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Formação - Pesquisa Salarial da Catho Online mostra que a média salarial de quem tem MBA é 
maior que a de quem possui doutorado ou mestrado, em cargos de diretoria 
 
Em cargos de diretoria, a média salarial de quem tem MBA (Master of Business Administration, 
na sigla em inglês) é maior que a de quem possui doutorado ou mestrado, de acordo com a 
Pesquisa Salarial da Catho Online, realizada trimestralmente. 
 
Enquanto a média salarial de um diretor com MBA fica em R$ 18,6 mil, diretores com 
mestrado ou doutorado ganham R$ 17,4 mil. Embora tenha grau de mestrado em muitos 
países, no Brasil o MBA não vale como mestrado, e sim como pósgraduação. 
 
De acordo com a pesquisa, os pós-graduandos com cargos de diretores recebem ainda menos 
– R$ 16,9 mil – que os com mestrado ou doutorado. 
 
A diferença também se nota na comparação do número de diretores com MBA e no número de 
diretores com mestrado ou doutorado. Neste cenário, o mercado está valorizando mais os 
diretores com MBA, mas existe ainda espaço para aqueles com mestrado e doutorado? Na 
avaliação da coordenadora da pesquisa, Ana Heloisa Camarani, a valorização se dá por conta 
do teor prático dos cursos de MBA. “O cargo de diretor é um cargo prático, voltado para 
resolver e propor estratégias na empresa, por isso o MBA acaba tendo maior impacto no 
salário. Já os profissionais que possuem mestrado e doutorado acabam tendo mais atuação na 
área acadêmica e de pesquisa, ficando fora do segmento coorporativo”, explica ela. 
 
A análise da coordenadora é sustentada pelos números da pesquisa. Cerca de 36% dos 
profissionais em cargos de diretoria estudaram para conseguir um MBA, esse número é 
seguido de perto pelos 25,9% que têm pós-graduação. Os diretores com doutorado e 
mestrado chegam em terceiro, com menos da metade do primeiro colocado, com 14,6%. Os 
executivos com formação superior somam 19,2%, e por último chegam aqueles que não 
concluíram a universidade, com 4,4%. Os dados da pesquisa são retirados a partir de 
questionário com mais de 167 mil funcionários de cerca de 20 mil empresas em 3,484 mil 
cidades. 
 
Para Marisa da Silva, consultora de carreira da Career Center, a baixa presença de mestres e 
doutores nas diretorias de empresas é consequência do currículo mais restrito dos cursos 
acadêmicos. “O mestrado e o doutorado dão visões mais  focadas, ele é para quem quer atuar 
em áreas mais técnicas. A escolha sobre qual curso fazer tem que ter como base a carreira 
que o profissional quer desenvolver.” 
 
Embora ela concorde que um MBA é mais indicado para galgar degraus na escada corporativa, 
uma qualificação acadêmica pode ser vantajosa para certos tipos de diretorias. 
 
“Em uma diretoria na área técnica, como saúde, um mestrado pode fazer mais sentido. Para 
área financeira e de RH, no entanto, um MBA é mais recomendado.” 
 
ESTÍMULO 
 
Mestrado, no entanto, pode dar uma visão única do negócio, e estimular a inovação. Pelo 
menos esta é a crença do diretor-executivo da Sampling Planejamento, Bráulio Candian Júnior. 
“Na época em que desenvolvi o meu mestrado, eu estava estava fazendo um trabalho de 
pesquisa para o meu futuro negócio, de aplicar o contexto de lazer na hotelaria”, conta o 
executivo. 
 
De acordo com ele, a pesquisa mais aprofundada permitida pelo mestrado lhe deu a 
fundamentação necessária para desenvolver o modelo de negócio do marketing de lazer. 
 



“O mestrado se aprofunda na parte teórica e de pesquisa. Eu queria credibilidade.” O mestrado 
feito por Candian foi em administração do lazer, nos Estados Unidos. O executivo lembra que 
na época em que realizou o curso, ainda não existiam no Brasil os chamados MBAs, mas estes 
já existiam nos Estados Unidos e tinham peso de um mestrado. 
 
Na experiência dele, valeu a pena investir no mestrado. 
 
“Algumas empresas procuram, na área de inovação, gente com mestrado, porque a inovação 
passa pela questão da pesquisa”, explica. 
 
Ele ressalva que, nos dois casos, trata-se de uma decisão complexa e importante. 
 
“São cursos longos e caros. O profissional precisa analisar bem que caminho deseja tomar.” 
Apesar de não ter salário fixo, Candian estima receber a média de um alto executivo de 
diretoria, o que de acordo com ele seria entre R$ 20 mil e R$ 35 mil. 
 
Ao contrário do que ocorre no nível de diretoria, nos cargos com qualificação mais baixa, os 
profissionais com mestrado e doutorado acabam ganhando mais do que aqueles com MBA. 
Dados da Catho apontam que na gerência, os mestres ganham, em média, R$ 9,2 mil, contra 
R$ 8,8 mil dos profissionais com MBA. 
 
No nível de coordenação e supervisão, o salário médio dos mestres é R$ 5,7 mil, contra R$ 5,2 
mil. Por fim, no segmento de funcionários com nível superior, o salário fica em R$ 4,4 mil, 
contra R$ 3,6 mil. 
 
Na opinião da coordenadora da pesquisa, o fator neste caso é a competitividade maior nos 
níveis mais baixos. 
 
“Nos níveis hierárquicos mais baixos a competitividade é muito maior e os profissionais mais 
preparados acabam sendo melhor remunerados. Já para os cargos de alto escalão pressupõe- 
e ser requisito mínimo a formação educacional mais avançada como cursos de MBA, por 
exemplo”, explica Ana Heloisa Camarani. 
 
MESTRE PROFISSIONAL 
 
Uma terceira via, ainda incipiente no País, é o mestrado profissionalizante, que mistura 
características do curso acadêmico com as atividades práticas dos MBAs. Nestes cursos, o 
aluno, assim como no mestrado, escolhe e defende uma tese acadêmica. A diferença está no 
tema escolhido. 
 
Enquanto no mestrado comum o objeto de estudo é uma tendência ou teoria, na mestrado 
profissionalizante os estudos se centram em algum acontecimento real, relacionado ao 
mercado. “O mestrado profissionalizante tem como essência o mestrado normal, mas é muito 
mais direcionado para as necessidades do mercado”, explica Ieda Vecchioni, sócia-diretora da 
IMC Consultoria Empresarial. “Conheço muita gente que já tem MBA e agora está buscando 
um mestrado profissionalizante.” Um exemplo deste tipo de formação é o curso de engenharia 
urbana e ambiental oferecido pelo Centro Técnico Científico (CTC) da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) em associação com a Technische Universitat 
Braunschweig, da Alemanha, que está com inscrições abertas até 21 de fevereiro. 
 
É dirigido a engenheiros, arquitetos e demais profissionais das áreas de meio ambiente, 
urbanismo e infraestrutura, interessados “em obter uma visão geral dos problemas das 
grandes cidades, com ênfase específica nos aspectos relacionados com a sustentabilidade de 
aglomerações urbanas”. 
 
Com duração de dois anos e 540h/aula, a pós-graduação strictu sensu possui dupla 
diplomação: pela PUCRio e pela Braunschweig. 
 



 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 11, 12 e 13 fev. 2011, Seudinheiro, p. B-
16.   


