
Associação cria requisitos mínimos 
 
Fazer MBA hoje em dia está na moda. A sigla é a palavra da vez dos recrutadores de 
executivos há algum tempo e o resultado dessa valorização pelo mercado de trabalho foi a 
proliferação de cursos de pós-graduação que levam esse nome no Brasil. Mas, que curso pode 
ser considerado um MBA, afinal? Que a sigla significa Master in Business Administration ou, em 
português, Mestrado em Administração de Negócios, todo mundo sabe, mas o conceito inicial 
do curso, os requisitos mínimos e as características que o diferenciam de uma pós-graduação 
lato sensu ainda não são conhecidas por muitos estudantes.  
 
A confusão, em parte, acontece por causa das adaptações que o mercado brasileiro de 
educação fez no conceito original da sigla. Isso porque, há 101 anos atrás, quando a Harvard 
University criou o primeiro curso desse tipo do mundo e deu origem à Harvard Business 
School, a ideia era fornecer um mestrado que capacitasse os gestores de negócios a enfrentar 
crises como a que aconteceu em 1907, uma espécie de pânico causado pelo sistema bancário. 
Para isso, era preciso um curso que abrangesse todas as disciplinas ligadas à administração de 
empresas, sem priorizar um ou outro assunto.  
 
Ou seja, a proposta não era fornecer uma especialização, e sim uma visão genérica do mundo 
dos negócios. Além disso, o curso exigia bastante dedicação do estudante, em tempo integral.  
 
Em Harvard, essas características foram mantidas até os dias de hoje mas, desde que o curso 
foi trazido ao Brasil, o conceito americano foi gradativamente deixando de ser seguido à risca. 
Antes disso, a principal diferença entre um MBA e uma pós-graduação lato sensu era que esta 
última, além de ter menor carga horária, visa especialização em uma determinada área, 
enquanto um MBA, obrigatoriamente, seria um curso mais genérico na área de negócios. No 
entanto, Ministério da Educação (MEC), que regula o setor no Brasil, não diferencia as regras 
do MBA das dos cursos lato sensu. Ambos têm as mesmas exigências determinadas pelo 
Ministério da Educação para a pós-graduação convencional e, por isso, há uma certa facilidade 
em dar essa nomeação para os cursos.  
 
Por esse motivo, apesar de não ter força regulatória, surgiu no mercado uma associação com o 
objetivo de estabelecer regras para que um curso seja denominado de MBA, a Associação 
Nacional de MBA (Anamba). "Não temos poder de lei mas alertamos o mercado", diz Luca 
Borroni, diretor acadêmico do Ibmec-SP e ex-secretário executivo da Anamba - ele passou o 
cargo para Adarberto Fisherman, da Fundação Instituto de Administração (FIA).  
 
Exigências  
 
Dentre os requisitos ditados pela associação estão mínimo de 480 horas de aula - enquanto 
para pós-graduação lato sensu o número é de 360 horas - sendo que 360 delas devem 
contemplar uma lista de nove áreas de conhecimento, entre elas teorias econômicas, 
marketing, estratégia, tecnologia da informação, gestão de pessoas e outras.  
 
"A vocação do curso é ser generalista. Um curso que é focado só em marketing, por exemplo, 
não é MBA", opina Borroni. "Selecionamos padrões mundiais para chegar às exigências da 
Anamba e cada curso das instituições de ensino associadas é submetido aos membros da 
associação".  
 
No total, são seis escolas associadas desde a fundação da entidade, em 2004: Ibmec São 
Paulo, BSP Business School, ESPM, Escola de Administração da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul e KATZ Graduate School of Business, University of Pittsburgh (São Paulo).  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 24, 25 e 26 abr. 2009, Escola de Negócios e 
MBAs, p. F1-F4. 


