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Demanda
exigente
Empresas pedem profissionais
com qualificação muito alta, dificultando
a gestão da carreira e provocando
distorções e exageros na formação acadêmica

Paulo Jebaili

A té que ponto o mercado
de trabalho extremamente
competitivo deve influen-

ciar a decisão de fazer uma pós-gra-
duação? Qual o peso de um título
em um processo de seleção? A de-
cisão por um curso deve ser orien-
tada por uma demanda de mercado
ou pelo genuíno interesse por uma
área de conhecimento?

A complexidade que envolveu as
empresas fez com que elas passas-
sem a exigir novas competências dos
profissionais. Com isso, o mundo do
trabalho mudou, e gerir a carreira
passou a ser uma tarefa bem mais
complicada do que há uma ou duas
décadas, quando um diploma garan-
tia uma trajetória profissional razoa-
velmente linear e sem sobressaltos.
Hoje, são muitas as variáveis a se-
rem consideradas para manter a
empregabilidade em alta. "Como há
superoferta, as empresas pedem:
MBA, pós, três idiomas. E as pes-

soas se vêem meio que obrigadas a
fazer isso. Pensam: 'todo mundo
está fazendo esse curso, se eu não
fizer fico pra trás'", analisa o con-
sultor em educação corporativa e
RH, Eduardo Najjar, de São Paulo.

O consultor carioca Luis Adonis
tem a mesma impressão. "As em-
presas começaram a pedir inglês
fluente ainda que não seja usado ou
ainda que as pessoas que pedem fa-
lem um inglês muito pior do que as
que entram. O princípio é de que, se
puder pedir o melhor que há, pede-
se. Só que as empresas estão deman-
dando super-homens", comenta.

O que nem sempre é garantia de
que o melhor candidato será o es-
colhido. "Se a empresa se ativer aos
títulos para contratar, isso implica
que o processo de recrutamento pre-
cisa mais de uma visualização do
currículo do que uma aferição de
capacidades e competências. Pode-
se ceifar ou sequer colocar no pró-
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cesso um candidato que tenha mais
condições do que um que tenha tí-
tulo", observa Adonis.

A necessidade de educação con-
tinuada é real, mas isso não impede
a repercussão de algumas distorções
ou exageros. É relativamente co-
mum, por exemplo, ouvir que a pós-
graduação virou pré-requisito para
pleitear um espaço no mundo
corporativo. Será? Para o professor
de uma escola de administração de
empresas de São Paulo e consultor
ThomazWood Jr., essa é mais uma
"idéia infeliz" que acabou pegando
porque é simples e tem apelo. "Não
acredito que uma empresa séria e
conseqüente use tais critérios. Pri-
meiro, porque se sabe que os currí-
culos hoje são terrivelmente ma-
quiados. Segundo, porque o uso
corriqueiro do termo pós-gradua-
ção ou MBA é tão genérico que não
significa mais nada."

O professor considera que um
processo de contratação verifica as
características e o potencial do can-
didato, bem como a busca por de-
senvolvimento. "Um programa de
pós-graduação é apenas uma entre
muitas possibilidades de desenvol-
vimento. Existem outras, a começar
pelas próprias realizações no traba-
lho. Aliás, muitos profissionais per-
dem tempo fazendo cursos de pós-
graduação de qualidade duvidosa.
Eles poderiam trocar tais programas
por outros mais curtos e mais fo-
cados, ou pela realização de algum
projeto com o qual aprenderiam
muito mais", explica.

Wood Jr. observa que cursar uma
pós pode acrescentar muito pouco
dependendo da atitude que se tenha
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Tatiana Villefort:"O casamento perfeito se dá quando trazemos pessoas bem
qualificadas com perfil adequado ao nosso estilo de atuação e ritmo"

em relação ao curso e à carreira.
"Pode parecer um paradoxo, mas
muita gente faz pós-graduação por
preguiça e com preguiça: por pre-
guiça, porque não se esforça para se

desenvolver no próprio trabalho e
espera que alguma mágica vá acon-
tecer na sala de aula; com preguiça,
porque realiza o curso como quem
vai ao cinema ou assiste à TV, com

uma postura passiva, de espectador.
Com isso, muitos terminam os pro-
gramas como começaram: saem
com um título na mão, mas sem ne-
nhuma idéia nova na cabeça", diz.

Na empresa de softwares de
gestão RM Sistemas, com sede em
Belo Horizonte (MG), a parte téc-
nica de qualificação e formação
escolar têm um peso muito grande
na seleção, conforme conta a ge-
rente de RH Tatiana de Villefort
Alves Pinto. Mas o currículo não
prescinde da aferição das caracte-
rísticas comportamentais. "O casa-
mento perfeito se dá quando traze-
mos pessoas bem qualificadas com
perfil adequado ao nosso estilo de
atuação e ritmo", relata.

A gerente conta que o peso atri-
buído à qualificação, formação e ca-
pacitação varia conforme o cargo.
"Se preciso contratar um analista
sênior, procuro uma pessoa com qua-
lificação mais pronta, mais madura,

Sem abandonar as bases
Adquirir conhecimento em gestão sem aban-

donar a área de tecnologia. Essa foi a intenção de
Rodrigo César Miranda de Sousa, 24 anos, ao es-
colher o curso de pós-graduação em TI aplicada à
gestão estratégica de negócios, feito em uma ins-
tituição de ensino superior de Belo Horizonte (MG).

A escolha é mais um desdobramento da carreira
desse analista de sistemas da RM Sistemas, em-
presa onde entrou aos 15 anos, na área adminis-
trativa. Ao fazer o segundo grau técnico, conseguiu
vaga nessa área da empresa, lidando com manu-
tenção de máquinas. Depois, graduou-se em TI, em
uma faculdade da capital mineira.

Passou a trabalhar na área de desenvolvimen-
to de sistemas. "Vendo a possibilidade de cres-
cimento e de um foco não tão técnico, procurei

uma pós que me desse uma base menos tecno-
lógica e mais de gestão para assumir uma equipe
ou algo do tipo", conta. Mas não contrapôs as duas
vertentes. "Pesquisei cursos com foco em gestão,
mas que não fugiam da tecnologia, porque é uma
área de que eu gosto e em que estou há muito
tempo. Descobri esse curso que era exatamente
o que eu estava querendo, que era uma visão
geral da empresa, foco em gestão e tendo a TI
como suporte e não como fim, como eu estava
acostumado", explica.

No âmbito da carreira, julgou que a aquisi-
ção desse conhecimento aumentaria suas chan-
ces de assumir posição de gestão de empresa.
O que se confirmou. Hoje, Souza coordena uma
equipe de seis pessoas.
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com nível gerencial. Para outros car-
gos, não preciso da pós, mas exijo
um superior em andamento", diz.

Com base em uma situação hipo-
tética, Tatiana explica como seria a
decisão para um cargo de gestor. "A
exigência é de uma qualificação
maior. Se houver três candidatos com
perfis comportamentais adequados e
um deles tiver uma pós, talvez a gente
dê um peso maior a quem tem uma
formação mais consolidada. Se a for-
mação for equivalente, o compor-
tamental pode fazer a diferença. De-
pende de cada caso, levando em con-
ta a necessidade da área."

l Realizações
profissionais
Para o headhunter Luiz Wever,

sócio-diretor da Ray&Berndtson, a
trajetória acadêmica tem um peso
importante no começo da carreira.
Com o tempo, entretanto, atributos
como as realizações profissionais
passam a ser mais valorizados. "Se
a pessoa não fez muita coisa ainda,
mas cursou uma boa faculdade, o
avaliador pensa: 'Esse cara deve ser
bom.' Depois de alguns anos de car-
reira, ela passa a ter seus próprios
cases. O background acadêmico
continua sendo importante, mas vai
perdendo espaço para a realidade da
carreira dela. O que passa a ter uma
importância cada vez maior são as
coisas que a pessoa fez, os projetos
de que participou, os trabalhos em
que conseguiu atingir sucesso."

Esse é um dos motivos pelo qual
Wever considera fora de propósito
fazer qualquer curso apenas para cons-
tar em currículo. "É fundamental a
pessoa ter gestão sobre a própria car-

Currículo é o de menos

Três anos após formar-se,
o jornalista Fernando Poyares
começou a trabalhar em co-
municação empresarial em
1987. Era editor de publica-
ções de uma grande empresa.
"A área de comunicação em-
presarial já tinha uma base
construída por algumas pes-
soas, algumas empresas es-
tavam tateando esse caminho,
mas não era o que é hoje. Na
época, percebi que eu não
entendia o mundo dos negó-
cios", comenta.

Identificou a necessidade
de adquirir outras competên-
cias para resolver algumas
equações da comunicação em-
presarial. "Precisava comple-
mentar meu conhecimento, en-
tender melhor o que era o mun-
do empresarial", relembra. Em
1989, optou por uma pós-gra-
duação em Propaganda e Mar-
keting, em que teve contato
com temas ligados a admi-
nistração e finanças.

Poyares conta que, àquela
altura, não tinha perspectiva
clara da carreira, mas estava
convicto de que o curso seria
importante caso permane-
cesse no ambiente corporativo
ou voltasse para as redações,
que havia freqüentado no co-
meço de carreira como free-
lancer. "Por ter passado por
uma empresa e ter pós em
Marketing, a minha posição na
redação poderia ser melhor.

Eu poderia me especializar
na editoria de negócios e as
minhas conversas com as
fontes estariam num outro
patamar", relata o que pen-
sou na época.

Mas o mundo corporativo
lhe reservou dois desafios se-
melhantes. Cuidar da comu-
nicação de empresas que es-
tavam começando do zero.
"Desde a comunicação interna
ao lançamento de ações em
bolsa." Tais ocasiões puse-
ram os conhecimentos de
Poyares à prova. "Praticar tu-
do o que aprendi no curso foi
uma oportunidade rara. A pós
me deu mais segurança em
algumas decisões técnicas
que eu tive de tomar."

Ele conta que, na época, o
que menos pensou foi no cur-
rículo. "Não fui atrás do selo
pós-graduação, fui buscar o
conhecimento. Tanto que fiz
curso de Programação Visual,
Fotolito. Tinha visão pragmá-
tica: 'isso vai me ajudar na
carreira'. Fazer cursos para
colocar no currículo pode até
impressionar num primeiro
momento, mas não se sus-
tenta se você não tiver uma
boa experiência, uma história
para contar na sua entrevista.
Depende do que você faz
com o seu conhecimento",
analisa Poyares, que hoje é
gerente de comunicação da
American Express.
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Horizontes
ampliados

Hélio Batista Barboza formou-se em
Comunicação Social em uma univer-
sidade paulista em 1996 e dois anos
depois decidiu fazer pós-graduação em
Administração Pública, área pela qual
nutria interesse desde a faculdade. Ele
conta que não desconsiderou o aspecto
do mercado de trabalho, embora tal
fator não tenha sido preponderante
na escolha do curso. "Achei que esse
assunto ia aparecer cada vez mais
na mídia e as empresas jornalísticas
iam requerer pessoas especializa-
das no assunto. Ainda não acon-
teceu da maneira como eu imaginei,
mas, mesmo que não aconteça, eu
tenho mais flexibilidade para lidar
com as circunstâncias do mercado
de trabalho", diz.

Ele conta que analisou o risco de
sua projeção não acontecer. "Mas insisti porque achava e ainda
acho que está sendo muito útil não só para a profissão, mas
para a minha vida, ter aprendido coisas de que eu gosto."

Atualmente, Barboza trabalha na Agência Estado e, mesmo não
lidando diretamente com administração pública, considera que a
pós o ajudou a ampliar os horizontes da profissão. "Com os temas
na pós-graduação, hoje eu tenho muito mais condições de desen-
volver outras idéias para a atividade jornalística. Volta e meia tenho
alguma idéia de revista ou de site que poderia ser implementada.
E, além disso, abriu novos horizontes em termos de lugares onde
posso trabalhar, como na área de administração pública e em
organizações de terceiro setor."

A rede de relacionamentos também é um aspecto destacado
pelo jornalista. Já durante o curso foi convidado a trabalhar no Pro-
grama Gestão Pública e Cidadania da própria escola. Considera que o
conhecimento adquirido exerce influência tanto em seu dia-a-dia
quanto em episódios específicos, como a ocasião em que ajudou
amigos a criar um site voltado para a área social. "A gente não
deve ter uma visão utilitarista do estudo, mas se preocupar com o
que vai ajudar na nossa vida."

reira. E gestão não é só o que está fa-
zendo, mas o que precisará fazer. É
muito importante a pessoa entender
aonde quer chegar e de que ferramen-
tas precisa para chegar lá. O investi-
mento deverá ser feito em atualiza-
ções que ajudem a atingir objetivos

pessoais. Fazer pós-graduação, um
MBA ou qualquer curso apenas para
constar em currículo, diante de al-
guém treinado para avaliá-lo, não vai
fazer diferença nenhuma", afirma.

A escolha de um curso, na visão
do consultor Luis Adonis, deve ser

pautada mais por uma satisfação pes-
soal do que por demandas do merca-
do, que podem mudar ou contrariar
a lógica vigente. "A demanda que se
tem hoje para especialistas para pe-
tróleo, já que o barril bateu mais de
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US$ 60, seria uma aposta impossí-
vel há 10 ou 15 anos. Na década de
90, o discurso seria: 'Estamos preci-
sando de alternativas de energia di-
ferentes, isso vai se esgotar, não é
esse caminho.' E, no entanto, está se
ampliando o investimento de manei-

ameaças quanto oportunidades.
"Hoje, os profissionais estão muito
mais sujeitos a mudanças e crises, al-
gumas delas difíceis de antever. Por
outro lado, a mobilidade também é
grande e sempre surgem novas pos-
sibilidades. Alguns profissionais ten-

É relativamente comum, por
exemplo, ouvir que a pós-graduação
virou pré-requisito para pleitear um

espaço no mundo corporativo

rã absurda nessa área. Analisar pelo
mercado é complicado porque exis-
tem essas descontinuidades."

Wood Jr. considera que o merca-
do de trabalho para profissionais de
maior qualificação apresenta tanto

dem a ser mais consistentes ou de-
fensivos, e buscam manter a trilha
profissional e investir em aprendiza-
do coerente com essa trilha. Outros
preferem mudar de trilha e expe-
rimentar alternativas. Depende, em

última instância, do projeto de vida
e do perfil de cada um", comenta.

Parte dessas mudanças, segundo
ele, decorre de movimentos econô-
micos e empresariais. "No Brasil, nos
últimos dez anos, por exemplo, su-
cessivas ondas levaram profissionais
para as franquias, para as empresas
de consultoria, para as empresas de
telecomunicações e informática, e
para o terceiro setor. Alguns ficaram,
outros não tiveram sucesso, e outros
ainda se decepcionaram e buscaram
o caminho de volta", relata.

A sugestão de Wood Jr. é que os
profissionais norteiem as decisões a
partir da identificação de objetivos pes-
soais e de carreira. "Não é algo sim-
ples de fazer. Porém, como se diz, não
há bons ventos para quem não sabe
aonde vai. E não há bom curso de pós-
graduação ou especialização para
quem não sabe o que quer da vida." •

Entre o mercado e a academia
O planejamento dê carreira de Juliano Seabra

prevê o desenvolvimento nas áreas acadêmica e
de mercado, "de preferência, fazendo o link entre
as duas", diz.

Um degrau, voltado para o mercado de trabalho,
Seabra já galgou. Acaba de concluir uma pós-graduação
chamada Certificate in Business Administration (CBA),
curso oferecido por uma escola de negócios de São
Paulo para profissionais em fase pré-executiva.

Graduado em Relações Internacionais por uma
universidade de São Paulo, Seabra é coordenador
do núcleo de empreendedorismo do Senac-SP. Ele
explica que a opção pela pós se deu pela neces-
sidade de complementar a formação. "Eu acreditava
que, por ter feito um curso extremamente teórico
como o de Relações Internacionais, tinha uma la-
cuna em gestão de negócios. A decisão de buscar
uma pós veio quando comecei a cruzar os meus

objetivos profissionais com os desafios encontrados
no dia-a-dia de trabalho", relata.

Ele começou a pós com quatro anos de formado,
em 2003, e conta o que norteou a decisão de fazer
o CBA: "Julguei que era melhor entrar nesse curso,
que dura 15 meses, mas que consegue passar as
principais competências de gestão de negócios."
Seabra acrescenta que os critérios para a escolha
do curso foram a qualidade da instituição, a conve-
niência do formato do programa e adequação do
formato às suas necessidades e aos seus compro-
missos profissionais. "A diferença como profissional
é gigantesca depois do curso, não só pelo contato
com as disciplinas, mas pelo networking entre os
alunos e com os professores, pois a maioria é de
profissionais de mercado", afirma.

O próximo passo previsto por Seabra é um mes-
trado stricto sensu, provavelmente em Administração.
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