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Investir em uma pós-graduação pode garantir promoções e um salto no seu salário, aponta 
pesquisa. Saiba o que fazer para transformar teoria em prática 
 
 
Ao término de uma pós-graduação receber um aumento? Isso é tudo o que você quer. Afinal, 
estuda horas e horas, abre mão de compromissos sociais e até deixa um pouco de lado as 
saídas a dois. Parabéns! Você será recompensado financeiramente. Isso é o que garante a 
pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (Ibmec - São Paulo), 
realizada em dezembro de 2005.  
 
Segundo levantamento feito com 605 profissionais, os que concluíram a pós-graduação 
receberam 69,2% de aumento salarial. E mais: do total, 45% receberam novas propostas de 
trabalho, 60% perceberam que a empresa reconheceu o esforço e 55% afirmaram que as 
chances de ascensão profissional melhoraram.  
 
Portanto, se você ainda não voltou às salas de aula, é hora de pensar seriamente no assunto, 
pois foise o tempo em que apenas um diploma de graduação era garantia de uma excelente 
colocação no mercado de trabalho.  
 
Hoje, as empresas querem que seus funcionários tenham uma formação mais ampla. E aí 
incluí o domínio de idiomas, cursos complementares e, claro, pós-graduação.  
 
Segundo Marco Quége, coordenador geral dos Certificates e de Educação Executiva do Ibmec 
São Paulo, a dinâmica de mercado impõe um grande desafio aos profissionais, que é o de 
gerar soluções a todo momento. “A pós-graduação deve fornecer fundamentos sólidos, que 
desenvolvam a capacidade analítica e que possibilitem a aplicação do que foi aprendido na sala 
de aula nos problemas do dia-a-dia”. 
 

Por dentro dos cursos 
Entenda a diferença entre extensão universitária, pós-
graduação lato sensu e stricto sensu: 
 
Extensão universitária: voltada para pós-graduados, é 
um curso que pode durar de um mês a 12 meses. Ele é 
oferecido por instituições acadêmicas, não exige 
avaliação e não concede nenhum tipo de grau. Ao final o 
aluno recebe um certificado. 
 
Pós-graduação lato sensu: indicada para quem quer se 
especializar em determinada área, seja para fim 
acadêmico ou profissional. Nesta categoria estão 
incluídos os cursos de especialização, aperfeiçoamento e 
o MBA (Master Business Administration). O critério de 
seleção é definido pela instituição de ensino e, 
geralmente, é composto por uma avaliação e uma 
entrevista. A única exigência formal é o diploma 
universitário. O rendimento dos alunos é avaliado 
através de provas e trabalhos. Na maioria das vezes não 
se exige a apresentação prévia de um projeto de 
estudos, embora seja obrigatória a entrega de um 
trabalho de conclusão. 
 
Pós-graduação stricto sensu: é direcionado para quem 
quer obter níveis de aperfeiçoamento com foco 
acadêmico. Ela oferece dois tipos de graduação: o 
mestrado e o doutorado. Para obter o título de mestre é 
preciso apresentar uma dissertação ao final do curso, 
que tem como objetivo aprofundar determinado tema. 
Já no caso do doutorado, é exigida a apresentação de 
uma tese, esta deve trazer uma nova contribuição a 
determinado campo de conhecimento. 



 
Outra pesquisa, também realizada no ano passado, pelo Centro de Políticas Sociais do Instituto 
Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro (RJ), apontou que as 
pessoas com pós-graduação -- mestrado ou doutorado -- em Administração, Medicina e 
Economia ganham 1503% a mais que os apenas graduados.  
 
Atualmente, no Brasil, os pós-graduados em Administração são os mais bem pagos, com uma 
renda mensal média de R$ 5.210. Para José Luiz Meinberg, diretor comercial e consultor sênior 
do Instituto MVC, de São Paulo (SP), a principal vantagem da pós-graduação é o ganho de 
conhecimento em uma área específica. “O benefício final é a maior empregabilidade em virtude 
do aumento da competitividade do participante. E isso é fruto da competência adquirida ao 
longo do curso e do ganho de networking na área”, explica o consultor José Luiz.  
 
Essa comprovação pode ser feita dentro das próprias empresas. De acordo com uma pesquisa 
realizada pelo Grupo Catho, entre maio e julho de 2005, 39,66% dos diretores, 38, 16% dos 
gerentes, 37,94% dos presidentes e gerente-geral e 26,71% dos vice-presidente de grandes 
empresas têm pós-graduação. 
 
A hora certa de começar 
Ninguém pode negar que a pós-graduação é uma poderosa aliada na ascensão profissional. 
Mas qual é o momento certo para começar o curso? Para o professor Osvino Renato Pinto de 
Souza Filho, da Fundação Dom Cabral, Belo Horizonte (MG), o ideal é iniciar logo após a 
graduação. “Quem cursa cedo tem maior competitividade. A associação da prática vivida no 
trabalho e da teoria aprendida na sala de aula é fundamental para uma boa formação”, 
explica.  
 
No entanto, o consultor José Luiz Meinberg discorda. “Quanto maior for a experiência do 
profissional, melhor o proveito do curso”. Para ele, um aluno recém-formado tem dificuldade 
em acompanhar uma atividade de pós-graduação, uma vez que o conteúdo das aulas exige 
uma certa vivência dos participantes. “Na hora de contratar, porém, algumas empresas 
exigem o diploma de pós. Neste caso, quem começa a estudar depois da faculdade ganha 
competitividade”, pondera. 
 
Já o coordenador do Ibmec, Marco Quége, observa que esta é uma decisão pessoal e que deve 
ser tomada com cuidado. Ele alerta que é necessário ficar atento ao ‘transe coletivo’ da pós. 
Isto é, fazer só porque todos estão fazendo. “Aqui reside o maior risco de perda de tempo e 
dinheiro. É o profissional quem deve saber se está na hora ou não de fazer um curso”, 
argumenta. 
 
Sem erros na escolha 
Se a primeira vista parece difícil escolher a hora para iniciar, mais complicado é acertar na 
opção. Pois não adianta fazer uma pós qualquer, ela deve ter afinidade com a carreira que se 
está construindo. 
 

Acerte no alvo  
   Para não errar na hora de escolher uma instituição de 
ensino você deve verificar se:  
 
• Ela é credenciada pelo Ministério da Educação (MEC) ou 
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes);  
• A maioria dos professores possui mestrado ou 
doutorado; 
• Tem boa aceitação no mercado de trabalho;  
•Os ex-alunos estão bem colocados profissionalmente e a 
opinião deles sobre o curso; 
• Há capacidade de produção de conhecimento por meio 
da equipe de professores pesquisadores. 

 
É essencial que o interessado pense em qual área quer se especializar. “O primeiro passo para 
isto é analisar se está satisfeito com a profissão. Daí, deve-se escolher algum assunto que 
goste e que tenha aptidão”, orienta o professor Osvino. 
 



É muito comum, segundo o professor, pessoas fazerem cursos que aparentemente não têm 
nada a ver com a profissão. Exemplo disso é um psicólogo com pós em gestão de negócios. 
“Esta opção, no geral, é baseada em uma necessidade do profissional e não em um tema com 
o qual tem familiaridade”, diz ele.  
 
Conversar com profissionais experientes, pedir orientação aos superiores e observar a 
tendência de mercado são boas dicas para escolher um curso. De acordo com José Luiz 
Meinberg, todo profissional deve ter seu próprio plano de carreira e um dos capítulos é a pós. 
“Um bom planejamento incluí, no mínimo, uma pós-graduação lato senso, cursos específicos 
de curta duração e uma pós-graduação stricto sensu para fechar um nível altamente 
competitivo”, fala. 
 
A idéia é seguir o conceito de educação continuada, o que significa manter-se atualizado. “Não 
basta a pós-graduação, é preciso fazer outros cursos, como os extracurriculares e os de 
idiomas. Investir em si mesmo é um dos segredos para a qualificação profissional”, afirma o 
professor Fernando Gomes Carmona, coordenador do Curso em Administração para Graduados 
da Faculdade Getúlio Vargas (Ceag-SP). Da teoria para a prática Mas, antes de se matricular 
em uma pós, saiba que não adianta só freqüentar as aulas. Para que o curso atinja os 
resultados esperados é preciso muito estudo e dedicação. 
 
Ao término de cada aula identifique o que é aplicável em seu cotidiano, isso ajuda a fixar as 
lições. Dedique- se ao estudo extraclasse. O ideal é estudar em casa 10 horas semanais. 
Trabalhar em grupo também ajuda muito no rendimento, já que é possível trocar experiências 
. 
 
Já na sala de aula questione os professores e não perca nenhuma chance de tirar suas 
dúvidas. O ambiente acadêmico é um excelente espaço para reflexão, testes e para que as 
verdades sejam questionadas. Assim, é possível que surjam novidades úteis para o mercado.  
 
Para Marco Quége, “o objetivo de um curso não é provar ou apontar se um profissional é mais 
ou menos eficiente que o outro, mas sim despertar a curiosidade intelectual, o espírito 
empreendedor e a vontade de fazer algo novo ou diferente”.  
 
Portanto, nunca é demais reforçar: não se restrinja à pós. Freqüente outros cursos, participe 
de feiras, simpósios e congressos. Porém, antes de se comprometer com alguma atividade, 
certifique-se de que vai conseguir conciliar todas as tarefas. 
 
E mais, mantenha-se atento a tudo o que ocorre no ambiente profissional, contribua com seu 
conhecimento no momento certo. Tente gerar soluções para os problemas apresentados, 
usando como base o aprendido na sala de aula, esta é uma das maneiras de reverter o 
conhecimento adquirido em resultados. 
 

Sem sufoco no orçamento  
   Você quer fazer uma pós-graduação mas o dinheiro 
anda curto? Então tente um financiamento. Dá para 
começar pela própria empresa em que trabalha. Converse 
com seu superior, fale do seu plano de carreira e mostre 
que vale a pena financiar seus estudos. 
 
As instituições de ensino costumam oferecer bolsas. 
Informe-se sobre os pré-requisitos necessários e se 
inscreva no programa. Uma outra saída é o financiamento 
oferecido pela Caixa Econômica Federal para cursos de 
lato sensu e stricto senso. O aluno pode requerer um 
crédito no valor de até R$ 30 mil, com juros de 2,35% ao 
mês. Para solicitar o crédito, o interessado deve se dirigir 
às agências com os comprovantes de matrícula e de 
rendimento na pós-graduação da universidade. O banco 
exige que a instituição seja reconhecida pelo MEC. 
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