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Maior flexibilidade para os mestrados e doutorados 
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Os mestrados e doutorados (stricto sensu) são os melhores níveis de 

ensino existentes no Brasil e a busca por profissionais com tais qualificações 

pelo setor privado, é abordada nesta última série sobre Educação Continuada. 

A vantagem do sistema brasileiro é que ele está fundado na avaliação por 

pares, que permite até mesmo fechar, na prática, um curso de pós-graduação 

ruim. 

O nosso sistema de pós é pouco flexível, se comparado com o modelo 

adotado por outros países - nos Estados Unidos, Canadá e Europa as 

especializações visam o aperfeiçoamento da profissão, com temas bem 

específicos, enquanto os mestrados são de curta duração (dois anos, no 

máximo) e enfatizam a formação para o mercado de trabalho. Nas 

universidades anglo-saxônicas, pesquisa acadêmica rigorosa é atividade para 

PHD’s (Philosophical Doctors). Na perspectiva de Renato Janine, assessor da 

Capes,  estamos mais próximos do modelo de pós-graduação norte-americano. 

No Brasil como na Europa existe uma tendência a se formarem 

programas de pós (mestrado) e doutorado em três anos. Ambos têm absorvido 

cada vez mais gente disposta a aperfeiçoar sua atividade profissional sem 

necessariamente desejar uma carreira acadêmica. Pesquisa realizada pelo 

Centro de Políticas Sociais (CPS) da Fundação Getúlio Vargas em 2005, 

mostrou que os profissionais com maior chance de obter emprego e renda mais 

alta são os pós-graduados dos cursos stricto sensu. 



Os mestrados, cujo objetivo é propiciar uma complementação na 

formação específica do aluno que concluiu um curso superior, têm se 

flexibilizado para atender também a demandas não acadêmicas. Quem faz 

mestrado tende a se capacitar para explorar ,com base numa metodologia, 

temas pertinentes à sua área de pesquisa. 

 

Indústria investe na contratação de profissionais com mestrado e 
doutorado no Brasil 

As indústrias que dependem de inovação e trabalham com projetos que 

possam virar produtos têm sido um desafio para as indústrias instaladas no 

Brasil buscarem mão de obra qualificada. Entretanto, segundo o IBGE em sua 

última pesquisa sobre inovação tecnológica no Brasil, o percentual de mestres 

e doutores que estão nas indústrias é pequeno, se o compararmos com a 

Coréia do Sul, onde esse percentual passa de 60%, mas vem crescendo. Até o 

final do século XX, quem pesquisava no Brasil pensando na indústria quase 

sempre era tachado de mercenário. E quem fica na academia ainda tem pouca 

visão de mercado, de como criar algo que possa virar produto final. 

Hoje manter parcerias com universidades é imprescindível. É uma 

condição para se crescer mais no mercado. Muitas empresas inovadoras já 

têm como proposta a busca por profissionais qualificados - isso já é corpus de 

sua visão de mercado, se desejam desenvolver processos inovadores e 

competitivos. 

O conhecimento de base que as organizações precisam está na 

universidade e, hoje, são várias as empresas que liberam seus colaboradores 

para cursar mestrado e doutorado. A empresa ganha, pois terá um profissional 

qualificado, com visão reflexiva, mais realizado e com energia para trabalhar no 

desenvolvimento de novos produtos ou negócios. O Brasil está na 17ª posição 

no ranking mundial de conhecimento novo e o governo já busca incentivar 

contratação de mestres e doutores com a Lei 11.196, conhecida como a “Lei do 

Bem”. Um dos seus artigos prevê subsídio de 40% ao salário de novos mestres 

e doutores contratados. Segundo a assessoria de comunicação da Capes, a 



previsão para o orçamento de 2007 é de quase R$ 800 milhões a serem 

investidos na avaliação e na abertura de novos cursos de pós-graduação. 

A indústria brasileira começa a abrir suas portas aos cientistas 

profissionais, que até agora só tinham as instituições públicas como campo de 

atuação no país. O diretor científico da Fundação de Amparo a Pesquisa do 

Estado de São Paulo (Fapesp), professor Carlos Henrique de Brito Cruz, afirma 

que já desponta o caminho que leva à carreira científica na iniciativa privada e 

também o horizonte financeiro de quem opta por ela. A Fapesp atraiu mil 

empresas com seu primeiro edital para subvenção federal, que distribuiu R$ 

300 milhões para pesquisas para a indústria.  

Ao analisar o setor empresarial verifica-se uma ampliação dos 

departamentos de Pesquisa e Desenvolvimento os chamados P&D. É possível  

mencionar o exemplo da Natura, que está desmembrando o seu P&D. 

Segundo o Diretor de Pesquisa e Tecnologia, Daniel Gonzaga, atualmente o 

quadro funcional da P&D tem 230 pesquisadores e deverá ser ampliado para 

350 até 2010. A empresa pretende investir até 3% do seu faturamento em 

ciência, sendo 50% em parcerias com instituições educacionais públicas e 

privadas. Em 2006 o valor do investimento chegou a R$ 67,1 milhões, 

representando 2,9% do faturamento líquido. O acesso às vagas não é 

divulgado em jornais. Os candidatos são selecionados pelas universidades, 

entre os grupos de pesquisa com grande desempenho acadêmico e 

competência. São selecionados especialistas, entre os mestrandos e 

doutorandos que tenham  capacidade de trabalhar em grupo, pois pesquisa se 

realiza através de grupos que tenham o mesmo interesse. Não existe espaço 

para o faz tudo e sim para as equipes multidisciplinares. 

Os salários iniciais de um especialista com doutorado estão em torno de 

R$ 7 mil na iniciativa privada e, mesmo com um salário convidativo, a iniciativa 

privada concentra apenas de 15 a 20% dos mestres e doutores formados no 

Brasil. A indústria já  e o governo, com o final da inflação, incluiu na agenda da 

política de ciência e tecnologia o fortalecimento da pesquisa nas empresas.  

Essa preocupação com a capacitação de pesquisadores, seja a nível de 

mestrado ou doutorado, está patente na criação dos mestrados profissionais, 

recentemente incentivados pela Capes, que permitem integração entre 



academia e empresas. O futuro do mestrado profissional é transferir o 

conhecimento da universidade para o setor empresarial, essa é a missão 

definida no “Seminário Avaliar para Avançar”, promovido pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / Ministério da Educação 

(Capes/MEC) em 2006. 

Os mestrados profissionais podem oferecer grandes benefícios a 

hospitais, indústria e outras empresas no preparo de profissionais mais 

qualificados. É através desses profissionais que será possível transferir o 

conhecimento e incentivar as empresas a fazer parcerias e investir em 

inovação. As corporações e instituições brasileiras devem entender que 

inovação não é comprar equipamento novo. 

Verifica-se uma crescente procura por cursos de mestrado profissional. 

Atualmente existem 187 cursos reconhecidos pela Capes. A UNIMEP oferece, 

desde 2002, o curso de mestrado profissional em Administração - 

recomendado pela Capes e com cinco turmas já concluídas, são oferecidos até 

25 vagas anuais, com processo seletivo rigoroso. Os interessados participam, 

primeiramente, de um teste que poderíamos chamar de vestibular para 

mestrado e doutorado, promovido por agência externa, a ANPAD (Associação 

Nacional de Pós-Graduação). A prova contém 100 questões, que envolvem 

português, inglês, conhecimentos quantitativos e qualitativos e raciocínio 

lógico. Além do teste, os candidatos passam por análise de currículo, defesa de 

pré-projeto para pesquisa, entrevista pessoal e precisam provar disponibilidade 

de tempo para dedicar-se ao curso, assim como o interesse da organização 

empresarial que, em muitos casos, financia integralmente ou em parte o 

investimento no curso.  

O mestrado profissional em Administração da UNIMEP objetiva oferecer 

o aporte de conteúdos teóricos que favorecem a reflexão e compreensão de 

práticas profissionais. Tem como área de concentração o estudo em Gestão de 

Organizações e Negócios, voltado a atender profissionais que pretendem 

contribuir com pesquisas nas empresas em que atuam, sem excluir a formação 

do docente pesquisador. Os profissionais podem escolher entre as duas linhas 

de pesquisa oferecidas, de acordo com seus objetivos, a saber: Marketing e 

Estratégia e Estudos Organizacionais e de Negócios. 



Empresas da região e até fora do estado já encaminharam seus 

profissionais ao curso. São noventa profissionais que desenvolveram 

pesquisas orientadas por professores doutores e pesquisadores, contribuindo 

para alto nível de qualificação e para a solução de problemas de suas 

empresas, tornando-as mais competitivas.  

A evolução do conhecimento tem exigido dos graduados formação 

constante e atualizada, a abertura do mercado tem demandado por parte das 

empresas a um nível de competitividade que as leva a buscar profissionais com 

formação pós-graduada, de preferência mestrado, verifica-se a necessidade de 

uma educação continuada para capacitar recursos humanos permitindo uma 

transferência mais rápida dos conhecimentos gerados na universidade para a 

sociedade. 

 


