a cabo People & Arts. Ele discute se o que realmente importa para o mundo dos 
negócios é o conhecimento acadêmico ou a experiência prática.  
 
Nos Estados Unidos, a série já terminou. No Brasil, no ar desde setembro, ela está a cinco 
episódios da grande final. A disputa funciona da seguinte forma: a cada semana, as duas equipes 
escolhem um líder e recebem uma mesma tarefa. Ao fim do prazo estabelecido, o trabalho é 
apresentado a Trump. O time que faz o projeto considerado mais medíocre perde um de seus 
executivos — que pode ser o líder ou uma de duas pessoas indicadas por ele. A escolha, no fim, é 
de Trump.  
 
Trata-se, na realidade, de uma avaliação dos participantes quanto a liderança, criatividade, 
capacidade de trabalhar em equipe e de implementar ações de marketing.  
 
A primeira missão dos dois grupos foi a promoção de um novo sanduíche da rede Burger King. No 
primeiro desafio, a equipe dos descolados — os street smarts, como são chamados nos Estados 
Unidos, saiu vencedora. Perderam os diplomados — os book smarts, que ficaram com menos um 
na equipe. Debatendo seu desempenho, eles concluíram que os pontos fracos do grupo foram o 
marketing e a desorganização no processamento de pedidos. 
 



Na segunda semana do programa, a tarefa consistiu em propor a reforma de um motel em Nova 
Jersey. Para isso, cada equipe recebeu US$20 mil. Uma vez terminada a remodelação, os motéis 
abriram, de fato, suas portas aos hóspedes, que, ao fim da estada, qualificaram o lugar e os 
serviços. Neste caso, ponto para os diplomados, que conseguiram receber uma qualificação mais 
alta. A outra equipe pecou pela falta de cooperação interna.  
 
Desde então, outras dez tarefas foram cumpridas pelas duas equipes, e, no momento, o programa 
está mais ou menos equilibrado, com duas vitórias a mais para o grupo de diplomados — o que 
significa que os descolados têm dois participantes a menos. 
 
Para o headhunter Carlos Vitor Strougo, da Kadan Consultores, diploma ou experiência podem 
ganhar mais ou menos peso de acordo com a área da atuação de cada profissional: 
 
— O conhecimento tem mais validade em áreas mais técnicas, como o setor petroquímico e de 
telefonia. Por outro lado, se uma empresa precisa de um executivo capaz de resolver um 
problema, ela vai buscá-lo pelo seu nome no mercado e a formação não terá importância. Agora, 
é claro que uma qualidade sempre complementará a outra.  
 
Bom, quem acompanha o programa e quer ser surpreendido com o resultado da disputa, deve 
encerrar a leitura aqui. Pelo menos desta vez, sairá vencedor... o conhecimento acadêmico. A 
empreendedora imobiliária Kendra Todd, de 26 anos, do time dos diplomados, derrotará a 
executiva de vendas Tana Goertz, 37 anos, do time dos “descolados”, e vai ficar com o emprego. 
Sua primeira missão será a reforma de uma mansão de 6,3 mil metros quadrados na Flórida. O 
salário será de US$250 mil anuais.  

 
 
Leia Mais 
 
Pós-graduação eleva salários médios em 66% 
 
Segundo pesquisa, maior diferença está na carreira de administração. Rendimentos são mais altos 
na de medicina  
 
Quem pensa em cursar mestrado, doutorado, MBA ou especialização para obter retorno financeiro 
pode começar a fazer cálculos. Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV) revela que os salários 
dos profissionais brasileiros que fizeram alguma pós-graduação são em média 66% mais altos do 
que os dos que só têm o diploma de graduação. 
 
Para o chefe do Centro de Políticas Sociais da instituição, Marcelo Neri, responsável pela pesquisa, 
a taxa é alta e reflete a influência da hierarquia educacional no mercado:  
 
— É difícil imaginar investimentos público ou privado que dêem uma taxa de retorno tão elevada. 
Geralmente, quem estudou mais e adquiriu mais experiência recebe salários melhores e tem 
maiores chances de conseguir trabalho. Esse prêmio da escolaridade varia conforme as carreiras. 
 
Em administração, diferença média de valores é de 100% 
 
O estudo foi elaborado a partir de dados do censo demográfico de 2000 e considerou 82 níveis de 
formação. 
 
Apesar de medicina apresentar os salários mais altos (R$6.705, em média, para quem terminou a 
graduação, e R$8.966 para os pós-graduados); na administração, a diferença entre os níveis de 
escolaridade é mais significativa. Enquanto os graduados recebem R$4.006, quem tem curso de 
pós-graduação ganha o dobro: R$8.012. Em medicina, o percentual diminui (33%) e em 
engenharia, é de 27%. 



Entre as explicações para as diferenças de uma categoria profissional para a outra está o fato de 
os salários dos graduados em engenharia e medicina serem mais altos do que os da área de 
administração: quer dizer, para fazer a comparação, já se parte de um patamar maior. 
 
É o caso do engenheiro mecânico Leo Maranhão, de 38 anos, que fez o mestrado de 
administração no Ibmec. Ele era coordenador de uma área de risco da Superintendência de 
Seguros Privados (Susep) e foi promovido a chefe do Departamento de Controle Econômico. A 
mudança acabou lhe rendendo aumento salarial de 40%.  
 
Outra peculiaridade da carreira de administração, segundo o pesquisador da FGV, é a tendência 
de internacionalização das escolas de negócios: 
 
— O grande retorno dessa especialização não ocorre somente no Brasil. Identificamos no mundo 
inteiro que quem estuda numa escola de business (negócios) consegue melhores empregos. É um 
mercado bastante competitivo, com profissionais mais experientes.  
 
Patrícia Esteves, de 29 anos, está de olho nessa tendência. Ela é formada em jornalismo, mas 
resolveu apostar no MBA de marketing do Instituto Coppead/UFRJ para crescer na empresa onde 
trabalha há cinco anos, a Coca-Cola. Desde o fim do curso, em 2002, já mudou de cargo duas 
vezes.  
 
 

 
 
 
— Quando entrei na empresa, era especialista de mídia. Depois, virei gerente de produto júnior e, 
agora, pleno. Recebi um aumento de aproximadamente 45%, incluindo benefícios e carro com 
despesas pagas — conta Patrícia, que também teve 50% do curso financiado pela Coca-Cola.  
 
As cifras também aumentaram na carteira de trabalho do economista Cristiano Ayres, de 27 anos. 
Quando fazia o mestrado de economia voltado para finanças no Ibmec, há quatro anos, recebeu 
uma proposta de emprego do Banco Modal. O salário atual dele já é o dobro do anterior.  
 
— Com certeza o curso pesou na hora da contratação. Entrei como gerente de risco e, hoje, sou 
diretor — diz Cristiano, que pagou o mestrado com seu próprio dinheiro.  
 
Coordenador defende sistema de bolsa-crédito 
 



Apesar do significativo retorno financeiro dos cursos de pós-graduação, os sistemas de crédito não 
colaboram com o setor, na opinião do coordenador da pesquisa. Segundo Neri, os investimentos 
nos profissionais ainda são incipientes.  
 
— Devia haver mais ênfase em bolsas-crédito e não tanto em bolsas-doações, para as pessoas 
fazerem financiamentos. 

 
 
Leia Mais 
 
Avaliação de MBAs pelo MEC é adiada  
 
Primeira lista de cursos, que sairia em agosto, ficou para o ano que vem. 
 
Deve ficar para 2006 a divulgação, pelo Mi-nistério da Educação (MEC), da lista de cursos de 
especialização, entre eles os MBAs, que atendem às exigências de qualidade do Conselho Nacional 
de Educação. Os primeiros passos para a criação do cadastro foram dados, e a Secretaria de 
Educação Superior esperava divulgar a primeira lista na internet em agosto. Mas o processamento 
dos dados atrasou, e o projeto só deverá virar realidade no ano que vem. 
 
Cerca de 2.100 instituições de ensino ou entidades que oferecem MBAs e cursos de especialização 
— a chamada pós-graduação lato sensu — prestaram as informações necessárias à avaliação. O 
MEC quer saber quantos e quais cursos cada instituição oferece, além de número e titulação de 
professores, carga horária e projeto pedagógico. O processamento dos dados está a cargo do 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), órgão do ministério responsável 
pela área de avaliação e estatísticas.  
 
Proliferação fez MEC olhar setor com mais cuidado  
 
Em junho, o coordenador-geral de Acreditação de Cursos e Instituições de Educação Superior da 
Secretaria de Educação, Orlando Pilati, dissera que o cadastro deveria ficar pronto em agosto. A 
troca de pessoal na área de informática do Inep, porém, teria prejudicado o andamento dos 
trabalhos. 
 
Enquanto o governo mantém rígido controle sobre a pós-graduação stricto sensu (mestrados e 
doutorados), pouca atenção é dada aos cursos de especialização. O boom dos MBAs e a 
proliferação de cursos de especialização de todo tipo em instituições muitas vezes de qualidade 
duvidosa levou o MEC a olhar com mais cuidado para o setor.  
 
A idéia de criar o cadastro teve como objetivo mostrar à população quais são as insti-tuições e os 
cursos que têm a chancela do poder público, ou seja, aqueles que estão habilitados a oferecer 
pós-graduação lato sensu. 
 
Normas para pós ‘lato sensu’ foram criadas desde 2001 
 
Pilati já estimou em 30 mil o número de cursos de especialização em funcionamento no país. Mas 
admitiu que se tratava de uma projeção, uma vez que o ministério não dispunha de uma base de 
dados abrangente. É do futuro cadastro que deverá sair esta informação. 
 
Para oferecer pós-graduação lato sensu, as instituições de ensino devem ser credenciadas para o 
ensino de graduação regular. Ou seja, universidades, centros universitários e faculdades estão 
aptos a criar cursos de especialização. O mesmo não vale para entidades de classe, sindicatos e 
empresas, que dependem de licença específica para ter direito a montar os cursos. Um dos 
motivos para o MEC querer ser mais rigoroso no controle dos cursos de especialização é que os 
certificados têm validade nacional.  



 
Em 2001, o CNE definiu normas para o funcionamento da pós lato sensu. Entre elas, carga horária 
mínima de 360 horas, titulação de mestrado ou doutorado de pelo menos 50% dos professores e 
freqüência mínima de 75%. O que acabam sendo fatores a serem observados por quem está 
escolhendo um curso para fazer.  
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 27 nov. 2005, Boa Chance, p. 1. 


