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Depois que conclui um MBA internacional, o profissional pode comemorar um salto nos seus 
ganhos de cerca R$ 160 mil para mais de R$ 460 mil ao ano. A informação consta na pesquisa 
feita com 337 participantes do MBA Alumni Brasil, grupo que promove a integração entre 
brasileiros que fizeram ou fazem MBA internacional fora do País. O levantamento, feito pela 
consultoria de gestão de negócios Hay Group, visou analisar o impacto do curso na carreira e 
remuneração dos membros do grupo.  
 
A maioria dos entrevistados (90%) ganhava no máximo R$ 160 mil anuais antes do MBA. 
Atualmente, 94% recebem mais de R$ 120 mil. Destes, 17% ganham mais de R$ 466 mil. 
Para Thays Cunha, consultora sênior do Hay Group, a remuneração é importante, mas o 
principal ganho é o acesso a posições gerenciais e a um novo patamar na carreira. "Quem tem 
MBA é visto como um profissional que agrega valor à empresa. O salário é conseqüência", 
afirma. "Muitas ofertas de trabalho requerem um certificado desse. Existe um mercado 
exclusivo para esse tipo de profissional." A afirmação é confirmada pelas respostas do grupo: 
91% dizem que investiriam novamente em um MBA internacional.  
 
Pouco mais da metade (54%), receberam uma ou duas ofertas de trabalho após o curso, 
sendo que 15% não receberam nenhuma. Até 1998, 62% recebiam mais de três ofertas. 
Segundo Thays, há diversos fatores para essa redução. "Primeiro é que o número de pessoas 
com MBA tem crescido muito. Em segundo lugar, é o próprio reconhecimento por parte de 
algumas empresas que não é só porque um profissional tem MBA que ele dará mais mesmo 
retorno que um profissional preparado pela própria companhia", explica. "O mito do MBA se 
dilui com o tempo." A edição deste ano é a terceira do estudo e a primeira com a participação 
do Hay Group.  
 
Apesar desse dado, chegar ao final do MBA continua representando o início de uma nova etapa 
na carreira. Dos entrevistados, 85% receberam pelo menos uma proposta de trabalho já no 
período de conclusão do curso, com melhores salários e benefícios estendidos às famílias, 
como plano de saúde e auxílio educação. Além disso, as multinacionais de capital estrangeiro 
absorveram 71% desses profissionais. "Essas empresas sistematicamente visitam essas 
escolas de MBA em busca de profissionais. Já faz parte do modelo de negócio delas", garante 
Thays.  
 
Rede de relacionamentos  
 
O MBA não é proteção contra o desemprego. Dos respondentes, 39% já ficaram 
desempregados pelo menos uma vez. Destes, 26% levaram até seis meses para conseguir se 
recolocar no mercado e 5%, mais de um ano. Para mais de 80%, o networking foi um fator 
fundamental para a recolocação. "Talvez este seja o grande ganho marginal do MBA, que é 
fazer parte de uma rede, o que é determinante na hora de se recolocar. Em épocas turbulentas 
como a atual, isso é muito importante", diz.  
 
A coordenadora do MBA Alumni Brasil, Patrícia Penteado, afirma que o executive search e 
headhunting são serviços que demandam um investimento maior. "São serviços usados para 
cargos mais estratégicos. Mas a maioria das oportunidades surge por indicação. É um meio 
interessante, pois o candidato é indicado por alguém que já conhece a cultura da empresa", 
diz. "O impacto da MBA é forte. O profissional sai dele praticamente como um consultor sênior, 
um superintendente ou, dependendo do caso, um diretor", completa.  
 
Mulheres investem pouco  
 
O estudo revela ainda que as mulheres representam apenas 13% dos profissionais com MBA. 
Em 2003, elas eram 15% da amostra. "Parece que elas não se sentem tão atraídas pelo MBA. 
Talvez isso esteja relacionado ao próprio ciclo da carreira de mulher, onde a questão da 
maternidade gera impasses", afirma Thays. "Um MBA pode ter um preço muito alto sobre a 
vida que elas querem ter, pois a carreira que se segue ao curso exige demais", afirma.  



 
Com o certificado do MBA em mãos, as mulheres avançam de modo significativo na vida 
profissional. De acordo com o estudo, apenas 2% delas eram gerentes seniores e nenhuma era 
diretora antes do curso. Atualmente, 44% e 12% ocupam estes cargos, respectivamente. Os 
salários das executivas também oscilaram positivamente. Antes do MBA, 59% ganhavam 
menos de R$ 5 mil por mês. Hoje, quase metade (49%) ganha entre R$ 9 mil e R$ 18 mil. 
"Com o curso, elas atingem certo nível de igualdade financeira com os homens", diz Thays.  
 
Por outro lado, o índice de desemprego é maior entre as elas (7%) do que entre os eles (2%). 
"Esses dados podem também significar que as mulheres se dão mais o luxo de fazer pausas na 
carreira", sugere.  
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