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Antes de optar entre MBA, mestrado ou cursos breves é preciso avaliar pontos fracos 
 
Escolher que tipo de curso atenderá melhor às suas necessidades é outra decisão importante, 
dada a ampla oferta de cursos de diversos gêneros e duração (Confira na tabela ao lado). 
Fazer um MBA numa escola renomada é boa escolha para quem tem pouca experiência 
gerencial, segundo os especialistas. 
 
"Trata-se de um curso que oferece ampla visão sobre todos os aspectos relacionados à gestão 
de um negócio", diz o diretor de Educação Executiva do Instituto de Ensino e Pesquisa 
(Insper), Luca Borroni. Para ele, daqui em diante o mercado passará a se guiar por esse fator 
na hora de selecionar um gestor. Para o diretor-acadêmico da Fundação Instituto de 
Administração (FIA), Adalberto Fishmann, o MBA é o curso mais adequado para quem quer se 
capacitar para gerenciar. 
 
Para quem já possui um curso do gênero no currículo e ainda assim quer se aprofundar mais, 
a opção seria um mestrado ou doutorado. No entanto, como esses cursos são de longa 
duração e têm uma carga horária muito extensa, muitas vezes não é possível cursá-los e 
trabalhar ao mesmo tempo. 
 
MESTRADO PROFISSIONAL 
 
Sendo assim, a opção mais indicada para quem quer um aprofundamento maior que o do MBA, 
mas não quer ficar anos fora do mercado é o mestrado profissional. "É um curso procurado por 
quem quer cruzar a fronteira entre o lato sensu e stricto sensu sem se desligar do mercado de 
trabalho", diz o coordenador de Mestrado Profissional da Escola de Economia e Finanças da 
Fundação Getúlio Vargas (EESP/FGV), Paulo Gala. Ele diz que a procura por esses cursos tem 
aumentado nesses tempos de incerteza. "Quando o Brasil retomar seu ritmo de crescimento 
serão demandados profissionais com ' formação mais sólida e o mestrado profissional oferece 
isso", explica o coordenador. 
 
Mas, se após o profissional rever suas capacidades a conclusão for a de que as deficiências em 
sua formação são muito específicas, um curso de curta duração pode ajudar também. 
 
Esses programas geralmente vêm para reduzir deficiências que surgem à medida que o 
mercado evolui. Cursos voltados para temas inerentes à nova dinâmica mundial dos negócios, 
como os de recuperação de empresas e os focado na sistemática dos processos de fusão e 
aquisição, oferecidos pelo Insper, são exemplos de cursos breves que podem servir para quem 
quer se reciclar. 
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