
A procura de nova oportunidade  
 
Além de trocar cartões, alunos devem se comunicar com freqüência até em MBAs on-line. 
 
Na lista dos principais objetivos dos alunos de MBA, ampliar a rede de contatos em sua área 
figura entre os mais freqüentes. E pode ser boa estratégia para quem está fora do mercado e 
busca recolocação. 
 
"Aumentando o número de contatos, crescem as possibilidades de conseguir um emprego", diz 
Augusto Costa, diretor-geral da Manpower. "É preciso ser cuidadoso na escolha da faculdade. 
Deve ser uma instituição renomada para que as chances sejam maximizadas." 
 
Os tão esperados resultados, porém, podem não ser imediatos. Segundo consultores, é preciso 
trocar experiências também após concluir o curso. 
 
É o que pretende a pós-graduanda Carolina Estefam Nahuz, 30, estudante do Iese Business 
School, na Espanha, com a criação de uma associação voltada a ex-alunos brasileiros. 
 
"A rede de contatos é muito valiosa", reitera. Por isso, acrescenta ela, também está 
organizando um evento internacional para reunir colegas. Neste ano, segundo Nahuz, há 11 
brasileiros no primeiro ano do MBA e cinco no segundo. 
 
Justamente para não perder essa troca de cartões, muitos profissionais têm receio de fazer um 
MBA on-line. "Há algumas falácias sobre a educação a distância", opina o coordenador do FGV 
Online, Felipe Spinelli. Uma delas é sobre o conceito de turma. "Há troca de conteúdo e 
informação exatamente como no presencial." 
 
Segundo ele, o modelo virtual conta com um benefício que o presencial não oferece: a 
possibilidade de entrar em contato com profissionais de outros Estados e países. O MBA 
Executivo em Gerenciamento de Projetos da instituição, por exemplo, tem 54 alunos de 13 
Estados e estudantes de Timor Leste, Holanda e Espanha. 
 
O diretor da Abed (Associação Brasileira de Educação a Distância) vai além. "O "networking" 
no modelo on-line é maior porque exige que o aluno interaja mais com os colegas e o 
professor. O estudante tem de ser mais proativo", assinala. 
 
Aceitação 
 
Mesmo cursos com turmas bastante heterogêneas podem trazer bons contatos profissionais. É 
o caso do MBA em Turismo da UCB (Universidade Católica de Brasília). 
 
A coordenadora do curso, Gladis Maddalozzo Granemann, diz que a classe tem profissionais de 
várias áreas e com idades bastante diferentes. Mesmo assim, destaca, o "networking" é tão 
intenso que algumas turmas que já se formaram mantêm grupos de discussão e promovem 
encontros esporádicos em Brasília. 
 
O diretor da BPI, Gilberto Guimarães, ressalta, contudo, que esse modelo de ensino, baseado 
no treinamento on-line, ainda não está consolidado, mas prevê mudanças. "O mundo mudou, 
e a escola também tem de mudar", filosofa. 
 
Depois de duas tentativas de fazer um MBA presencial, o empresário Milton Vavassori Junior, 
41, conta que só conseguiu se dedicar aos estudos ao se matricular no curso a distância 
oferecido pela FGV-RJ (Fundação Getulio Vargas). 
 
"Das outras vezes, desisti porque sabia que não teria tempo para sair do escritório e ficar fora 
por algumas horas", conta. 
 



Ele não teme a falta de "networking". "Há a salinha do café, em que podemos conversar sobre 
temas mais amenos, e trabalhos em grupo. Não há como não formar uma boa rede de 
contatos", ressalta.  
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