
MBA pode ajudar a crescer na empresa  
 
 
Para quem ainda não alcançou uma posição gerencial na empresa em que trabalha, o 
curso de MBA pode fazer diferença. Apesar da grande maioria (73%), que já começa 
com esse status permanecer na mesma posição após o curso, pelo menos 40% dos 
entrevistados de uma pesquisa realizada com 167 ex-alunos dos cursos de MBA 
(Executivo e de Finanças) do Ibmec, em São Paulo, disseram ter subido de posto após 
o período de estudo. 
 
Para o professor Walter Alba, coordenador do MBA em Finanças, do Ibmec, isso 
acontece porque muitos dos alunos foram enviados para o curso, justamente, por que 
estavam sendo preparados para assumir novas posições nos lugares onde 
trabalhavam. "Quando ele fica no mesmo posto é porque muitas vezes chegou ao 
cargo por competência e a companhia mandou ele fazer o MBA para capacitá-lo melhor 
para a posição", diz o professor. 
 
O fato é que cursar um MBA está se tornando, cada vez mais, uma decisão do próprio 
profissional. "Hoje as empresas arcam com apenas 40% do valor do curso, antes elas 
bancavam até 90% do custo integral ou parcial", diz Alba.  
 
A intenção dos profissionais pesquisados, universo formado por 80% de homens, com 
idade média de 34 anos, é dar um "up grade" na carreira ampliando seus 
conhecimentos e rede de contatos. Pelo menos 43% pretendem continuar fazendo 
cursos de educação continuada, 35% um mestrado no Brasil, 13% um outro MBA no 
país, 11% uma pós-graduação e 9% um outro MBA no exterior. Também 69% dos 
entrevistados afirmam que seu "networking" melhorou muito depois do curso. 
 
Outro aspecto da pesquisa diz respeito à remuneração dos ex-alunos, 65% deles 
afirmaram que ela melhorou após o MBA. Cerca de 73% disseram até terem 
conseguido um reajuste médio nominal em seus salários. Para realizar um MBA 
Executivo ou Executivo em Finanças no Ibmec, o estudante desembolsaria hoje R$ 30 
mil reais, por um curso de 21 ou 22 meses. 
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