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RESUMO 

 

Objetivo – O objetivo geral do trabalho foi compreender os fatores que influenciam a 

escolha por um programa de Mestrado Profissional em Administração (MPA) sob a perspectiva 

dos egressos. Para isto, o referencial teórico abordou o conceito de mestrados profissionais no 

Brasil e sua evolução durante as últimas décadas. A pesquisa foi realizada com a base de 

egressos dos programas de pós-graduação (2002-2016), modalidade profissional, da FGV 

EBAPE.  

Metodologia – Um survey foi aplicado para os egressos dos programas de pós-

graduação, modalidade profissional, da FGV EBAPE. Por meio dessa pesquisa 

(survey), coletou-se os dados quantitativos e qualitativos. Para a identificação dos fatores de 

influência na escolha dos MPAs, optou-se pelas seguintes técnicas de análise de dados: (a) 

Análise Fatorial Exploratória (AFE); e (b) Análise de Conteúdo (AC).  

Resultados – Identificou-se que os fatores encontrados após a Análise Fatorial 

Exploratória foram: (a) Networking; (b) Qualidade e Reputação; (c) Retorno do mestrado para 

o currículo; e (d) Foco na Internacionalização. Além dos indicadores mencionados 

anteriormente, na Análise de Conteúdo também surgiram os seguintes fatores importantes sob 

a ótica dos egressos: a importância da Rede Alumni; a possibilidade de progressão/transição de 

carreira; a transferência para a área acadêmica; a reputação da FGV; a possibilidade de cursar 

o programa de Doutorado; e o incentivo à pesquisa. 

Contribuições práticas – Os resultados indicam que para atrair novos e melhores 

alunos, os Mestrados Profissionais em Administração (MPAs) precisam se apoiar fortemente 

nesses quatros aspectos encontrados na AFE: (a) Networking; (b) Qualidade e Reputação; (c) 

Retorno do mestrado para o currículo; e (d) Foco na Internacionalização. Os fatores encontrados 

na Análise de Conteúdo também servirão como instrumentos para a melhoria e 

desenvolvimento dos programas dessa modalidade. 

Contribuições sociais – Na medida que a pesquisa trouxe à tona indicadores 

consistentes no que se refere à melhoria da qualidade das Instituições de Ensino Superior (IES), 

elas, consequentemente, se beneficiarão ao implementar tais fatores a fim de ter um curso 

reconhecido e de excelência acadêmica. Poderão, dessa forma, oferecer um programa de pós-

graduação stricto sensu que esteja de acordo com as expectativas do público-alvo e, assim, 

atender e beneficiar a sociedade como um todo. 
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ABSTRACT 

 

Purpose – The main objective of this project is to understand the factors, from the alumni’s 

perspective, that influence when choosing an executive master’s program in business 

administration (MPA). In this regard, the literature framework focused on Executive Master’s 

Programs’ rankings within Brazil along with their evolution throughout the years. The research 

was carried out using the Executive Master´s program database of its alumni (program 

conclusion between 2002-2016) from FGV EBAPE. 

Design/Methodology – A survey was conducted among alumni from the different executive 

master´s program at FGV EBAPE. Through this survey, quantitative and qualitative data was 

collected. In order to identify the factors that influence the choosing of one of the MPAs, the 

following data analysis techniques were considered: (a) Exploratory Factor Analysis (AFE); 

and (b) Content Analysis (AC). 

Findings – The uncovered factors impacting choice after the Exploratory Factor Analysis were 

the following: (a) Networking; (b) Quality and Reputation; (c) Benefit from the master’s 

program to a resumé; and (d) Focus on Internationalization. In addition to the indicators before 

mentioned, the Content Analysis method also uncovered the following major factors impacting 

choice from the alumni’s perspective: the importance of an alumni association; the possibility 

for career advancement/transition; crossover to the academic sector; FGV’s reputation; the 

possibility to continue towards a doctorate program; and research incentive. 

Practical implications – The results indicated that in order to attract new and better students, 

Executive Master’s Programs in administration (MPAs) should rely heavily on the four 

elements pointed out by the AFE: (a) Networking; (b) Quality and Reputation; (c) Benefit from 

the master’s program to a resumé; and (d) Focus on Internationalization. The factors identified 

during the content analysis should also serve as tools to improve the development of Executive 

Master Programs. 

Social implications – As this research project exposed consistent indicators regarding the 

quality improvement within the Higher Education Institutions (Instituições de Ensino Superior 

- IES), these, consequentially, can benefit by implementing these factors within its framework 

in order to have a recognized program as well as improve academic excellence. As such, these 

institutions could then offer graduate level program (stricto sensu) that measure up to the target 

audience´s expectations. Consequentially benefiting society as a whole. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

No início da década de 1990, as características da nova economia se baseavam na 

concorrência intensa, na rapidez das transformações tecnológicas e no anseio por profissionais 

diferenciados. Nesse cenário, surgiu a necessidade de novas formações em gestão e, 

consequentemente, o crescimento da motivação por parte dos profissionais no sentido de obter 

mais conhecimento, desenvolver mais habilidades e tomadas de decisão ágeis, a fim de atender 

objetivos mais específicos. (RUAS, 2003). 

Ruas (2003) enfatiza que, nesse novo contexto, o setor econômico procurou por 

profissionais que tivessem formações gerenciais que os habilitassem a tomar decisões rápidas 

com resultados rentáveis. Para suprir essa necessidade do mercado de trabalho, surgiram então 

os programas Masters in Business Administration (MBAs) e os Mestrados na modalidade 

profissional - stricto sensu. 

Conhecidos por sua praticidade, rapidez e viés para o mercado, os MBAs estão 

diretamente ligados à resolução de problemas peculiares do mercado com o intuito de alcançar 

resultados pré-estabelecidos. No Brasil, essa sigla com essa denominação é utilizada para os 

cursos de especialização (lato sensu), mas no exterior são classificados como stricto sensu 

(RUAS, 2003).  

Ribeiro (2005) ressalta que o resultado almejado é a principal diferença entre a 

modalidade profissional e a acadêmica. Apesar de a equivalência de ambos os títulos ser a 

mesma, os objetivos das duas modalidades de programas divergem. O acadêmico possui como 

característica marcante a preparação do mestrando como pesquisador, para um posterior 

doutoramento. No que tange ao modelo profissional, o viés marcante tem um caráter terminal, 

voltado para a resolução de questões inovadoras solicitadas pela sociedade. (GOUVÊA; 

ZWITCKER, 2000).  

Ruas (2003) ratifica a ideia de que as instituições de ensino que oferecem esses 

programas de MPs devem levar em consideração e buscar, além da praticidade e renovação 

oriundas das atividades do mundo dos negócios, a reflexão, a leitura e a análise crítica, 

elementos típicos dos programas de mestrado acadêmicos. Trata-se de uma modalidade que se 

baseia em um estudo teórico mais aprofundado, diferente do caráter prático e simplista dos 

MBAs (lato sensu) no Brasil. 
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Nesse sentido, fica notória a diferenciação entre os programas – especialização (MBAs 

lato sensu), mestrados profissionais e acadêmicos – e o sentido da existência da modalidade 

profissional, bem como os motivos pelos quais gestores os procuram a fim de se qualificarem. 

Contudo, as discussões em torno do tema foram polarizadas em duas vertentes: a da 

redenção; e a da crítica. A primeira consiste na propagação realizada pela mídia dos Estados 

Unidos, da Europa e do Brasil que caracterizam os programas de MBAs (ou MPAs no Brasil) 

como uma trilha para o sucesso certo na carreira. (JACOMINO, 1999, 2000, 2001; GOMES, 

1996; SGANZERLA, 1995). A segunda vertente aborda uma análise crítica sobre a eficácia dos 

MBAs no que se refere à formação dos administradores, bem como ao conteúdo e à metodologia 

dos programas. (WOOD JR.; PAULA, 2004).   

No que tange à percepção do aluno sobre o investimento em fazer um programa de MBA 

ou MPA, Pfeffer e Fong (2003) ratificam que no primeiro momento o pensamento se baseia na 

associação com o sucesso na carreira e, consequentemente, na realização profissional. Outra 

relação que se sobressai na iniciativa de se inscrever em um curso de administração desse porte 

está relacionada com a obtenção de mais preparação para o mundo dos negócios por meio da 

aquisição de mais habilidades e competências em gestão.  

No entanto, os autores enfatizam que, mesmo com o sucesso comercial das escolas de 

negócio, esses fatores positivos não são suficientes para garantir o êxito na carreira e a gestão 

na prática empresarial, uma vez que existem dúvidas sobre a relevância educacional desse 

modelo de programa. Para Gaddis (2000), existe um superfaturamento desse segmento 

educacional que contribui para a desvalorização dos MBAs, prevendo novos desafios 

consideráveis para reverter esse cenário.  

Diferentemente de outras áreas, a administração não possui barreira de entrada à 

profissão como acontece com algumas formações como medicina, arquitetura e contabilidade, 

por exemplo. Isso, aliado à grande oferta de cursos no mercado e à mesma ou pouca demanda, 

contribui para um retorno econômico menor se comparado ao efeito da obtenção do diploma. 

(PFEFFER, 1974). 

O fato é que os programas de pós-graduação stricto sensu, na modalidade profissional, 

estão no mercado na tentativa de qualificar gestores, gerentes e diretores para atender diversos 

objetivos. Podem estar relacionados à obtenção do sucesso ou à mudança na carreira 

profissional, podem ser por uma questão de satisfação pessoal, ou simplesmente para aumentar 

a rede de contatos. Os motivos são peculiares ao anseio de cada indivíduo. O que deve ser 

levado em consideração nesse cenário é que existe um crescimento desses programas e eles 
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atendem um público qualificado que se sente atraído por algumas dessas características. 

Entender os fatores que os fazem decidir pela escolha dessa modalidade será o desafio desta 

pesquisa.    

Nesse sentido, a seleção dos programas de pós-graduação da modalidade profissional 

da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getulio Vargas 

(FGV EBAPE) como universo de averiguação para essa pesquisa se justifica devido à 

acessibilidade ao banco de dados dos egressos dos referidos programas, bem como à 

importância acadêmica da instituição de ensino, por configurar entre as melhores Escolas de 

Administração do Brasil, de acordo com o Índice Geral de Cursos (IGC), divulgado anualmente 

pelo Ministério da Educação (MEC), órgão responsável pela avaliação das Instituições de 

Ensino no Brasil. Ademais, por existirem poucas IESs na cidade do Rio de Janeiro que oferecem 

esse tipo de programa, a análise na FGV EBAPE torna o estudo mais contundente e fidedigno.  

Trata-se de programas direcionados para indivíduos que ocupam altos cargos gerenciais, 

e que buscam uma especialização mais voltada para formação de lideranças nos diversos setores 

nacionais e internacionais, por meio da construção e aplicação de conhecimento na área da 

administração. Os programas permitem ainda a introdução na carreira acadêmica, uma vez que 

os habilitam para atuação docente. A diferença entre um e outro está na área de atuação: o MEX, 

criado em 1998, é voltado para área de negócios, enquanto o MAP é direcionado para a 

administração pública direta e indireta brasileira.   

Sendo a Instituição de Ensino que comporta esses programas, a FGV EBAPE configura 

como referência pelo pioneirismo e excelência acadêmica no campo da administração pública 

e privada no Brasil. Além das pós-graduações na modalidade profissional, a Escola oferece 

também programas de graduações – presencial e à distância -, e mestrado e doutorado 

acadêmicos na área da administração. Todos eles possuem nota máxima, com exceção do MAP, 

que tem nota quatro, porém trata-se de um conceito considerado excelente para um programa 

stricto sensu em sua primeira avaliação – o programa foi criado em 2012. O MAP possui ainda 

a acreditação ICAPA (International Commission on Accreditation of Public Administration 

Education and Training), concedida às instituições com altíssimos padrões de excelência para 

a educação e formação na área da Administração Pública.  

No que a tange às acreditações internacionais, a FGV EBAPE recebeu em 2018 o selo 

AACSB International, da maior acreditadora americana para escolas de negócios. Esse selo 

ratifica a Escola como uma instituição com altos padrões de ensino em negócios e gestão do 
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mundo, e com uma ampla rede de alunos qualificados, além de pertencer ao seleto grupo de 

importantes escolas internacionais.  

Outra acreditação foi da EFMD (European Foundation for Management Development), 

concedida à Escola e ao Technology-enhanced Learning Accreditation (CEL-EFMD) para o 

curso de processos gerenciais (Educação à Distância). Trata-se de um órgão internacional que 

avalia instituições de ensino de administração e representa um importante reconhecimento 

internacional no que se refere à qualidade da escola, sendo concedido apenas às instituições que 

atendem os mais exigentes padrões internacionais de qualidade em ensino e pesquisa. 

 

 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Diante do que foi exposto anteriormente e do cenário do mercado de trabalho, que busca 

gestores qualificados para solucionar questões por meio do aprofundamento teórico, este estudo 

pretende responder a seguinte questão: quais são os fatores decisivos para a escolha do 

Mestrado Profissional em Administração (MPA) na visão dos egressos desses programas?  

Para isso, este estudo utilizou-se as seguintes técnicas, a saber: Análise Fatorial 

Exploratória (AFE) e Análise de Conteúdo (AC) e se propõe a avaliar a percepção dos egressos 

dos programas de pós-graduação, modalidade profissional, da Escola Brasileira de 

Administração Pública e de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV EBAPE), instituição 

de ensino privado, situada na cidade do Rio de Janeiro, referência no Brasil pelo seu 

pioneirismo e por sua excelência acadêmica no campo da administração pública e privada 

brasileira.  

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

O presente estudo tem como objetivo geral compreender os fatores decisivos para a 

escolha do Mestrado Profissional em Administração (MPA) sob a ótica dos egressos. Ou seja, 

entender os fatores que influenciam o indivíduo a optar por um programa dessa modalidade.  

Os objetivos secundários consistem em: (a) identificar as características dos programas 

que são associadas à qualidade dos cursos pelos egressos e que podem ser utilizadas para a 

manutenção e desenvolvimento da excelência acadêmica dos mesmos; (b) identificar as 
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expectativas dos egressos dos programas de Mestrado Profissional em Administração (MPA) 

antes de ingressar no programa.  

 

 

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

O estudo tem como foco os programas de mestrado profissional no contexto brasileiro, 

criados a partir de 1998 pela Portaria nº 080/98, de 16 de dezembro de 1998 (BRASIL, 1998). 

Mais especificamente, os programas recomendados pela CAPES na área de administração 

promovidos por Instituições de Ensino Superior do setor privado, com sede na cidade do Rio 

de Janeiro.  

A pesquisa, conduzida entre julho e outubro de 2018, utilizou dados e informações de 

dois programas de mestrado profissional ofertados por uma IES com 66 anos de tradição em 

ensino e pesquisa no campo da administração localizada na zona sul da cidade. Os dados 

abrangem o período compreendido entre 2002 e 2016 e foram obtidos por meio de questionário 

online aplicado aos egressos desses programas. 

Os programas de Mestrado Profissional objeto da análise desse estudo foram definidos 

pela pesquisadora por conta da disponibilidade dos dados e da facilidade de acesso. 

Serão analisadas as perspectivas dos egressos da Escola Brasileira de Administração 

Pública e de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV EBAPE), localizada na cidade do 

Rio de Janeiro, dos cursos referentes à modalidade profissional: Mestrado Profissional em 

Administração Pública (MAP) e o Mestrado Executivo em Gestão Empresarial (MEX).  

 

 

1.5. JUSTIFICATIVA 

 

O presente estudo se justifica tendo em vista a pretensão de se analisar os fatores que 

impulsionam os egressos a decidir pelo programa de Mestrado Profissional em Administração, 

uma vez que não há muitos estudos que ratifiquem essa motivação na literatura, principalmente 

no que se refere à perspectiva dos ex-alunos.  

O tema é relevante para o campo da educação porque põe em pauta a importância dos 

MPAs e sua relevância no universo acadêmico, como também desvenda os fatores decisivos 
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para aqueles que o escolhem como opção de programa stricto sensu, o que torna palpável 

medidas para a manutenção e aprimoramento da qualidade acadêmica desses programas.  

Neste sentido, a pesquisa contribuiu para a reflexão teórica desse tema no que se refere 

à perspectiva dos egressos e foi de profunda relevância para os praticantes da gestão de ensino, 

uma vez que é importante entender o perfil e as expectativas dos alunos dos MPAs, como 

também os indicadores que importam para esse público.  

Para executivos e gestores de ensino foi uma oportunidade de entendimento no que 

tange à sua relevância e aplicabilidade no mercado, bem como na adequação dos cursos no 

intuito de contribuir para a carreira e os anseios dos alunos.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A revisão teórica que compõe este estudo se baseia no conceito dos Mestrados 

Profissionais (MPs), principalmente no que se refere aos programas voltados para o campo da 

administração, seja na área pública ou privada, denominados de Mestrado Profissional em 

Administração (MPA). Nesse sentido, o trabalho discorre sobre o conceito dos MPs no cenário 

nacional e internacional, as diferenças dos MPAs em relação às outras modalidades existentes, 

a evolução no Brasil e as dimensões de qualidade pertinentes a esse tipo de programa. Foram 

abordados também os fatores associados ao tema MPs sob a perspectiva das instituições 

responsáveis pelos rankings de avaliações dos programas no intuito de entender os indicadores 

atrativos dessa modalidade de mestrado.  

 

2.1 MESTRADOS PROFISSIONAIS 

 

De acordo com a Fundação CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior), órgão avaliador e regulador dos programas stricto sensu no Brasil, ligado ao 

Ministério da Educação, o Mestrado Profissional (MP) é uma modalidade de pós-graduação 

que tem por objetivo atender a uma demanda específica de pessoas que desejam aprimorar seus 

conhecimentos, bem como desenvolver habilidades capazes de resolver questões referentes ao 

mercado de trabalho por meio de estudos, técnicas e temáticas nas diversas áreas de 

conhecimentos. (CAPES, 2009).   

Silva e Carvalho (2007) ressaltam a demora em se estabelecer a pós-graduação no 

Brasil, criada pela CAPES com o intuito de desempenhar uma política nacional para os 

programas stricto sensu. Isso porque o setor educacional de pós-graduação apresentou 

dificuldades quando surgiu uma procura maior por pessoas mais qualificadas nas diversas áreas 

de atuação (SANTOS, 2003). Para Kuenzer e Moraes (2005), a grande característica dos 

mestrados profissionais está justamente na sua complexidade devida à grande variedade de 

temas e relações.  

Entre as finalidades propostas por essa modalidade de pós-graduação, a principal 

consiste na contribuição com o setor produtivo brasileiro no sentido de integrar maior 

competitividade e produtividade nas organizações públicas ou privadas, tendo a metodologia 

estruturada sempre para o campo de atuação profissional. Outra exigência da CAPES está no 
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trabalho final de curso, que deve contemplar questões reais do cotidiano profissional do aluno 

e o resultado da pesquisa deve ter aplicabilidade no universo organizacional. (CAPES, 2018b).  

Quelhas, Faria Filho e França (2005) atribuem também como objetivos dos MPs a 

capacitação de alunos na área de pesquisa, inovação e desenvolvimento, bem como o papel 

fundamental dos mestrandos como multiplicadores de conhecimento ao expandir o aprendizado 

para dentro do ambiente corporativo. Trata-se de um viés muito diferente dos programas 

acadêmicos, cujo foco principal está no desenvolvimento como pesquisador e na produção 

científica. 

No que se refere às diferenças dos MPs em relação aos acadêmicos, os mestrados 

profissionalizantes têm como característica o desenvolvimento de técnicas e estudos de alto 

nível de especialização profissional capaz de atender as exigências já definidas socialmente, 

que, no caso, são diferentes das apresentadas nos programas acadêmicos. Verifica-se que, com 

a criação desse tipo de modalidade, o Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG) ampliou a 

gama de interação com outros setores de cunho não acadêmicos da sociedade brasileira, além 

de formar indivíduos com a mesma titulação para as outras finalidades e não somente a de 

docente pesquisador. (OLLER et al., 2005). 

Para Ribeiro (2005), o grande diferencial entre os mestrados profissionais em relação 

aos acadêmicos está no resultado esperado. Enquanto o acadêmico se propõe a iniciar o aluno 

na atividade de pesquisador para, posteriormente, introduzi-lo no doutorado, o modelo 

profissional atua em caráter terminal, focado em solucionar por meio da inovação questões 

demandadas por um determinado segmento da sociedade. Para o autor, o resultado concebido 

a partir do desenvolvimento de uma pesquisa pode ser entendido como a principal diferença 

entre uma modalidade da outra. Os dois tipos de mestrados desejam formar pesquisadores, 

contudo o profissional tem uma finalidade que transcende o anseio da academia porque exige 

do pesquisador a aplicação do resultado da pesquisa em suas atividades, sejam elas de cunho 

social ou pessoal. 

Ruas (2003) adverte sobre a falta de uma “cultura empresarial” dos programas 

acadêmicos devido à sua estrutura curricular integral que impede, na maioria das vezes, a 

adesão de gestores que precisam se dedicar às atividades profissionais no dia a dia. Outro fator 

apontado pelo autor como negativo seria o distanciamento da abordagem metodológica que não 

traz à tona a realidade e os problemas pertinentes ao mundo dos negócios. Para ele, os 

programas acadêmicos convencionais no que se refere às competências oriundas ao mundo 

corporativo não têm muito a contribuir.  
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Leal e Freitas (2006) acreditam que o objetivo desse tipo de modalidade de pós-

graduação (no caso, os MPs) está muito mais voltado para a qualificação profissional do 

indivíduo do que propriamente para a formação de pesquisadores e professores, uma vez que 

esta última demanda é suprida pelos programas de doutorado e mestrado acadêmicos. No que 

se refere à formação acadêmica de pós-graduação, os mestrados profissionais cumprem também 

o papel de produtor de conhecimentos. Os autores, no entanto, advertem que o resultado dessa 

produção de conhecimento tem como finalidade a resolução de problemas práticos, assumindo 

assim uma característica mais tecnológica do que científica.  

O problema da transmissão da teoria para prática também é um dos fatores que conta a 

favor dos mestrados profissionais, uma vez que o público que opta por essa modalidade tem 

facilidade em transportar o que é aprendido em sala de aula para a sua realidade. Sendo assim, 

como uma das funções dos MPs seria sanar os problemas práticos organizacionais, sua criação 

contribui para a diminuição da lacuna existente entre o universo acadêmico e o universo da 

produção. (LEAL; FREITAS, 2006).  

Diante desse cenário, a CAPES tem a função de avaliar os programas de pós-graduação 

stricto sensu do país para manter o nível de excelência acadêmica dos cursos e, assim, capacitar 

pessoas por meio do desenvolvimento de competências. Sendo assim, a CAPES define os 

programas de mestrados profissionais da seguinte forma:  

O título de mestre obtido nos cursos de mestrado profissional, recomendados e 
avaliados pela Capes e credenciados pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), 
tem validade nacional e concede ao seu detentor os mesmos direitos concedidos aos 
portadores da titulação nos cursos de mestrado acadêmico. A oferta de cursos com 
vistas à formação no mestrado profissional terá ênfase em princípios como o de 
aplicabilidade técnica e flexibilidade operacional. A formação deve visar à exposição 
dos alunos aos processos da utilização aplicada dos conhecimentos e o exercício de 
inovação, com a valorização da experiência profissional. Alguns dos objetivos do 
mestrado profissional são capacitar profissionais qualificados para o exercício da 
prática profissional avançada e transformadora de procedimentos. Assim como, 
transferir conhecimento para a sociedade, atendendo demandas específicas e de 
arranjos produtivos para o desenvolvimento nacional, regional ou local. Além de 
contribuir para agregar competitividade e aumentar a produtividade em empresas, 
organizações públicas e privadas. (BRASIL CAPES, 2009).  

Para a avaliação dos programas de pós-graduação stricto sensu, a comissão de 

consultores analisa a proposta do programa, a qualificação do corpo docente, o 

desenvolvimento do corpo discente e a aplicabilidade dos trabalhos finais produzidos, a 

produção intelectual gerada durante o quadriênio, bem como a inserção social do curso. 

Após a avaliação, os programas recebem notas de um a sete, sendo que programas que 

possuem apenas mestrado, independente da modalidade, seja profissional ou acadêmico, a nota 

mínima para funcionamento é três, e a nota máxima é cinco. Programas que possuem cursos de 
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mestrado e doutorado, a nota mínima passa a ser quatro para continuar funcionando, e a máxima 

sete, independente da modalidade. 

No Brasil, os programas de MBA – Master of Business Administration –, ou MPAs, 

como são conhecidos nacionalmente, tiveram uma grande expansão e ganharam tão grande 

reputação que ultrapassaram as fronteiras dos Estados Unidos na década de 1990, se 

estabelecendo no país graças ao aumento do ensino profissionalizante em gestão. Esses 

programas foram estruturados há cerca de 20 anos. Contudo, a proposta acadêmica já vinha 

sendo discutida desde a década de 1960, quando o professor Newton Sucupira, relator do 

parecer CFE Nº 977/65, defendeu que este modelo de pós-graduação (PG) não poderia ser 

voltado ao meio acadêmico-científico. Para ele, nos Estados Unidos a titulação de mestre 

significava a garantia de competência, podendo ser assim estendida também às pessoas que não 

poderiam se dedicar a carreira científica. (BRASIL, 1965).  

O Conselho Federal de Educação (CFE), por meio do Parecer nº 977/65 (BRASIL, 

1965), ressalta em sua proposta a ideia da criação de cursos de pós-graduação voltados para a 

formação profissional. Por ser um programa stricto sensu regulamentado em 1995, todos os 

procedimentos adotados obedecem aos requisitos dessa modalidade, com foco para a formação 

profissional, atendendo as resoluções e portarias que os diferem dos programas acadêmicos.  

Essa necessidade de implementar o programa de mestrado na modalidade profissional 

passou a fazer parte da academia, e, no mesmo ano, 1995, a CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) elaborou o documento “Mestrado no Brasil − 

a situação e uma nova perspectiva”. Segundo Barros et al. (2005), o documento ratificava a 

importância da existência de programas de pós-graduação na modalidade profissional. Somente 

em 1998, o mestrado profissional ganhou uma estrutura formalizada e condizente com as 

exigências dos órgãos reguladores, por meio da Portaria n. º 80/98. (BRASIL, 1998) 

Fischer (2005) afirma que o mestrado profissional é um programa ambicioso porque 

transita por e, ao mesmo tempo, tenta conciliar os paradoxos dos eixos profissional e 

acadêmico, ratificando a sua tendência de não ser excludente. Para a autora, como modelo de 

ensino, trata-se de uma modalidade arriscada e inovadora, uma vez que as tensões e os dilemas 

são características marcantes de sua trajetória.  

Nesse sentido, o indivíduo que optar pelo mestrado profissional será capaz de pesquisar, 

desenvolver e inovar, bem como atuar como um multiplicador de seus conhecimentos para os 

seus pares. (QUELHAS; FARIA FILHO; FRANÇA, 2005).  
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2.2 DIMENSÕES DE QUALIDADE PARA UM CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL 

  

O cenário mais evidente no ambiente de negócios foi o crescimento da concorrência. 

Aliado a isso, a insegurança gerada pela instabilidade na ocupação dos cargos gerenciais trouxe 

à tona alguns aspectos não tão evidentes, mas importantes dentro desse ambiente, como a 

propagação de uma “cultura de mudança”. Como consequência, os gestores passaram a 

valorizar a qualificação gerencial a fim de corresponder às expectativas e pressões impostas 

pelas empresas. (RUAS, 2003). 

Neste sentido, houve um movimento de procura pelos programas de pós-graduação lato 

sensu e stricto sensu. O primeiro consiste em um curso mais formal de especialização, chamado 

de MBA (Master in Business Administration) no Brasil, e o segundo denominado Mestrado 

Profissional em Administração (MPA), que possui estrutura acadêmica mais aproximada nos 

Estados Unidos (EUA), onde são denominados cursos de MBA. De acordo com Ruas (2003), 

os gestores consolidados na carreira e que ocupam altos cargos de gerência nas organizações 

têm aceitado e procurado mais pelos MPAs. 

Esse dado se confirma se for analisada a procura por programas de qualificação de 

gestores. O crescimento do Sistema Nacional da Pós-Graduação (SNPG) no Brasil é uma 

realidade que tem se consolidado de maneira sustentável e ininterrupta. Os números fornecidos 

pela CAPES constatam que houve um crescimento de 25% no número de programas no último 

quadriênio (2013-2016), ou seja, em dados absolutos o sistema aumentou de 3.337 para 4.175 

programas nesse período. (CAPES, 2017).  

No que se refere à quantidade de cursos de mestrados profissionais no país, o 

crescimento foi de 77% no período de 2013 a 2016. Para os programas de mestrado acadêmico 

e doutorado, esse percentual sofreu um aumento de 17% e 23%, respectivamente. De acordo 

com os últimos números fornecidos pela CAPES, o SNPG tem atualmente 1.270 programas 

dedicados apenas ao mestrado acadêmico (30%); 703 consistem nos mestrados profissionais 

(17%); e 74 programas possuem exclusivamente o curso de doutorado (2%). (CAPES, 2017). 

O processo de qualificação dos programas consiste na distribuição de comissões de 

especialistas em 49 áreas de avaliação, que analisam programas de pós-graduação com pelo 

menos um ano de funcionamento. Por meio da Plataforma Sucupira, ferramenta de coleta de 

informações que é a base de referência do Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG), os 

avaliadores analisam as informações fornecidas pelos programas durante o último quadriênio, 
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tendo como referência cinco importantes critérios: proposta do programa, corpo docente, corpo 

discente, produção intelectual e inserção social. (CAPES, 2017). 

O Brasil apresenta atualmente 465 programas de pós-graduação com padrões 

internacionais de excelência (11%), que atingiram as notas 6 e 7. As notas 4 e 5 correspondem 

aos programas que tiveram um desempenho entre bom e muito bom. Nessa última avaliação, 

18% do SNPG atingiram nota 5, que nesse caso significa que os programas obtiveram nível de 

excelência nacional. A nota 3 é atribuída aos cursos com padrões mínimos de qualidade. Dos 

4.175 programas avaliados, 67% mantiveram suas notas; 22% conseguiram aumentar a nota; e 

apenas 11% tiveram queda em seus conceitos, o que significa que a qualidade dos programas 

de pós-graduação no Brasil se manteve independente do aumento no número de cursos 

ofertados. (CAPES, 2017). 

 

      

 
     Gráfico 1 − Evolução do número de cursos de pós-graduação no Brasil 
     Fonte: Elaborado pela autora com base em dados disponibilizados pelo site. Disponível em: 

<https://dadosabertos.capes.gov.br/dataset> 
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                   Gráfico 2 − Evolução dos Mestrados Profissionais no Brasil 
                   Fonte: Elaborado pela autora com base em dados disponibilizados pelo site. Disponível em:  

<https://dadosabertos.capes.gov.br/dataset> 

 

 
     Gráfico 3 − Número de matrículas por nível na pós-graduação no Brasil – 2017 
     Fonte: Gráfico elaborado pela autora com base em dados disponibilizados pelo site. Disponível em: 

<https://dadosabertos.capes.gov.br/dataset>. 
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Gráfico 4 − Distribuição dos cursos de PG no Brasil por cada nível 
Fonte: Elaborado pela autora com base em dados disponibilizados pelo site. Disponível em: 
<GeoCAPES.capes.gov.br>. 

 

Tendo em vista esse cenário favorável que remete à procura por programas stricto sensu 

especializados na capacitação de gestores para o mercado de trabalho, verificou-se que cada 

curso possui diferenciais e características particulares, que atendem a públicos muito 

específicos, apesar da finalidade do programa ser a mesma para todos. 

No artigo de Wood Jr. e Paula (2004), os autores identificaram fatores que contribuíram 

para o desenvolvimento e a condição dos MPAs, classificando-os como “fatores de entrada” e 

“fatores condicionantes”. Os considerados de entrada correspondem ao que se entende como 

fatores fundamentais para os programas, enquanto os condicionantes consistem naqueles que 

têm a capacidade de reprimir ou estimular certas características dos mesmos.  

O primeiro fator de entrada compreende o benchmarking e o uso de recursos e 

competências existentes, principalmente tendo como base a influência dos melhores programas 

estrangeiros. Acredita-se que a estrutura pedagógica, o conteúdo programático e o modelo 

global surgiram a partir da inspiração nesses cursos internacionais. (WOOD JR.; PAULA, 

2004). 

O segundo fator de entrada está relacionado aos recursos existentes e às competências 

tanto organizacionais quanto individuais. Trata-se do quesito responsável pelas características 
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do programa, como, por exemplo, o estímulo e o reconhecimento do pensamento crítico, o 

incentivo à análise das questões e reflexão, e o foco na teoria. Em contrapartida, existe uma 

tolerância referente à desatualização de métodos e aos conteúdos. (WOOD JR.; PAULA, 2004). 

Nesse sentido, os autores constataram que os fatores condicionantes correspondem às 

seguintes características: (i) influência do contexto local, que, consequentemente, irá afetar a 

estrutura e o conteúdo do programa devido a essa divergência socioeconômica; (ii) utilização 

de modelos teóricos importados, como livros, artigos acadêmicos e manuais, uma vez que não 

há muitos materiais nacionais; (iii) ausência de disponibilidade desses alunos para se dedicar a 

esses programas, o que pode acarretar na mudança da pedagogia e na carga horário do 

programa; (iv) competição tanto externa quanto interna do MPAs, que leva ao desenvolvimento 

de estratégias competitivas a fim de desenvolver diferenciais e fatores atrativos para o público-

alvo, bem como consolidar a força da marca; (v) a interferência dos alunos no modelo dos 

programas, ocasionando uma pressão para mudanças positivas e negativas; e (vi) demandas das 

empresas, o que pode ocasionar em uma pressão pelo oferecimento de métodos mais 

instrumentais.  

 

 

FATORES 

IMPACTO NA 
ESTRUTURA E 

ESTRATÉGIA DO 
PROGRAMA 

IMPACTO NO 
CONTEÚDO DO 

PROGRAMA 

IMPACTO NA 
PEDAGODIA DO 

PROGRAMA 

Fator de entrada 1 
Benchmarking com os 
programas 
estrangeiros de MBA 

 - Desenho global: 
público-alvo, 
objetivos 
pedagógicos, 
estrutura 
geral dos programas 

 - Abordagem generalista 
- Uso da divisão tradicional do 
conhecimento baseada nas 
áreas de expertise 

 - Uso do método do caso 

Fator de entrada 2 
Uso de recursos e 
competências 
existentes 

Reprodutibilidade 
ou inércia 
em relação aos 
programas já 
oferecidos pela 
mesma instituição 

 - Foco na teoria e teorização 
- Reconhecimento da 
importância do pensamento 
crítico 
- Complacência com 
Conteúdos desatualizados 

- Foco na teoria e teorização 
- Atenção à reflexão  
- Reconhecimento da 
importância do pensamento 
crítico  
- Complacência com 
Conteúdos desatualizados 

Fator condicionante 1 
Contexto local, nacional 
e regional 
 
 
 

Diferenciação entre 
os programas 

 - Conteúdos e estrutura 
orientados para a realidade das 
firmas nas diferentes regiões 

 - Estímulo à interação entre 
a teoria e a prática 
- Pressões em relação à 
carga horária  
- Foco limitado nas 
atividades acadêmicas 

Fator condicionante 2 
Adoção de referências 
importadas 

Contínuo status da 
Administração de 
empresas como um 
“campo importado” 

 - Adoção de livros de pop 
management 
- Adoção de referências 
européias e textos de CMS 

 - Estímulo à sedução dos 
estudantes 
por meio de pedagogia 
apelativa (professores-
celebridades) 
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Fator condicionante 3 
Estudantes sem 
disponibilidade 
para dedicação integral 

 - Tentativa de 
desenvolver uma 
marca e estratégias 
de segmentação  
- Tentativa de 
alinhar-se com as 
expectativas do 
mercado 

 - Estímulo ao 
“instrumentalismo” 

 - Estímulo para que os 
professores ajam como 
entertainers 

Fator condicionante 4 
Presença de competição 
interna e externa 

  
 - Estímulo à sedução dos 
estudantes por meio de 
conteúdos apelativos 

  

Fator condicionante 5 
Demanda dos estudantes 

  

 - Pressão por novidades e 
soluções práticas levando à 
uma orientação para modismos 
gerenciais 

  

Fator condicionante 6 
Demandas indiretas das 
empresas 

  

- Pressão por novidades e 
soluções práticas: orientação 
para modismos gerenciais  
- Estímulo ao 
“instrumentalismo” 

  

Quadro 1 - Fatores de entrada e de condicionantes de contribuição para o desenvolvimento e condição 
dos MPAs 

Fonte: WOOD JR.; PAULA (2004).  

 

Diante desse contexto e da diversidade que envolve o universo dos MPs, a escolha por 

uma universidade torna-se uma tarefa difícil devido à grande concorrência e ao oferecimento 

dos programas de MBA ser de abrangência global. Além disso, há de se levar em consideração 

uma infinidade de fatores, como o prestígio da universidade (local e internacional), a reputação 

da escola de negócios, os vários modelos de aprendizagens fornecidos, o nível das pesquisas e 

das publicações, a flexibilidade do programa, bem como os custos envolvidos. (BLACKBURN, 

2011).  

O autor ratifica que a literatura disponível sobre seleção de programas de MBA por 

estudantes ainda é limitada, que no Brasil em especial, conforme mencionado anteriormente, 

são denominados de MPAs. Kiley e Austin (2000) citaram a pesquisa como influenciadores de 

decisão dos estudantes para a escolha das universidades que possuem cursos de pós-graduação. 

Verificou-se que as principais fontes de informação foram os funcionários da universidade 

(73% dos estudantes) e jornais (lidos regularmente por 36% dos alunos). Os rankings das boas 

universidades foram usados por apenas 5%. Uma descoberta significativa foi que 42% dos 

estudantes não exploraram oportunidades fora da universidade onde obtiveram o primeiro grau. 

Razões dadas para o permanecimento na mesma universidade foram a satisfação com a 

universidade, os laços familiares e as considerações financeiras.  

Vale ressaltar que a maioria dos estudantes (52%) realizou a pós-graduação no mesmo 

departamento da graduação (KILEY; AUSTIN, 2000). Esta familiaridade com a instituição de 
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ensino pode levar ao entendimento de que os alunos não estão procurando muito por outras 

opções de aprendizado. No entanto, a seleção de um programa de MBA/ MPA exige que se 

mude para, pelo menos, um novo departamento, ou uma universidade diferente, a fim de 

aumentar o alcance das opções de IES pesquisadas.  

Para tentar entender o processo de escolha dos indivíduos por um programa de pós-

graduação, a pesquisa apontou que os três mais importantes fatores de decisão dos alunos pela 

escolha da Universidade de Queensland foram as reputações da universidade e da Business 

School, bem como a disponibilidade de múltiplos métodos de entrega (LIESCH, 2001). Recém-

formados e os atuais alunos foram avaliados, resultando os mesmos três fatores como os mais 

importantes. 

A literatura secundária contém várias abordagens para avaliar diferentes programas de 

MBA/MPA. As abordagens têm critérios diversos e são de acordo com uma listagem em que 

se priorizam os melhores programas como aqueles se adaptam ao estilo de vida (HANSEN, 

2011) e maximizem o salário e o emprego, conforme as perspectivas oriundas da graduação 

(MCCALLUM, 2005). No entanto, existem suposições questionáveis em todas essas 

abordagens. Por exemplo, o método de classificação do Financial Times (JACOBS, 2010) aloca 

40% dos pontos do ranking para o salário. Altas pontuações nos dois quesitos referentes ao 

salário classificariam um programa nas 100 melhores escolas de negócios do mundo, mesmo 

com pontuações inferiores em todos os outros itens. 

Blackburn (2011) realizou uma pesquisa em que foram analisados os fatores que 

influenciaram a seleção de alunos por um programa de mestrado em administração. Ele também 

estudou as características atrativas da universidade, bem como as percepções dos alunos sobre 

a gestão da escola como um todo. A intenção foi obter uma visão mais detalhada sobre o 

processo de tomada de decisão e as razões que estão por trás dessa escolha. 

Diante desse contexto, os principais fatores identificados na literatura foram: (i) 

Reputação: parece ser um fator importante, mas a definição de reputação varia, por exemplo, 

se a mesma for julgada por mérito acadêmico ou opinião de outras escolas de negócios. Nesse 

sentido, também parece haver uma distinção entre a reputação da universidade e a da escola de 

negócios da universidade em questão; (ii) Resultados da pós-graduação: as perspectivas de 

emprego e salário na graduação são fatores de alta ponderação em análises de classificação dos 

programas de MBAs, mas o salário não foi considerado um item importante para os alunos de 

graduação no ato de decidir por uma pós-graduação; (iii) Flexibilidade nas maneiras de estudo: 

foram classificadas como não importantes pelos alunos de graduação, mas nos MBA/MPAs os 
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alunos classificaram como uma das três principais considerações fundamentais nesse tipo de 

programa; (iv) Extensão da pesquisa para futuros alunos: pesquisas anteriores retrataram que 

nem todos os alunos tomam decisões estando plenamente informados ao selecionar os cursos 

de graduação ou pós-graduação. Assim, alunos de pós-graduação em pesquisa tendem a 

permanecer na mesma universidade e departamento em que realizaram a graduação, evitando 

assim ter que decidir entre uma gama de opções; (v) Fontes de informação: futuros alunos de 

pós-graduação receberam seus conselhos do corpo docente, funcionários, internet e jornais, em 

vez do Guia das Boas Universidades. Nesse caso, a família ou amigos não parecem influenciar 

o processo decisório de estudantes de graduação. 

Talvez a descoberta mais significativa do estudo seja que a reputação é o fator de maior 

contribuição para a escolha do aluno ao optar por um programa de MBA. A percepção da 

reputação é importante para os estudantes, uma vez que promete oportunidades de carreira 

recompensadoras, salários, e emprego mais desafiador. (BLACKBURN, 2011). 

No que tange à carreira, o autor afirma ainda que os resultados indicam que há uma forte 

percepção entre os estudantes de MBA/MPA de que a universidade do programa irá lhes 

permitir atingir níveis mais elevados de posição e salários, que se relacionam com o desejo de 

obter um emprego e melhorar o estilo de vida, proporcionando-lhes mais segurança e 

oportunidades de empregabilidade.  

Estes resultados estão de acordo com os encontrados em pesquisas de estudantes de 

MBA/MPA realizadas por Liesch (2001) e no estudo de James et al. (1999), em que a reputação 

é um dos fatores mais importantes na decisão da escolha da universidade. Verificou-se também 

que a reputação da universidade foi classificada como mais importante do que a reputação da 

escola de negócios. Nesse sentido, os estudantes de MBA/MPA acreditam que é mais 

importante afiliar-se a uma universidade bem conhecida em vez de uma escola de negócios 

relacionada a futuras perspectivas de emprego. (BLACKBURN, 2011). 

Martensson e Richtnér (2015) identificaram parâmetros percebidos pelos estudantes 

como importantes na escolha da Instituição de Ensino (IE) e mostraram que alguns deles são 

utilizados nas classificações de importantes rankings de avalições dessas IEs, mas não são 

relevantes no ponto de vista do aluno. Entre eles, destaca-se a reputação, que na visão do corpo 

discente tem pouca relevância se comparado com o aprendizado, por exemplo, que, 

curiosamente, em grande parte dos rankings existentes não conseguem identificar critérios 

relevantes para esta categoria a partir de uma perspectiva do aluno. Esse dado se contrapõe a 

pesquisas citadas anteriormente nesse estudo, que apontou a reputação como um fator decisivo 
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nessa escolha. (BLACKBURN, 2011; LIESCH 2001; e JAMES et al. 1999). Uma possível 

explicação para essa contradição é que tenha relação com o fato de os alunos entrevistados no 

estudo de Martensson e Richtnér estarem no último ano ou semestre do programa, o que pode 

levá-los a considerar os acontecimentos durante todo o período de curso em vez da reputação 

em si, quando iniciaram os estudos.  

Conforme mencionado anteriormente, o estudo dos autores mostrou que muitos dos 

parâmetros utilizados nas classificações de hoje não são percebidos como importantes pelos 

alunos, como também se notou a necessidade de inserir outros parâmetros nos rankings para 

torná-los mais relevantes. (MARTENSSON; RICHTNÉR, 2015). Um aspecto a ser considerado 

consiste na pouca importância que os estudantes atribuem à produção de pesquisa acadêmica, 

tendo em vista que se trata de um fator relevante para a avaliação dos rankings.  

Ademais, os alunos, em particular, parecem se importar com as opções apresentadas 

para suas futuras carreiras. A partir disso, eles sugeriram atividades educacionais que os 

preparassem para futuros desafios e propuseram atividades, como contar com o auxílio de 

recrutadores de pós-graduação, bem como ter mais acessibilidade aos professores durante o 

curso. (ELBECK, 2009). 

Se por um lado, as escolas de negócios estão atentas às questões relevantes e percebidas 

pelos estudantes e pela sociedade que compõe o universo empresarial ao adotar decisões 

imediatas e de curto prazo baseadas nas exigências dos rankings, essas instituições podem ter 

perda na qualidade de aprendizagem se essas ações forem avaliadas sob uma perspectiva de 

longo prazo. (CHIA, 2014). 

Assim, aderir e adaptar-se aos rankings em demasia pode implicar na negligência de 

parâmetros interessantes e importantes sem estar ciente disso. Isso poderia levar ao pior cenário, 

uma vez que as escolas de negócios não conseguiriam atender aos requisitos que são realmente 

de interesse e primordiais para a excelência acadêmica da área da administração (THOMAS; 

LEE; WILSON, 2014). 
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3 METODOLOGIA  

 

A pesquisa utilizou a seguinte estratégia de coleta de dados: 1) um survey, que coletou 

dados quantitativos e qualitativos. Para a identificação dos fatores decisivos na escolha dos 

MPA, optou-se pelas seguintes técnicas de análise de dados: (a) Análise Fatorial Exploratória 

(AFE), adequada para análise dos dados quantitativos coletados; e (b) Análise de Conteúdo 

(AC), adequada para análise dos dados qualitativos. 

Nesse sentido, este capítulo estruturar-se-á em duas partes: a) coleta de dados, 

descrevendo os procedimentos utilizados para coleta dos dados quantitativos e qualitativos 

utilizadas na pesquisa; e b) análise de dados, descrevendo os procedimentos e análise dos dados 

realizados a partir dos dados coletados. 

  

3.1. COLETA DE DADOS 

 

 Este tópico tem o objetivo de apresentar a estratégia de coleta de dados adotadas nesta 

pesquisa, a saber: questionário online (survey).  

 

3.1.1 Survey 

O questionário online (Apêndice A), formado por perguntas fechadas e uma pergunta 

aberta, teve o objetivo de captar os fatores decisivos da escolha por um mestrado profissional 

em administração. Especificamente, a presente pesquisa utilizou a base de dados dos egressos 

dos programas da modalidade profissional da Escola Brasileira de Administração Pública e de 

Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV EBAPE). O questionário foi encaminhado para o 

universo de 1.208 alunos egressos de 2002 a 2016 dos programas de Mestrado Executivo em 

Gestão Empresarial (MEX) e do Mestrado Profissional em Administração Pública (MAP).  

 O questionário apresentado é composto por três partes. A primeira é relativa às 

características dos respondentes, objetivando conhecer os dados socioeconômicos e o perfil dos 

indivíduos analisados.  

A segunda consiste dos indicadores utilizados para mensurar quantitativamente os 

fatores referentes à motivação do aluno para realizar um Mestrado Profissional.  

Para a composição da segunda parte do questionário, não foi identificado na literatura 

escala validada referente ao objetivo da presente pesquisa. Dessa forma, optou-se pela 
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composição de um questionário que se vale de escalas que mensuram a qualidade dos cursos 

de uma maneira geral e que afetam a escolha de potenciais ingressantes. Tais escalas foram 

identificadas em pesquisas anteriores e adaptadas à realidade brasileira. 

O primeiro conjunto de escalas encontradas na literatura tem como referência o trabalho 

de Al-Mutairi e Saeid (2016), o qual tinha como objetivo identificar as razões e os critérios que 

impulsionaram os alunos de algumas universidades do Kuwait a ingressarem em um programa 

de Master of Business Administration. O estudo dos autores mostrou que os principais fatores 

que contribuem para a escolha dos alunos estavam ligados à satisfação pessoal e ao 

aperfeiçoamento dos conhecimentos e habilidades. Logo, a utilização dessas escalas se justifica 

porque tais fatores estão relacionados ao que se pretende analisar no presente estudo.   

De forma complementar, considerou-se também o trabalho de Martensson e Richtnér 

(2015), o qual buscava identificar quais eram os fatores relevantes nos rankings das escolas de 

administração apontados por alunos no momento da decisão por uma Instituição de Ensino 

Superior. No que se refere ao presente estudo, foi fundamental inserir algumas categorias 

citadas no artigo porque foram extraídas dos parâmetros utilizados nos rankings e pertinentes 

na avaliação das motivações para a escolha de um MPA. De forma análoga, foi utilizado 

também o trabalho de Arbaugh, J. B. (2000), cujo objetivo consistiu em analisar os fatores 

presentes na produção de cursos de educação gerencial a distância. A utilização da escala se 

justifica para medir o grau de satisfação dos participantes com os programas.  

Após a seleção dos indicadores nos referidos trabalhos, foi realizada a tradução inversa, 

denominada back to back translation. Trata-se de um procedimento segundo o qual um tradutor 

ou uma equipe de tradutores profissionais interpreta um documento previamente traduzido para 

outro idioma de volta ao idioma original. Nesse caso, são acionados tradutores que não estavam 

previamente envolvidos com o estudo e sem conhecimento dos objetivos da pesquisa. O 

objetivo é evitar problemas de tradução suscetíveis a diferentes culturas. 

A terceira parte do questionário consiste de uma pergunta aberta com o intuito de coletar 

os dados qualitativos sobre o objeto de estudo. A pergunta solicitava aos respondentes 

comentários, sugestões e outras questões sobre os mestrados profissionais na FGV EBAPE a 

fim de entender com mais aprofundamento os detalhes pertinentes aos programas.   

Para eliminar os problemas corriqueiros em coleta de dados primários e também para 

verificar a extensão das perguntas e o nível de entendimento, foi realizado um pré-teste com 10 

pessoas. O tempo médio para responder a pesquisa estava em torno de 20 minutos, padrão 

considerado demorado e de possíveis desistências.  
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Nesse sentido, foi necessário reduzir o número de indicadores das escalas selecionadas 

para tornar a pesquisa atrativa e com a maior adesão possível. Outro aspecto que justifica a 

redução se refere à escala original de uma delas ser voltada para cursos à distância, ou seja, 

categorias não aplicadas ao universo estudado na pesquisa em questão. Em outra escala, 

algumas categorias foram eliminadas por não contribuírem com o objetivo proposto, ou 

agregadas, por terem a mesma similaridade.   

Após os ajustes do questionário, a pesquisa foi inserida no Qualtrics, ferramenta paga 

que possibilita a construção, a divulgação, o compartilhamento e o monitoramento de pesquisas 

acadêmicas complexas. A pesquisa ficou no ar durantes três semanas de setembro de 2018 e 

obteve 146 repostas completas (foram recebidas 159 respostas no total), de um universo 1.208 

egressos da FGV EBAPE, o que representa uma taxa de resposta de 12%.  

 

3.2. ANÁLISE DOS DADOS 

 

A pesquisa adotou as seguintes estratégias de análise de dados: (i) análise fatorial e (ii) 

análise de conteúdo, com o intuito de avaliar a opinião desses egressos sobre os fatores de 

influência para escolha dos MPAs.  

 

3.2.1. Análise Fatorial Exploratória 

 

A técnica de Análise Fatorial Exploratória (AFE) foi utilizada para avaliar em que 

medida os indicadores selecionados para mensurar os fatores decisivos da escolha dos MPAs 

estão inter-relacionados (FABRIGAR ET AL., 1999). Isto porque, não há literatura/teoria que 

apoie o acompanhamento da análise, bem como pesquisas empíricas prévias que possam propor 

algum resultado esperado (PASQUALI, 2012). Worthington & Whittaker (2006) também 

acreditam na eficácia desse tipo de análise quando aplicadas em pesquisas relacionadas ao 

desenvolvimento de escalas de medidas porque nesse universo existe a possibilidade de 

dimensionar os dados, utilizando-se somente como base as respostas dos casos da amostra. 

Nesse caso, abre-se um leque para identificar não apenas os itens que medem o construto 

esperado ou quando surge mais de um, como no caso da existência das cargas cruzadas. Nesse 

sentido, a AFE se mostra a técnica mais adequada nesse tipo de análise pelo dinamismo do 

desenvolvimento da escala, bem como pela característica de refinamento e revisão.  
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3.2.2. Análise de conteúdo 

 

A Análise de Conteúdo (AC) foi a técnica utilizada para o tratamento dos dados da 

pesquisa da questão aberta do questionário online. A presença da pergunta aberta no 

questionário se deu com o objetivo de enriquecer ainda mais a compreensão do problema de 

pesquisa. Na ocasião, os ex-alunos dos programas MEX e MAP puderam expressar sua opinião 

sobre os programas, o que possibilitou a investigação de categorias de análise que serviriam 

para o presente estudo. 

Esses dados foram tratados segundo a abordagem qualitativa da Análise de Conteúdo 

(AC) por se tratarem de corpus de dados com relatos que permitem uma interpretação mais 

profunda (Bardin, 2006; Bauer, 2002). Para Bardin (1977), análise de conteúdo seria um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e 

objetivos para a descrição do conteúdo das mensagens, que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas mensagens.  

Neste sentido, a AC proporciona o pesquisador analisar criticamente o diálogo e o seu 

significado, explícito ou latente (CHIZZOTTI, 2006) e com uma metodologia de interpretação, 

que pressupõe o estabelecimento de categorias de análises, as quais serão apresentadas em 

breve, que demandam, do pesquisador, rigor, criatividade e intuição (FREITAS; CUNHA; 

MOSCAROLA, 1997). Pode-se dizer, portanto, que a AC é uma técnica refinada, que exige 

muita dedicação, paciência e tempo do pesquisador, o qual tem de se valer da intuição, 

imaginação e criatividade, principalmente na definição de categorias de análise (Mozzato e 

Grzybovki, 2011).  

Para Bardin (2006), o processo de Análise de Conteúdo, bem como qualquer outro que 

envolva interpretação de dados coletados, se organiza em três etapas: 1) pré-análise, 2) 

exploração do material e 3) tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

Durante fase inicial, partindo-se de uma observação superficial do documento 

produzido, define-se os fragmentos que serão analisados para que se estabeleça hipóteses e 

objetivos. Em seguida, na segunda etapa de exploração do material, procura-se investigar os 

dados por meio do estabelecimento de sistemas de codificação e reconhecimento de unidades 

de registro, que devem coincidir com alguma das categorias pré-determinadas. Nesta fase 

ocorre o momento de descrição analítica, de codificação dos dados, seguido da categorização 

dos mesmos, com base nas hipóteses e objetivos da pesquisa. A terceira etapa da AC 
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corresponde ao tratamento dos resultados onde, por meio de uma intepretação crítica sobre os 

dados, infere-se conclusões, visto as hipóteses pré-formuladas (BARDIN, 2006). 

A Análise do Conteúdo (AC) foi realizada a partir do grande número de respostas 

referente à questão aberta inserida no questionário online (survey). Conforme mencionado 

anteriormente, foram 72 respostas dissertativas não obrigatórias, em um universo de 146 

respostas completas. Eram comentários extensos e notou-se uma vontade, por parte dos 

entrevistados, em responder. Nesse sentido e devido à quantidade e à qualidade das respostas, 

optou-se pela realização de uma AC.  

Para fazer a análise, foi realizada a divisão das categorias de acordo com a maior 

frequência (repetição) dos fatores encontrados na análise. Como critério, procurou-se 

considerar na coleta de dados qualitativos os fatores que fossem mencionados mais de seis vezes 

pelos entrevistados. A finalidade inicial era confirmar se iriam surgir as mesmas categorias 

encontradas na Análise Fatorial Exploratória (AFE). No entanto, não somente foram ratificados 

os fatores encontrados na AFE como surgiram mais seis categorias de maior recorrência. Nesse 

sentido, foram validados os mesmos fatores encontrados na AFE, bem como outros que 

emergiram nessa fase da pesquisa: Networking; Qualidade e Reputação; Retorno do mestrado 

para o currículo; Foco na Internacionalização; Rede Alumni; Progressão/transição de carreira; 

Transição para a área acadêmica; Reputação da FGV; Cursar doutorado; e Incentivo à Pesquisa. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

 

A maior parte dos respondentes é composta por homens (70%). O número de casados 

ou com união estável constitui a maioria dos respondentes (66%) seguido dos solteiros (22%).  

No que se refere à faixa etária, verificou-se que existe um equilíbrio entre duas faixas 

apontadas na pesquisa: 37% dos respondentes tinham entre 31 a 40 anos, e 36% entre 41 e 50 

anos quando ingressaram em um dos programas oferecidos pela FGV EBAPE. Os que estavam 

na faixa de 51 a 60 anos de idade correspondiam a 14%. Assumindo que existe uma forte relação 

entre a idade e a experiência no mercado de trabalho, esses dados corroboram para o propósito 

dos programas profissionais que têm por finalidade admitir alunos com pelo menos, cinco anos 

de experiência profissional, a fim de contribuir para a troca de experiências no âmbito 

profissional e fortalecer o networking nas aulas e atividades propostas pelos programas.  

Na categoria referente à faixa salarial, a pesquisa demonstrou que 43% ganhavam de 10 

a 20 salários mínimos quando resolveram ingressar no mestrado. Os que recebiam acima de 20 

salários correspondiam a 39% dos entrevistados, e, apenas 15% pertenciam ao quadro de 

pessoas que recebiam entre quatro a 10 salários mínimos. 

 

 
                   Gráfico 5: Distribuição das faixas de renda no momento do ingresso no MPA 
                   Fonte: Elaborado pela autora 
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A pesquisa também foi importante para saber a formação dos egressos. As áreas 

questionadas na pesquisa foram Administração (30%), seguida de Engenharia (20%), 

Economia (10%) e Direito (6%).  A categoria “outros” foi selecionada por 34% das pessoas 

entrevistadas, contudo, os respondentes não escreveram o curso realizado na graduação, o que 

não permitiu identificar em qual curso se titulou na graduação. A predominância de 

administradores nos programas de mestrados profissionais (MEX e MAP) na mesma área da 

graduação reside em um fato curioso, uma vez que demonstra uma necessidade por parte desses 

alunos em obter uma qualificação mais aprofundada do que a que foi concedida na graduação. 

Percebe-se que existe uma necessidade em alinhar a teoria e a prática nessa linha de atuação 

(administração) nas funções gerenciais ocupadas pelos gestores. O que não surpreende, no 

entanto, em formações como engenharia e economia, por exemplo, em que faltam o 

embasamento no que se refere à gestão/administração nesses cursos de graduação, acarretando 

na procura pelas modalidades de mestrados analisadas nesse estudo. 

 

 
                  Gráfico 6 - Titulação na graduação dos egressos 
                  Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Sobre o tipo de organização em que o egresso trabalha atualmente, verificou-se que 

existe uma maioria pertencente à empresa privada nacional – média ou grande porte (23%); 

seguida de empresa pública (21%). Já os que atuam na Administração Pública Direta 

correspondem a 15% dos entrevistados; 13% são provenientes de empresa privada 

multinacional; 12% da empresa privada nacional (médio ou grande porte) e 

Autarquia/Fundação Pública; e por fim, 4% pertencem às Organizações do Terceiro Setor.  
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        Gráfico 7 - Tipo de organização em que os egressos atualmente trabalham 
       Fonte: Elaborado pela autora 
 

O fato da maioria dos egressos pertencer a iniciativa pública e privada pode ser 

considerado um dado previsível, uma vez que o programa é voltado para alunos que atuam 

nessas duas iniciativas. Contudo, uma questão que deve ser levada em conta nessa análise se 

refere ao porte da empresa. Pelos dados apresentados nessa pesquisa, verificou-se que a grande 

maioria dos egressos é oriunda de empresas privadas de médio ou grande porte, capacitando 

profissionais que atuam em grandes organizações. Principalmente, em se tratando de programas 

de pós-graduação da modalidade profissional, que, apesar do seu crescimento recente, 

conforme descrito no referencial teórico desse estudo, ainda são muito segmentados e atendem 

a uma pequena parcela da população devido ao seu alto investimento e a dificuldade em 

administrar o tempo. Outro fato relevante a ser apontado, foi o interesse dos profissionais que 

atuam em Organizações do Terceiro Setor. Apesar de ser ainda um número inexpressivo, 

considerado baixo por apresentar apenas 4% dos egressos, não se pode ignorar que existe 

interesse por parte desse público nos programas de mestrados da modalidade profissional.  

Conforme explicado anteriormente, na pesquisa foram entrevistados egressos dos 

programas profissionais (Mestrado Executivo em Gestão Empresarial (MEX) e Mestrado 

15%

21%

12%13%

23%

12%

4%

TIPO DE ORGANIZAÇÃO - ATUALMENTE

1 – Administração Pública Direta

2 – Empresa Pública

3 – Autarquia/Fundação Pública

4 – Empresa Privada Multinacional

5 – Empresa Privada Nacional (médio ou grande porte)

6 – Empresa Privada Nacional (micro ou pequeno empresa)

7 – Organização do Terceiro Setor
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Profissional em Administração Pública (MAP). O estudo abrangeu o período de 2002 a 2016. 

Como a pesquisa ofereceu um campo para inserir o ano de início e término do curso, pode ter 

havido erro ou confusão por parte dos entrevistados no momento de preencher os campos, tendo 

como consequência dados referentes aos anos de 1998, 1999, 2000 e 2001 (início do curso), 

bem como a duração ultrapassar os 24 meses exigidos pela CAPES para esse tipo de programa. 

Verifica-se que são poucos os alunos que não concluíram o curso no prazo previamente 

estipulado (cerca de 10% não concluíram no prazo).  

 

4.2 ANÁLISE FATORIAL EXPLORATÓRIA 

 

A Análise Fatorial Exploratória (AFE) foi utilizada para analisar a interrelação dos 

indicadores incluídos no questionário e mensurar os fatores que determinam a escolha do MPA. 

Os fatores foram extraídos por meio da análise de componentes principais e a rotação ortogonal 

Varimax utilizada para facilitar a interpretação dos fatores extraídos. 

A Tabela 1 apresenta a matriz de cargas fatoriais e cargas fatoriais cruzadas. Os 

resultados demonstram validade convergente entre fatores e indicadores, já que os mesmos 

obtiveram cargas elevadas apenas em um dos fatores (cargas fatoriais maiores que 0,4) e baixa 

nos demais fatores (em geral não ultrapassaram 0,25). Diante disso, quatro fatores foram 

extraídos e dois fatores com somente um indicador – Atratividade de localização e Qualidade 

da Pesquisa Acadêmica. 

 

Tabela 1 - Cargas fatoriais dos indicadores aos respectivos constructos. 

Indicadores Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 Fator 6 

Perfil dos egressos 0,78 0,11 0,05 0,07 0,01 0,04 

Perfil dos alunos atuais 0,70 0,22 0,10 0,12 0,08 0,01 

Requisitos de admissão 0,48 0,06 0,37 -0,01 0,15 0,15 

Duração do programa 0,47 0,08 0,18 0,19 0,21 -0,06 

Currículo do programa 0,22 0,68 0,06 0,05 -0,05 -0,03 

Qualidade do programa 0,09 0,68 -0,01 0,07 0,05 0,08 

Reputação do corpo docente 0,23 0,42 -0,02 0,16 0,01 0,03 

Estrutura física da escola 0,34 0,48 0,21 0,14 0,33 0,13 

Valor das mensalidades 0,28 0,05 0,55 0,06 0,13 -0,06 

Perspectiva de emprego 0,11 0,10 0,49 0,15 -0,07 0,17 

Acreditação no exterior 0,25 0,25 0,04 0,59 -0,02 0,09 

Oportunidades para um semestre de intercâmbio 0,20 0,06 0,39 0,48 0,06 -0,02 

Atratividade de localização 0,29 0,07 0,08 -0,02 0,52 0,02 

Qualidade da pesquisa acadêmica 0,23 0,25 0,12 0,11 0,05 0,47 
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Reputação da Instituição -0,16 0,33 0,00 0,17 0,10 0,14 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Para testar a validade discriminante entre os fatores, foram calculadas as médias dos 

respectivos indicadores utilizados para suas composições. A matriz de correlações apresentada 

na Tabela 2 demonstra a verificação de validade discriminante, devido às baixas correlações 

obtidas entre os fatores (valores inferiores a 0,4 em geral). A Tabela também apresenta o Alpha 

de Cronbach calculado para cada fator, os quais apresentam valores elevados (em geral acima 

de 0,7, que é o recomendado), representando confiabilidade nos fatores calculados. 

 

Tabela 2 Matriz de correlação dos fatores extraídos e Alfa de Cronbach 

  Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 
Networking 0,75    
Qualidade e Reputação 0,44 0,71   
Retorno do mestrado para o currículo 0,39 0,25 0,55  
Foco na internacionalização 0,39 0,35 0,35 0,72 

Nota: A diagonal principal contém o Alfa de Cronbach 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

Conferidas tais características, pode-se inferir que tais fatores apresentam argumentos 

empíricos para sua agregação nos respectivos indicadores. Assim, para a próxima etapa, cumpre 

realizar uma validação conceitual entre os indicadores de cada constructo, bem como nomeá-

los conforme a adequação de seus indicadores. A justificativa é expressa a seguir para cada um 

dos fatores. 

 

Fator 1: Networking: esse fator é composto pelos indicadores perfil dos egressos, perfil dos 

alunos atuais, requisitos de admissão e duração do programa. De maneira agregada, ele reflete 

a relevância que as relações entre os alunos conferem para a noção de qualidade do programa. 

Segundo Ibarra (2016), trata-se de um conjunto amplo e diversificado de conexões profissionais 

como também uma importante estratégia para o gerenciamento da carreira devido ao viés 

informativo sobre a questões atuais do mundo globalizado, à abertura para as ideias inovadoras 

e novos aprendizados, à ampliação da rede de relacionamentos e ao desenvolvimento de 

competências gerenciais. Nesse sentido, ao conviver com colegas com altos cargos e prestígio 

social, o aluno acaba por formar uma poderosa rede de potenciais colaboradores, o que é 

importante para a abrir novos horizontes referentes à progressão na carreira, bem como obter 

novas parcerias profissionais e se manter atualizado.  
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Fator 2: Qualidade e Reputação: composto pelos indicadores currículo do programa, qualidade 

do programa, reputação do corpo docente e estrutura física da escola, esse fator reside, assim 

como o fator 3, em um dos anseios primordiais pensados pelos egressos no momento de optar 

pelo mestrado profissional e que apareceu de maneira espontânea na Análise Fatorial 

Exploratória. Como mencionado anteriormente no referencial teórico dessa pesquisa, essa 

modalidade de programa (profissional) tem como característica alinhar o aprofundamento 

teórico com o teor prático profissional. Segundo Ruas (2003), os programas de mestrado 

profissional têm como característica esse viés teórico-prático porque requer que o aluno discuta 

e se aprofunde nas questões práticas pertinentes ao mercado de trabalho ao mesmo tempo que 

exige um embasamento teórico referente a esses temas abordados. Já Quelhas, Filho e França 

(2005) ratificam a importância dos MPs no sentido de capacitar os alunos para atuarem na área 

de pesquisa, inovação e desenvolvimento, bem como o papel fundamental dos mestrandos como 

multiplicadores de conhecimento ao expandir o aprendizado para dentro do ambiente 

corporativo, ratificando a diferença como programas acadêmicos, cujo foco principal está no 

desenvolvimento como pesquisador e na produção científica. Trata-se de um dos fatores 

mencionados na literatura que atrai possíveis candidatos e apontados nessa pesquisa, ratificando 

como um importante fator decisório no momento da escolha por esse tipo de curso.   

 

Fator 3:  Retorno do mestrado para o currículo: também de forma agregada com os indicadores 

valor das mensalidades e perspectiva de emprego, esse fator constata que a Retorno do mestrado 

para o currículo representa a capacidade de transformação e mudanças que o programa 

proporciona na vida do egresso, que podem surgir por meio da possibilidade de arcar com os 

valores do programa, bem como na possibilidade de progressão ou mudança na carreira por 

meio de um aprendizado inovador e qualificado. Isto porque, a relação “Custo x Benefício” 

também é uma questão a ser considerada na categoria referente ao aprendizado. Essa 

experiência está no imaginário dos alunos como algo capaz de gerar transformações positivas, 

tanto na vida profissional quanto no âmbito pessoal. Para Blackburn (2011), existe uma forte 

percepção entre os alunos dos programas de mestrados profissionais de que após a titulação, 

eles irão atingir níveis mais elevados de posição e salários, que se relacionam com o desejo de 

progressão na carreira e, consequentemente, no estilo de vida, proporcionando-lhes mais 

segurança e oportunidades de emprego.  
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Fator 4: Foco na internacionalização: esse fator teve a composição dos indicadores acreditação 

no exterior e oportunidades para um semestre de intercâmbio. Apesar de ser um tema em voga 

e muito recorrente, principalmente, devido à globalização, a internacionalização dos programas 

de pós-graduação stricto sensu não é um tema muito discutido na academia. Isto porque, a 

literatura sobre esse assunto, em sua maioria, provém do Hemisfério Norte, o que contribui para 

que seja considerado muito mais como uma troca de experiências entre escolas norte-

americanas e europeias. Nesse sentido, esse fator assume uma grande importância pelo fato do 

Brasil, sede da FGV EBAPE, Instituição de Ensino Superior (IES) dos entrevistados desse 

estudo, ser um país periférico - não está localizado no Hemisfério Norte. Muito pelo contrário: 

está distante dos grandes centros econômicos, científicos e tecnológicos do mundo, e não tem 

o inglês como língua oficial. Para Knight (2004), a internacionalização do ensino superior 

consiste em um processo cuja finalidade é integrar a dimensão intercultural, internacional e 

global referentes aos propósitos, funções e realizações da educação superior.  

 

 

4.3. ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

Nesta seção, foi realizada a Análise do Conteúdo (AC) referente à pergunta aberta 

inserida no questionário. Foram 72 respostas dissertativas, em um universo de 146 respostas 

completas, que ratificaram a importância dos indicadores expostos na Análise Fatorial 

Exploratória, como o Networking aparecendo como um fator motivacional que impulsiona o 

indivíduo a cursar os programas de MPs, bem como a questão da internacionalização, quesito 

bastante abordado pelos entrevistados. Notou-se que a Retorno do mestrado para o currículo foi 

um item que preponderou na AC, demonstrando o viés desses programas para a importância 

não somente da qualificação em si, mas também para o engrandecimento e satisfação pessoal. 

A peculiaridade do programa em aliar a teoria com a prática foi outro aspecto mencionado nessa 

parte da pesquisa, reforçando os motivos determinantes para a opção dessa modalidade de 

programa em detrimento dos demais oferecidos no mercado, como os acadêmicos e os de 

especialização. Além desses indicadores, apareceram novas ideias que poderão reger os rumos 

que a FGV EBAPE, instituição mantenedora dos egressos desta pesquisa, poderá seguir ou não, 

de acordo com os objetivos propostos pela mesma.  

A seguir, serão expostos alguns dos depoimentos coletados no questionário, que 

reforçam a predileção dos indicadores encontrados na Análise Fatorial Exploratória. Nesta fase, 
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surgiram novos indicadores, que serão mencionados de acordo com o número de repetição das 

declarações dos entrevistados, a fim de ratificar a ideia. Nessa transcrição, não haverá 

identificação da fonte. 

 

Fator 1: Networking: 

Na Análise de Conteúdo (AC), o indicador Networking também surgiu como um dos 

fatores de grande influência para a escolha pelo programa de MPAs. Nota-se, assim como 

encontrado na AFE, que ampliar a rede de relacionamentos para trocar experiências, progredir 

ou mudar de carreira, e estreitar laços de aprendizado e qualificação, é muito importante na 

opção pelo programa. A diversidade das formações, as experiências do corpo discente e 

docente, as parcerias da FGV EBAPE com empresas e representantes da sociedade civil são 

alguns dos aspectos levados em consideração no momento da tomada de decisão, conforme se 

pode notar no depoimento a seguir.  

 

Valorizo muito a rede de relacionamentos que construí ao longo do curso. Os 
professores se tornaram amigos e cada colega de turma também foi fonte de 
conhecimento, considerando a grande diversidade de formação, experiência e 
momento de carreira.  Deixo sugestões para valorização de dinâmicas participativas 
na sala de aula e também para maior ativação da rede de ex-alunos (Alumni). 
Obrigado aos professores e equipe da EBAPE! 

 

Em algumas declarações, nota-se um sentimento de saudade pela ausência das 

atividades realizadas pela FGV EBAPE, durante o período em que os entrevistados eram alunos 

ativos, como demonstram os três depoimentos que se seguem – o que representa uma abertura 

por parte da IES em prosseguir com ações de integração entre a Escola e os egressos.  

Sinto muita falta das iniciativas da FGV (encontros, palestras, seminários) com 
conteúdo relevante para discutir com colegas que fizeram mestrado comigo, e com os 
calouros. Essa aproximação entre o corporativo e o profissional traz benefícios que 
vão de parcerias público-privadas à estudos, publicações, negócios entre os egressos 
e networking. 

O mestrado profissional do MEX/EBAPE é excelente e cumpre os objetivos propostos. 
Única sugestão: chamar os ex-alunos (de qualidade) que terminaram o curso para 
apresentarem suas experiências setoriais no programa. Talvez essa iniciativa ajude 
na gestão da expectativa das turmas e crie novos laços na EBAPE para inovação e 
networking. 

Ter oportunidade de incluir os egressos nas atividades da FGV é de suma importância 
para manter e ampliar a rede de contatos e discussões em assuntos sobre políticas 
públicas, governança e sociedade. 
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Fator 2: Qualidade e Reputação:   

De forma análoga, o indicador que reforça a importância do perfil dos MPAs, em aliar 

a teoria com a prática, também apareceu como relevante e contou positivamente para a inserção 

nesse tipo de mestrado. Assim como encontrado na AFE, o currículo e a qualidade do programa, 

a experiência acadêmica e profissional e a reputação do corpo docente foram importantes para 

o surgimento desse fator na análise de conteúdo.  

 

O MEX foi um upgrade na minha carreira para uma visão de business mais sistêmica 
em relação às empresas. 

O mestrado profissional na FGV EBAPE permitiu que eu ampliasse e aprofundasse 
meus conhecimentos na administração pública. O formato do curso é excelente 
estimulando o debate entre os participantes. Também tive oportunidade de assistir a 
cadeiras oferecidas pelo programa do MEX onde a troca de experiências foi muito 
rica entre os alunos. Como iniciei minha carreira no setor privado, o mestrado 
profissional da FGV EBAPE me deu mais segurança para atuar no setor público. Por 
fim, gostaria de ressaltar que valeu muito a pena voltar à sala de aula com maior 
experiência profissional.  

O regime de aulas do MAP intensivo foi um dos fatores que determinaram minha 
escolha pelo curso, pois não conseguiria me afastar do trabalho de outra forma. 

A excelência do corpo docente da FGV EBAPE inspira os alunos a atingirem seu 
máximo potencial. Tive a oportunidade de ingressar na 2ª turma do MAP e hoje tenho 
a honra de estar no programa de Doutorado Acadêmico. 

Na minha humilde opinião, o aprendizado como pessoa é impressionante. Certamente 
o crescimento intelectual em decorrência das excelentes disciplinas e o contato com 
profissionais de alto nível. 

 

Fator 3: Retorno do mestrado para o currículo: 

Assim como mostrou a Análise Fatorial Exploratória (AFE), o Retorno do mestrado 

para o currículo apareceu na Análise de Conteúdo como indicador determinante para cursar um 

MPA. No entanto, diferente do que ocorreu na Análise Fatorial Exploratória, em que os 

indicadores considerados nesse fator foram o valor das mensalidades e a perspectiva de 

emprego, na Análise de Conteúdo preponderou também a experiência do egresso no que se 

refere ao aprendizado oferecido pelos mestrados profissionalizantes, bem como todos os 

aspectos envolvidos nesse universo. Além da preparação para o crescimento profissional 

apontada da AFE, verificou-se a enaltação em quesitos como a mudança na forma de pensar, o 

desenvolvimento do pensamento crítico, a capacitação/preparação na maneira de liderar, a 

ampliação da rede de relacionamentos, a satisfação pessoal, a progressão e mudança na carreira, 

o sentimento de pertencimento como mestrando, que na análise de conteúdo foi atribuída à 
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experiência que o mestrado proporciona. Os depoimentos a seguir confirmam o que foi exposto 

anteriormente. 

 

O Mestrado Profissional abriu muitas portas em termos de conhecimentos a 
profissionais de outras instituições públicas (federais, estaduais ou municipais) que 
atuam em atividades afins para compartilhamento de experiências e informações, 
possibilitou discussões de cunho científico com outros profissionais da área de 
administração pública e fomentou minha busca por autores que estudam e discursam 
sobre várias temáticas de interesse. 

O Mestrado Profissional na FGV/EBAPE é uma experiência incrível. Um teste 
emocional e cultural sem precedências. O fato de conciliar fatores familiares, 
profissionais e acadêmicos, por si só faz toda a diferença. A minha percepção do 
mundo foi significativamente alterada. A qualidade máxima da maioria dos 
professores traz a garantia de que o aluno será submetido a uma carga de testes que 
enriquecerá toda amplitude de conhecimentos. Obrigado FGV/EBAPE por este curso 
que transforma as pessoas em pessoas preparadas para todas as situações possíveis. 

Outrossim, no meu caso em particular, o ganho de conhecimento, como curso me 
oportunizou criar uma perspectiva de avanços na estruturação de outros negócios 
realizados por mim.  Dessa forma, vejo o mestrado profissional como uma grande 
oportunidade de formação/ preparação para crescimento profissional. 

Apesar de cansativa a jornada, pois acumulava trabalho com as aulas e estudo, o 
curso foi essencial para minha atuação na empresa pública em que trabalho, um 
divisor de águas. 

O conhecimento mais importante que adquiri no curso foi sobre como pesquisar, 
como buscar e construir o conhecimento requerido para resolver a questão central 
do momento atual no meu trabalho.   

Na minha humilde opinião, o aprendizado como pessoa é impressionante. Certamente 
o crescimento intelectual em decorrência das excelentes disciplinas e o contato com 
profissionais de alto nível. 

O MEX foi de extrema importância para expansão das minhas habilidades 
profissionais, comportamentais e até mesmo pessoais. 

 

Fator 4: Internacionalização: 

No que se refere à Internacionalização, a Análise de Conteúdo apontou o mesmo 

resultado encontrado na Análise Fatorial Exploratória. As declarações dos egressos 

comprovaram que existe uma tendência por parte do corpo discente em valorizar as atividades, 

bem como todas as ações que envolvem a internacionalização da Instituição de Ensino Superior 

em análise.  

 

É um excelente curso de Mestrado Profissional. Acredito que a internacionalização 
do corpo docente e dos alunos é um grande diferencial. Diferentes abordagens 
acadêmicas e pontos de vista enriquece enormemente essa experiência. 

Tendo em vista a importância da língua inglesa, sugiro que parte das disciplinas seja 
ministrada em inglês. 
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Acompanhamento permanente de projetos internacionais, desenvolvidos pelos ex-
alunos. 

Aproximação - como outras grandes instituições internacionais de ensino fazem. 

Aumentar o foco em pesquisa e na internacionalização do curso - aulas em inglês. 

Dessa forma, vejo o mestrado profissional como uma grande oportunidade de 
formação/preparação para crescimento profissional, dando destaque para os 
módulos internacionais. 

Além disso, a oportunidade de intercâmbio internacional trouxe muito aprendizado 
em gestão, negócios e outros aspectos sociais. 

O módulo internacional parece muito interessante. 

Gostaria muito de uma oportunidade de estudos nos Estados Unidos da América - 
EUA. 

 

Os fatores a seguir também foram encontrados a partir da Análise de Conteúdo realizada 

com as respostas advindas da pergunta aberta com os egressos entrevistados neste estudo. Os 

depoimentos aqui retratados reforçam a emersão de outros fatores que corroboram na escolha 

no momento da decisão pelos programas em análise.  

 

Fator 5: Rede Alumni 

Na parte qualitativa, verificou-se uma grande necessidade por parte dos egressos em se 

manter conectado com a Escola. Isso demonstra a existência de uma relação de afetividade e 

pertencimento dos mesmos com referência à instituição, o que comprova a necessidade de 

estreitar e reforçar essa relação, por meio da Rede Alumni da Escola. A seguir, algumas 

declarações que reafirmam esse desejo.  

 

Valorizo muito a rede de relacionamentos que construí ao longo do curso. Os 
professores se tornaram amigos e cada colega de turma também foi fonte de 
conhecimento, considerando a grande diversidade de formação, experiência e 
momento de carreira.  Deixo sugestões para valorização de dinâmicas participativas 
na sala de aula e também para maior ativação da rede de ex-alunos (Alumni). 
Obrigado aos professores e equipe da EBAPE! 

Considero o MEX da FGV/EBAPE excelente. Sugiro acompanhamento dos egressos 
e contato visando novas oportunidades de desenvolvimento acadêmico. 

O MEX foi de extrema importância para minha expansão das minhas habilidades 
profissionais, comportamentais e até mesmo pessoais. Acredito que facilitar um 
processo de formação continuada, com possibilidade de cursar disciplinas que não 
puderam ser cursadas durante o curso, é uma forma de valorizar os egressos e manter 
uma comunidade de pesquisa profissional sempre ativa. 

Acho que o Alumni precisa ser cada vez mais ativo e se possível um projeto nacional. 

Possibilitar que o ex-aluno possa assistir alguma cadeira do mestrado como ouvinte 
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... Por fim, gostaria de reforçar a importância da atuação do Alumni para programa. 

Muitos ex-alunos gostariam de poder fazer aulas que não foram possíveis realiza na 
sua época. Seria interessante haver a possibilidade de alunos também poderem pagar 
para fazer aulas avulsas. 

O mestrado profissional do MEX/EBAPE é excelente e cumpre os objetivos propostos. 
Única sugestão: chamar os ex-alunos (de qualidade) que terminaram o curso para 
apresentarem suas experiências setoriais no programa. Talvez essa iniciativa ajude 
na gestão da expectativa das turmas e crie novos laços na FGV EBAPE para inovação 
e networking. 

 

Fator 6: Progressão/transição de carreira 

Conforme pode ser comprovado nas declarações a seguir, existe uma relação muito 

estreita entre o universo dos mestrados profissionais e a carreira. Verificou-se na etapa da AC 

que a opção pelo programa está diretamente ligada à progressão ou transição profissional no 

imaginário dos entrevistados como também, em alguns casos, se tornou realidade. Logo, trata-

se de um fator importante no processo decisório pelos MPAs.  

 

Vislumbrar uma transição de carreira não seria possível se eu não tivesse vivenciado 
essa experiência maravilhosa de troca com os professores e colegas de turma. 

Sugestão de temas que poderiam ser abordados diretamente: rede de 
relacionamentos, aconselhamento de carreira, interesse pela academia, Alumni. 
Parabéns pela iniciativa! 

... No meu caso, morava no Brasil. Depois do mestrado consegui um emprego numa 
empresa Global de TI na República Tcheca e agora estou em transição de carreira, 
indo para a Espanha assumir a gerência de uma empresa Global em serviços de TI. 
Aprendi muito no MEX 2014, como por exemplo, como me relacionar... 

Deveria haver uma preocupação em auxiliar na empregabilidade de seus ex-alunos. 
Sugestão um banco de currículos de seus egressos. 

Tenho alguns colegas de turma que não conseguiram resultados na carreira tão bons 
quanto esperavam. Claro que suas competências individuais são fundamentais neste 
processo, mas acredito também que uma maior valorização do curso junto ao 
mercado poderia ajudar muito em seus processos de recolocação. Uma maior 
aproximação da instituição com as empresas e uma ligação mais direta com os ex-
alunos me parecem ser o caminho a ser explorado com mais energia. 

 

Fator 7: Transição para a área acadêmica: 

A migração para a área de docência é uma tendência previsível nesse tipo de programa 

porque o mestrado profissional, assim como o acadêmico, também habilita o aluno a exercer a 

função de professor. No entanto, conforme demonstrado anteriormente neste estudo, a 

Qualidade e Reputação reside em um forte fator de impacto para a opção dos egressos pelo 

MPA porque tem a capacidade de preparar o mestrando para atuar no mercado de trabalho cada 



50 
 

 
 

vez mais competitivo, seja na iniciativa pública ou privada. O estudo mostra que não se pode 

ignorar que existe uma vontade por parte dos mestrandos em mudar de carreira, principalmente 

para a área acadêmica. Como se pode comprovar nos depoimentos a seguir, essa tendência 

surge antes de ingressar no mestrado profissional ou durante o decorrer do curso, fato que deve 

ser considerado e analisado pelas IES.  

 

Quero estar próximo a FGV e se mais oportunidades docentes na casa. 

Meu objetivo principal ao ingressar no mestrado foi migrar integralmente para a 
área acadêmica, pois estava desgastado do ambiente corporativo.  Minha meta é me 
solidificar na academia em uma instituição de ponta, onde possa crescer e contribuir 
com minhas habilidades e competências. 

Seria interessante ter um canal de oportunidades para docentes oriundos dos cursos 
de Mestrado. Assim como, a oportunidade de um curso complementar para alunos 
interessados na docência... 

.... Futuramente penso em iniciar a carreira acadêmica (docente) em paralelo com 
minha ocupação atual. Mais uma vez, acredito que o “status” da FGV no meu 
currículo poderá gerar melhores oportunidades nesse campo. 

Passei a ser professor da FGV durante e após o mestrado. Experiência maravilhosa. 
Foi a mais importante conquista do mestrado. 

 

 

Fator 8: Reputação da FGV: 

Lange et al. (2011) fizeram uma revisão na literatura sobre o conceito de reputação 

organizacional e identificaram a familiaridade com a organização, as crenças sobre o que 

esperar da organização no futuro, e, por fim, as impressões sobre o favorecimento da 

organização. Ou seja, a reputação consiste na associação do consumidor com a marca, 

acarretando o consumo e fidelização devido à confiança depositada sem qualquer tipo de 

desconfiança que possa surgir por parte desse consumidor/cliente. Pode-se perceber nas 

declarações a seguir que a reputação consiste no fator de extrema relevância para os alunos e 

conta como preponderante para a opção pelo mestrado profissional.  

 

Como servidor público federal da FIOCRUZ, o curso de mestrado me proporciona 
ganhos financeiros imediatos, independentemente de alguma nova função dentro da 
organização. Entretanto, o nome da FGV e o “peso” do seu diploma foram os fatores 
mais importantes que me motivaram a aceitar esse desafio. 

Sempre digo que minha vida mudou depois de ser aluno da FGV. 

A localização e reputação da FGV foram fundamentais... 
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Fator 9: Cursar doutorado: 

Trata-se de um fator pouco discutido na literatura porque existe uma tendência da 

sociedade em associar a iniciativa de migração para área de docência, ou de cursar o doutorado, 

somente aos mestrandos da modalidade acadêmica. A Análise de Conteúdo comprova que não 

se trata de uma verdade absoluta porque existe uma vontade dos mestrandos em realizar o 

doutoramento, o que pode ser uma informação relevante para as IES.  

 

Convites, oportunidades e promoções para ingresso no Doutorado. 

Acredito que deveria ter o doutorado profissional também, como continuidade dos 
nossos estudos. 

Sou professor IES, gostaria de ter feito o Doutorado, em processo semelhante mais 
não consegui. 

A possibilidade de fazer a modalidade intensiva foi fundamental para viabilizar 
minha participação.  Adoraria ter acesso a um doutorado neste mesmo formato. 

...Teria interesse em dar continuidade aos estudos, esperando que a FGV ofereça o 
doutorado profissional em administração pública! 

 

Fator 10: Incentivo à Pesquisa: 

Conforme já citado no Referencial Teórico desta pesquisa, a diferença entre os 

mestrados acadêmicos e profissionais está justamente em que o primeiro prepara o mestrando 

como pesquisador, para um posterior doutoramento, e o segundo, capacita o aluno para os 

desafios do mercado de trabalho, por meio do aprofundamento teórico e a preparação para as 

ações práticas. Nesse sentido, torna-se importante se atentar para o interesse dos alunos em se 

desenvolver como pesquisador. A seguir, estão os depoimentos que comprovam tal anseio.  

 

Acho que poderia ter um apoio mais direto dos professores/instituição na produção 
acadêmica do aluno, no sentido de incentivar e apoiar a redação e submissão de 
artigos. Acho que isso fica muito por conta do aluno e até por falta de experiência 
acabamos não submetendo nada. 
 
Uma sugestão seria a participação maior dos alunos em congressos, seminários e na 
publicação de artigos. Eu esperava mais disso no meu curso MAP. Tive que realizar 
esses pontos em outros cursos depois do MAP. 

 

 

Sendo assim, os fatores preponderantes encontrados em todas as análises (AFE e AC) 

foram Networking; Retorno do mestrado para o currículo; Qualidade e Reputação; 

Internacionalização. A AC também identificou os mesmos indicadores e apresentou novos 
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fatores de mesma importância, como a necessidade em ter a Rede Alumni; a vontade dos alunos 

na progressão/transição de carreira; a transição para área acadêmica; a reputação da FGV; a 

possibilidade de iniciar um doutorado; e o Incentivo à Pesquisa.  

 

 

AFE: Análise Fatorial Exploratória 
Networking; Retorno do mestrado para o 
currículo; Qualidade e Reputação; 
Internacionalização; 

AC: Análise de Conteúdo: 

Networking; Retorno do mestrado para o 
currículo; Qualidade e Reputação; 
Internacionalização; Rede Alumni; 
Progressão/transição de carreira; transição para 
área acadêmica; Reputação da FGV; cursar 
doutorado; Incentivo à Pesquisa. 

     Quadro 2 - Resultados após as análises   
     Fonte: Elaborado pela autora 

 

Reflexão crítica sobre os resultados 

 

Na fase da Análise de Conteúdo surgiram algumas críticas referentes aos programas. 

Contudo, o indicador mais abordado entre os egressos foi em relação à estrutura acadêmica do 

curso, que, segundo eles, ainda é muito voltada para o modelo dos programas de pós-graduação 

acadêmicos, que visa mais a pesquisa em detrimento do teor prático exigido pelo mercado de 

trabalho.  

 

Os mestrados profissionais ainda são muito acadêmicos, com excesso de teoria e 
poucos assuntos que contemplam a praticidade das ações. O ideal seria minimizar 
essa carga de teoria e investir em cases que retratem a realidade do mercado. 
 
Muita teoria e poucos exemplos práticos. É preciso encontrar um equilíbrio nos 
programas, mesmo porque o público dos mestrados profissionais trabalha e há muita 
carga de leitura. Recomendo uma adaptação da estrutura acadêmica mais condizente 
com o perfil dos alunos e a proposta do curso.    
 
Eu tive uma experiência muito positiva no curso do Mestrado Executivo da FGV 
EBAPE. No entanto, considerei o mestrado profissional da FGV muito acadêmico. 
Eu entendo que existem exigências do Ministério da Educação a serem atendidas e 
que o curso trabalhou muitos estudos de caso, ainda assim, eu fiz cursos de mestrado 
profissional na Europa (França e Espanha) que contaram com exercícios e trabalhos 
mais práticos, equilibrando com a teoria. Penso que o MEX poderia ser repensado 
neste sentido, além de trazer casos e discussões mais atuais para estudo. Novos 
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modelos de negócios e inovações disruptivas surgiram na última década e o os alunos 
discutindo, na maior parte do tempo, modelos tradicionais. 

Apesar de entender a importância da visão e foco nas questões acadêmicas, acredito 
que seja importante trazer um pouco mais de viés de "praticidade" para o processo 
de formação. Ao responder o "So what?" é importante ter também o "where/how do 
I apply it?" 
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5 DISCUSSÃO E RESULTADOS 

 

Entre os objetivos propostos por esta pesquisa, a principal foi descobrir os fatores que 

influenciam na decisão para a escolha dos MPAs sob a ótica dos egressos. Neste sentido, 

verificou-se que os indicadores que emergiram como importantes em todas as análises 

propostas (AFE e AC) para essa escolha foram a Qualidade e Reputação dos programas; o 

Retorno do mestrado para o currículo; o Networking; e o Foco na internacionalização. Os dois 

últimos são considerados elementos surpreendentes tendo em vista a pouca abordagem teórica 

referente aos temas.  

Apesar da relevância do tema Networking e de ser um assunto bastante abordado 

atualmente pela sociedade, não existem na literatura artigos e pesquisas aplicadas aos mestrados 

profissionais, o que leva a crer na importância do aprofundamento desse estudo, uma vez que 

foi um fator de grande valor para a opção dos egressos ao escolher o programa de mestrado 

profissional. Sobre a internacionalização, notou-se que existe uma preocupação por parte dos 

egressos no sentido de a Instituição de Ensino Superior ser referência internacional, ou seja, 

possuir acreditações internacionais, parcerias com importantes escolas no cenário mundial, bem 

como facilidades para a realização de intercâmbios. Verifica-se que se trata de um indicador 

relevante nesta pesquisa e ao mesmo tempo surpreendente, pois, apesar da importância do tema, 

não se tinha conhecimento da sua influência como fator decisivo para a escolha de um MPA. 

Ademais, esse fator (internacionalização) deve ser levado em consideração pelos responsáveis 

pela coordenação dos programas de mestrados profissionais. No caso do universo deste estudo, 

a internacionalização da FGV EBAPE, bem como dos programas, é tratada de maneira 

preponderante na rotina de toda a comunidade acadêmica pertencente à Escola. Ter aparecido 

tal fator na Análise Fatorial Exploratória desta pesquisa somente ratifica que a Escola está no 

caminho certo ao optar pela internacionalização, tendo em vista o anseio do público de 

interesse.  

A qualidade e reputação dos programas, e o retorno do mestrado para o currículo foram 

indicadores também apontados na pesquisa e que caracterizam os mestrados 

profissionalizantes, tornando-se fatores previsíveis na análise. Neste sentido, percebe-se que a 

experiência de um programa de pós-graduação stricto sensu representa um sentimento de 

enaltecimento em uma etapa na vida do indivíduo que requer disciplina, concentração e horas 

de trabalho solitárias, tornando algo admirável e motivo de orgulho por ter sido uma conquista 

que culminou em momentos de sacrifício, apesar do sentimento de prazer e satisfação após a 
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conclusão. Além disso, trata-se de um importante dispositivo para a progressão de carreira, 

segundo o imaginário dos alunos antes do ingresso no programa. Em relação à qualidade e 

reputação dos programas, a pesquisa confirma como um importante fator decisório no momento 

da escolha por esse tipo de curso. Contudo, deve-se levar em consideração que ambos os fatores, 

apesar de inerentes aos programas profissionais, são importantes e precisam ser aprimorados 

para continuarem sendo determinantes nessa escolha.  

A pesquisa também cumpriu seus objetivos secundários ao encontrar na Análise de 

Conteúdo indicadores relevantes que estão associadas à qualidade dos cursos. Nessa fase, 

apareceram, além dos indicadores encontrados na Análise Fatorial Exploratória já citados, os 

seguintes fatores: Importância da Rede Alumni; Progressão/transição de carreira; Transição 

para área acadêmica; Reputação FGV; Cursar o doutorado; Incentivo à Pesquisa.  

O movimento atuante dos egressos dos programas em análise com a FGV EBAPE foi 

um fator relevante. Nota-se que a grande maioria dos respondentes se concentrou nos últimos 

cinco anos, ou seja, alunos que entraram a partir de 2012, caracterizando como um fator 

motivador para o aproveitamento dos mesmos na Rede Alumni da Escola, setor responsável 

por manter a interação entre os ex-alunos e a FGV EBAPE, e que surgiu em 2015. Trata-se de 

um ponto relevante no sentido de ratificar que a rede está cumprindo o seu papel no que se 

refere à aproximação entre a instituição e ex-alunos, bem como fazer o egresso se sentir parte 

integrante da Escola, mesmo não sendo mais aluno ativo.   

Outro aspecto a ser considerado é a reputação da Fundação Getulio Vargas, como 

referência no setor educacional. O poder da marca da mantenedora da FGV EBAPE confirma 

a força da instituição no mercado e o poder de atrair possíveis candidatos em detrimento dos 

demais fatores apontados nesta pesquisa.  

A progressão e/ou transição de carreira, bem como a transição para área acadêmica são 

considerados fatores previsíveis no momento de se considerar um programa de mestrado 

profissional. A expectativa dos alunos antes de entrar no programa de mestrado profissional na 

área de Administração era progredir na carreira e desenvolver as habilidades profissionais, por 

meio do aprofundamento teórico-prático para enfrentar os desafios do mercado de trabalho – 

característica marcante desse tipo de modalidade de mestrado, conforme foi abordado no 

Referencial Teórico. Havia também uma vontade pela conciliação com, ou mudança para, a 

carreira docente. No entanto, o que se pôde verificar após o surgimento dos resultados foi que 

a expectativa mudou após a conclusão do mestrado profissional. Como o programa oferece uma 
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gama de possibilidades, ampliando os horizontes no que se refere à carreira, isso tende a refletir 

e a impactar diretamente a vida dos alunos pós-mestrado. 

Notou-se que o programa introduz o mestrando no trabalho como pesquisador; habilita-

o a ser docente; capacita-o e prepara para o desafio de entrar em um mercado de trabalho, cada 

vez mais, competitivo; desenvolve-o como líder e gestor de ponta; traz para a sala de aula 

assuntos atuais sobre tecnologia e inovação; incentiva-o a fazer intercâmbio e a conviver com 

as pessoas das principais escolas de negócios do mundo; prepara-o para realizar consultoria ou 

abrir seu próprio negócio; apresenta-o para o universo acadêmico; enfim; faz que ele pense e 

seja uma pessoa diferente. Todas essas possibilidades entram no universo do mestrando durante 

o decorrer do curso, fazendo mudar ou associar outras habilidades profissionais na vida.  

É importante ressaltar também as peculiaridades de cada programa profissional da FGV 

EBAPE, MEX e MAP, como responsáveis pelo desenvolvimento da carreira imediata em 

alguns setores e representativos dos motivos que levaram os mestrados profissionais a 

possuírem sua especificidade. Para alguns servidores públicos, por exemplo, concluir o 

mestrado representa automaticamente progressão na carreira. 

Entre as críticas apresentadas na AC pode-se considerar que ainda existam disciplinas 

estruturadas para o modelo do programa acadêmico, com cargas pesadas de leitura e atividades, 

sem muita adaptação para os programas profissionais, acarretando a evasão ou frustração por 

parte dos alunos do curso. Ao mesmo tempo que é de extrema importância aliar a teoria com a 

prática, característica marcante dos mestrados profissionalizantes, essa dosagem precisa ser 

avaliada, tendo em vista que o público-alvo concilia o estudo com o trabalho, tornando essa 

jornada acadêmica muito mais árdua se comparado ao programa acadêmico, cuja dedicação é 

exclusiva e integral ao curso.  

Por fim, foi possível identificar as oportunidades de melhorias dos programas foco deste 

estudo, tendo em vista que os fatores que importam para a escolha dos MPAs identificados 

nessa pesquisa estão diretamente ligados a esse quesito e, consequentemente, serão de grande 

valia para o desenvolvimento e manutenção da excelência acadêmica dos mesmos.   
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6 LIMITAÇÕES, APLICABILIDADE E ESTUDOS FUTUROS 

 

O estudo tem como limitação o fato de os egressos pertencerem a uma única instituição 

de Ensino (IE), no caso, a Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da 

Fundação Getulio Vargas (FGV EBAPE), dos cursos referentes ao Mestrado Profissional em 

Administração Pública (MAP) e ao Mestrado Executivo em Gestão Empresarial (MEX). Este 

fato corrobora para a limitação da exploração de um universo mais abrangente de entrevistados 

pertencentes às diversas IEs existentes no cenário nacional, apesar de existirem poucas IES no 

Rio de Janeiro com a oferta deste tipo de modalidade de mestrado.  

Atrelado a isso, está a limitação geográfica. A pesquisa foi realizada somente na cidade 

do Rio de Janeiro, restringindo, assim, a percepção dos egressos pertencentes aos programas 

profissionais de outras cidades e regiões do país. 

As contribuições práticas desta pesquisa residem na potencialização das atividades 

voltadas para a ampliação das redes de contatos (networking), bem como em continuar com 

ações que visem à internacionalização da Escola, uma vez que são fatores importantes 

mencionados pelos egressos, porque são vistos como diferenciais dos programas profissionais 

e não são muito abordados na literatura, o que ratifica a necessidade de implementar tais 

indicadores frutos desta pesquisa. Os indicadores atribuídos ao Qualidade e Reputação e a 

experiência no mestrado serão aprimorados para que possam continuar como fatores decisivos 

nessa escolha pelos programas. Sendo assim, os fatores encontrados na Análise de Conteúdo 

também servirão como instrumentos para a melhoria e desenvolvimento dos programas dessa 

modalidade.  

No que se refere às contribuições sociais – na medida que a pesquisa trouxe à tona 

indicadores consistentes no que se refere à melhoria da qualidade das Instituições de Ensino 

Superior (IES) –, elas, consequentemente, se beneficiarão ao implementar tais fatores, a fim de 

ter um curso reconhecido e de excelência acadêmica. Poderão, assim, oferecer um programa de 

pós-graduação stricto sensu que esteja de acordo com as expectativas do público-alvo e, desta 

forma, atender e beneficiar a sociedade como um todo. 

Sobre os estudos futuros, pretende-se estender a pesquisa para os programas de 

mestrados profissionais em business no âmbito nacional a fim de tentar entender como seria a 

percepção dos egressos de cada região/estado do país. Pretende-se ainda aplicar a pesquisa em 

outros programas profissionalizantes que não sejam na área de gestão, bem como realizar 

estudos qualitativos com os egressos desses programas para aprofundar o entendimento dos 
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fatores que importam levantados na pesquisa. Existe a intenção de ampliar esta pesquisa 

relacionando-a com os mestrados acadêmicos. E, por fim, tenciona-se relacionar esta pesquisa 

com os impactos na carreira.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO  

 

Q1 - TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

Você está convidado(a) a participar de um estudo sobre Mestrados Profissionais no contexto 
brasileiro. 
 
São necessários menos de 10 minutos para concluir a pesquisa. 
 
Os dados coletados serão utilizados apenas para fins acadêmicos e asseguramos a 
confidencialidade no tratamento das informações. 
 
Ao clicar no botão abaixo, você declara estar ciente do conteúdo deste acordo de 
consentimento e concorda em participar voluntariamente do estudo. 
 
Agradecemos desde já a participação! 
 
 

Q2 - Você cursou o Mestrado Profissional na EBAPE? 

o Sim  

o Não 

 

Q4 - Você já concluiu o Mestrado Profissional? 

o Sim 

o Não 

 

Q11 - Ano de ingresso no Mestrado: 

Por favor, insira o número no formato XXXX. 

 

Q10 - Ano em que concluiu o Mestrado: 

Por favor, insira o número no formato XXXX. 

 

Q3 - Indique qual dos cursos você realizou: 

o MAP 

o MEX 

 

Nas próximas perguntas você responderá sobre os motivos que o influenciaram a fazer um 

Mestrado profissional. 
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Indique qual a influência de cada item abaixo na sua decisão de cursar um Mestrado 

Profissional: 

 

  
Extremamente 

Importante 
Muito Importante 

Moderadamente 
Importante 

Satisfação Pessoal       
Melhorar os conhecimentos e 
habilidades        
Obter melhores oportunidades de 
carreira       
 Perspectiva de aumento de 
renda        
Oportunidade de Inovação       
Oportunidade de independência 
Segurança no emprego       
Obter qualificação de negócios       
Melhorar o status social Pressão 
Familiar       

 

 

Avalie a importância dos itens abaixo para a escolha de realizar seu curso na FGV/EBAPE: 

 

  
Extremamente 

Importante Muito Importante 
Moderadamente 

Importante 
Acreditação no exterior        
Reputação do corpo docente        
Reputação da Instituição        
Requisitos de admissão        
Currículo do programa        
Duração do programa        
Qualidade do programa        
Perspectiva de emprego        
Perfil dos egressos        
Estrutura física da escola Perfil 
dos alunos atuais       
Valor das mensalidades 
Atratividade de localização 
Qualidade da pesquisa 
acadêmica       
Oportunidades para um semestre 
de intercâmbio       
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Para continuar a pesquisa, escolha a opção que apresenta um quadrado. 

 

 

 

 

Q44 - Você está atualmente empregado? 

o Sim  

o Não 

 

Q28 - Você trabalhava no momento em que ingressou no Mestrado Profissional? 

o Sim  

o Não 

 

Q30 - Exercia função gerencial na época? 

o Sim  

o Não 

 

Q31 – Em qual nível? 

o Presidência/Diretoria 

o Gerência 

o Coordenação  

o Nenhum acima 

 

Q44 - Estamos chegando ao final, mas antes precisamos de algumas informações sobre o seu 

perfil. 

 

Q5 - Sexo 

o Feminino 

o Masculino 
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Q6 - Faixa etária 

o Até 30 anos 

o Entre 31 e 40 anos 

o Entre 41 e 50 anos 

o Entre 51 e 60 anos  

o Mais de 60 anos 

 

Q7 - Qual seu Estado Civil, no momento em que ingressou no Mestrado Profissional? 

o Solteiro(a) 

o Casado(a) / União Estável  

o Divorciado(a) / Separado(a)  

o Viúvo(a) 

o Outro 

Q29 - Tinha filho(s), no momento em que ingressou no Mestrado Profissional? 

o Sim 

o Não 

 

Q8 - Em qual UF você morava, no momento em que ingressou no Mestrado Profissional? 

 

Q9 - Área de formação na graduação: 

o Administração  

o Engenharia 

o Direito 

o Economia 

o Outros 

 

Q38 - Faixa de renda 

o Até 2 salários-mínimos (R$ 1.874,00) 

o De 2 a 4 salários-mínimos (R$ 1.874,00 - R$ 3.748,00) 

o De 4 a 10 salários mínimos (R$ 3.748,00 - R$ 9.370,00) 

o De 10 a 20 salários-mínimos (R$ 9.370,00 - R$ 18.740,00) 

o Acima de 20 salários-mínimos (R$ 18.740,00) 
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Q13 - Você considerou realizar seu curso em outra Instituição? 

o Não 

o Sim (Qual?) 

 

Q33 - No momento em que decidiu por fazer o Mestrado Profissional, você ficou em dúvida 

sobre fazer outro curso? 

o Sim 

o Não 

 

Q12 - Qua(is) dos cursos abaixo você considerou fazer em vez do Mestrado Profissional? 

o MBA 

o Mestrado Acadêmico 

o  Os dois 

o Não considerei outra opção 

o Outro (especifique) 

 

Q39 - Qual o tipo de organização em que você trabalha atualmente? 

o Administração pública direta 

o Empresa pública 

o Autarquia/Fundação pública  

o Empresa privada multinacional 

o Empresa privada nacional (médio ou grande porte)  

o Empresa privada nacional (micro ou pequena empresa)  

o Organizações do terceiro setor 

 

Q40 - Exerce função gerencial? 

o Sim 

o Não 
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Q42 - Em qual nível? 

o Presidência/Diretoria 

o Gerência 

o Coordenação 

o Nenhum acima 

 

Q25 - Qual o tipo de organização em que você trabalhava no momento em que ingressou no 
Mestrado Profissional?  

o Administração pública direta  

o Empresa pública 

o Autarquia/Fundação pública 

o Empresa privada multinacional 

o Empresa privada nacional (médio ou grande porte) 

o Empresa privada nacional (micro ou pequena empresa)  

o Organizações do terceiro setor 

 

Q42 - Chegamos ao fim da pesquisa. Neste momento, gostaríamos de ouvir você. 

Utilize o espaço abaixo caso deseje incluir comentários, sugestões e outras questões sobre o 
Mestrado Profissional na FGV/EBAPE que acredita ser importante. 

 

 

Muito obrigado por participar da nossa pesquisa! 

Contamos com a sua colaboração para divulgar a pesquisa para outros ex-alunos dos cursos 
de Mestrado Profissional da EBAPE. 

 

 


