
CURSOS EM ALTA

Demandas do mercado de trabalho obrigam as
instituições de ensino a aumentarem o número de
vagas e a diversificarem seus cursos

Murilo Ohl

J á faz algum tempo que os cursos
de pós-graduação e MBA são vis-
tos como um trampolim para o de-

senvolvimento profissional. Só que es-
colher o curso certo está se tornando uma
tarefa cada vez mais difícil. Todos os
anos surgem novas escolas oferecendo
os mais variados tipos de pós-graduação.
A oferta é tamanha que hoje, no Brasil,
há mais vagas disponíveis do que gente
cursando uma pós-graduação ou um
MBA. Mas o que leva as pessoas a bus-
car atualização e novos conhecimentos,
no fundo, é o próprio mercado de traba-
lho, que muda cada vez mais rápido. "As
escolas apenas tentam acompanhar as
mudanças", diz Jacques Guelman, dire-
tor de educação executiva de uma im-
portante escola de administração.

Essa dinâmica do mercado de trabalho
faz com que a pessoa transite cada vez
mais entre a profissão e o estudo. Antiga-
mente, um diploma na parede podia valer
para a vida inteira. "Essa segurança não
existe mais", diz a consultora Cecília
Junqueira, especialista na gestão de pes-
soas e carreiras. Hoje, é comum encontrar
pessoas que fazem não apenas um, mas

diversos cursos de pós-graduação confor-
me vão avançando em suas carreiras.

Tendo esse cenário pela frente, é pos-
sível identificar pela demanda dos alunos
que ingressam nos cursos de pós e MBA
das principais escolas quais são as áreas
que estão em alta atualmente. Os cursos
de MBA, de um modo geral, se mantêm
em alta há alguns anos. A explicação está
no mercado: as grandes empresas valori-
zam esse tipo de curso e as pessoas costu-
mam ver no MBA uma forma de chegar a
cargos executivos ou gerenciais. "Há cer-
ta convergência entre o que as empresas
pedem e o que os alunos procuram", diz
Guelman, que aponta as áreas de Mar-
keting, Finanças Corporativas e Recursos
Humanos como as que todos os anos fi-
guram na lista das mais procuradas.

No Brasil, a sigla MBA foi incorpora-
da pelo mercado da educação de formas
muito diferentes, o que gera uma enorme
confusão. Em sua origem nos Estados Uni-
dos, o MBA (sigla que em inglês significa
Master in Business Administration) era um
curso feito para profissionais de mercado
que buscavam aprimorar os conhecimen-
tos acadêmicos. Há bons cursos desse tipo
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no Brasil. "São cursos que exigem dedicação
exclusiva, em que a pessoa precisa parar de tra-
balhar para estudar", explica Alceu Queiroz,
coordenador dos programas de MBA de uma
fundação mineira. Aqui eles receberam o nome
de Mestrado Profissional e são, na verdade, uma
pós stricto sensu, com dissertação e banca exa-
minadora no final. "É um curso recomendado
para executivos que já possuem uma boa expe-
riência profissional", afirma Queiroz. No final,
o aluno também recebe o título de mestre.

Mas a maioria das ofertas de cursos de MBA
no Brasil se refere a cursos lato sensu. São, na
verdade, especializações que oferecem uma vi-
são generalista sobre gestão empresarial. "Eles
são destinados a profissionais formados em ou-
tras áreas do conhecimento que querem ou pre-
cisam adquirir um conhecimento em adminis-
tração de empresas", explica Guelman. São cur-
sos que precisam ter pelo menos 360 horas de
aula e costumam durar entre um e dois anos. A
vantagem é que esses cursos não obrigam o alu-
no a abandonar o trabalho para estudar. No final,
a pessoa só precisa apresentar uma monografia.

Também costumam receber a sigla MBA,
de uma forma controversa, alguns tipos de
especialização. São cursos voltados para ad-
ministradores e outros profissionais que pos-
suem uma graduação mais generalista e que-
rem se aprofundar na gestão de uma determi-
nada área do negócio. São os MB As em Fi-
nanças, Marketing ou Recursos Humanos, por
exemplo. Os especialistas reclamam que um
MBA, por sua natureza, deveria ser um cur-
so generalista. De toda forma, os três exem-
plos acima e mais os MBAs em Tecnologia e
Saúde são sempre muito procurados.

Novos cursos
Há alguns cursos ainda mais específicos,

lançados mais recentemente para atender a
novas demandas do mercado. Uma área que
vem recebendo muita atenção é a Gestão de
Pessoas ou Desenvolvimento Pessoal. "Não
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se trata apenas de Recursos Hu-
manos", adverte Marlene Fer-
nandes, coordenadora dos cursos
de pós-graduação e MBA de uma
universidade do Rio Grande do
Sul que conta com unidades em
outros Estados. "As pessoas que

pessoas, reconhecer talentos ou li-
dar melhor com questões pessoais
no trabalho", explica Marlene.

Outra área que vem despertan-
do muito interesse são os cursos
voltados para novos empreendedo-
res. "Muitas pessoas têm procura-

Mesmo fora do mundo MBA,
o mercado de trabalho tem

absorvido profissionais cada
vez mais especializados

procuram esse tipo de curso tra- do fazer um MBA para ter sucesso
balham em outros departamentos no comando de sua própria empre-
de uma empresa, mas sentem a ne- sa", aponta Queiroz. "São pessoas
cessidade de aprender a motivar que já têm um negócio próprio ou

estão pensando em abrir uma fir-
ma", completa Guelman.

Áreas que apenas recentemente
passaram a adotar fundamentos da
gestão profissional são ricas em
oportunidades para quem pensa em
se especializar. Já há no Brasil, por
exemplo, cursos para a gestão de
projetos do chamado Terceiro Setor
ou para a gestão voltada para a área
esportiva ou para negócios do en-
tretenimento. Há oportunidades si-
milares no segmento de saúde, que
também tem demandado especialis-
tas em administração hospitalar.
Uma recomendação de especialis-
tas, no caso da saúde, é procurar es-
colas que possuem convênios com
hospitais de renome.

Mesmo fora do mundo MBA,
o mercado de trabalho tem absor-
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vido profissionais cada vez mais
especializados. As pós-gradua-
ções lato sensu de outras áreas
também têm se multiplicado. Um
caso muito conhecido é do Direi-
to. Os advogados estão deixan-
do de ser generalistas para se
focar em um determinado tipo de
atuação. Uma área do Direito que
cresceu muito nos últimos anos
foi a da propriedade intelectual,
impulsionada pelo advento de
novas tecnologias. Estão em dis-
cussão as formas sobre como
proteger a autoria de programas
de computador e como evitar a
violação da propriedade intelec-
tual pela internet.

Na Medicina, uma área que tra-
dicionalmente exige a especializa-
ção e a atualização constante de
seus profissionais, também há no-
vas oportunidades. Uma delas é na
medicina esportiva ou em pós-gra-
duações em Educação Física. Tra-

ta-se de cursos que têm tido gran-
de demanda graças ao interesse
crescente da população por uma
vida mais saudável. Segundo Luiz
Hamilton Berton, pró-reitor de
graduação e pesquisa de um gru-
po educacional com sede em
Curitiba, outra área da Medicina
que deve se desenvolver é a das
cirurgias minimamente invasivas,
aquelas que evitam grandes cor-

tes nos pacientes. "Houve grande
avanço técnico nessa área nos úl-
timos anos", afirma Berton.

A ciência da computação tam-
bém tem oferecido oportunidades
para novos profissionais. Uma área
em que o Brasil tem tido muito des-
taque internacional nos últimos
anos, o desenvolvimento de jogos
para computador, já ganhou os pri-
meiros cursos de especialização. •




