
MBA, a sigla mágica

era muito mais procurada por profissionais
das áreas de Economia, Finanças, Marketing,
Tecnologia da Informação e Recursos Hu-
manos. Hoje, a expansão de cursos vai da
Saúde ao Turismo. Os cursos foram evoluin-
do e além do conteúdo básico agora prepa-
ram executivos para o "sucesso" em qual-
quer ramo de atividade, incluindo noções de
relacionamento em grupo e habilidade para
gerenciar em tempos de crise.

A sigla MBA virou símbolo de status e a
procura é tão grande que os mais de 2 mil
cursos de especialização espalhados pelo
mundo já não conseguem absorver tantos can-
didatos, apesar dos rígidos exames de sele-
ção e os altos custos. Existem vários rankings
de escolas e universidades, como o da revista
"Business Week" e do jornal "Financial Times".
Ambos apontam como top os cursos de esco-
las de negócios dos EUA, como Wharton e
Harvard, embora as européias estejam a se
destacar, como a francesa Insead, a britânica
London Business School e a suíça IMD.

É preciso "ralar" muito para conseguir
vaga em uma delas e ter um inglês quase
perfeito para se ter uma chance de "brigar"
principalmente com os americanos nos tes-
tes como o Toefl (Test of English as a Fo-
reign Language), o Toeic (Test of English in
Communication), o lelts (International En-
glish Language Testing System) ou o CPE
(Cambridge Proficiency in English). Cada
escola define o que prefere. Além disso há o
temido GMAT (Graduate Management Test),

que afere os conhecimentos de Matemática
e Administração (em Inglês).

Dois anos de um curso de MBA em uma
faculdade norte-americana de renome não
sai por menos de US$ 100 mil. Quem não
conseguir esse dinheiro tem de se valer de
bolsas de estudos, oferecidas por instituições
brasileiras ou por governos dos países inte-
ressados em receber profissionais qualifica-
dos; ou ser financiado pela própria empresa
onde se trabalha.

Ranking do Financial Times
Pelo terceiro ano consecutivo, uma brasileira

aparece entre as 100 melhores escolas de admi-
nistração de negócios no mundo: o Instituto Co-
ppead de Administração, ligado ã Universidade
Federal do Rio de Janeiro (na 99a posição). No ano
passado, a escola ocupava o 95º posto.

A liderança do ranking, divulgado pelo jornal
inglês "Financial Times é da Universidade de
Wharton, da Pensilvania (Estados Unidos), que
desbancou Harvard", pelo segundo ano.

O ranking leva em conta o progresso da car-
reira do aluno em função do MBA, a capacidade
de pesquisa, a diversidade da turma e do corpo

docente e engloba os cursos que se enquadram
dentro do formato MBA, ou seja, um e dois anos
de duração e dedicação exclusiva.

O ranking, preparado pelo pelo jornal
britânico, não trouxe grandes novidades: 1)
Wharton (EUA); 2) Harvard (EUA); 3)Columbia
(EUA); 4) Stanford (EUA); 5) Chicago (EUA); 6)
Insead (França); 7) Sloan — Instituto de Tec. de
Massachussets (EUA); 8) Universidade de Nova
York (EUA); 9) London Business School (Inglater-
ra) 10) Universidade de Northwestern (EUA)....
99) Coppead (Brasil); 100) Universidade Nacio-
nal de Cingapura.

ntigamente a sigla MBA (Master in
Business Administration) era co-
nhecida apenas entre os bancos e
as consultorias e, apesar do nome,


