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Há um ano, David Ingleson trabalhava como diretor de recursos humanos da fabricante de 
automóveis Jaguar Land Rover na região central da Inglaterra. Ele havia sido designado para 
recrutar 600 engenheiros para a companhia depois que a Tata Motors comprou a Land Rover 
da Ford em junho de 2008, num negócio avaliado em US$ 2,3 bilhões. Então, as coisas 
desandaram. 
 
Em maio, ele entrou para um programa de demissões voluntárias da companhia e em 
setembro fez a matrícula em um programa de MBA em período integral na Warwick Business 
School. "Rapidamente cheguei à conclusão que eu queria fazer um MBA", diz ele. 
 
Antes disso, Ingleson, 35, havia apenas considerado superficialmente a ideia de obter o 
diploma. "Nunca foi uma opção séria porque sempre foi muito caro. Eu imaginava que 
financeiramente não fazia sentido". Mas com o dinheiro do acerto de contas da Jaguar Land 
Rover, uma bolsa de Warwick e sem nenhum salário perdido, ele tomou a iniciativa. "Esse 
intervalo de tempo em que investi em mim, é uma coisa que dificilmente fazemos. Me vejo 
como um estudante com salário." 
 
A demissão voluntária veio como uma bonificação oportuna para Dimitris Kossyfas quando ele 
fez inscrição para a escola de negócios. Hoje matriculado na Insead em Fontainebleau, França, 
o ex-consultor de tecnologia da informação, de 28 anos, se encaixa no perfil típico de um MBA. 
De nacionalidade grega, ele trabalhou por vários anos em Londres antes de começar a 
pesquisar sobre os programas. "Na época eu estava preparando as inscrições, de modo que 
era a hora cerca para usar os recursos", afirma ele. "Foi perfeito." 
 
Seu objetivo ao ir para a Insead era aperfeiçoar seus conhecimentos sobre assuntos como 
marketing e partir para uma ocupação diferente, provavelmente como consultor 
administrativo. 
 
Na Cranfield School of Management do Reino Unido, David Simmons, vice-diretor de MBA, diz 
que pelo menos seis dos alunos matriculados este ano no programa de um ano estão 
bancando o curso com o dinheiro que receberam na rescisão do contrato de trabalho.  
 
Um desses alunos é Timo Worrall, que trabalhou para uma companhia aérea dos Estados 
Unidos por 12 anos. Antes de decidir mudar, ele atuava na área de planejamento de projetos. 
O dinheiro que ele recebeu no acerto de contas cobriu as taxas e boa parte de suas despesas 
de subsistência durante o programa de um ano da Cranfield.  
 
Aos 38 anos de idade, ele poderia ser visto como um aluno tradicional de um programa de 
MBA executivo, mas ele afirma que um curso de meio período não é para ele. "Tenho amigos 
que fizeram o programa nesse formato e isso trouxe implicações significativas sobre o trabalho 
e a família." Ele acrescenta: "Não queria ficar fora do ambiente de trabalho por muito tempo. 
Queria um programa rápido." 
 
Simmons vê o programa de um ano como uma escolha óbvia para aqueles que perderam o 
emprego recentemente, por causa da força dos departamentos de serviços de carreira da 
maior parte das escolas de negócios. "Você está recebendo treinamento e ao mesmo tempo se 
oferecendo ao mercado de trabalho."  
 
Para os programas tradicionais de dois anos, que apresentam custos de oportunidade maiores, 
é mais difícil estabelecer a justificativa financeira. Peter Johnson, diretor de admissões do 
programa de MBA de período integral da Haas School da Universidade de Berkeley (UC 
Berkeley), também tem outras reservas. 
 
"Se é uma boa ideia ou não, depende das circunstâncias em que os candidatos estão 
envolvidos", afirma ele. "Como eles vão alavancar essa experiência para alcançar seus 
objetivos de carreira? Infelizmente, vemos algumas pessoas que não planejavam fazer um 



MBA e esses candidatos podem não ser muito interessantes para nós. Alguém que está 
'pulando no trem' na última hora tende a não ter uma história muito boa para contar." 
 
Depois de dois meses no programa, a experiência, embora difícil, tem sido positiva, afirma 
Ingleson. "O que o MBA tem feito por mim é confirmar as coisas que eu já gostava. Ele está 
me equipando com mais habilidades gerenciais e a capacidade de pensar estrategicamente, 
em vez de taticamente."  
 
Para Worrall, a experiência vem se mostrando catártica. "É realmente difícil. Estou trabalhando 
mais do que em qualquer outro momento em minha carreira", diz ele.  
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