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Exigências do mercado também levam executivos de volta aos bancos escolares 
 
Nem sempre a decisão de fazer um MBA está relacionada com a busca de um novo emprego 
ou de uma promoção. A coordenadora dos programas executivo do Ibmec, Flávia Baeta, conta 
que a busca dos profissionais por um MBA resulta principalmente das exigências do mercado 
de trabalho. Em muitos casos, ela diz, a motivação para voltar à escola é obter 
reconhecimento profissional. 
 
Capacitação 
 
Foi pelo aprendizado que o empresário André Xavier buscou a Fundação Dom Cabral para sua 
especialização em Gestão de Projetos. "Como a Dom Cabral permite uma mudança de curso no 
meio do caminho, resolvi motivar até um empreendimento próprio investir em gestão de 
negócios", afirma Xavier. Na época, ele não pensava em abrir sua própria empresa nem 
buscava um novo emprego. "Procurava um aprendizado maior e, sem que eu esperasse por 
isso, o curso me ajudou muito quando resolvi abrir meu próprio negócio", diz Xavier, que 
depois do curso trocou um cargo em uma companhia de desenvolvimento de software por uma 
empresa sua. O curso dele custou mais de R$ 18 mil e foi concluído em dois anos. 
 
Flávia afirma ainda que para o Ministério da Educação (MEC), tanto pós-graduação como MBA 
são a mesma coisa. Porém, no mercado de trabalho, existe uma grande diferença e, segundo 
ela, o MBA acaba sendo mais valorizado. "Uma especialização é mais abrangente e não exige 
aprofundamento, coisa que acontece no MBA, que carece muito da experiência profissional", 
afirma a coordenadora do Ibmec. Por isso, a maioria das instituições de ensino exige que o 
aluno esteja empregado, como é o caso da Fundação Dom Cabral (FDC). "Para o candidato se 
inscrever, é necessário que esteja ligado a uma empresa, pessoas desempregadas não são 
aceitas", afirma Érica Aleves, da Fundação Dom Cabral. 
 
Opções 
 
Com operações principalmente nas cidades do Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo, as 
melhores escolas de MBA oferecem algumas alternativas para profissionais de outras cidades. 
São os cursos a distância, on-line ou ainda uma mescla de presencial e a distância, em que o 
acompanhamento também é feito virtualmente. Cada modalidade tem um preço. 
 



 
 
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 1 fev. 2010, Primeiro Caderno, p. 44-45. 


