
Busca contínua de aperfeiçoamento
uanto mais, melhor" é
uma lógica que se
aplica com fidelidade

se o assunto é conhecimento,
já que cada vez mais o acúmu-
lo de estudo faz diferença no
sucesso profissional. Se a gra-
duação é um passo fundamen-
tal para o ingresso no mercado
de trabalho, a pós-graduação é
uma exigência que se torna co-
mum e é capaz de impulsionar
a carreira.

Os caminhos aos que se dis-
põem a encará-la são basica-
mente dois: os cursos stricto
sensu, de mestrado e doutora-
do, e os lato sensu, em que estão
enquadrados os de especializa-
ção e Master in Business Admi-
nistration (MBA).

O principal fator que pesa no
momento de decidir entre um

caminho ou outro são as pers-
pectivas. Os cursos stricto sen-
su, em sua maioria, são mais re-
comendados aos que desejam
atuar no meio acadêmico. Os
lato sensu já são mais indicados
para quem está focado no mer-
cado de trabalho.

Exigência
"A pós-graduação é uma exi-

gência cada vez mais freqüente
das empresas", afirma a psicólo-
ga Elizabeth Moreira da Silva,
que há 11 anos atua como sele-
cionadora em uma agência de
empregos. De forma geral os
anos de estudo requeridos para
ingressar no mercado de traba-
lho aumentam. "Há dez anos,
por exemplo, as empresas ad-
mitiam, para os cargos inician-
tes e básicos, profissionais com

ensino fundamental. Hoje, al-
gumas exigem ensino médio ou
até mesmo superior", compara.

Mas, segundo Elizabeth, a
quantidade de estudo não está
refletida necessariamente na
qualidade dos candidatos às
vagas de trabalho. "Há aqueles
que fazem especialização ape-
nas para atender a um pré-re-
quisito do mercado, para incre-
mentar o currículo, mas mui-
tas vezes falham em outros as-
pectos, como uma simples re-
dação ou apresentação nas en-
trevistas", diz.

Por isso, selecionar com cri-
tério um curso é fundamental.
A diferença de qualidade entre
eles é muito grande. "Há can-
didatos com pós-graduação
que não conseguem nem falar
sobre a área em que desejam

Mercado de trabalho exige grau de conhecimento cada vez maior

atuar", conta a selecionadora.
Hoje, o mercado exige atuali-
zação constante dos profissio-
nais. Por isso mesmo, não exis-

te uma idade certa para ingres-
sar em um curso de pós-gra-
duação. O importante é atuali-
zar os conhecimentos sempre.

Text Box
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 12 fev. 2006. Informe Publicitário, p. 2-12.



Meio acadêmico não é o único caminho
Se o sonho de quem sai da

faculdade ou está no
mercado de trabalho é

viver o meio acadêmico e a pes-
quisa científica, o caminho são
os cursos de pós-graduação
stricto sensu, que incluem os
mestrados e o doutorado. Mas o
campo de atuação de profissio-
nais com essas titulações não se
limita às universidades: é cada
vez maior o número de empre-
sas que procuram mestres ou
doutores. Como o nome diz, os
cursos têm um "sentido restri-
to", ou seja, o profissional busca
aprofundar ao máximo o nível
de conhecimento em uma de-
terminada área.

Os processos seletivos variam
de acordo com a instituição,
mas normalmente exigem que
o aluno apresente um pré-pro-

jeto de pesquisa, faça uma prova
e passe por entrevista. Também
é feita análise de currículo e exa-
me de proficiência. Para con-
cluir os cursos, é preciso apre-
sentar trabalhos: dissertação, no
caso do mestrado, e tese, com
tema inédito, no doutorado. Em
ambos, os trabalhos são avalia-
dos por bancas examinadoras.

Uma das características dos
cursos stricto sensu é a necessi-
dade de grande dedicação por
parte dos alunos. Os mestrados
têm duração de pelo menos
dois anos, enquanto os douto-
rados de quatro anos. Por essa
razão, é comum que alunos que
se interessem pela pesquisa e
pelo meio acadêmico saiam da
graduação diretamente para o
mestrado, antes de se enfrentar
o mercado de trabalho. Foi o ca-

minho trilhado pelo bacharel
em informática Guilherme
Dhein, que fez mestrado em
Computação Científica. "Desde
que entrei na faculdade eu tinha
esse plano; sempre gostei da
idéia de estar envolvido com os
assuntos mais recentes da área e
desenvolver pesquisas", afirma
ele, que é professor em uma
universidade em Santa Maria,
interior Rio Grande do Sul.

Já o professor Rondon de Cas-
tro optou pelo mestrado depois
de já estar no mercado de traba-
lho. "O dia-a-dia da vida profis-
sional acaba limitando nossa vi-
são sobre muitas coisas, e eu que-
ria ampliar os horizontes", conta
ele. À época, não havia a preten-
são de seguir a carreira de profes-
sor universitário, o que veio a
acontecer poucos anos depois.

Mais tarde, fez doutorado em
Comunicação e Semiótica. "Aí
sim, já tinha a idéia de permane-
cer no meio acadêmico."

O doutorado normalmente é
cursado por quem já concluiu
o mestrado e direcionado prin-
cipalmente para quem quer
trabalhar com a pesquisa e nas
universidades.

Mestrados
Os cursos de mestrado divi-

dem-se basicamente em acadê-
micos e profissionais. Em am-
bos, quem os conclui recebe um
diploma de pós-graduação
stricto sensu.

Os mestrados acadêmicos
têm como principal objetivo
formar pesquisadores e docen-
tes para o ensino superior, per-
mitindo aprofundar conheci-

mentos e técnicas de pesquisa
em uma área de atuação.

Já os mestrados profissionais
diferenciam-se por enfatizar
estudos e técnicas direcionadas
ao desempenho de um alto ní-
vel de qualificação profissional.
Eles se aproximam do que pro-
põem os MBAs, mas têm um
diferencial importante: confe-
rem titulação de mestre, o que
habilita o participante a tam-
bém ministrar aulas no ensino
superior.

Os cursos são normalmente
ofertados em horários mais fle-
xíveis, como à noite e aos sába-
dos, o que possibilita conciliar
os estudos com o trabalho. Por
isso mesmo, o público que nor-
malmente freqüenta os cursos é
de profissionais que já têm ex-
periência no mercado.



Cursos crescem significativamente
Segundo dados da Coor-

denação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Ní-

vel Superior (Capes), o número
de cursos de pós-graduação
stricto sensu, entre 2000 e 2005,
aumentou aproximadamente
44%, chegando a 3.325. Já o nú-
mero de alunos evoluiu 16,9%
e o de titulados 55,2% ,entre
2000 e 2004.

Os profissionais diplomados
já totalizavam, em 2004, 25,9
mil com mestrado acadêmico,
1,9 mil com mestrado profis-
sional e 8,8 com diploma de
doutor, o que representa cresci-
mento, respectivamente, de
43,1%, quase 700% e 66%. No
final daquele ano, 409 institui-
ções de ensino superior brasi-
leiras já ofereciam pós-gradua-
ção lato sensu.

A evolução nos números não
deve parar tão cedo. Na última
semana, o Conselho Técnico
Científico da Capes aprovou a
criação de 84 novos cursos stricto
sensu no País, sendo 24 de dou-
torado, 47 de mestrado acadêmi-
co e 13 de mestrado profissional.

Bolsas
O número de bolsas de estudo

' concedidas para brasileiros pela
Capes também evoluiu de
24.593, em 2002, para 28.120,
em 2005, sendo que no mesmo
período o valor delas foi reajusta-
do em 18% depois de nove anos
sem alteração. As bolsas para o
exterior passaram de 1.071, em
2002, para 2.093, em 2005, um
acréscimo de quase 100%. A
evolução dos números reflete os
avanços registrados na produ-

ção científica nacional, que me-
lhorou em relação a outros paí-
ses, em 2005, o Brasil já respon-
dia por 1,8% do total mundial,
enquanto em 2002 a participa-
ção era, somente, de 1,5%.

Renda
Segundo levantamento feito

a pedido da Folha de S. Paulo
pelo sociólogo Álvaro Comin,
do departamento de sociologia
da USP e do Cebrap (Centro
Brasileiro de Análise e Planeja-
mento), com base nos dados da
Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios do IBGE, uma
pessoa que tenha concluído
mestrado ou doutorado recebe
salários em média 96,3% maio-
res do que profissionais que te-
nhama penas o diploma de en-
sino superior. Cursos de stricto sensu já superavam a marca de 3,3 mil em 2005



De olho no mercado de trabalho
do.Nesse grupo estão os chama-
dos cursos de especialização e
Master in Business Administra-
tion (MBA). De acordo com o
Ministério da Educação, ao con-
trário do que acontece com os
cursos stricto sensu, a sua oferta
não depende de autorização, re-
conhecimento e renovação de re-
conhecimento pela Coordena-
ção de Aperfeiçoamento de Pes-
soal de Nível Superior (Capes).

No entanto, eles devem aten-
der às exigências da Resolução
CNE/CES n° l, de 3 de abril de
2001, principalmente quanto ao
credenciamento da instituição
no MEC. Podem oferecer cursos
lato sensu instituições de ensino
superior ou aquelas especial-

mente credenciadas para atua-
rem nesse nível educacional.

Os cursos lato sensu devem ter
duração mínima de 360 horas,
sendo que nelas não estão in-
cluídos o tempo de estudo indi-
vidual ou em grupo, sem assis-
tência docente, nem o reserva-
do, obrigatoriamente, para a
elaboração de monografia ou
trabalho de conclusão. Aliás, es-
sa é outra diferença em relação
aos stricto sensu: os cursos não
exigem a apresentação de uma
dissertação ou tese diante de
uma banca examinadora, mas
uma monografia.

Os critérios para ingresso fi-
cam a cargo das instituições. A
única exigência formal é que o
aluno seja portador de diploma
de curso superior. Como a ofer-
ta é grande, em muitos casos o

candidato só precisa se inscre-
ver e entregar o currículo e a do-
cumentação exigida. Mas há
cursos mais requisitados que
adotam entrevistas e, em alguns
casos, até provas, para selecio-
nar o corpo discente.

Os cursos de especialização e
MBA não conferem diploma a
quem os conclui, mas um certifi-
cado. O corpo docente deve ser
formado por pelo menos 50%
de mestres ou doutores.

Oferta
De 2001 a 2003, de acordo com

dados do Censo da Educação Su-
perior do Instituto Nacional de
Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep), o número de ins-
tituições que oferecem pós-gra-
duação lato sensu cresceu 47%,
sendo que, no mesmo período, a

Número de cursos de especialização cresce a cada ano no Brasil

participação das entidades pú-
blicas avançou apenas 6%,en-
quanto a do setor privado cres-
ceu 57%, fazendo com que essas
últimas representassem 84,9%
do total das que oferecem espe-

cialização e MBA. O levanta-
mento apurou, ainda, que prati-
camente metade dos estabeleci-
mentos de ensino superior bra-
sileiros ofereciam pós-graduação
lato sensu.

s cursos lato sensu são
direcionados à área pro-
fissional e de merca-



Especialização amplia conhecimentos
O s cursos de especializa-

ção normalmente têm
duração de 12 a 18 me-

ses, e servem para atualizar os
profissionais em relação aos te-
mas relacionados ao seu am-
biente de trabalho. Por isso, são
recomendados para quem saiu
da faculdade e quer aprofundar
seus conhecimentos e àqueles
que já estão no mercado e preci-
sam adquirir mais saber sobre
uma área específica. "Senti a ne-
cessidade de buscar mais infor-
mações sobre o mercado finan-
ceiro, área em que comecei a
atuar há pouco tempo, já que a
faculdade me deu uma visão
muito geral sobre o tema e sentia
dificuldades para lidar com al-
guns conceitos", afirma a admi-
nistradora de empresas Marina
Cunha, que acaba de passar por

um processo seletivo.
Os cursos de especialização

não param de crescer em todo o
Brasil e têm justamente a função
de complementar as informa-
ções importantes para o desem-
penho profissional e o direciona-
mento da carreira.

Optar por uma instituição
com credibilidade também é im-
portante. "Há várias empresas
que encaminham suas deman-
das às agências já com a indica-
ção das instituições que o candi-
dato deve ter freqüentado", expli-
ca a psicóloga e selecionadora em
uma agência de empregos, Eliza-
beth Moreira da Silva.

As empresas valorizam cada
vez mais os profissionais que
procuram fazer os cursos de pós-
graduação, em razão de esse
comportamento também revelar

Cursos de especialização contribuem para melhorar o desempenho profissional

interesse pelo desempenho nas
funções e por ascenção dentro
das corporações.

Tanto é assim que em muitas
companhias há programas de
auxílio aos funcionários interes-

sados em estudar, como no caso
de Marina Cunha. "Estou inscri-
ta em um programa em que a
empresa custeia 50% do valor
das mensalidades, o que tornou
viável o meu ingresso na especia-

lização", destaca.
Por serem direcionados a pes-

soas que já estão trabalhando, os
cursos costumam acontecer em
horários alternativos, como à
noite ou aos finais de semana.



Experiência é bem-vinda nos cursos
N os cursos de Master in

Business Administration
(MBAs), a experiência

prévia no mercado de trabalho é
desejável, já que eles são dirigi-
dos a profissionais e executivos
que atuam ou desejam atuar nas
área de administração e gestão
empresarial. Por isso, ter uma
bagagem acumulada contribui
para obter um melhor aprovei-
tamento dos conteúdos e das
discussões com os professores e
grupos de aula.

Assim, numa primeira fase da
carreira, para muitos especialis-
tas o ideal é fazer cursos de aper-
feiçoamento ou mesmo de espe-
cialização para aprofundar-se
em uma área específica e só de-
pois partir para um MBA, quan-
do já estiver maduro para desen-
volver uma visão empresarial

mais ampla.
Mas além de proporcionar o

contato com o conhecimento e
as práticas mais atuais emprega-
das no mercado, um dos princi-
pais valores que um curso de
MBA pode agregar aos partici-
pantes é o estabelecimento de
relacionamento com outros
profissionais, com a troca de ex-
periências e também a abertura
de novas possibilidades de tra-
balho. O ganho acontece tanto a
partir da interação entre profes-
sores e alunos, como entre os
próprios estudantes.

Currículo
Em seus currículos, os cursos

de MBA abordam temas funda-
mentais para o exercício profis-
sional, como planejamento es-
tratégico, estruturação de áreas,

análise de viabilidade econômi-
ca e de lançamento de produtos
e estudos de terceirização.

Os alunos são preparados
para, por exemplo, no exercício
de suas profissões, fazer análi-

ses da viabilidade de um proje-
to, o que ele exige e o retorno
que trará para a empresa, sob
vários aspectos, como marke-
tinge financeiro.

Exemplo
O administrador de empresas

Gustavo Godoy é um exemplo
de quem primeiro optou pela es-
pecialização para depois seguir
para o MBA. "Fiz a primeira pa-
ra aprender sobre o mercado fi-
nanceiro, em que queria ingres-
sar, enquanto o MBA cursei para
aprimorar o currículo", explica.

Segundo ele, com enfoques
diferenciados, os cursos tiveram
grande importância para evolu-
ção de sua carreira. A especiali-
zação tinha uma característica
mais teórica, o que foi impor-
tante para entender alguns con-

ceitos básicos para começar a
trabalhar e, principalmente, pra
ter um contato com a bibliogra-
fia atualizada e poder pesquisar
os assuntos relacionados ao
mercado financeiro.

"Já quando fiz o MBA, eu ti-
nha alguma experiência no se-
tor e foi possível trocar informa-
ções com vários profissionais de
mercado e esclarecer diversas
dúvidas com os professores so-
bre temas específicos do meu
trabalho, além de aprender as
melhores práticas relacionadas
a ele", conta.

Além disso, no caso de Gusta-
vo, o esforço para estudar foi re-
compensado no contracheque.
Segundo ele, a conclusão da es-
pecialização dobrou o salário e
o MBA representou um acrésci-
mo de 50% nos vencimentos.



Escolha deve considerar a qualidade
E scolher um curso de

pós-graduação não é
tarefa fácil, mas exis-

tem alguns critérios que po-
dem ser observados e aumen-
tam as chances de acerto e sa-
tisfação com os resultados ob-
tidos. O primeiro critério a ser
analisado certamente são as
expectativas com relação ao
futuro. É importante definir se
o caminho a seguir é o acadê-
mico ou o profissional, para
escolher entre as opções strico
sensu ou lato sensu.

Stricto Sensu
Para avaliar entre as opções

de cursos de mestrado e douto-
rado há uma facilidade maior,
já que a Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de Ní-
vel Superior (Capes) os avalia a

cada triênio. São levados em
conta critérios, indicadores, pa-
râmetros, perfis dos programas
e outras orientações, conforme
a área de ensino. De acordo
com o desempenho, eles rece-
bem uma classificação entre l e
7 pontos. Os cursos são reco-
mendados pelo órgão quando
passam pela avaliação do Con-
selho Técnico Científico (CTC)
e depois pela análise e aprova-
ção do Conselho Nacional de
Educação (CNE). Só após a pu-
blicação do ato do ministro da
Educação eles são reconheci-
dos. Em 2004, de acordo com
levantamento da Capes, a
maior parte dos cursos estava
classificado nos conceitos 3 e 4.

Lato sensu
Já os cursos lato sensu são

mais difíceis de avaliar, pois as
instituições credenciadas para
atuarem nesse nível educacio-
nal independem de autoriza-
ção, reconhecimento e renova-
ção de reconhecimento; elas
precisam, porém, atender ao
disposto na Resolução CES/-
CNE n° l, de 3 de abril de 2001.

Por isso, entre os critérios a
serem adotados está a busca por
uma instituição de renome.

Além disso, é importante ter
contato com o conteúdo pro-
gramático e as propostas de
trabalho oferecidas no curso.
Vale, ainda, considerar o grau
de qualificação dos docentes
envolvidos e buscar com pós-
graduados e alunos que ainda
não concluíram os cursos deta-
lhes sobre a instituição e a qua-
lidade das aulas.




