
O reaquecimento do setor 
 
Economia em expansão leva executivos de volta às salas de aula. Segundo Richard Lucht, 
professor da ESPM, realidade brasileira não permite, por exemplo, dedicação em tempo 
integral como nos EUA. 
 

 
Leia mais: 
 
Procura por MBA volta a crescer 
Marcos Rogério Lopes 
 
Número de cursos no País é estimado em cerca de 9 mil, mas é preciso tomar cuidado com a 
qualidade 
 
O que há 15 anos era um "curso para os presidentes das empresas, hoje é quase uma 
obrigação nos currículos do segundo e terceiro escalões. O crescimento dos cursos Master os 
Business Administration (MBAs) no Brasil nos últimos tempos se deve também ao aquecimento 
da economia do País, mas, principalmente, à evolução das companhias nacionais, que, em 
muitos setores, competem de igual para igual com as estrangeiras e,por isso, necessitam de 
mão-de-obra extremamente qualificada. "Nunca houve uma retração da procura, porém jamais 
se viu um mercado tão ávido por ofertas como o de agora", diz o diretor educacional da 
Fundação Instituto de Administração (FIA), Adalberto Fischmann. 
 
De acordo com ele, o mercado de MBA só teve certa dificuldade no fim da década de 90 e 
início dos anos 2000, quando a economia brasileira apresentou uma queda e as empresas, que 
antes custeavam até 90% das bolsas aos seus empregados, pararam de pagar. "Hoje, elas 
arcam com cerca de 50% do valor apenas, mas os executivos já têm mais condições de bancar 
o restante." 
 
Segundo cálculos extra-oficiais do setor dados fundamentados não existem -, a oferta de 
cursos vem aumentando em 5% ao ano na última década. A Associação Nacional de MBA 
(Anamba) estima a existência de cerca de 9 mil cursos de MBA no País. "A qualidade do que é 
oferecido,no entanto, é questionável na maioria das vezes, o que pode ser um grande risco 
para o executivo", diz Paulo Lemos, superintendente FGV Management, uma das divisões da 
Fundação Getúlio Vargas. 
 
A FGV tem tido uma procura cada vez maior de interessados em seus MBAs, o que obriga a 
instituição a criar 15% de FGV tem de aumentar oferta de vagas em 15% todos os anos 
novas vagas por ano. "O nosso curso de Gestão Estratégica e Econômica de Negócios, por 
exemplo, não consegue atender a demanda. Prevíamos três turmas para o segundo semestre 
deste ano, já temos seis e estamos estudando se vamos precisar abrir uma sétima", conta 
Lemos. "A pressão da concorrência interna e externa obriga as empresas a produzirem mais e 
melhor. E a única forma de atingir esse nível é a educação." 
 
EXIGÊNCIAS 
 
A cobrança pela qualificação vem cada vez mais cedo. A média de idade dos estudantes de 
MBA caiu dos 37,38 anos, registrados na década de 90, para 30 a 32 anos atualmente. As 
instituições de ponta também exigem cada vez mais dos candidatos. Não basta ter dinheiro e 
querer fazer o curso, é.preciso estar muito bem qualificado. "Só aceitamos pessoas com, pelo 
menos, três anos de experiência em gerência, com inglês bom e condições de assimilar o 
conteúdo", diz o diretor da Fundação Armando Álvares Penteado (Faap)-MBA, Tharcísio Souza 
Santos. 
 
Tais exigências teriam, segundo coordenadores de curso, uma recompensa a curto e médio 
prazos. "Os executivos que iniciam o MBA ganham entre R$ 10 mil e R$ 11 mil e, após um ano 
e meio, quando o encerram, já subiram de cargo e recebem por volta de R$ 16 mil", afirma 



Fischmann. E a evolução do holerite não para por aí segundo ele. "Um ano depois do curso, a 
faixa salarial já está perto de R$ 20 mil." 
 
Além da remuneração, explica a coordenadora de Desenvolvimento da Brazilian Business 
School (BBS), Giselle Guimarães Ramos, o ganho é imediato nas atividades diárias da 
empresa. "O executivo passa a ter uma visão mais ampla da gestão. Do marketing às finanças, 
4a administração como um todo. Desenvolve a capacidade de liderança e passa a tomar 
decisões com muito mais firmeza e coerência." 
 

 
Leia mais: 
 
Demanda incentiva diversificação de oferta de áreas 
Marcos Rogério Lopes 
 
Profissionais de segmentos como meio ambiente e engenharia procuram cada vez mais 
especialização 
 
Engenheiros, ambientalistas e vários profissionais que antes mal sabiam o que era MBA, hoje, 
com o desenvolvimento de suas áreas, exigem do mercado cursos voltados para esses setores. 
"A sigla chegou ao Brasil dirigida não só para a administração, mas também para a 
qualificação de outros setores, e cumpre bem essa função", diz o diretor da Catho Educação 
Executiva, Constantino  Cavalheiro. "Desde que seja em uma boa instituição e com bons 
professores, o curso é válido e tende a ajudar em muito esse novo público." 
 
Rodrigo Lorenzo, de 30 anos, se formou em engenharia civil e, depois de estudar muito sobre 
a melhor opção para se aprimorar, decidiu que apenas o MBA poderia torná-lo um profissional 
mais completo. "Eu 'trabalho na área de projeto e sinto falta de maior conhecimento sobre 
outros setores da construção. E sei que o curso abrange tudo, da escolha do terreno até 
disciplinas como administração e economia", afirma  
 
Segundo Lorenzo, os MBAs viraram uma febre em sua área. "Várias pessoas que conheço já 
terminaram ou estão fazendo o curso. A construção civil cresceu muito nos últimos anos e, por 
isso, há tanta procura por qualificação", analisa. "A busca de todos esses profissionais, e a 
minha também, é por algo que nos prepare imediatamente para o mercado de trabalho, por 
isso a escolha de uma especialização, e não de um mestrado ou um doutorado." 
 
Mercado exige saber todas as etapas do projeto ou do trabalho 
 
"O mercado está sedento por cursos específicos e a área de construção civil é uma delas. Por 
isso, hoje diversas escolas de engenharia oferecem MBAs", diz o diretor educacional da FIA, 
Adalberto Fischmann. "Chegam à nossa instituição muitos pedidos de cursos novos, vários são 
das áreas de engenharia e ambiental." 
 
Fischmann admite que, mesmo não sendo um MBA puro, que siga as regras nacionais e 
internacionais de formato do programa, tais cursos podem, sim, preparar o profissional para os 
desafios do mercado. "O risco é se um dia ele for buscar um cargo no exterior ou se essa 
especialização pesar na análise de seu currículo." 
 
O superintendente da FGV Management em São Paulo, Paulo Lemos, conta que empresas de 
construção civil mandam alunos regularmente para a instituição, algumas até dez por ano. 
"Elas sabem que o mercado exige essa qualificação. O engenheiro não pode mais saber só sua 
função, ele vai ser cobrado por todos os aspectos e etapas da obra." 
 
Os setores de tecnologia da informação (TI) e ambiental também têm aumentado a busca por 
MBAs. "O responsável por TI tem uma grande equipe para coordenar e se vê obrigado a 
desenvolver uma visão mais ampla do negócio para sobreviver", diz Lemos. 
 



Na área ambiental não é diferente. "Todos os grandes projetos necessitam de vasto 
conhecimento do impacto que podem causar ao meio ambiente para não comprometer sua 
gestão. Várias disciplinas da FGV estão voltadas para esse assunto exatamente por isso", 
explica. "Muitas pessoas procuram cursos nessa área e o mercado está começando a oferecer 
coisas assim." 
 
Maria Regina Martins, de 25 anos, só não ingressou ainda em um MBA em sua área porque diz 
não ter encontrado nada que a interesse. Formada em engenharia ambiental há três anos, ela 
reclama que os cursos de especialização são muito caros e pouco confiáveis. "Acho que o Brasil 
ainda não despertou para a importância da natureza."  
 

 
Leia mais: 
 
Escolha errada pode afetar carreira 
Cristiana Vieira 
 
Muitas instituições usam sigla, mas só oferecem pós-graduações ou especializações que não 
cumprem perfil adequado 
 
Os cursos de Master of Business Administration, os MBAs, chegaram ao Brasil na metade dos 
anos 80. Bem no início eram voltadas para executivos e profissionais das áreas de gerência e 
administração de empresas. Mas com o passar do tempo ampliaram, e muito, sua 
abrangência. Para Marcos Facó, superintendente de Comunicação e Marketing da Fundação 
Getúlio Vargas, essa expansão foi ditada por um mercado cada dia mais exigente e que 
procura incessantemente por profissionais com elevado grau de especialização. "A necessidade 
do mercado ampliou as fronteiras do MBA. Hoje há cursos para áreas tão diversas quanto 
odontologia, shopping centers e saúde." 
 
A diversificação pode, porém, esconder armadilhas e provocar danos irreversíveis à carreira 
daqueles que fazem escolhas erradas. A quase obrigatoriedade do MBA no currículo fez com 
que do dia para a noite surgissem dezenas de escolas oferecendo o programa. Muitos utilizam 
a nomenclatura, que se tornou uma grife, de forma oportunista. Há inúmeros cursos que são 
simples pós-graduações ou então especializações disfarçadas em MBA. 
 
Como o Ministério da Educação não mantém um rígido acompanhamento da atividade, o 
próprio mercado está se encarregando de desenvolver mecanismos de avaliação e controle. 
Fundado pelas principais escolas de negócio do País, a Associação Nacional de MBA(Anamba) 
tem por objetivo estabelecer e desenvolver parâmetros de excelência para esses programas. 
Para que se tenha idéia do nível de exigência proposto, apenas seis instituições de ensino do 
Brasil têm cursos credenciados pela Anamba. São elas: Fundação Instituto de 
administração(FIA-SP), Ibmec-SP, Escola de Administração da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, Escola Superior de Propaganda e Marketing, Business School São Paulo e a 
representação brasileira da Pittsburgh University (Katz). 
 
Diretor acadêmico da Escola Superior de Propaganda e Marketing(ESPM) e conselheiro da 
Anamba, Richard Lucht diz que o aluno precisa estar atento aos requisitos básicos antes de 
escolher onde fazer seu MBA (veja na página 8). "O curso precisa ter, por exemplo, uma carga 
horária mínima de 480 horas, ser ministrado por uma escola respeitada, ter corpo docente 
qualificado e atualizado e disponibilizar aos alunos boas ferramentas de ensino e pesquisa." 
Lucht ressalta que a diversificação não pode alterar o foco e o conceito do sistema. "Disciplinas 
tradicionais como administração, economia, marketing, finanças e recursos humanos têm de 
ser priorizadas. Elas formarão o bom gestor." 
 
A Anamba tem o papel de orientar e subsidiar o mercado, de acordo com ele. Lucht acredita 
que as escolas oportunistas não sobreviverão em um ambiente cada vez mais qualificado e 
competitivo. 
 



A opinião é compartilhada por Armando de Santi, diretor executivo da Trevisan Escola de 
Negócios. Para ele, a massificação trouxe uma perda de glamour e relevância do MBA. "Há 20 
anos quem tinha MBA era um profissional muito valorizado e requisitado. Poucas escolas 
ofereciam o programa. Hoje isso mudou. O MBA se tornou uma commoditie. Apesar disso, 
continua sendo fundamental para os que buscam ascensão profissional. 
 
De Santi prevê que a demanda por esses cursos continuará aquecida nos próximos anos. 
"Estamos assistindo a um aumento no número de matrículas no ensino superior. Certamente 
uma boa parcela desses alunos irá procurar cursos de especialização, como é o caso do MBA." 
Mais do que nunca, escolher o curso e a escola certa será fundamental.  
 

 
Leia mais: 
 
Associação estabelece regras rígidas 
 
Como fiscalização não é de responsabilidade do governo, o próprio setor definiu padrões para 
garantir bons resultados 
 
Ainda que não caiba ao governo fiscalizar os MBAs, o setor segue regras rígidas no Brasil. 
Apesar de todo curso de especialização poder ser precedido pelas três letras maiúsculas, 
poucos passam recebem credenciamento da Associação Nacional de MBA. Para equiparar a 
qualidade da formação dos executivos nacionais à dos estrangeiros, a entidade estabeleceu 
que só terá o MBA reconhecido quem cumprir os seguintes critérios. 
 

 
 

 
Leia mais: 
 
Nem toda profissão ganha com curso 
Marcos Rogério Lopes 
 
Vai depender do plano de carreira e do tipo de empresa; muito antes, jovem deve se tornar 
expert em sua atividade 
 
O MBA não é o caminho natural para qualquer carreira. Primeiro porque a maior parte das 
pessoas seria; reprovada nos bons cursos do mercado, que exigem no mínimo três anos de 
atividade de gerência administrativa, mas também porque nem sempre o conhecimento de 
gestão é fundamental. "Um médico, por exemplo, que pretende se tornar o melhor especialista 
em determinado tipo de cirurgia, precisa estudar muito para isso, com foco. O MBA nesse caso 
não é indicado", diz o diretor da Catho Educação Executiva, Constantino Cavalheiro. 
 



Ele defende que "conhecimento nunca é demais" e todos os profissionais devem sempre estar 
se aprimorando. "Porém, é essencial um plano de carreira, com cursos que atendam ao projeto 
traçado pelo profissional", explica Cavalheiro. "Aquele mesmo médico que quer se tornar um 
especialista não pode descartar o MBA, por exemplo, se pensa em um dia assumir um hospital 
ou coordenar uma equipe." 
 
Para setores que não possuem planos de carreira, a especialização dificilmente vai ajudar 
profissionais a subir de posto ou aumentar o salário. 
 
"Tem de se levar em conta os ganhos imediatos de sua empresa com os conhecimentos que 
você receberá no curso. Se na análise do programa; perceber que nada poderá ser aplicado no 
dia-a-dia, o MBA não será a melhor opção." 
 
Com o custo que varia entre R$ 10 mil a R$ 40 mil, os MBAs podem também ser substituídos 
por outros cursos de especialização - até mesmo no exterior - ou por mestrados e doutorados, 
caso o estudante pense em seguir a carreira acadêmica. 
 
Para quem já fez um MBA, começam a aparecer no mercado nacional a opção dos pós-MBA, 
voltados para executivos de altos cargos nas companhias. "O ideal é a pessoa buscar uma 
capacitação em determinada área que já tem prática ou conhecimento", sugere o 
superintendente da FGV Management, Paulo Lemos. 
 
Já começam a aparecer os pós-MBAs para altos cargos 
 
Tanto ele quanto outros especialistas ouvidos pelo Estado afirmam que, muito antes do MBA, 
os jovens devem se tornar grandes experts em suas profissões. E essencial que façam inglês e 
estudem o máximo possível para chegarem mais preparados a cursos que vão testar suas 
experiências e colocá-los em contato com executivos atuantes no mercado. "Aí, sim, depois de 
uma sólida base em um setor, o MBA é um bom complemento, que te dá uma visão holística 
da administração e de todas as atividades que a afetam", diz o diretor da Faap, Tharcísio 
Souza Santos. 
 
Decisão tomada, vem uma segunda etapa ainda mais importante: a escolha de uma instituição 
idônea. A partir daí, é torcer para ser aprovado pela escola. "Só escolhemos os melhores 
concorrentes. O MBA transforma gerentes juniores em masters, por isso mesmo precisamos 
constatar uma experiência prévia do candidato."   
 

 
Leia mais: 
 
Economista se formou no início do ano 
Marcos Rogério Lopes 
 
Aos 62 anos, Carlos Roberto Dontal voltou às aulas ciente de que é preciso extrair o máximo 
de disciplinas e contatos 
 
Com 62 anos, o economista Carlos Roberto Dontal passa longe de se encaixar no perfil dos 
estudantes dos cursos da moda do mercado de ensino nacional. Mesmo assim se formou no 
início deste ano no MBA de Gestão Estratégica com Técnicas de Finanças Corporativas da 
Faculdade de Informática e Administração Paulista (Fiap). "Depois de uma longa vivência em 
diversas empresas, achei que tinha chegado o momento de conhecer a gestão de forma 
estratégica, uma visão totalmente nova para mim", justifica. 
 
"O MBA não é nenhuma solução mágica para os problemas da carreira e nunca me iludi com 
isso", diz Dontal. O que buscou na Fiap foi um maior contato em uma área na qual pretende 
atuar em médio prazo. "Queria conhecer pessoas que passavam por situações parecidas com 
as que eu estava acostumado a viver", conta o economista, que dividiu a sala com "garotos de 
24 anos". 
 



Para Dontal, muitos jovens se enganam com a promessa de ganhos imediatos por causa do 
MBA. Experiente, descarta de cara essa ilusão. "Se não extrair o máximo das disciplinas e das 
pessoas que estão na sala com você, não vai ter valido coisa alguma o curso." 
 
Para ele, o MBA nada mais é do que uma simples especialização para profissionais. Não mudou 
sua carreira nem foi o curso que mais o instigou. "Quando ingressei no Mestrado (Economia da 
PUC), minha visão de mundo mudou. Nunca tinha tido tanto conteúdo à minha disposição e 
me tornei mais crítico em relação a tudo que lia ou ouvia."  
 

 
Leia mais: 
 
País fez tropicalização de regras' 
 
Segundo Richard Lucht, realidade brasileira não permite, por exemplo, dedicação em tempo 
integral como nos EUA 
 
A tentadora propaganda de que um MBA no currículo representa aumentos no salário e cargos 
melhores aos executivos, transformou essa sigla em modismo nacional. Hoje, quase todas as 
instituições têm suas ofertas para o ávido mercado que busca dinheiro e conhecimento. Pé no 
chão na hora de escolher a escola, no entanto, pode evitar frustrações futuras. É o que sugere 
o conselheiro da Associação Nacional de MBA (Anamba), Richard Lucht. Como o especialista 
revelou na seguinte entrevista, concedida ao repórter Marcos Rogério Lopes, poucos cursos do 
País têm qualidade suficiente para serem considerados autênticos MBAs. 
 
Quantos cursos de MBA existem hoje no País e como se pode atestar a qualidade 
deles? 
 
Eu diria que existem hoje pelo menos 9 mil cursos no Brasil que levam o nome MBA, e esse 
número vem tendo um crescimento dia após dia. A oferta aumentou exponencialmente na 
última década para atender à demanda por especialização do mercado, mas esse crescimento 
nem sempre atende às reais necessidades das empresas e dos executivos. É importante que o 
interessado confira os rankings dos melhores cursos do país e também ouça ex-alunos que já 
concluíram as disciplinas. 
 
E como se atenderia às necessidades do mercado? Quais critérios uma instituição 
precisa obedecer para ter um MBA credenciado péla Anamba? 
 
É exigido o cumprimento de 13 requisitos básicos para atestar o padrão de qualidade. E, 
garanto, desses 9 mil cursos que existem no Brasil, certamente nem uma centena passaria 
pela análise dessas regras. 
 
Quantas instituições já foram aprovadas pela associação? 
Atualmente, apenas seis instituições têm cursos credenciados pela Anamba. São elas: FIA, 
Ibmec, ESPM,BSP(Business School São Paulo), Katz (SP) e Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul. Outras entidades pediram credencia-mento, mas essa avaliação leva algum tempo, por 
causa dos vários critérios que têm de ser obedecidos. 
 
É errado, de acordo com a Anamba, cursos de MBA temáticos, para áreas específicas, 
como construção civil e comunicação, por exemplo? 
 
Pode até existir um MBA para uma área tão definida, mas é muito difícil que atenda às normas 
internacionais. Pelo seguinte porém: exigimos, no mínimo, 360 horas de conteúdo exclusivo 
para administração, o que torna complicado para uma instituição, sob risco de deixar o curso 
gigantesco, oferecer essa carga mínima e também outras disciplinas tão setorizadas. 
 
O que a Anamba faz para tentar coibir os falsos ou questionáveis MBAs? 
 



A Anamba não tem poder de polícia, não tem a capacidade de fechar ou autorizar cursos no 
País. No Brasil, aliás, não há controle dos cursos lato sensu, já que o Ministério da Educação se 
restringe somente a pedir o registro das especializações às instituições. Nosso objetivo não é, 
portanto, apontar os ruins, mas sim valorizar as melhores ofertas do mercado, destacando as 
boas escolas e orientando os candidatos interessados. 
 
O MBA brasileiro é exatamente igual ao americano? 
 
Na verdade, não. Fazemos aqui, em alguns pontos, o que chamamos de "tropicalização dos 
critérios internacionais". Lá fora, por exemplo, exigem estudo full time dos executivos. Eles 
ficam dois anos praticamente internados na universidade, apenas estudando, o que é inviável 
na nossa realidade. Sendo assim, não pedimos período integral, mas, por outro lado, cobramos 
das instituições uma estrutura muito bem montada para suprir essa diferença em relação aos 
MBAs do exterior. Por isso, são necessários no mínimo 480 horas de aulas presenciais e um 
formato que não faça com que nossos alunos percam conteúdo em comparação com os 
estrangeiros. 
 
0 que o senhor acha das instituições que vendem o curso como uma garantia de 
aumento de salário automático e de crescimento na empresa imediato?  
 
Eu atribuo isso ao pragmatismo importado dos Estados Unidos, até porque o MBA é 
originalmente norte-americano. Lá, vende-se essa idéia de que "faça isso que você terá 
aquilo", o que se aplica também aos ganhos imediatos que se conseguiria com os MBAs. Mas, 
na verdade,não é bem assim. A pessoa que for atrás do curso sem a intenção de se dedicar e 
não souber aplicar os conhecimentos em seu crescimento profissional, dificilmente vai ter 
algum ganho. A postura passiva não vai certamente ajudar ninguém a ter aumento de salário. 
 

 
Leia mais: 
 
Empresas podem arcar com custos 
Cristiana Vieira 
 
Muitas companhias financiam parcial ou integralmente formação de funcionários de olho em 
retorno futuro 
 
Um passaporte para a ascensão e valorização profissional. É essa a aposta da maioria dos que 
ingressam nos MBAs. Nem os elevados valores - um curso pode custar R$ 50 mil -são vistos 
como impedimento. 
 
Muitas empresas financiam parcial ou integralmente os gastos dos funcionários com os 
programas, de olho no retorno para os negócios. Foi o que ocorreu com Rodrigo Nardoni 
Gonçalves, de 34 anos, funcionário da Bolsa de Mercantil & Futuros: a empresa pagou seu 
curso em Gestão Estratégica e Econômica de Projetos, na FGV. E o investimento começa a dar 
resultados. "Aplico muito do que aprendi na BM&F", diz Gonçalves, que se formou em 
novembro. 
 
O gerente do Itaú Maurício Z. Santos, de 34 anos, afirma que o MBA virou uma ferramenta 
indispensável. "Quem não fizer fica para trás. O mercado está muito competitivo." Ele já 
definiu o curso como uma de suas metas e contará com o auxílio do banco, que costuma 
financiar parte das despesas educacionais de funcionários.. Só não escolheu o programa, 
embora não tenha dúvida sobre o local onde será feito. "Quero tradição. Vou para a FGV. MBA 
é coisa séria."  
 
Mas há quem pense diferente, como o gerente comercial da construtora Camargo Corrêa, Luís 
Guilherme Nedavaska, de 27 anos. Ele fazia pós-graduação na FGV. Porém, trancou matrícula 
por causa de dificuldades de adaptação à carga horária e insatisfação com o curso. Uma 
folheada na revista Você S/A mudou seu rumo: descobriu o MBA executivo da Brazilian 
Business School (BBS), aberta no início da década. Apesar da pouca tradição, a BBS o 



conquistou com um programa voltado para o empreendedorismo. "Apostei e não me 
arrependi."  
 
A BBS tem convênio com a University of Richmond, nos EUA. O curso oferecia um módulo de 
cinco semanas no exterior. O gerente aproveitou. "Fiz contato com pessoas do mundo todo e 
pude ver como o americano prioriza o estudo de casos e situações reais. Cresci como 
profissional e ser humano." 
 

 
Leia mais: 
 
Gerente garantiu aumento de 40% 
Cristiana Vieira 
 
Fato de estar fazendo aulas na PUC chamou atenção do proprietário da empresa durante 
entrevista para emprego 
 
O gerente de marketing Felipe Santi, de 27 anos, é a prova do peso que o MBA tem hoje no 
universo corporativo. O jovem executivo credita ao curso a recente mudança de emprego e o 
conseqüente aumento de cerca de 40% em seus rendimentos. Até quatro meses atrás, ele era 
analista de marketing de uma multinacional do setor alimentício. Como todo bom profissional 
que se preze, estava inquieto e à procura de novas oportunidades de trabalho. Até que surgiu 
a entrevista na Água Boa, empresa do ramo de mineração. "Eu percebi que o fato de estar 
cursando MBA chamou a atenção do proprietário. Ele queria saber como aquilo que eu estava 
aprendendo poderia ser utilizado no dia-a-dia da empresa", conta Santi. 
 
Felipe faz MBA em Gestão de Negócios de Vendas na Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (PUC-SP). Especialista em marketing, buscou o curso para entender os mecanismos e 
desvendar os segredos dos departamentos de vendas das grandes empresas. Seu objetivo era 
ajustar as estratégias de marketing com as empregadas nas vendas. 
 
Uma disciplina lhe chamou a atenção. "Temos uma matéria chamada Psicologia de Vendas. 
Nela você entra praticamente na cabeça do seu cliente. Descobri que até mesmo o jeito de 
falar ao telefone pode determinar o fechamento ou não de um negócio." Para Felipe, um bom 
programa de MBA precisa conectar a sala de aula com o ambiente do escritório. Esse foi um 
dos motivos que o levou à tradicional instituição de Perdizes. "A metodologia do nosso curso é 
voltada para o cotidiano do escritório. Discutimos em sala de aula casos e situações que serão 
aplicados na empresa já na manhã seguinte." 
 
Além do enfoque o nome PUC também foi levado em consideração no momento da escolha. "E 
como em uma faculdade. Na hora em que analisam o seu currículo e percebem que você fez o 
MBA em uma escola tradicional você será tratado de outra forma. É a lei do mercado." 
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Leia mais: 
 
Parcerias possibilitam formação no exterior 
Marcos Rogério Lopes 
 
Freqüentar módulos na Europa e nos Estados Unidos estreita laços com o mercado global e 
valoriza currículo 
 
Além de se tornar mais apto para administrar a empresa onde trabalha, o executivo brasileiro 
está encontrando nos MBAs a oportunidade de estreitar os laços com o mercado global. Por 
meio de parcerias com instituições estrangeiras, diversos cursos do País oferecem ao aluno a 
opção de módulos no exterior, onde aprende exatamente o que o resto do mundo ensina. 
 
Giselle Guimarães Ramos, de 28 anos, era gerente comercial da Brazilian Business School 
(BBS) quando resolveu fazer o MBA Executivo da instituição, há quatro anos. Completou toda 
a etapa nacional em São Paulo (o custo foi parcialmente coberto pela empresa) e não pensou 
duas vezes ao desembolsar os US$ 6 mil para estudar na University of Richmond (EUA) 
conveniada com a BBS. "O contato direto com os profissionais americanos foi essencial na 
minha formação", diz ela. 
 
Giselle é hoje coordenadora de Desenvolvimento da BBS e aconselha todos os executivos a 
passarem por sua experiência. "Ao estudar lá, os alunos brasileiros vão aprender, em inglês, o 
mesmo que os americanos. E, no fim, vão ter no currículo o nome das duas instituições de 
ensino, o que representa muito em qualquer mercado de trabalho." 
 
NÍVEL 
 
"É muito importante esse tipo de parceria porque tudo hoje é globalizado. Quem trabalha aqui 
no momento, amanhã pode estar em outro país, não há mais fronteiras", explica o 
superintendente da FGV Management em São Paulo, Paulo Lemos. As empresas, segundo ele, 
também se tornaram globais e buscam pessoas que tenham conhecimento para desafios 
globais. "E, não tenha dúvida, os executivos brasileiros são tão bons quanto os de qualquer 
lugar do mundo. E isso só é possível graças à qualidade de nossos cursos e a parcerias com 
importantes instituições de ensino do exterior." 
 
A FGV oferece aos alunos a possibilidade de aulas nos Estados Unidos (Ohio, Califórnia e 
Chicago) e na Europa (Lisboa), com programas de curta, média ou longa duração. 
 



A FIA põe à disposição de seus alunos uma série de parcerias com escolas de negócios da 
Europa, EUA e Ásia. Além do acréscimo nos estudos, o programa tem o objetivo de colocar os 
estudantes em contato com empresas de porte internacional em vários partes do mundo. 
 
Ao conhecer como se administra uma empresa no exterior, explicam os especialistas, o 
profissional brasileiro não só adquire mais informações para lidar com suas dificuldades 
imediatas, mas ganha subsídios e contatos para aprimorar as relações de sua companhia com 
o estrangeiro. 
 
CREDIBILIDADE 
 
O fato de as principais instituições de ensino do mundo estarem se voltando para o Brasil só 
aumenta a credibilidade do País no exterior e a qualidade dos executivos nacionais. Neste ano, 
a Faculdade de Informática e Administração Paulista (Fiap) assinou um acordo de cooperação 
com a Miami Dade College (MDC), que conta com 160 mil alunos e é considerada uma das 
maiores e mais importantes universidades dos Estados Unidos. 
 
A tradicional University of Pittsburgh também já se interessou pelo País e administra, por meio 
da Escola de Administração de Empresas Jose-ph M. Katz, seu Programa Mundial de MBA 
Executivo, em São Paulo. Os aprovados no exame de seleção terão contato direto com 
professores e estudantes estrangeiros, entre os quais alguns dos principais executivos do 
mundo. 
 
"Para um profissional de primeira linha, é fundamental ser exposto a um padrão de qualidade 
internacional", diz Richard Lucht, diretor da ES-PM e conselheiro da Associação Nacional de 
MBA. 
 
"Outra vantagem é que o aluno pode receber dupla certificação, aqui e no exterior, após dois 
anos e meio", explica Lucht. Os estudantes da ES-PM podem fazer a complementação do curso 
em algumas das melhores escolas de MBA do mundo, como a Florida International University, 
em Miami, e Eada, em Barcelona. 
 
* Mais informações: 
BBS (www.bbs.edu.br); 
FGV Management (www.fgv.br/fgvmgm); 
FIA (www.fia.com.br) 
Fiap (www.fiap.com.br) 
University of Pittsburgh (www.business.pitt.edu/katz/mba) 
ESPM (http://www.espm.br) 
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Bolsas dão acesso a escolas estrangeiras 
Marcos Rogério Lopes 
 
Processo de seleção de candidatos pode ser longo e instituições contam com reembolso após o 
fim do programa 
 
Mesmo quem está sem dinheiro pode continuar sonhando com um MBA no exterior. Existem 
instituições no Brasil que podem dar a força que faltava ao candidato, cobrindo parte dos 
gastos em terras estrangeiras. Uma delas é a Instituto Ling, do Rio Grande do Sul, que 
concede bolsas de US$ 10 mil a US$ 25 mil, mas solicita o reembolso depois de algum tempo. 
 
O instituto oferece, por meio do Projeto Start, bolsas parciais para os melhores cursos de MBA 
de tempo integral oferecido nos Estados Unidos e na Europa. Para concorrer, os requisitos são: 
ser brasileiro, demonstrar necessidade de recursos e já ter sido aceito pela universidade onde 
pretende ingressar. 
 



A Fundação Estudar, de São Paulo, criada em 1991 com o intuito de incentivar a formação e 
capacitação de estudantes brasileiros, já concedeu mais de 150 bolsas para cursos de MBA de 
outros países. Para concorrer ao benefício, que vai de US$5milaUS$35mil,o aluno passa por 
um longo processo de seleção, que, além de avaliar históricos escolares e outros documentos, 
testa a inteligência, a ética e o comprometimento do candidato com o futuro da própria 
fundação.  
 
Não haveria obrigação de quitar o valor obtido, mas, de acordo com o site da instituição, 
espera-se que os bolsistas "doem espontaneamente à fundação o valor original da bolsa 
recebida, depois de bem formados e bem colocados no mercado de trabalho". 
 
Outra dica, dada pelos profissionais de educação, é entrar em contato com as escolas locais do 
país onde se pretende estudar e, por meio delas, descobrir quais instituições costumam 
fornecer bolsas a alunos estrangeiros. Para a tradicional Universidade de Harvard, por 
exemplo, a Harvard Alumni Club financia parte de vários cursos de MBA da instituição. 
 
* Mais informações 
www.estudar.org.br, 
www.institutoling.org.br e 
www.hbs.edu/mba/admis-sions/financialaid.html 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 27 jun. 2008, Especial MBA, p. 1-24. 


