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Investimento para bancar a pós  

(GISELE TAMAMAR)

Com o mercado cada vez mais competitivo, jovens profissionais estudam mais para se diferenciar Para enfrentar o nível 
de exigências do mercado de trabalho, cada vez mais competitivo, o candidato deve se preparar e investir na sua 
formação. Investimento que pode atingir a casa dos R$ 60 mil nos casos dos cursos de MBA com módulo internacional, 
por exemplo. Por isso, é importante começar a poupar o quanto antes para garantir um bom negócio na hora do 
pagamento do curso. O professor do Insper, Ricardo Rocha, indica opções de investimentos levando em consideração os 
fatores tempo e risco: poupança, fundos de renda fixa ou DI e Certificado de Depósito Bancário (CDB) com aplicações 
mensais de R$ 500 e R$ 1 mil (veja quadro). “O profissional deve se planejar financeiramente e também organizar seu 
tempo para se dedicar ao curso”, aconselha. A bancária Carolina Beolchi, 24 anos, optou pelo investimento em renda 
fixa para pagar seus estudos. [ ]Depois da graduação em marketing, os pais arcaram com as despesas de uma viagem aos
Estados Unidos. Em seguida, como já estava “grandinha” e com um emprego de gerente comercial de uma empresa de 
turismo, conseguiu guardar uma boa quantia para investir na sua formação. [/ ]Juntou R$ 23 mil desde abril do ano 
passado e quitou sua pós-graduação em Administração na Fundação Getúlio Vargas (FGV). Formada em Administração 
em Goiânia, a analista de atendimento da Natura, Marize Coutinho do Patrocínio Freitas, 28 anos, veio para São Paulo 
em busca de crescimento profissional em 2008. Como estava sem emprego na época, cursou a pós-graduação em 
capacitação gerencial na Faculdade Instituto de Administração (FIA) com a ajuda dos pais. Já com a carteira assinada, 

      decidiu poupar o valor necessário para o MBA em gestão empresarial, que cursa atualmente. “Fiquei seis meses sem       
estudar para juntar dinheiro e consegui um desconto com o pagamento à vista”, relata. O curso acaba em julho e a 
analista já tem guardados R$ 6,5 mil para pagar o módulo internacional do MBA de uma semana em Nova York. A 
programação inclui aulas na Universidade de Columbia e visitas técnicas. Segundo Neli Barboza, diretora de Consultoria
da Ricardo Xavier Recursos Humanos, a graduação continua sendo importante, mas é preciso criar diferenciais para 
enfrentar a concorrência e crescer profissionalmente, inclusive no quesito salarial. O Índice Você do Centro de Políticas 
Sociais da FGV indica que cada ano a mais de estudo pode elevar em 15% a remuneração. O índice é resultado da 
comparação dos salários médios de uma pessoa sem instrução (R$ 401) e de alguém que tenha 18 anos de estudos (R$ 
5.027). O salário de um trabalhador de nível superior pode subir 47,39% em apenas um ano de pós-graduação. O 
coordenador geral dos programas de MBA do Insper, Silvio Laban, destaca que o MBA é recomendado para 
profissionais com experiência no mercado, já que a bagagem que os próprios alunos levam para a sala de aula enriquece 
as questões conceituais. “O título é uma consequência. Cabe ao aluno estudar, participar do processo e aplicar na vida 
profissional.” Outro ponto que os especialistas chamam a atenção é para a qualidade do curso. Os alunos precisam tomar
cuidado com a escolha da instituição e se informar sobre o corpo docente e estilo do programa e não avaliar apenas a 
questão promocional. Segundo Paulo Lemos, superintendente da FGV Management, um bom curso de pós-graduação se 
reflete na carreira do profissional, que tende a voltar ao mercado com conhecimento mais aprofundado e mais produtivo.
“A concorrência é cada vez maior e para se transformar em uma pessoa mais produtiva é preciso mais conhecimento”. 
CONFIRA POUPANÇA Baixo risco, garantia de fundo garantidor, isenção de Imposto de Renda e taxa de administração
- rendimento atual em torno de 0,65 % ao mês FUNDOS DE RENDA FIXA OU DI Têm taxa de administração e 
Imposto de Renda, sem garantia e rendimento em torno de 0,8 % ao mês CDB Garantia do fundo garantidor, sem taxa de
administração, com Imposto de Renda e rendimento em torno de 0,8% ao mês


