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Fatores determinantes da evolução na carreira pós-
MBA: estudo aplicado a egressos de um MBA em 
Controladoria 

Palavras-chave: MBA, Controladoria, Evolução de carreira 

Tema: Nuevas Tendencias para la Enseñanza de la disciplina 
“Costos y Gestión” 

Resumo 
O ensino de pós-graduação tem evoluído de maneira muito acentuada a partir da 

premissa que traz conseqüências práticas em termos de benefícios aos participantes e às 
empresas. A grande busca tem se concentrado nos Master of Business Administration, 
criação norte-americana do início do século passado, que se expandiu para praticamente 
todas as partes do mundo. O estudo dos impactos dos cursos tem sido feito nos ambientes 
profissional e acadêmico. Abordando a evolução dos salários pré e pós MBA, o alcance de 
novos níveis na carreira e até mesmo a postura e aquisição de competências, os estudos 
buscam detectar os fatores que determinam o sucesso dos egressos dos cursos. A presente 
pesquisa examina a população de um programa brasileiro que foi implantado em 1994 e 
conta hoje com 17 turmas já formadas. Através de um questionário foram examinados o 
impacto do curso, conforme percebido pelos egressos, e sua evolução na carreira pós-MBA. 
Essas informações foram cruzadas com o perfil dos alunos e com seu desempenho 
acadêmico, buscando determinar os fatores que implicam no sucesso dos alunos após o 
curso. Para tanto, a pesquisa valeu-se da estatística descritiva e da Análise por Tabela de 
Contingência. Esse é o segundo trabalho que deriva da pesquisa junto aos profissionais 
formados pelo programa. A pesquisa deu origem anteriormente a um trabalho sobre o 
impacto do curso na evolução de seus egressos, apresentado em um congresso nacional de 
custos. As discussões e questionamentos advindos desse primeiro trabalho e o reexame 
dos dados coletados conduziram à avaliação de fatores determinantes da evolução 
profissional pós-MBA, cujos resultados são aqui apresentados. Ao final, são apresentadas 
algumas conclusões iniciais e questões para aprofundamento. 
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1. Introdução 
O impacto dos cursos MBAs na evolução profissional de seus egressos tem sido 

debatido na literatura acadêmica e na mídia especializada. Diversas publicações preparam 
rankings dos cursos considerando fatores de impacto como, por exemplo, o salário pré e 
pós-MBA. Questões como empregabilidade, número de propostas profissionais ao término 
do curso e desempenho pós-MBA são igualmente discutidas. 

O presente artigo relata os resultados de uma pesquisa que analisou o perfil e a 
evolução profissional de egressos de um curso MBA em Controladoria. Para determinar-se a 
evolução profissional dos egressos utilizou-se uma escala hierárquica e solicitou-se que o 
respondente indicasse sua posição. Os executivos foram ainda questionados sobre sua 
opinião a respeito do impacto do curso em sua vida profissional. Os resultados foram 
cruzados para avaliar-se o relacionamento entre evolução profissional e avaliação do 
impacto do curso. Foi então investigado o relacionamento entre a ascensão profissional e 
fatores como sexo, idade, tempo de formado, área de graduação, permanência na mesma 
empresa e desempenho acadêmico. Esse é o segundo trabalho que deriva da pesquisa 
junto aos profissionais formados pelo programa. A pesquisa deu origem anteriormente a um 
trabalho sobre o impacto do curso na evolução de seus egressos, apresentado em um 
congresso nacional de custos. As discussões e questionamentos advindos desse primeiro 
trabalho e o reexame dos dados coletados conduziram à avaliação de fatores determinantes 
da evolução profissional pós-MBA, cujos resultados são aqui apresentados. 

 
 
 
2. Histórico 
O crescimento do oferecimento dos cursos MBA é um fenômeno em todo mundo. 

Nos Estados Unidos, onde foram introduzidos em 1908, os dados mostram um aumento de 
27% no oferecimento de programas executivos entre 1987 e 1991. A Inglaterra seguiu a 
tendência apenas na segunda metade do século, com a introdução de programas da 
London Business School e da Manchester Business School, apesar de em alguns países da 
Europa o MBA ainda não ter se estabelecido como uma qualificação reconhecida (Baruch e 
Peiperl, 2000). Os programas MBA apresentam-se em duas modalidades principais: 
programas part-time que buscam conciliar as atividades profissionais ao estudo, tendo como 
público executivos com o mínimo de 5 anos de experiência, chamados de Executive MBAs, 
e os tradicionais programas MBA que são full-time e se destinam a recém-formados que 
buscam um rápido impulso em suas carreiras.  

No Brasil os primeiros programas foram introduzidos no final da década de 80 e 
início dos anos 90. Rapidamente, evoluíram com o oferecimento de cursos generalistas 
(Executive MBA) e especialistas, em tempo parcial ou integral.  

 
 
 
3. Revisão da Literatura 
Diversos estudos apontam as razões que mais freqüentemente justificam a opção de 

cursar um MBA: ampliar as oportunidades de trabalho, desejo de alterar o perfil profissional, 
obter conhecimentos gerais de negócios, estímulo à experiência intelectual, aumentar os 
ganhos ou a autoconfiança (Ascher, 1984; Luker, Browers e Powers, 1989).  

Para avaliar os programas e auxiliar no processo de escolha existem rankings 
tradicionais entre os quais os preparados e divulgados pela revista Business Week, pelo 
jornal Wall Street Journal e o relatório U.S. News ε World Report. Algumas dessas 
publicações incluem a análise de programas europeus, latino-americanos e asiáticos. Os 
rankings também foram adotados recentemente no Brasil entre os quais Guia 
AmericaEconomia de MBAs, Guia Você S. A. – Os Melhores MBAs do Brasil e Guia Pós-
Graduação e MBA – Folha Empregos. Apesar de fornecerem muitas informações a respeito 
dos programas os rankings têm sua abrangência e impacto discutidos por acadêmicos e 
profissionais (Wuorio, 2001). 
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Estudos acadêmicos buscam determinar o impacto do curso na carreira dos 
egressos. Baruch e Peiperl (2000) compararam grupos de executivos que haviam cursado 
MBA com outros que não o haviam feito em 4 empresas inglesas. Através de questionários, 
pesquisaram 186 executivos, dos quais 57 haviam cursado MBA (30%). Entre os 
pesquisados 77% eram homens, o que reflete a participação em MBA em geral, e a idade 
média era de 35,2 anos. As conclusões são que em todos os elementos pesquisados 
relacionados à competência foram percebidos níveis mais altos entre os egressos de MBA. 
Assim, o estudo confirma a noção de que o MBA realmente contribui para a formação de 
competências. Não foram identificadas diferenças salariais ou na evolução da carreira. Os 
egressos de MBAs demonstraram maiores níveis de autoconfiança. Apesar de bastante 
referida, não foi constatada entre os grupos diferença estatística significante na disposição 
para deixar a empresa. 

Forrester (1986) em um estudo com 1.127 formados no MBA da London Business 
School, encontrou um aumento substancial nos salários pós-MBA, entre 24 e 54% dos 
salários pré-MBA. 

Levantamentos da UK Association of MBAs (Schofield, 1996), sobretudo em 
programas de tempo parcial, concluíram que, em 18 meses, 50% dos egressos haviam sido 
promovidos e, dentre estes, 50% haviam evoluído mais de um nível na carreira. 

No Brasil, pesquisa efetuada pela Datafolha entrevistou 264 executivos que já 
haviam cursado ou estavam cursando pós-graduação. Deste universo, 74% tiveram 
mudanças na vida profissional, 50% conseguiram aumento de salário e 44% foram 
promovidos. A pós-graduação incluiu, na pesquisa, cursos de mestrado (34%), doutorado 
(13%) e especialização (52%). Dados da Coordenação para o Aperfeiçoamento do Pessoal 
de Nível Superior (CAPES) indicam ainda um aumento de 229% do número de estudantes 
com título de mestrado e de 279% no total de doutores formados, entre 1999 e 2000 (Folha 
de São Paulo, 2002). Os dados não existem para os cursos de MBA, mas percebe-se um 
grande aumento do oferecimento de programas. 

Frezatti e Kassai (2002) examinaram o impacto de um curso MBA em Controladoria 
na evolução de seus egressos. Como resultado da pesquisa alguns fatores foram 
percebidos como tendo impacto na evolução profissional do aluno formado, entre eles: idade 
do aluno ao iniciar o programa; tempo de formado; dedicação às disciplinas no sentido de 
obtenção das avaliações. 

Mintzberg e Lampel (2001), no entanto, criticam os tão propalados efeitos do MBA, 
mencionando que, dentre os mais bem sucedidos executivos americanos freqüentemente 
estão incluídos nomes como Bob Galvin da Motorola, Bill Gates da Microsoft, Andy Grove da 
Intel e Jack Welch da General Motors. Os dois primeiros nunca concluíram seus estudos 
universitários; os dois últimos obtiveram o Ph.D. em engenharia química. No mesmo sentido  
pode ser citado o artigo da Fortune (1999), Por que os CEOs falham: das 33 empresas 
listadas no artigo, 40% dos CEOs tinham MBA. 

Assim, o tema de pesquisa sobre o impacto dos cursos MBAs está longe de se 
esgotar. 

 
 
 
4. Projeto da pesquisa 
O programa MBA em estudo foi implantado em 1994 e conta atualmente com 17 

turmas já concluídas. Com o total de 1.000 horas, distribuídas em cerca de 26 disciplinas1, 
destina-se a profissionais das áreas de Controladoria, Contabilidade e Finanças. Os alunos 
têm em cada disciplinas avaliações individuais, na forma definida pelos professores 
responsáveis, às quais são atribuídos conceitos de “A” a “E”. Para concluir o curso, devem 
obter conceito mínimo geral “B” e 85% de freqüência. 

                                                 
1 O número de disciplinas e a carga horária total do curso variaram ao longo do período. 
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O programa formou 299 executivos desde de sua fundação, sendo 84% homens e 
16% mulheres, com formação predominante em Administração, Contabilidade e Economia 
(68% dos ingressantes). Outras graduações envolveram as áreas de Engenharia, Análise de 
Sistemas, Direito, Ciências Sociais e Publicidade. Ao ingressarem no curso, 98 alunos já 
haviam cursado uma pós-graduação. A média de tempo decorrido desde a graduação para 
os ingressantes é de 11 anos, com desvio-padrão de 6 anos, e apenas 11% dos egressos 
tinha, quando iniciou o curso, menos de 3 anos de graduado. A idade média quando do 
ingresso no curso é de 35,8 anos, com desvio-padrão de 6 anos.  

Os egressos foram contatados por e-mail e por telefone. Responderam ao 
questionário 160 alunos que puderam ser incorporados ao trabalho, representando 55,9% 
do total, um nível de respostas significativo para esse tipo de pesquisa. 

Para análise da evolução profissional indicou-se uma estrutura hierárquica e foi 
solicitado ao respondente que classificasse sua posição pré e pós-MBA. A estrutura 
oferecida é reproduzida na Tabela 1. 

Tabela 1 – Estrutura hierárquica 
Não 

trabalhava 
An

alista 
Sup

ervisor 
Ge

rente 
Dir

etor 
Só

cio 
O

utros 
 
Com base nas respostas obtidas, foram atribuídos valores compondo uma escala 

Likert simplificada, com 4 pontos, dois opostos semânticos, um ponto neutro e uma 
alternativa para respostas em que não seja possível fazer a classificação, como no caso de 
uma aposentadoria, por exemplo. Assim, atribui-se: 

• 0, caso a resposta não seja pertinente (aposentadoria ou desempregado); 
• 1, caso a posição final seja inferior à posição inicial; 
• 2, caso a posição final seja igual à posição inicial; 
• 3, caso a posição final seja superior à posição inicial. 
Foi solicitado, igualmente, ao aluno que definisse sua opinião em termos de impacto 

que o curso possa ter tido em relação à sua carreira. As respostas foram estruturadas em 
uma escala Likert, com 2 opostos semânticos, em 5 categorias, indicada na Tabela 2. 

Tabela 2 – Impacto do curso sobre a carreira 
1 2 3 4 5 
Nen

hum 
impacto 

Pe
queno 
impacto 

Méd
io impacto 

Gr
ande 
impacto 

Mui
to grande 

 
O desempenho escolar do aluno foi avaliado considerando os conceitos obtidos nas 

disciplinas cursadas, retirados do sistema de acompanhamento acadêmico do curso. Foram 
apurados ainda conceito e freqüência médios finais para cada egresso. 

Considerou-se uma correspondência entre a área de graduação do formado e os 
códigos, conforme explicada pela Tabela 3. 

Tabela 3 – Área de Graduação 
Admini

stração 
Conta

bilidade 
Ec

onomia 
Eng

enharias 
Ou

tras 
1 2 3 4 5 

 
Entre as outras áreas de formação encontram-se: Publicidade, Direito, Física, 

Administração Pública, Análise de Sistemas, Processamento de Dados e Comunicação 
Social. 

Outras variáveis de interesse para a pesquisa são: 
• Idade: Quantitativa discreta; 
• Sexo: Qualitativa categórica nominal (Masculino – M e Feminino – F); 
• Tempo de formado: Quantitativa discreta; 
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• Empresa (mesma início e após o curso): Qualitativa categórica nominal 
(Verdadeiro – 1, Falso – 0 e N/A – Não Aplicável – aposentadoria ou 
desempregado). 

Para estudo da relação das variáveis foram utilizadas a Estatística Descritiva e 
Tabelas de Contingência. Testes de hipótese foram aplicados para confirmar diferenças 
entre grupos. Para as análises estatísticas foi utilizado o Minitab®, cedido pelo Universidade 
de São Paulo. Os resultados são apresentados a seguir. 

 
 
 
5. Resultados 
Entre 160 respondentes, a idade média foi de 42 anos, com desvio-padrão de 7 

anos, sendo a idade mínima 30 anos e a máxima, 60 anos. Quanto ao sexo, 87% eram 
homens e 13 %, mulheres. O tempo médio de formado foi de 16 anos, com desvio-padrão 
de 7 anos e 4 e 34 anos de mínimo e máximo, respectivamente. Entre os pesquisados, 
55,6% mudaram de empresa no período após o curso, 2 alunos aposentaram-se e apenas 3 
encontravam-se desempregados na data. 

Observou-se que 56,88% tiveram evolução profissional no período. Esse percentual 
está próximo dos 50% de executivos promovidos no estudo da UK Association of MBAs 
(Schofield, 1996) e é superior aos 44% citados na pesquisa Datafolha (Folha de São Paulo, 
2002). Deste conjunto, 58,24% avaliaram o impacto do curso como “Grande” ou “Muito 
Grande”, o que indica um possível relacionamento entre evolução profissional e o impacto 
avaliado pelo curso. Os resultados do cruzamento entre Impacto e Evolução profissional 
estão indicados na Tabela 4.  

 
Tabela 4 – Relacionamento entre Impacto e Evolução profissional 
Rows: N Impact     Columns: Evolução 
           0        1        2        3      All 
 1         0        0        3        5        8 
         --       --     37,50    62,50   100,00 
         --       --      5,45     5,49     5,00 
         --       --      1,88     3,13     5,00 
 2         0        1        3        7       11 
         --      9,09    27,27    63,64   100,00 
         --     11,11     5,45     7,69     6,88 
         --      0,63     1,88     4,38     6,88 
 3         2        2       21       26       51 
        3,92     3,92    41,18    50,98   100,00 
       40,00    22,22    38,18    28,57    31,88 
        1,25     1,25    13,13    16,25    31,88 
 4         2        5       25       35       67 
        2,99     7,46    37,31    52,24   100,00 
       40,00    55,56    45,45    38,46    41,88 
        1,25     3,13    15,63    21,88    41,88 
 5         1        1        3       18       23 
        4,35     4,35    13,04    78,26   100,00 
       20,00    11,11     5,45    19,78    14,38 
        0,63     0,63     1,88    11,25    14,38 
 All       5        9       55       91      160 
        3,13     5,63    34,38    56,88   100,00 
      100,00   100,00   100,00   100,00   100,00 
        3,13     5,63    34,38    56,88   100,00 
   Cell Contents -- 
                  Count 
                  % of Row 
                  % of Col 
                  % of Tbl 
Apenas 19 egressos (11,88%) avaliaram o impacto do curso como “Nenhum” ou 

“Pequeno”. Para os demais grupos, percebe-se um relacionamento positivo entre evolução 
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profissional e aumento do percentual de alunos que avalia o impacto do curso como 
“Grande”, para cada faixa. Assim, na faixa de impacto médio, o percentual é de 50,98%. 
Para o grupo que avaliou o impacto do programa como “Grande”, o percentual é de 52,24%. 
E, finalmente, para aqueles que avaliaram o impacto do curso como “Muito Grande”, o 
percentual é de 78,26%. 

Pesquisou-se, adicionalmente, o relacionamento entre a evolução profissional e 
alguns fatores, entre os quais: sexo, área de graduação, idade, tempo de formado, 
permanência na mesma empresa e desempenho acadêmico no curso. Buscou-se 
determinar, assim, fatores críticos para a evolução profissional após o curso. 

 
Sexo e evolução profissional 
A participação de mulheres em programas como o pesquisa é ainda restrita, o que é 

reforçado ainda pela área de concentração em Contabilidade e Controladoria. No entanto, 
nota-se os ventos da mudança ao observar-se o aumento do número de mulheres nas 
classes dos cursos de graduação em Contabilidade. Essas profissionais deverão ter acesso 
à programas de MBA em média depois de 10-15 anos de formadas, quando espera-se 
poder repetir a pesquisa com resultados diversos. 

A tabela de contingência relaciona Sexo (Linhas) com Evolução profissional 
(Colunas). Entre as mulheres houve evolução para 47,62% e entre os homens para 58,27%, 
mostrando uma diferença de 10,65 pontos percentuais de vantagem para os homens.  

 
Tabela 5 – Relacionamento entre Sexo e Evolução Profissional 
Rows: Sexo     Columns: Evolução 
           0        1        2        3      All 
 F         1        2        8       10       21 
        4,76     9,52    38,10    47,62   100,00 
       20,00    22,22    14,55    10,99    13,13 
        0,63     1,25     5,00     6,25    13,13 
 M         4        7       47       81      139 
        2,88     5,04    33,81    58,27   100,00 
       80,00    77,78    85,45    89,01    86,88 
        2,50     4,38    29,38    50,63    86,88 
 All       5        9       55       91      160 
        3,13     5,63    34,38    56,88   100,00 
      100,00   100,00   100,00   100,00   100,00 
        3,13     5,63    34,38    56,88   100,00 
  Cell Contents -- 
                  Count 
                  % of Row 
                  % of Col 
                  % of Tbl 
                  Count 
 
O resultado do teste de hipótese é mostrado na Tabela 6. Não foi possível concluir, 

através dos resultados do teste de hipóteses para diferenças entre as variâncias dos grupos, 
por uma evolução distinta entre homens e mulheres. 
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Tabela 6 – Resultado do Teste de Hipótese para Sexo versus Evolução 
Analysis of Variance for Evolução 
Source     DF        SS        MS        F        P 
Sexo        1     0,652     0,652     1,19    0,278 
Error     158    86,948     0,550 
Total     159    87,600 
                                   Individual 95% CIs For Mean 
                                   Based on Pooled StDev 
Level       N      Mean     StDev  --+---------+---------+---------+-

--- 
F          21    2,2857    0,8452  (---------------*---------------)  
M         139    2,4748    0,7256                      (-----*-----)  
                                   --+---------+---------+---------+-

--- 
Pooled StDev =   0,7418            2,00      2,20      2,40      2,60 
 
Área de graduação e evolução profissional 
As áreas de graduação que prevalesceram entre os pesquisados foram 

Administração (32,5%), Contabilidade (29,38%) e Economia (21,25%). No cruzamento com 
evolução profissional tiveram vantagem os formados em Engenharia (68,75% tiveram 
evolução profissional) e Administração (61,54%)2. Os formados em outras áreas foram os 
que menos se beneficiaram do curso, provavelmente por demorar mais para colherem os 
resultados de um redirecionamento profissional. Os dados estão reproduzidos na Tabela 7. 

 
Tabela 7 – Relacionamento entre Área de Graduação e Evolução Profissional 
Rows: Cod. Gra     Columns: Evolução 
           0        1        2        3      All 
 1         2        3       15       32       52 
        3,85     5,77    28,85    61,54   100,00 
       40,00    33,33    27,27    35,16    32,50 
        1,25     1,88     9,38    20,00    32,50 
 2         2        2       17       26       47 
        4,26     4,26    36,17    55,32   100,00 
       40,00    22,22    30,91    28,57    29,38 
        1,25     1,25    10,63    16,25    29,38 
 3         0        2       14       18       34 
         --      5,88    41,18    52,94   100,00 
         --     22,22    25,45    19,78    21,25 
         --      1,25     8,75    11,25    21,25 
 4         1        0        4       11       16 
        6,25      --     25,00    68,75   100,00 
       20,00      --      7,27    12,09    10,00 
        0,63      --      2,50     6,88    10,00 
 5         0        2        5        4       11 
         --     18,18    45,45    36,36   100,00 
         --     22,22     9,09     4,40     6,88 
         --      1,25     3,13     2,50     6,88 
 All       5        9       55       91      160 
        3,13     5,63    34,38    56,88   100,00 
      100,00   100,00   100,00   100,00   100,00 
        3,13     5,63    34,38    56,88   100,00 
  Cell Contents -- 
                  Count 
                  % of Row 
                  % of Col 
                  % of Tbl 
 
O Gráfico 1 confirma a vantagem para os formados em Engenharia, com média 

superior e evolução profissional concentrada entre 2 e 3 (mesma posição ou posição 
                                                 
2 Para graduados em mais de uma área, considerou-se a primeira para efeito de classificação. 
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superior). Ressalta-se a existência de um outlier com evolução igual a zero (no caso, um 
dos formados que se encontrava desempregado na data da pesquisa). O grupo de formados 
em outras áreas tem a menor média e uma grande dispersão. Os formados em 
Administração, Contabilidade e Economia mostram uma distribuição semelhante, com ligeira 
vantagem para Administração. 

 
Gráfico 1 – Box plot para Evolução e Área de Graduação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na Tabela 8 são apresentados os resultados do teste de hipótese para Graduação 

versus Evolução profissional. Os resultados do teste de hipóteses não permitem concluir por 
diferença significativa para evolução profissional entre os egressos por formação.  

 
Tabela 8 – Resultado do Teste de Hipótese para Graduação versus Evolução 
Analysis of Variance for Evolução 
Source     DF        SS        MS        F        P 
Cod. Gra    4     1,085     0,271     0,49    0,746 
Error     155    86,515     0,558 
Total     159    87,600 
                                   Individual 95% CIs For Mean 
                                   Based on Pooled StDev 
Level       N      Mean     StDev  -+---------+---------+---------+--

--- 
1          52    2,4808    0,7794                  (-----*-----)  
2          47    2,4255    0,7730                (-----*-----)  
3          34    2,4706    0,6147                (-------*------)  
4          16    2,5625    0,8139                (---------*---------

-)  
5          11    2,1818    0,7508   (-----------*------------)  
                                   -+---------+---------+---------+--

--- 
Pooled StDev =   0,7471           1,75      2,10      2,45      2,80 
 
Idade e evolução profissional 
Para estudo da influência da idade na evolução profissional foram estruturadas faixas 

etárias e os dados foram agrupados. A Tabela 9 apresenta os resultados desse 
agrupamento. O faixa com maior concentração de egressos foi a de 36 a 45 anos. Apenas 
4,38% dos alunos tinham idade acima de 56 na data da pesquisa. Foi igualmente a faixa de 
36 a 45 anos que apresentou o maior percentual de egressos com  ascensão profissional no 
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período (64,86%). Surpreendentemente, as faixas etárias abaixo de 35 anos e acima de 56 
anos mostraram o mesmo percentual de profissionais com evolução profissional (57,14%). 
Analisando-se por outro prisma, entre os formados que apresentaram evolução profissional, 
52,75% encontravam-se na faixa etária entre 36 e 45 anos. E os egressos que 
apresentaram involução profissional (posição inferior à da ocupada quando do ingresso no 
curso) dividiram-se nas faixas etárias abaixo de 35 anos e entre 36 a 45 anos, ambas com 
33,33%. 

 
Tabela 9 – Relacionamento entre Idade e Evolução Profissional 
Rows: Faixa Etária     Columns: Evolução 
             0        1        2        3      All 
 -35         0        3       12       20       35 
           --      8,57    34,29    57,14   100,00 
           --     33,33    21,82    21,98    21,88 
           --      1,88     7,50    12,50    21,88 
 36-45       2        3       21       48       74 
          2,70     4,05    28,38    64,86   100,00 
         40,00    33,33    38,18    52,75    46,25 
          1,25     1,88    13,13    30,00    46,25 
 46-55       3        2       20       19       44 
          6,82     4,55    45,45    43,18   100,00 
         60,00    22,22    36,36    20,88    27,50 
          1,88     1,25    12,50    11,88    27,50 
 56-         0        1        2        4        7 
           --     14,29    28,57    57,14   100,00 
           --     11,11     3,64     4,40     4,38 
           --      0,63     1,25     2,50     4,38 
 All         5        9       55       91      160 
          3,13     5,63    34,38    56,88   100,00 
        100,00   100,00   100,00   100,00   100,00 
          3,13     5,63    34,38    56,88   100,00 
  Cell Contents -- 
                  Count 
                  % of Row 
                  % of Col 
                  % of Tbl 
 
Na Tabela 10 apresenta-se os resultados do teste de hipótese, que não permitem 

concluir por diferença significativa para evolução profissional entre as faixas etárias. 
 
Tabela 10 – Resultado do Teste de Hipótese para Faixa Etária versus Evolução 
Analysis of Variance for Evolução 
Source     DF        SS        MS        F        P 
F Etária    3     2,609     0,870     1,60    0,193 
Error     156    84,991     0,545 
Total     159    87,600 
                                   Individual 95% CIs For Mean 
                                   Based on Pooled StDev 
Level       N      Mean     StDev  --------+---------+---------+-----

--- 
-35        35    2,4857    0,6585               (-------*-------)  
36-45      74    2,5541    0,7050                   (-----*-----)  
46-55      44    2,2500    0,8387        (------*------)  
56-         7    2,4286    0,7868   (-----------------*--------------

---)  
                                   --------+---------+---------+-----

--- 
Pooled StDev =   0,7381                  2,10      2,40      2,70 
 
Anos de formado e evolução profissional 
Novamente as informações foram agrupadas em faixas para se estudar a influência 

do tempo de formado na evolução profissional após a conclusão do curso. As faixas 
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consideraram divisões a cada 10 anos de formado. A Tabela 11 resume as informações. A 
faixa com maior percentual de egressos com evolução profissional (65,43%) apresentava 
entre 11 e 20 anos de formado. O menor índice (33,33%) foi mostrado para egressos com 
mais de 31 anos de formado (apenas 3 casos), seguido pelos que tinham entre 21 e 30 anos 
de graduado (45,45%).  

 
Tabela 11 – Relacionamento entre Tempo de Formado e Evolução Profissional 
Rows: Tempo de Formado     Columns: Evolução 
             0        1        2        3      All 
 0-10        0        2       13       17       32 
           --      6,25    40,63    53,13   100,00 
           --     22,22    23,64    18,68    20,00 
           --      1,25     8,13    10,63    20,00 
 11-20       2        4       22       53       81 
          2,47     4,94    27,16    65,43   100,00 
         40,00    44,44    40,00    58,24    50,63 
          1,25     2,50    13,75    33,13    50,63 
 21-30       2        3       19       20       44 
          4,55     6,82    43,18    45,45   100,00 
         40,00    33,33    34,55    21,98    27,50 
          1,25     1,88    11,88    12,50    27,50 
 31-         1        0        1        1        3 
         33,33      --     33,33    33,33   100,00 
         20,00      --      1,82     1,10     1,88 
          0,63      --      0,63     0,63     1,88 
 All         5        9       55       91      160 
          3,13     5,63    34,38    56,88   100,00 
        100,00   100,00   100,00   100,00   100,00 
          3,13     5,63    34,38    56,88   100,00 
  Cell Contents -- 
                  Count 
                  % of Row 
                  % of Col 
                  % of Tbl 
 
Os resultados do teste de hipótese apresentados na Tabela 12 permitem concluir por 

diferenças significativas entre o tempo de formação e evolução profissional. Assim, a 
evolução profissional se mostrou maior para egressos com menos de 20 anos de formado. 

 
Tabela 12 – Resultado do Teste de Hipótese para Tempo de graduado versus 

Evolução 
Analysis of Variance for Evolução 
Source     DF        SS        MS        F        P 
T Formd     3     3,805     1,268     2,36    0,073 
Error     156    83,795     0,537 
Total     159    87,600 
                                   Individual 95% CIs For Mean 
                                   Based on Pooled StDev 
Level       N      Mean     StDev  -------+---------+---------+------

--- 
0-10       32    2,4688    0,6214                          (---*---)  
11-20      81    2,5556    0,7071                             (--*-)  
21-30      44    2,2955    0,7947                        (--*---)  
31-         3    1,6667    1,5275   (-------------*-------------)  
                                   -------+---------+---------+------

--- 
Pooled StDev =   0,7329                 1,20      1,80      2,40 
 
Mudança de empresa e evolução profissional 
Para identificar a influência dessa variável os dados foram tabulados de forma a 

identificar se os egressos mudaram de empresas no período pós-MBA. A Tabela 13 resume 
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as informações. Entre os que evoluíram profissionalmente 67,03% mudaram de empresa 
(Mesma empresa? = Falso). A distribuição do total de alunos pesquisados entre os que 
mudaram e os que permaneceram na mesma empresa é de 52,50% para 44,38% do total. 
Entre os que não mudaram de empresa a maioria (53,52%) permaneceram na mesma 
posição. 

 
Tabela 13 – Relacionamento entre Mudança de empresa e Evolução Profissional 
Rows: Mesma empresa?     Columns: Evolução 
                  0        1        2        3      All 
 FALSO            0        6       17       61       84 
                --      7,14    20,24    72,62   100,00 
                --     66,67    30,91    67,03    52,50 
                --      3,75    10,63    38,13    52,50 
 VERDADEIRO       0        3       38       30       71 
                --      4,23    53,52    42,25   100,00 
                --     33,33    69,09    32,97    44,38 
                --      1,88    23,75    18,75    44,38 
 N/A              5        0        0        0        5 
             100,00      --       --       --    100,00 
             100,00      --       --       --      3,13 
               3,13      --       --       --      3,13 
 All              5        9       55       91      160 
               3,13     5,63    34,38    56,88   100,00 
             100,00   100,00   100,00   100,00   100,00 
               3,13     5,63    34,38    56,88   100,00 
  Cell Contents -- 
                  Count 
                  % of Row 
                  % of Col 
                  % of Tbl 
 
Os histogramas, mostrados nos Gráficos 2 e 3, reafirmam as diferenças de 

distribuição da evolução profissional entre os egressos que permaneceram na mesma 
empresa e mudaram de empresa, respectivamente. 

No Gráfico 2 aparece claramente a prevalêscencia, entre os que permaneceram na 
mesma empresa, de profissionais que ocupam, na data da pesquisa, a mesma posição que 
ocupavam quando do ingresso no curso. 

 
Gráfico 2 – Histograma para Evolução (Mesma empresa = Verdadeiro) 
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No Gráfico 3, para aqueles que mudaram de empresas, é grande a concentração de 
profissionais que ascenderam hierarquicamente. Assim, parece haver um vinculação entre a 
mudança de empresa e ascensão profissional. 

 
Gráfico 3 – Histograma para Evolução (Mesma empresa = Falso) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os resultados do teste de hipóteses, mostrados na Tabela 14, confirmam a 

existência de  diferenças estatísticas significativas entre os grupos que permaneceram ou 
mudaram de empresas. Assim, um fator crítico para evolução profissional está associado à 
mudança de empresa. Essa questão necessita de aprofundamento em próximas pesquisas 
para identificação de como se explica essa influência. Pode ser que as propostas de 
mudanças tenham vindo acompanhadas de uma ascensão vertical. Outra questão 
interessante a se investigar é sobre o assédio das empresas sobre os egressos do curso: os 
alunos buscaram essas novas oportunidades ou foram procurados pelas empresas ou por 
head-hunters? Essas respostas não estão no escopo dessa pesquisa inicial. 

 
Tabela 14 – Resultado do Teste de Hipótese para Mudança de empresa versus 

Evolução 
Analysis of Variance for Evolução 
Source     DF        SS        MS        F        P 
Mesma em    2    33,880    16,940    49,51    0,000 
Error     157    53,720     0,342 
Total     159    87,600 
                                   Individual 95% CIs For Mean 
                                   Based on Pooled StDev 
Level       N      Mean     StDev  ------+---------+---------+-------

--+ 
FALSO      84    2,6548    0,6110                                 (-

*)  
N/A         5    0,0000    0,0000   (----*----)  
VERDADEI   71    2,3803    0,5699                              (-*)  
                                   ------+---------+---------+-------

--+ 
Pooled StDev =   0,5850                0,0       1,0       2,0       
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Desempenho acadêmico e evolução profissional 
Conforme já mencionado anteriormente o desempenho acadêmico no curso é 

medido através de conceitos de “A” a “E”, atribuídos aos alunos pelo professor responsável 
por cada módulo, e pela freqüência, apurada por listas de presença controladas por 
assistentes do curso. Para obter aprovação no programa o aluno precisa garantir conceito 
médio B no conjunto de disciplinas e freqüência mínima de 85% às atividades globais do 
curso. Os 160 alunos pesquisados fazem parte do conjunto de alunos formados pelo 
programa e, portanto, atenderam aos requisitos. Além desse aspecto, é importante 
comentar que o curso se constitui de um conjunto de disciplinas gerenciais (como, por 
exemplo, Ética, Recursos Humanos, Administração Geral, Logística entre outras) e um 
corpo de disciplinas técnicas que justificam sua concentração em três grandes áreas: 
Finanças e Mercados Financeiros, Contabilidade Financeira e Controladoria. Essas áreas 
engloblam as competências necessárias para o desempenho da função de Controller, 
conforme a visão dos mantenedores do programa. Assim o desempenho acadêmico nas 
disciplinas técnicas pode ser diferenciado do desempenho global, que inclui as disciplinas 
gerenciais. 

Os testes foram efetuados considerando o número e o percentual de conceitos “A” e 
de conceitos “C”. Os melhores alunos seriam diferenciados por um alto número/percentual 
de conceitos “A” e seria investigada assim a relação entre desempenho acadêmico e 
evolução na carreira pós-MBA. Contrariamente, no caso dos conceitos “C”, os melhores 
alunos se distinguiriam por um pequeno número/percentual. Os números/percentuais foram 
agrupados por faixas. 

Os resultados dos testes não conseguiram mostrar um grande discriminação entre 
desempenho acadêmico e evolução à exceção do percentual de conceitos “C” nas 
disciplinas técnicas. Os dados estão resumidos na Tabela 15. A maioria dos alunos 
(62,04%) com até 18% de conceitos “C” nas disciplinas técnicas tiveram evolução 
profissional positiva. Esse número cai para 46,15% dos alunos com 19% a 50% de 
conceitos “C” nas disciplinas técnicas. 

 
Tabela 15 – Relacionamento entre Percentual de Conceitos “C” nas disciplinas 

técnicas e Evolução profissional 
Rows: Faixas %C (Disciplinas Técnicas)     Columns: Evolução 
               0        1        2        3      All 
 0% -18%       3        5       33       67      108 
            2,78     4,63    30,56    62,04   100,00 
           60,00    55,56    60,00    73,63    67,50 
            1,88     3,13    20,63    41,88    67,50 
 19%-50%       2        4       22       24       52 
            3,85     7,69    42,31    46,15   100,00 
           40,00    44,44    40,00    26,37    32,50 
            1,25     2,50    13,75    15,00    32,50 
 All           5        9       55       91      160 
            3,13     5,63    34,38    56,88   100,00 
          100,00   100,00   100,00   100,00   100,00 
            3,13     5,63    34,38    56,88   100,00 
  Cell Contents -- 
                  Count 
                  % of Row 
                  % of Col 
                  % of Tbl 
 
O teste de hipótese confirma uma diferença estatística significativa na ascensão 

profissional de egressos com baixo percentual de conceitos “C” e os demais. Os resultados 
estão resumidos na Tabela 16. 
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Tabela 16 - Resultado do Teste de Hipótese para Tempo de graduado versus 
Evolução 

Analysis of Variance for Evolução 
Source     DF        SS        MS        F        P 
F Tec %C    1     1,560     1,560     2,86    0,093 
Error     158    86,040     0,545 
Total     159    87,600 
                                   Individual 95% CIs For Mean 
                                   Based on Pooled StDev 
Level       N      Mean     StDev  ----------+---------+---------+---

--- 
0,0%-18%  108    2,5185    0,7167                     (--------*-----

---)  
19% -50%   52    2,3077    0,7806  (-------------*------------)  
                                   ----------+---------+---------+---

--- 
Pooled StDev =   0,7379                    2,25      2,40      2,55 
 
O Gráfico 4 mostra a distribuição dos percentuais de conceitos “C” entre os grupos 

de  evolução profissional. Fica patente a maior concentração de percentuais em torno de 
valores menores para o grupo que teve ascensão profissional no período apesar da 
existência de outliers, indicada pelos asteriscos. No caso do grupo que manteve a mesma 
posição hierárquica pré e pós-MBA, a dispersão dos valores é claramente maior. 

 
Gráfico 4 – Box plot entre Percentual de Conceitos “C” em disciplinas técnicas e 

Evolução profissional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perguntas poderiam ser feitas questionando porque o relacionamento verificou-se 

somente com o percentual de conceitos “C” em disciplinas técnicas: Será que os 
professores das áreas técnicas são muito rigorosos? Ou disciplinas técnicas oferecem 
possibilidade de avaliações mais objetivas? Ou será que os professores são muito 
criteriosos ao atribuírem conceitos “C”, o que possibilitaria uma discriminação maior do 
desempenho dos alunos? Estudos futuros podem estudar os instrumentos de avaliação 
utilizados pelos docentes, por exemplo, nas disciplinas gerenciais e técnicas. Ou confrontar 
a distribuição de conceitos entre as disciplinas técnicas e gerenciais. 
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6. Comentários finais 
O impacto dos cursos MBAs na evolução profissional de seus egressos tem sido 

debatido na literatura acadêmica e na mídia especializada. Diversas publicações preparam 
rankings dos cursos considerando fatores de impacto como, por exemplo, o salário pré e 
pós-MBA. Questões como empregabilidade, número de propostas profissionais ao término 
do curso e desempenho pós-MBA são igualmente discutidas. 

O presente artigo apresentou os resultados de uma pesquisa em que foi analisado o 
perfil e a evolução profissional de egressos de um curso MBA em Controladoria. Para 
determinar-se a evolução profissional dos egressos utilizou-se uma escala hierárquica e 
solicitou-se que o respondente indicasse sua posição. Os executivos foram ainda 
questionados sobre sua opinião a respeito do impacto do curso em sua vida profissional. 
Pesquisou-se, adicionalmente, o relacionamento entre a evolução profissional e alguns 
fatores, entre os quais: sexo, área de graduação, idade, tempo de formado, permanência na 
mesma empresa e desempenho acadêmico no curso. 

Foi encontrado um relacionamento entre evolução profissional e os seguintes fatores: 
• Área de graduação: graduados em Engenharia tiveram uma evolução ligeiramente 

superior, porém sem se verificar uma diferença estatística significativa no teste de 
hipóteses. 

• Tempo de formado: a evolução profissional se mostrou superior para graduados há 
menos de 20 anos. As diferenças estatísticas foram significativas conforme 
comprovado no teste de hipóteses. 

• Mudança de empresa: a ascensão profissional foi superior entre os egressos que 
mudaram de empresas. As diferenças indicadas pelos resultados da Estatística 
Descritiva foram confirmados no teste de hipótese. Assim, pesquisas posteriores 
poderiam se aprofundar nessa questão buscando identificar se a mudança de 
empresa já estaria vinculada a uma promoção ou se é fruto do assédio de empresas 
e head-hunters. 

• Desempenho acadêmico no curso: o desempenho no curso, medido pelo percentual 
de conceitos “C” nas disciplinas técnicas, mostrou um relacionamento estatístico 
significativo com evolução profissional positiva. As respostas sobre por quê o 
relacionamento foi maior utilizando-se como fator de discriminação o percentual de 
conceitos “C” devem ser objetivo de estudos futuros. 
Os resultados são preliminares mas já apontam para possibilidades de investigação 

a serem exploradas em outras pesquisas. Assim, espera-se, ao menos, oferecer um campo 
fértil de pesquisas na área de educação contábil. 
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