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- Melhores MBAs no Brasil avaliou
88 escolas, que inscreveram 269
cursos em todo o país. O número é um recorde — 28% maior que o do
ano passado — e mostra a importância
da pesquisa, que é a principal referência em educação executiva no país. Conduzido pela equipe da revista você S/a
com o suporte da Nielsen, o estudo avaliou a qualidade dos cursos, a duração e
os recursos tecnológicos que cada instituição oferece aos alunos. A menção das
escolas por diretores de recursos humanos de grandes empresas, que também
são convidados a responder à pesquisa,
é outra forma de validar o ranking que
apresentamos. Tudo isso compõe a nota total dos MBAs e contribui para a formação do índice de Qualidade Acadêmica (IQA), apontado no ranking final.
A pesquisa revelou que mais alunos
estão pagando pelo curso. Hoje, seis em
cada dez profissionais bancam um MBA,
ante 52% em 2007. Sinal de que cada vez
mais pessoas tomam as rédeas do próprio
desenvolvimento. O investimento dos
alunos se reflete em aumento salarial na
maior parte dos casos. Neste ano, os contemplados foram 61% dos que concluíram
o curso, ante 58% no ano passado.
Esses números foram colhidos com
as respostas de mais de 5 ooo alunos e
ex-alunos das escolas inscritas, que participaram da pesquisa online. Para fazer
parte do ranking, a instituição inscreveu programas com mais de 360 horas
de duração, realizados no Brasil e credenciados pelo Ministério da Educação.
Após essa fase, foram escolhidas também as melhores escolas de negócios do
país, entre as que classificaram ao menos três cursos em três categorias diferentes entre as avaliadas (finanças, tecnologia da informação, recursos humanos, marketing, MBA Executivo e mestrado profissional). As quatro colocadas
entre as melhores escolas de negócios
você vê ao lado. O ranking geral dos cursos você confere nas próximas páginas.

Jeitão internacional
A escola de administração da Fundação Getulio Vargas de
São Paulo tem o primeiro curso entre os MBAs Executivos
e é também a melhor escola de negócios do país. Com
um programa de intercâmbio, a instituição envia alunos para 53 escolas
de administração de todo o mundo, para um semestre ou um ano letivo.
Além disso, ê uma das poucas escolas no mundo reconhecida por três
instituições internacionais que reúnem escolas de administração: a
americana AACSB, a inglesa Amba e a Equis, que credencia escolas
européias. Além disso, a FGV Eaesp tem 20 núcleos de disseminação
de conhecimento, ou seja, centros que divulgam estudos e reúnem
profissionais especializados em diversas área da economia.

2° lugar
FUNDAÇÃO DOM CABRAL - MINAS GERAIS

Excelência na pratica
A regra número l na Fundação Dom Cabral, em Nova Lima CMG), é que
todo o conhecimento gerado em seus programas seja aplicável e útil aos
executivos e as empresas para as quais eles trabalham. Esse princípio
norteia a programação dos professores, as decisões administrativas
e é, sem dúvida, um dos segredos do sucesso da FDC. Não por acaso,
80% dos 2 300 alunos que passaram pelo MBA empresarial nos últimos
dez anos eram diretores ou gerentes. O intercâmbio com o mercado é
reforçado por núcleos de estudos temáticos, patrocinados por grandes
corporações. Universidades como Kellogg, nos Estados Unidos, e Insead,
na França, fazem parte de seus intercâmbios.

3 lugar
FIA - SÃO PAULO

Networking do conhecimento
Entre as qualidades mais citadas por quem tem aula lá está a atualidade
dos temas. A globalização está presente em todo o curso. O tempo
inteiro, prepara-se os alunos para trabalhar com culturas diferentes,
uma das características buscadas pelos profissionais de recursos
humanos que procuram gente nas salas de aula da FIA. O processo de
seleção, considerado rígido pelos alunos, seleciona criteriosarnente os
alunos em cada classe, para que a troca de experiências e o networking
realmente funcionem como ferramenta de conhecimento.
4-°- lugar
IBMEC SÃO PAULO

Gente do mercado
Classificado com os cursos de MBA Executivo, Finanças e Marketing, o
Ibmec São Paulo tem seus programas certificados pela Amba, entidade
internacional de classificação de MBAs. Muitos de seus professores são
executivos do mercado. A escola promove viagens regulares ã Universidade
Harvard, nos Estados Unidos, para troca de experiências com os professores.
Suas salas de aula estão entre as mais modernas do Brasil e a escola tem
um centro de orientação profissional a serviço dos alunos.

As escolas costumam conceder
descontos sobre o valor total do
curso quando pago à vista. O abatimento varia, mas muitos giram
em torno dos 12%. Avalie se esse desconto é vantajoso comparando-o com os rendimentos de
seus investimentos pelo mesmo
período do pagamento das mensalidades. Não se esqueça, nesse cálculo, de excluir as taxas de
administração dos fundos e os
impostos cobrados sobre aplicações financeiras. Outra opção é negociar prazos e descontos com as próprias escolas na
hora da matrícula. Se você conta com remuneração variável ou
ganhos de aplicações financeiras, uma alternativa é propor à
instituição pagamentos trimestrais ou semestrais. Quitar o curso em menos vezes, com desconto, ou fazer parcelas maiores e
com maior intervalo entre elas,
pode ser uma saída para manter seus investimentos.

Se o objetivo é encontrar uma
maneira de esticar os prazos de
pagamento e diminuir o valor
das mensalidades, pode-se recorrer a linhas de crédito destinadas à educação por grandes
bancos. Na Caixa Econômica Federal, por exemplo, o aluno pode tomar de 1000 reais a 30 000
reais, conforme sua capacidade de pagamento e o valor do
curso. É possível pagar em até
36 meses, com débito em conta
corrente e taxa de juro de 2,61%.
No Banco Real, o prazo é o mesmo e até 100% do curso pode ser
financiado, com carência de 90
dias para o vencimento da primeira parcela. Há exigência, porém, de que o candidato comprove renda mínima de 3 000 reais.
Outro banco que financia pósgraduação é o Bradesco, também
com prazo de 36 meses e juro de
2,6% ao mês. O limite de financiamento é de 40 000 reais, com
entrada de 30%.

Para conseguir uma bolsa de estudo para o MBA é preciso fazer
por merecer, tanto nas entidades
públicas quanto na empresa. "As
companhias passaram a concentrar seus recursos destinados a
financiar MBA em um número
menor de funcionários, por isso
o subsídio, hoje, costuma ser menor do que no passado", diz Marco
Quege, diretor-geral da Business
School São Paulo. Por esse motivo, muitas organizações realizam
processos de seleção com provas
e entrevistas, além da avaliação
dos chefes de quem se candidata
a uma bolsa paga pela empresa.
É possível ainda conseguir subsídio do governo, o que não é fácil.
A Capes, entidade do Ministério
da Educação, mantém o Programa de Suporte à Pós-Graduação
de Instituições de Ensino Particulares (Prosup) em parceria com
as universidades. Os critérios de
escolha variam para cada curso,
mas nem todos estão incluídos.
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