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Qualificação é a chave para o sucesso  

(AYCHA NUNE)

Dominar um idioma diferente do nativo ou uma ferramenta de informática há tempos não é garantia de uma boa 
colocação no mercado de trabalho. A graduação em um curso superior, aos poucos, começa também a ser insuficiente 
para quem almeja chegar longe na profissão escolhida. "Não é o único fator levado em consideração, claro, mas se 
durante a fase final do processo eu me deparar com dois bons candidatos naturalmente vou escolher o que tiver melhor 
formação educacional. Em alguns casos a preparação na sala de aula soma mais pontos que a experiência profissional", 
revela o gerente de recursos humanos, Leandro de Azevedo. Além de facilitar a o ingresso no mercado de trabalho, 
principalmente em empresas de grande porte, uma pós-graduação também garante vantagens no quesito remuneração. 
Pós-graduados recebem, em média, 47% a mais que os graduados, segundo levantamento feito pela Fundação Getúlio 
Vargas. A partir do cruzamento de dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad/2007), o chefe do 
Centro de Políticas Sociais da Fundação Getulio Vargas (FGV), Marcelo Neri, percebeu que os ganhos de educação, ao 
final de 18 anos de estudo, garantem um aumento anual de renda de 15% ao fim do período. Segundo o especialista, 
quem tem 18 anos de estudo na comparação com as pessoas sem instrução teve um ganho 694,75% no salário. A 
possibilidade de conseguir emprego também aumenta sensivelmente: 59,8% da população sem instrução está ocupada, 
enquanto 90,73% está empregada na população com 18 anos de estudo. FUTURO De olho no futuro, o jovem Gabriel 
Lage Neto, não pensou duas vezes antes de investir em uma pós-graduação. Aos 29 anos, ele está prestes a concluir o 
segundo curso feito após a graduação em Letras pela Universidade da Amazônia (Unama). "Dois meses depois da 
formatura eu já estava em São Paulo fazendo provas para o curso de especialização. Sou especialista em Gestão da 
Comunicação pela USP e mestrando em Comunicação na Contemporaneidade pela Faculdade Cásper Líbero", conta. E 
os planos, segundo ele, não param. "Pretendo entrar em um programa de doutorado até 2011", revela. Apesar da 
formação em Letras, Gabriel Lage Neto optou por investir na área de comunicação. Ele explica o porquê da escolha: "Na
época em que me formei eu já trabalhava com comunicação, escrevendo e revisando textos, achei que era o melhor 
caminho a seguir. A especialização me ajudou a entender a comunicação empresarial, como ela deve ser gerida em 
agências, empresas e instituições de ensino. Já o mestrado tem como preocupação compreender a comunicação 
contemporânea, entender o papel da comunicação perante a sociedade moderna. O fato de serem duas das mais 
tradicionais e respeitadas instituições de ensino do Brasil também influenciou bastante a minha escolha", conta. 
DIFERENÇA O envolvimento de Gabriel com os estudos também já fez diferença na hora de uma seleção para emprego.
Entre os anos de 2006 e 2009, ele morou na capital paulista, foi lá que constatou a diferença que um bom preparo 
educacional faz. "Em São Paulo trabalhei como redator em uma agência de marketing direto. Já tinha experiência com 
redação, mas não na área de marketing. Porém, além de gostar do material que apresentei no processo seletivo, o 

      contratador também estava procurando alguém que tivesse uma preparação a mais, que tivesse essa preocupação em       
estar sempre aprendendo. Na época eu já era especialista e havia acabado de ingressar no programa de mestrado, acredito
que tudo isso foi determinante para a minha contratação", lembra. As experiências adquiridas no mercado de trabalho e 
o conhecimento obtido na sala de aula são agora alguns dos assuntos compartilhados com outros jovens, durante as aulas
ministradas por Gabriel. "No último ano da minha graduação em Letras, 2005, fui professor de português voluntário para
alunos do ensino fundamental de escolas da rede pública de Belém. Em São Paulo também dei aulas de português, mas 
desta vez para estrangeiros. Quando voltei a Belém surgiu a idéia de fazer o curso Comunicação e Compreensão 
juntamente com a coordenação de extensão da Faculdade Ideal (Faci)", detalha. Segundo ele, as especializações são 
fundamentais para garantir a qualidade do curso promovido por ele. "Durante os estudos, na especialização e no 
mestrado, estive em contato com diversos autores e teorias que ajudaram bastante no meu embasamento, na formulação 
de pensamentos que hoje compartilho com os alunos", explica. O curso ministrado por Gabriel Lage – Comunicação e 
Compreensão- será nos dias 15, 22 e 29 de maio e contará com 16 horas de atividades, sendo válido como atividade 
complementar para universitários. As matrículas estão sendo feitas na coordenação de extensão da Faculdade Ideal – 
Faci, na Rua dos Mundurucus, 1497. Telefones para contato: 33236033, 84173491 e 99835601. E-mail: 
lagecomunicacao@hotmail.com. Que tipo de pós-graduação se encaixa no seu perfil ?Mestrado Acadêmico ?Para quem 
pretende fazer carreira dentro da Academia, como professor e/ou pesquisador, o mestrado stricto sensu ou Acadêmico é 
a melhor opção. O tempo para conclusão desse tipo de curso é, em média, de 2 anos, com duração mínima de um e 
máxima de 4. Em instituições privadas, o investimento pode chegar a R$ 1500,00, mas a maioria dos mestrados é 
oferecida gratuitamente por universidades públicas, com preenchimento de vagas através de seleção. ?Mestrado 
Profissional ?Também stricto sensu, esse tipo de mestrado tem foco no melhoramento profissional, com prioridade no 
mercado de trabalho. Com a mesma validade do mestrado acadêmico, confere ao formado o título de mestre e dá-lhe 
aptidão para ensinar em universidades, também. ?Doutorado ?Embora indicado, principalmente, para professores e 
pesquisadores com mestrado que já atuam no setor, algumas universidades permitem o ingresso de não mestres. Mas, 
via de regra, é uma opção para quem está na carreira acadêmica e se dedica a uma área de conhecimento muito 
específica. A duração é, em média, de 4 anos, apesar de a exigência mínima do Ministério da Educação ser de 1 ano. 
?Especialização ?Pós-graduação lato sensu, especializa o profissional em uma área do conhecimento. Muito comum, 
esse tipo de pós é indicado tanto para profissionais que procuram aprofundar-se no setor em que atuam quanto para 
aqueles que querem um rumo diferente do dado à graduação. A duração mínima para a especialização é de 360 horas, e 



é importante ficar atento às muito curtas, pois podem não ser reconhecidas pela Capes - Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - órgão do Ministério da Educação responsável pela regulamentação da 
pós-graduação no Brasil. ?MBA - Master in Business Administration (Mestre em Administração de Negócios) 
?Também do tipo lato sensu, o MBA é, como já diz o próprio nome, voltado para a gestão de negócios, com 
aprofundamento em disciplinas como administração, marketing e economia. Embora na designação haja o termo Master,
o MBA não é equivalente a um mestrado. A duração segue a mesma regra das especializações. O curso é voltado para 
quem trabalha ou quer trabalhar em empresas, independente de serem públicas ou privadas.


