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Especial | Educação executiva

Mest rado
pode valer
dois carros
De São Paulo

Cursar pós-graduação strictu
sensu numa escola particular
não é barato. O mestrado execu-
tivo de gestão empresarial, da
Fundação Getulio Vargas (FGV),
custa R$ 69.027 à vista — com es-
se dinheiro é possível comprar
dois Fiat Palio 1.0 novos, e ainda
guardar algum dinheiro para in-
vestir. Na Universidade Presbite-
riana Mackenzie, em São Paulo, a
mensalidade dos cursos de mes-
trado varia de R$ 1.200 a R$ 1.500
- os alunos de doutorado rece-
bem bolsas integrais, mas só são
aprovados depois de passar por
prova escrita, entrevistas e ter do-
mínio de língua estrangeira.

Nas instituições públicas pode-
se ganhar para estudar: em 2013
foram concedidas 87.678 bolsas
por meio da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal do
Nível Superior (Capes) para cur-
sos de mestrado e doutorado.

O preço dos cursos de pós lato
sensu, oferecidos por institui-
ções particulares, varia muito. Há
escolas, como a Universidade do
Vale do Itajaí (Univali), em que as
mensalidades vão de R$ 200 a R$
500. No Mackenzie, em São Pau-
lo, elas custam entre R$ 700 e R$
1.100; na FGV, o MBA de gestão
empresarial sai por R$ 35.921 à
vista; curso similar, na FAE, de
Curitiba, pode ser feito em 24
mensalidades de R$ 904,38; e na
ESPM de São Paulo, R$ 200 de ins-
crição, R$ 1.400 de matrícula e R$
1.687,23 durante 30 meses. (CM)

Espec ialista,
mestre ou
doutor?
De São Paulo

Existem duas modalidades
distintas de pós-graduação no
Brasil: stricto sensu e lato sensu.
Os cursos stricto sensu desti-
nam-se à formação de mestres e
doutores. Eles fazem parte de
programas com forte viés aca-
dêmico, sempre apoiados em
pesquisas que aplicam a meto-
dologia científica. Os cursos la-
to sensu destinam-se à forma-
ção de especialistas e têm viés
mais prático, voltado à realida-
de do ambiente de trabalho.

Nos cursos stricto sensu, diz
Sérgio Lex, pró-reitor de extensão
e educação continuada da Uni-
versidade Mackenzie, o que dis-
tingue um mestrado de um dou-
torado "é a profundidade e a in-
tensidade dos estudos, sendo que
o doutorado busca um ineditis-
mo nos assuntos pesquisados".

Uma variação dos cursos é o
mestrado profissional, que tem as
características do mestrado acadê-
mico, mas sua pesquisa é voltada
para aplicação prática, exigindo
uma aproximação intensa ao am-
biente empresarial. "O mestrado
profissional forma pessoas para
trabalhar em empresas", diz Anto-
nio Freitas, diretor de integração
acadêmica da FGV. Os diplomas
conferidos aos concluintes dos
cursos stricto sensu os habilitam a
lecionar em cursos de graduação e
de pós-graduação. O Ministério da
Educação controla os programas
de mestrado e doutorado e prol
da qualidade dos cursos. (CM)

Crise gera maior procura por pós-graduação
Carlos Motta
Para o Valor, de São Paulo

A crise econômica pode estar
prejudicando os negócios de
muitos empresários brasileiros,
mas, paradoxalmente, tem sido
benéfica para as instituições de
ensino que oferecem cursos de
pós-graduação, seja os lato sen-
su (especialização) ou strictu
sensu (mestrado e doutorado).
“Mundialmente, quando a eco-
nomia está em baixa, há uma
demanda maior por esses cur-
sos” diz Antonio Freitas, diretor
de integração acadêmica da
Fundação Getúlio Vargas (FGV).
“Quem está empregado faz o
curso para continuar no empre-
go e quem está desempregado
procura uma pós para arranjar
um emprego”, diz.

Em 2013, ano dos últimos da-
dos disponíveis, havia cerca de
387 mil alunos de pós-gradua-
ção no Brasil, 204 mil matrícu-
las em stricto sensu e 183 mil
em lato sensu.

Embora seja mais conhecida
pelos seus cursos de administra-
ção e economia, a FGV mantém
escolas de direito, ciências so-
ciais e história e matemática apli-
cada, em São Paulo e no Rio. Os
MBAs (master in business admi-
nistration) de gestão empresa-
rial, gestão estratégica de negó-
cios, gestão em gerenciamento
de projetos e gestão financeira
estão entre os mais procurados.

Sérgio Lex, pró-reitor de ex-
tensão e educação continuada
da Universidade Presbiteriana
Mackenzie, em São Paulo, diz
que a procura pelos cursos de

pós tem crescido significativa-
mente nos últimos anos: "Existe
uma conscientização generali-
zada sobre a necessidade da
educação continuada".

Ele explica que a procura cres-
cente está voltada para os cursos
de especialização, "porque eles
trazem resultados mais rapida-
mente". Dessa forma, observa
que a demanda pelos cursos de
MBA tem caído, “pois o aluno
encontra dificuldade para con-
ciliar estudos intensos com o
trabalho e com a família duran-
te dois anos ou mais”. Os cursos
lato sensu são os mais procura-
dos no Mackenzie e entre eles
os destaques são os de gestão,
de direito e de engenharia.

O diretor-acadêmico de pós-
graduação da Escola Superior de
Propaganda e Marketing de São

Paulo (ESPM-SP), Edson Cresci-
telli, destaca que ultimamente
tem havido uma diversificação
temática e hoje a maioria das
pessoas que se matricula em
cursos de especialização, ao con-
trário de anos atrás, está no iní-
cio da vida profissional. Além
disso, observa um crescimento
da procura dos cursos pelo pú-
blico feminino - na ESPM, as
mulheres já são maioria.

Os cursos lato sensu mais pro-
curados na ESPM-SP são os de
master em marketing, MBA em
marketing digital e o MBA em
gestão de mercados.

No Insper, também em São
Paulo, os diretores acadêmicos
de pós, Letícia Costa e Sérgio La-
zzarini, constatam um aumento
de demanda em vários progra-
mas, mas principalmente os

Universidade corporativa Ferramentas se integram à nova tecnologia

Power point cede lugar a
games, vídeos e simulações

D I V U LG A Ç Ã O

Annick Renaud-Coulon: é preciso ter uma visão holística do conhecimento

Margareth Boarini
Para o Valor, de São Paulo

Quando ingressou na Va l e em
1984 para trabalhar na Estrada
de Ferro Carajás, o inspetor-
orientador de operação ferro-
viária Miguel Costa não imagi-
nava que sua carreira poderia
tomar um rumo tão diferente.
Fascinado por tecnologia, mas
muito tímido, sentia descon-
forto ao falar em público. Em
1998, porém, ao passar vexa-
me, como ele mesmo define,
num evento interno da compa-
nhia por ter sido chamado a
apresentar um texto, decidiu
virar o jogo.

Dezessete anos, uma faculda-
de de administração e alguns
cursos de técnicas de apresenta-
ção depois, Costa foi convidado a
se transformar em educador e é
um dos 1.800 agentes educacio-
nais da Valer, universidade cor-
porativa da Vale, utilizando toda
a sua experiência profissional e
paixão pela tecnologia para aju-
dar na capacitação de colegas.

A iniciativa de formar colabo-
radores da empresa em profes-
sores integra um projeto que
explora o conceito de comuni-
dades, com foco na colaboração
e compartilhamento que resul-
ta de uma decisão de se investir
em novas ferramentas como
forma de ampliar a retenção do
conhecimento, com apoio das
figuras de coach e mentor.

Além da comunidade formada
pelos agentes educacionais, há ou-
tra direcionada para as lideranças
e ambas existem em plataformas
virtuais, segundo Carla Souteli-
nho, gerente de educação corpora-
tiva da empresa, que investiu mais
de US$ 180 milhões em treina-
mento nos últimos quatro anos.

A exploração de novas ferra-
mentas na educação executiva
pelas universidades corporativas
tem crescido nos últimos anos, a
exemplo do que acontece em to-
do o setor educacional, motivada
pelo desenvolvimento das novas
tecnologias e por mudanças so-
ciais. Entre as novidades, desta-
cam-se recursos de gamificação,

infográficos, animação e flash, si-
mulações e vídeos de curta dura-
ção. O conceito de compartilha-
mento, protagonismo e colabo-
ração tão presente nas mídias so-
ciais digitais também tem sido
importado pelas empresas.

Para Annick Renaud-Coulon,
presidente da Global CCU, enti-
dade que reúne universidades
corporativas de 53 países e uma
das maiores autoridades no as-
sunto, é taxativa ao afirmar que
treinamento por si só não existe
mais por conta do desenvolvi-
mento social e tecnológico.

“As mudanças sociais podem
ser um risco para as empresas
que não souberem estabelecer
uma diferença entre um centro
de treinamento e uma universi-
dade corporativa”, diz ela, defen-
sora da tese de que essas univer-
sidades devem ter uma visão ho-
lística do conhecimento. A edu-
cação tem que formar líderes
com visões global e local, preocu-
pados com a diversidade e que
sejam digitais, diz Annick.

A universidade do Banco do

Brasil, a UniBB, tem centrado o
trabalho de capacitação de seus
funcionários dentro deste con-
ceito. “As pessoas estão mais bem
informadas, conectadas, partici-
pativas e nosso foco é dar aos
nossos funcionários o treina-
mento para ter esse olhar espe-
cial sobre o cliente”, diz Carlos
Netto, diretor de gestão de pes-
soas do banco. Os cursos presen-
ciais se mantêm, mas a universi-
dade investe pesado em lingua-
gens novas e recursos tecnológi-
cos que possibilitam os funcio-
nários acessarem conteúdos até
por tablets e smartphones.

Dois anos atrás, a universida-
de do BB lançou o projeto Roda
Viva, em parceria com a TV Cul-
tura de São Paulo. Definido o te-
ma de debate, escolhe-se o en-
trevistado, que pode ser um fun-
cionário de qualquer escalão, ou
convidado, para responder per-
guntas sem conhecimento pré-
vio. “As pessoas nos pedem me-
nos PowerPoint e mais encon-
tros do tipo Roda Viva. A univer-
sidade tem o papel de construir

voltados aos profissionais mais
jovens, além de crescente inte-
resse pelos mestrados e douto-
rados. Os cursos com maior de-
manda são o Certificate in Busi-
ness and People Management,
Certificate in Business Project, o
de direito empresarial e o de di-
reito tributário.

Ricardo Fasti, diretor de de-
senvolvimento de negócios da
Business School São Paulo
(BSP), é outro que nota um au-
mento da procura pelos cursos
de pós-graduação neste perío-
do de crise econômica, pois, se-
gundo ele, existe uma “p r e o c u-
pação com a empregabilidade”.
Os cursos lato sensu ligados às
áreas de liderança, estratégia,
marketing, RH e gestão de pro-
jetos são os mais procurados.

Na Escola de Negócios da Uni-

versidade Anhembi Morumbi,
em São Paulo, os cursos de pós-
graduação com demanda mais
intensa são os de negócios, infor-
ma Dennis Vincent Reade, dire-
tor acadêmico da instituição. Ele
ressalta, porém, que há procura
por cursos de especialização em
praticamente todas as áreas.

Para Rogério Corrêa, gerente
de pós-graduação e pesquisa da
Universidade do Vale do Itajaí
(Univali), este tem sido um ano
de demanda estabilizada, se
comparado com os anteriores.

repertório e pensar estratégias
do nosso tempo”, afirma Netto.

Outra a investir em platafor-
ma virtual é a Universidade Cor-
porativa Fleury, uma das mais
antigas do país. O Click Educa-
ção abriga e-learning, web aulas
e materiais didáticos, dicas de li-
vros, artigos e revistas, entre ou-
tros conteúdos educacionais.
Segundo Rita Braghetti, gerente
de educação corporativa, a em-
presa tem investido na multi-
plicidade de ambientes para
tornar a absorção de do conhe-
cimento mais efetiva, como um
centro de simulação realística.

Também a Brink’s University

Brasil, criada em 2012, aposta na
simulação como forma de capa-
citar colaboradores. Rosana Alci-
ne, gerente de treinamento, con-
ta que, além de e-learning, en-
contros presenciais, simuladores
de defesa e games são recursos
que têm sido empregados com
sucesso. No caso da EYU, univer-
sidade da EY, o diretor Armando
Lourenzo conta que a inovação é
um dos focos principais. “O ensi-
no tradicional cedeu lugar a no-
vas formas de aprendizagem,
por isso usamos grupos de co-
nhecimento, e-learning, games
eletrônicos e de tabuleiro, ví-
deos curtos e storytelling”.

Fonte: MEC/Inep/Capes

Mestres e doutores
Pós-graduação stricto sensu (2013)

Pública

Privada
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Total

115.001

56.094

931

172.026

31.691

203.717

Matrículas
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