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Todas as informações contidas no relatório são confidenciais e de uso 
exclusivo da instituição.

É proibido qualquer tipo de divulgação ou compartilhamento das 
informações, sem prévia autorização da NOZ Pesquisa e Inteligência e 
da ANAMBA – Associação Nacional de MBA.
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O MERCADO EM 2017



• Os cursos com área de especialização são grande maioria, 89%.

• 120 cursos com 165 novas turmas iniciadas em 2017, com valor médio de  
cerca de R$ 32 mil

• Sendo 7 novos cursos, com 9 turmas.

• Cerca de 5,3 mil alunos ativos de todas as turmas de MBA.(posição em dez/2017)

• Formaram mais de 1,4 mil alunos de MBA 

• A evasão média do ano foi de 11%.

As 14 instituições que participaram da pesquisa de 
mercado em 2017.



Carga Horária
% sobre total cursos e turmas
Hora/aula de 60 minutos

70%

64%

30%

36%

Cursos - Base: 119

Turmas - Base: 164

até 480 horas mais de 480 horas

61%

56%

34%

38%

5%

6%

Cursos - Base: 119

Turmas - Base: 183

não há carga on-line Parte on-line Totalmente on-line

Carga Horária On-line Carga Horária Total



Período e Dias dos Cursos
% sobre total cursos e turmas*

Período Dias dos Cursos

35%

29%

2%

2%

2%

1%

61%

68%

Cursos - Base: 111

Turmas - Base: 152

integral (manhã e tarde) manhã tarde noite

46%

49%

22%

21%

3%

4%

30%

26%

Cursos - Base: 111

Turmas - Base: 152

apenas de segunda a sexta
de segunda a sábado
de segunda a sexta e finais de semana eventualmente
aos finais de semana exclusivamente

*Devido ao arredondamento, alguns dos percentuais não somam 100%.



Frequência
% sobre total cursos e turmas*

6%

7%

54%

56%

20%

19%

18%

16%

3%

2%

Cursos - Base: 112

Turmas - Base: 153

diário – part time semanal – de 2 a 3 vezes por semana
semanal – 1 vez por semana quinzenal
mensal

*Devido ao arredondamento, alguns dos percentuais não somam 100%.



Processo Seletivo
% de cursos que utilizam cada processo

23%

8%

25%

22%

10%

3%

8%

Análise curricular

Prova/teste

Entrevista

Experiência profissional

Experiência como gestor

Carta de recomendação

Tempo de formado 3,7 anos

3,1 anos

4,8 anos Te
m
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Empreendedor
Negócio Próprio

5%

Possui vínculo 
empregaticio

88%

Prestador de serviços, 
pessoa física ou jurídica 

para empresas
4%Sem ocupação 

profissional
no momento

3%

Perfil dos Novos Alunos em 2017

Média
das turmas

Média de Idade 30,9

Tempo de Formado 6,1

em anos

Feminino
50%

Masculino
50%



EXPECTATIVAS E 
TENDÊNCIAS

RESULTADOS 2017
e EXPECTATIVAS 2018



Resultados 2017 
em relação a 2016
% de instituições por categoria*
(13 instituições)

8% 8% 8% 0% 0% 0%

8% 8%

33%
67%

100%

33%

83% 83%

58%

33%

0%

67%

Receita Número de Alunos Total de turmas Carga horária média Duração Média Uso de plataformas digitais

diminuiu manteve cresceu

*Devido ao arredondamento, alguns dos percentuais não somam 100%.



Expectativa de Resultados em 2018 
em relação a 2017
% de instituições por categoria*
(14 instituições)

14% 14% 7% 0% 0% 0%

14% 21%
57%

100% 100%

36%

71% 64%

36%

0% 0%

64%

Receita Número de Alunos Total de turmas Carga horária média Duração Média Uso de plataformas digitais

diminuir manter crescer

*Devido ao arredondamento, alguns dos percentuais não somam 100%.



A ANAMBA tem por missão contribuir para a excelência no mercado de 
cursos de Master of Business Administration – MBA no Brasil, desenvolvendo 

parâmetros de qualidade que norteiem sua estruturação e oferta.

É prioridade da ANAMBA, também, manter o mercado informado sobre a 
qualidade dos diferentes programas oferecidos, no Brasil, para que os 

Candidatos, entendendo o significado e a importância do nosso Selo de 
Qualidade, disponham de todas as informações relevantes e sintam-se mais 

confortáveis, no momento da complexa escolha de um curso de MBA; e para 
que as próprias Escolas se empenhem na busca da excelência, respeitando 

os padrões nacionais e internacionais.



Somos um ateliê de pesquisa e inteligência de negócios.
Criamos inteligência em conjunto.

Nosso trabalho é ouvir, observar e interpretar.
Entender desejos e comportamentos humanos,

como vê novas ideias.
Acreditamos que cada projeto pede um cuidado diferente. 

O entendimento do negócio, a combinação
de metodologias e planos de ação coerentes

fazem um projeto dar certo.
Conhecimento, técnica, percepção, análise, planejamento. 

É assim que ajudamos.



contato@noz-pesquisaeinteligencia.com

www.noz-pesquisaeinteligencia.com

Relatórios Mercado de MBAs:
• Completo 
• Segmentados (por especialidade, duração etc)

Relatórios sob Demanda


