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Investir em conhecimento é algo que deve ser feito durante toda 
a carreira. Sabemos que com a concorrência acirrada no mercado 
e com tantos profissionais bons é preciso buscar meios de se 

destacar. Às vezes não é fácil dar conta de trabalho, estudos, vida 
social e outros aspectos ao mesmo tempo, mas separar um momento 
para se dedicar a uma pós-graduação renderá muitos frutos.

No entanto, é preciso entender melhor como funcionam 
as especializações, tais como pós-graduação e MBA 
(Mestrado em Administração de Negócios). No ramo 
da engenharia civil, a expertise em determinadas áreas 
é uma necessidade, pois quanto mais conhecimentos 
técnicos, maiores as chances de conquistar boas vagas.

Nesse contexto, além das atribuições curriculares, uma 
pós-graduação é essencial para ter mais valorização 
profissional. Portanto, aprofundar conhecimentos é 
um meio de melhorar pontos como liderança, novas 
tecnologias na construção civil e muitos outros.

Se você ainda não sabe muito bem por onde começar, 
este e-book é para você! Nele, você entenderá a 
importância de fazer uma pós-graduação em engenharia, 
quais as diferenças entre pós e MBA, como funciona o 
curso, as suas vantagens e muito mais.

Por isso, se você está a espera de uma luz para tomar 
as melhores decisões para a sua carreira, comece lendo 
este conteúdo até o final!

https://ibecensino.org.br/
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Após a conclusão da graduação é natural que apareçam algumas dúvidas sobre qual caminho seguir. Às vezes já até se sabe qual a 
área mais interessante, como engenharia de custos, gerenciamento de projetos, avaliações e perícias e outras possibilidades.  
Com essa variedade para expandir os conhecimentos, você se tornará um profissional com mais valor no mercado, deixando seus 

concorrentes que não se especializaram para trás.

Por isso, confira alguns dos principais benefícios em fazer uma pós-graduação em engenharia e como isso ajudará a alavancar a sua carreira!

https://ibecensino.org.br/
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Fortalecer o seu currículo

Sabe aquelas vagas super concorridas, em que 
você sabe que haverá muitas pessoas com bons 
currículos? Pois então, saiba que quando você 
investe em uma pós-graduação ou MBA o seu 
currículo terá um peso bem maior. Desse modo, 
as ofertas de emprego aumentarão, já que os 
recrutadores perceberão o seu esforço e como 
você não se acomodou após a graduação, 
além de estar em uma busca constante por 
conhecimento e especialização.

Assim, não só o seu currículo será fortalecido, 
mas também a sua imagem de profissional como 
um todo. Afinal, as empresas procuram por 
colaboradores que gostam de se aperfeiçoar. 
Isso faz com que o seu valor no mercado seja 
maior em comparação com quem não buscou 
mais qualificações.

Especializar-se na sua área de interesse

Ser um profissional que trabalha de forma ampla pode 
até parecer bom, mas saiba que você disputará com uma 
concorrência muito maior. Dessa forma, quando você opta por 
se especializar em uma área na qual se identifica, as chances 
de contratação se ampliam. Além disso, você terá certeza que 
conseguirá serviços de acordo com a área do seu interesse.

Quando você se aprofunda em um segmento, como a 
engenharia de custos, por exemplo, é possível aumentar a 
sua capacidade de gerenciar as despesas diretas e indiretas 
do projeto. Com isso, há mais precisão e eficiência em 
administrar os gastos, além de reduzir as chances de erros  
e aproveitar melhor os recursos disponíveis.

Dessa forma, ao se especializar na área do seu interesse, 
você estará fazendo algo que gosta e ainda aumentam  
as possibilidades de se tornar um profissional melhor,  
que tem destaque no ramo que escolheu�

https://ibecensino.org.br/
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Melhorar a qualidade das suas entregas

Durante a graduação você aprendeu sobre diversos 
assuntos. No entanto, dificilmente os cursos superiores 
se aprofundam muito nos assuntos, uma vez que 
não há tempo para isso. Portanto, a especialização 
é uma porta para conhecer mais detalhadamente os 
conteúdos. Nessa questão, são abordados de forma 
mais técnica e prática, o que melhora a qualidade  
dos seus serviços.

Desse modo, você pode conhecer mais sobre  
assuntos como:

• gestão de projetos;

• domínio de softwares e novas tecnologias  
(como metodologia BIM);

• normas e conceitos da engenharia civil e outros.

https://ibecensino.org.br/
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Aumentar o valor do seu 
serviço no mercado

O valor que você investe na sua 
formação em uma pós-graduação 
ou MBA é refletido diretamente em 
como você será visto no mercado. 
Até por que é preciso estabelecer a 
sua vida profissional em busca de 
aperfeiçoamento, e quando você se 
capacita os seus serviços serão  
mais valorizados.

Nesse sentido, uma pós-graduação 
tem resultados mais rápidos a curto 
prazo do que um MBA� Enquanto 
isso, o MBA é voltado para questões  
mais gerenciais�

https://ibecensino.org.br/
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Existem diferentes perfis e objetivos profissionais. Por isso, entender mais a fundo as modalidades de especialização é fundamental antes 
de escolher qual deles seguir. Se você é o tipo de pessoa que tem interesses mais focados, gosta de pesquisar e estudar e tem o intuito de 
conseguir altos cargos, um MBA é alternativa certa para você.

Um Mestrado em Administração de Negócios é um 
curso lato sensu que tem uma visão mais global 
sobre o mundo corporativo, pois aprimora as questões 
relacionadas à gestão e administração. De forma 
mais prática que a pós-graduação, os estudantes são 
estimulados a buscar por métodos mais inovadores em 
seu campo de atuação.

Entre os diferenciais está a carga horária, que deve ter uma 
duração mínima de 360 horas-aula, segundo a Associação 
Brasileira de MBA (Anamba). No curso, você entrará 
em contato com a área de gestão por meio de cases e 
ferramentas específicas. Por ser mais direcionado,  
o mestrado em negócios é indicado para quem já tem 
certa experiência no mercado e busca se qualificar por 
meio de uma formação mais desenvolvida. Além disso,  
a criação de networking com outros profissionais é outro 
fator que pode contribuir muito na sua carreira.

https://ibecensino.org.br/
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Atualmente existem muitos cursos disponíveis no mercado,  
tanto presenciais quanto a distância. Contudo, é preciso entender 
como funciona o MBA, as diferenças entre as modalidades  

e requisitos básicos.

Afinal, o mestrado em negócio não é voltado para qualquer pessoa. Para 
começar, é preciso entender que as pós-graduações são cursos lato sensu. 
Ou seja, é uma especialização na sua área de atuação. Já o stricto sensu são 
voltados para a área acadêmica, relacionado à pesquisa e docência.

MBA Executivo

Essa é a modalidade mais comum e é voltada 
para os recém-formados, mas que muitas vezes 
exige certo tempo de experiência no mercado de 
trabalho. O objetivo é que se desenvolva uma 
visão mais estratégica, com metodologias que 
valorizam projetos práticos e estudos de casos, 
seja de sucesso ou fracasso. Os conhecimentos 
são complementados com materiais de leitura, 
atividades e a conclusão do curso ocorre com a 
entrega de um projeto de aplicação e monografia.

MBA Profissional

Se você já uma experiência mais ampla,  
o MBA profissional é o ideal. Também conhecido 
como MPA, é necessário ter ao menos 5 anos 
no mercado de trabalho. Desse modo, ele foca 
em conhecimentos específicos de acordo a 
atuação profissional. O rigor acadêmico é maior 
e se encaixa como um curso stricto sensu.

https://ibecensino.org.br/
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Durante a faculdade é comum que nos identifiquemos mais com determinados assuntos do que com outros. No curso de engenharia 
existem diversas possibilidades, seja para fazer o controle de obras, trabalhar com licitações, auditoria ou outros segmentos. Se você está 
com dúvidas sobre qual caminho seguir, veja algumas das melhores opções de MBA.

https://ibecensino.org.br/
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Gerenciamento de obras

Para se tornar especialista em gestão,  
o MBA em gerenciamento de obras  
oferece conhecimentos logísticos para 
otimizar os procedimentos na obra. Portanto, 
é possível criar um planejamento para cumprir 
o cronograma da construção e manter a obra 
dentro do orçamento previsto, sem extrapolar 
nos gastos. No curso, o engenheiro se tornará 
um gerente de obras, profissional responsável 
por acompanhar todas as etapas do projeto.

Essa área é muito procurada no mercado, 
e ao investir em um MBA você terá mais 
conhecimentos a cerca do assunto, o que 
aumentará o desempenho na parte prática. 
A qualificação ensina a elaborar planos, 
orçamentos, gerenciamento de equipes, técnicas 
para gerenciar obras e como desenvolver uma 
visão mais estratégica do empreendimento para 
potencializar os resultados.

Engenharia de custos

Como o próprio nome já aponta, o MBA em 
engenharia de custos é o ramo que trabalha  
com análise e controle de custos na construção. 
Nisso, ela se relaciona diretamente com outras 
áreas, como Planejamento, Gestão de Projetos, 
Contratos e outras. Por isso, o engenheiro que se 
especializa nesse âmbito é responsável por  
avaliar a viabilidade técnico-econômica,  
realizar prognósticos e diagnósticos e toda a 
concepção do empreendimento.

Ou seja, o engenheiro de custos estima, planeja e 
projeta as etapas da obra, com todos os números 
relativos à construção. A questão orçamentária 
deve ser desenvolvida por um profissional após 
muitas pesquisas e análises do projeto, para 
encontrar soluções mais viáveis. Dessa forma,  
se aprende como elaborar propostas de orçamento, 
planejamento e controle, técnicas construtivas 
modernas e outros conhecimentos complementares.

https://ibecensino.org.br/
https://ibecensino.org.br/blog/carreira/mba-em-gerenciamento-de-obras-saiba-porque-fazer/
https://ibecensino.org.br/blog/4-motivos-para-voce-fazer-um-mba-em-engenharia-de-custos/
https://ibecensino.org.br/blog/4-motivos-para-voce-fazer-um-mba-em-engenharia-de-custos/
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Assim que você recebe seu 
diploma de engenharia, se 
acomodar fará com que você 

fique para trás. Afinal, enquanto você 
apenas busca trabalhos para sobreviver, 
outros engenheiros continuam buscando 
novos aprendizados e conseguem 
vagas melhores. Portanto, se você 
tem objetivos mais ambiciosos na sua 
carreira, um MBA ajudará a chegar lá.

No entanto, basta fazer uma busca 
rápida na internet para encontrar 
centenas de cursos, com diferentes 
modalidades, preços, ofertas e 
benefícios. Mas como escolher o 
melhor para a sua carreira?

https://ibecensino.org.br/
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• confira as suas aptidões e preferências;

• avalie a grade curricular oferecida;

• verifique a sua disponibilidade para assistir às aulas  
e fazer trabalhos;

• encontre uma instituição alinhada ao seu  
propósito profissional;

• consulte a reputação da instituição que oferece o MBA;

• avalie o investimento necessário e período de  
duração do curso;

• escolha uma modalidade de ensino (presencial,  
semi-presencial ou a distância)

• veja a carga horária e ementa;

• analise outros diferenciais, como descontos para pagamento 
até certa data, acesso a materiais e outras vantagens.

O que avaliar para escolher o MBA ideal

Antes de qualquer coisa, pense em quais são as suas metas e 
objetivos profissionais. A partir disso, comece a fazer um filtro 
de buscas até entender o que você deseja para a sua carreira 
profissional. Assim, acompanhe o que você deve ter atenção no 
momento de procurar por um MBA na área que você deseja.

https://ibecensino.org.br/
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Além dos conhecimentos e 
aprendizados técnicos, o MBA 
adiciona um título que diferencia 

você como um profissional dedicado. 
Tanto a realização pessoal quanto no 
trabalho são motivos para realizar esse 
investimento, além de ser uma maneira 
eficiente de alavancar a sua carreira.  
Seja de caráter mais administrativo ou 
para aprender a gerenciar times, esse é 
um diferencial competitivo.

Portanto, veja os motivos para fazer  
pós-graduação:

• ter um posicionamento profissional  
mais definido;

• projetos com melhor retorno financeiro;

• visão mais clara sobre os aspectos relacionados  
à construção civil;

• experiência mais consolidada;

• atividades menos operacionais e mais voltadas  
à gestão e administração;

• valorização profissional no mercado;

• conhecimento prático;

• criação de networking com outros engenheiros;

• ficar por dentro de inovações;

• praticar suas habilidades e desenvolver competências;

• aumentar a assertividade na tomada de decisões

https://ibecensino.org.br/
https://ibecensino.org.br/blog/fazer-pos-graduacao-ou-nao-saiba-quando-investir-em-um-curso/
https://ibecensino.org.br/blog/fazer-pos-graduacao-ou-nao-saiba-quando-investir-em-um-curso/
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Percebeu como você terá muitos 
benefícios ao investir em 
capacitações além da graduação? 

Escolher uma pós-graduação em 
engenharia que esteja de acordo com seus 
interesses é fundamental para que você 
continue se atualizando sobre as novidades 
e tendências, além de ter conhecimentos 
mais técnicos e colocá-los em prática.

Agora que você viu neste e-book por que 
fazer MBA e pós-graduação,  
como escolher um curso e quais as 
vantagens de se aperfeiçoar no ramo 
da engenharia, você já é capaz de optar 
por um curso adequado. Dessa forma, 
você já tem toda a preparação para 
continuar investindo na sua carreira para 
conseguir as melhores vagas de trabalho 
disponíveis no mercado!

https://ibecensino.org.br/
https://ibecensino.org.br/blog/carreira/6-dicas-essenciais-para-escolher-uma-pos-graduacao-em-engenharia/
https://ibecensino.org.br/blog/carreira/6-dicas-essenciais-para-escolher-uma-pos-graduacao-em-engenharia/
https://ibecensino.org.br/ensino/mba-pos-graduacao/


SOBRE A IBEC
O IBEC é uma instituição de ensino que oferece vários 
cursos nas mais diversas áreas da engenharia, sejam MBAs, 
especializações ou cursos de curta duração. Entre as diversas 
opções, temos engenharia de custos, gestão de projetos, 
gestão de obras, entre outras.

Somos uma das instituições mais tradicionais do Brasil no  
que diz respeito à engenharia de custos, tendo formado,  
ao longo de 40 anos de existência, um número superior  
a 80 mil alunos em cursos de capacitação e mais de 30 mil  
em cursos de especialização e MBA.

Dessa forma, estamos desde 1978 ajudando a qualificar  
os mais diferentes tipos de profissionais de engenharia.  
Devido à nossa dedicação, esforço e competência,  
recebemos a indicação do International Cost Engineering 
Council (ICEC) como instituição de respeito e renome na área. 
Então, que tal incluir o IBEC no seu plano de consolidação  
de carreira? Receberemos você de braços abertos!

https://www.facebook.com/InstitutoBrasileiroDeEngenhariaDeCustos/
https://www.linkedin.com/school/institutobrasileirodeengenhariadecustos/
https://ibecensino.org.br/
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