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DEGRAUOBRIGATÓRIONAASCENSÃODE
EXECUTIVOS,CURSOTRAZRETORNORÁPIDO

EVIRAOPÇÃOCADAVEZMAISPRECOCE

MBA=
status
+
salário
PauloSaldaña
ESPECIALPARAOESTADO

Diploma na mão, dinheiro no
bolso. No universo do ensino
superior,oMaster inBusiness
Administration (MBA) talvez
seja o caso em que essa rela-
ção émais direta.Umasonda-
gemcom50gerentesedireto-
res de companhias de diver-
sos setores realizada pela em-
presa de recrutamento Ro-
bertHalf,apedidodoEstadão.
edu, mostrou que quase 80%
dos profissionais que fizeram
MBA receberam depois au-
mento salarial – alguns conse-
guiramdobrar os ganhos.

Nem sempre o aumento foi
acompanhado de ascensão na
hierarquia.Masmaisdameta-
de dos entrevistados foram
promovidos após oMBA.

O engenheiro Ricardo Au-
gustoMartins,de39anos,con-
seguiuasduascoisas.Nomes-
mo mês em que concluiu o
MBA na Fundação Instituto
de Administração (FIA) da
USP, em fevereiro, elemudou
de status na multinacional de
peçasautomotivasemquetra-
balha.“Anteseurespondiapa-
ra umdiretor,mas, justamen-
te pela capacitação que o
MBAme deu, o presidente fa-
lou: ‘Quero você subordinado
diretamente a mim’”, conta
Martins, que teveumreajuste
salarial de quase 10%.

O executivo Fabricio Ci-
relli, de29, tambémtevebene-
fícios imediatos. Entrou em
abrilde2008noMBAExecuti-
vo da Universidade de Pitts-
burgh, emSãoPaulo.Nomeio
do curso, deixou o banco em

quetrabalhavaparaassumira
gerência de produtos do San-
tander. “O salto salarial supe-
rou os 20% e ganhei novas
oportunidades de atuação.”

A professora da Faculdade
de Economia, Administração
e Contabilidade (FEA) da
USP Marisa Eboli acredita
queocontextodeglobalização
deu um impulso decisivo à va-
lorização dos MBAs. “Nesse
cenário, a base da riqueza é o
conhecimento.” Para Marisa,
o aluno tiramaior proveito do
curso quando já temummíni-
modeexperiência,masavalo-
rizaçãodo diploma tem falado
maisalto.“OMBAéumareali-
dadecadavezmaisprecocena
carreira. Porque acaba sendo
um caminho para subir nas
corporações e ganharmais.”

Javier Muñoz, diretor de

admissões do
Full-Time MBA
do Iese, na Espanha,
diz que a maior parte
dos profissionais de alto nível
játeveaomenosumatitulação
como essa. O desafio é procu-
rarnovosdiferenciais.“Jáéco-
nhecido o valor de executivos
comMBAeumavisãointerna-
cional. O desafio deles é man-
ter a formação contínua.”

Esse desafio muitas vezes
envolve correr riscos. O con-
sultor André Kimura, de 29,
desligou-se da empresa na
qual trabalhava e foi para os
Estados Unidos fazer o MBA
naKellogg School, da Univer-
sidade Northwestern. “Em
média, os alunos daqui conse-
guemdobrar o salário”, diz.

Kimura pretende voltar ao
Paísdepoisdocurso,outraten-

dência já detecta-
da em pesqui-
sas. Segundo a
consu l tor ia
GNext, 82%
do brasileiros
que fizeram
MBA no exte-
rior em 2008
pretendiam re-

tornar. O principal
motivoalegadofoiode

explorar oportunidades no
Brasil do pós-crise.

OgerentedevendasAnder-
son Goes da Silva, de 26, é um
dos beneficiados pela recupe-
ração da economia. Ele per-
deu o emprego em fevereiro,
assim que começou um MBA
naPUC.Naediçãode junhodo
Estadão.edu,dissequeconfia-
vanoMBApara“voltarparao
mercado”. Há dois meses, foi
contratado numa empresa de
embalagens. “Entre os candi-
datos, eu era o único jovem,
que estava parado e estudan-
do. Acharam que eu atendia
aos objetivos da empresa.” ●
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Text Box
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