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A capacitação profissional, por meio de cursos de MBA, mestrado, Certificate (pós-graduação 
direcionada a jovens gerentes) e LLM (pós-graduação em Direito ou Master of Laws), contribui 
significativamente para a melhoria no reconhecimento do mercado em relação ao executivo. A 
conclusão é de uma pesquisa realizada pelo Ibmec São Paulo, que consultou 672 ex-
estudantes de pós-graduação, MBA e mestrado.  
 
Entre os pesquisados, dois terços (67%) atualmente fazem parte de grupos de decisão nas 
empresas onde atuam. Entre os ex-alunos de MBA, 52,7% ocupam hoje os três primeiros 
níveis hierárquicos (presidente, diretor e gerente) nas suas companhias.  
 
Do total de ex-alunos consultados, 76% acreditam que o curso, de alguma forma, contribuiu 
para a melhoria do seu reconhecimento no mercado. Três em cada cinco (61%) acreditam que 
o curso ajudou a melhorar sua remuneração profissional, enquanto 63% dizem que a pós 
ampliou o seu reconhecimento dentro das próprias empresas onde atuam. "Eles (profissionais) 
entraram no curso com a expectativa de melhorar o seu desempenho e crescer", comenta o 
coordenador da pesquisa, Ivan Freitas. "Ao final, 50% mudaram de emprego e 60% mudaram 
de função dentro da mesma empresa", completa.  
 
A maioria dos ex-alunos também acredita que os cursos contribuíram positivamente para o seu 
networking. Enquanto na média geral 67% dos pesquisados dizem que o curso melhorou (ou 
melhorou muito) a sua rede de relacionamentos profissionais, entre os ex-alunos de mestrado 
este índice chega a 85%.  
 
Para 62% dos executivos consultados, os cursos melhoram (ou melhoram muito) as 
possibilidades de ascensão na empresa. Entre os ex-alunos de Certificate, este percentual sobe 
para 69%.  
 
Antes do curso, três executivos pesquisados ocupavam a presidência de suas empresas. Após, 
o número aumentou para quatro. Também houve reflexos positivos nos níveis imediatamente 
inferiores: diretorias e gerências. Antes dos cursos, 17 ex-alunos eram diretores. Depois, 21 
ocupavam cargos de diretoria. No nível gerencial, o número saltou de 23 alunos (antes) para 
25 (depois do curso).  
 
Em uma escala de 1 a 10 pontos, 10% dizem que o curso foi determinante para o alcance da 
atual posição na empresa (9 ou 10 pontos). Outros 51% acreditam que o curso teve 
importante papel nesta ascensão (7 ou 8 de pontuação, na mesma escala de 1 a 10). Entre os 
ex-alunos de Certificate, 13% atribuem notas 9 ou 10 ao curso neste quesito, enquanto outros 
51% dão nota 7 ou 8.  
 
Acompanhamento total  
 
O objetivo do levantamento, segundo Ivan Freitas, é acompanhar a situação profissional dos 
ex-alunos após o curso, medindo o impacto da atividade em sua evolução no mercado. Já a 
gerente de desenvolvimento de carreira do Ibmec São Paulo, Maria Estér Pires da Cruz, explica 
que os resultados também auxiliam a instituição na atualização e no aprimoramento dos 
cursos. "Comprovamos a necessidade deles em relação ao desenvolvimento de carreira e 
aconselhamento profissional", comenta Maria Estér.  
 
Com o objetivo de contribuir para a formação profissional dos alunos, o Ibmec mantém desde 
2002 uma área exclusiva chamada Ibmec Carreiras. Desde a sua criação, o departamento já 
atendeu cerca de 3,6 mil alunos, com atividades como workshops e sessões individuais para 
aconselhamento profissional.  
 
A instituição também criou a Comunidade Alumni Ibmec São Paulo, que visa promover a 
integração de ex-alunos da escola. "Todos os alunos que concluem os cursos regulares de 
longa duração são convidados a entrar nesta comunidade gratuitamente, sem qualquer tipo de 
contribuição, onde continuam tendo acesso a conteúdos e serviços que eles já dispunham 
enquanto alunos, tais como palestras, seminários, congressos, serviços, etc.", conclui Freitas.  
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