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Muitos trabalhadores ambiciosos que precisam de um MBA para vitaminar a carreira se veem 
sem ter como pagar e, muito menos, deixar o emprego para estudar. 
 
A solução? Muitos estão se voltando para programas que permitem obter o diploma em meio 
período, geralmente a uma fração do custo. 
 
Veja o caso de Marco André. Ele sabia que se quisesse alcançar seu sonho de administrar 
empresas e trabalhar em outros países precisava conseguir um MBA. Mas deixar a carreira de 
lado durante dois anos para frequentar um curso tradicional seria um sacrifício grande demais. 
Então André, diretor de gerenciamento de produto de uma empresa de tecnologia em Portugal, 
optou pelo curso de um ano da Esade em Barcelona. 
 
O MBA propiciou a mudança que ele buscava: depois de se formar, em abril, conseguiu um 
emprego de gerente de planejamento de marketing na Procter & Gamble Co. em Madri. "Num 
determinado momento, o tempo extra simplesmente não acrescenta nada", disse André. "Você 
pode aprender tudo perfeitamente num período mais curto. Hoje em dia, gastar dois anos pela 
oportunidade é um preço alto demais." 
 
Os cursos de MBA de qualificação acelerada, que duram entre 10 e 15 meses, existem há 
décadas e são o tipo mais comum na Europa e no Brasil. Embora esses cursos sejam muito 
mais raros nos Estados Unidos, estão se tornando cada vez mais atraentes - especialmente 
para estudantes mais maduros, cada vez menos dispostos a passar dois anos fora do mercado 
de trabalho. 
 
Raramente esses programas são avaliados por terceiros, em parte porque são menos 
onipresentes que os de dois anos. No mundo todo, cerca de 90 das faculdades credenciadas 
para oferecer MBA têm versões aceleradas, mas muitas só criaram essa opção recentemente. 
 
Mas a popularidade crescente e o alcance desse curso acelerado motivaram o Wall Street 
Journal a investigá-lo mais de perto. Para mensurar a qualidade desses cursos, juntamente 
com a satisfação dos estudantes e ex-alunos, o WSJ, em colaboração com a firma de pesquisa 
Management Research Group e técnicos da Critical Insights, entrevistou as turmas que se 
formam este ano e as que se formaram dois anos antes em 48 universidades. Só analisamos 
escolas que já formaram quatro ou mais turmas com 12 estudantes ou mais. Ignoramos as 
faculdades cujos estudantes tinham pouca ou nenhuma experiência de trabalho. O universo da 
pesquisa é de 1.361 formandos e 735 estudantes. Perguntamos de tudo aos estudantes, desde 
qual é a flexibilidade do programa a como são os serviços de orientação profissional. E 
questionamos os ex-alunos sobre a utilidade real do curso em suas carreiras e até que ponto o 
diploma os protegeu durante a recessão. 
 
O resultado é o primeiro ranking da história do WSJ sobre cursos de MBA acelerados. O 
ranking conta com nove escolas europeias, cinco americanas e uma na América Latina. A 
ausência de algumas escolas menores, pouco conhecidas - juntamente com universidades 
maiores que não oferecem o curso acelerado a um tempo razoável - pode ficar evidente no 
momento. Mas, à medida que o curso ganha espaço, certamente que mais escolas entrarão na 
lista. 
 
No topo do ranking estão três escolas europeias com forte tradição de oferecer cursos 
respeitados. A número 1 é a Escola de Administração de Madri, Espanha, elogiada por 
estudantes e ex-alunos pela diversidade do corpo discente e pelas oportunidades de contatos. 
Na Suíça, o rigoroso programa de 11 meses da IMD, voltado à formação de líderes, está em 
segundo lugar. A Faculdade de Administração Cranfield, do Reino Unido, que incentiva uma 
atmosfera de cooperação em equipe, é a terceira da lista. A Escola de Administração Kellogg, 
da Universidade Northwestern, e a Escola F.W. Olin de Pós-Graduação em Administração, da 
Faculdade Babson - ambas nos EUA -, encerram a lista das cinco melhores escolas desse 
segmento. 



 
A única faculdade latino-americana é a IAE Business School, de Buenos Aires, em oitavo lugar. 
 
Essas escolas se destacam pelo currículo sólido e dose saudável de exposição internacional. As 
melhores escolas também cultivam relacionamentos com empresas locais e mundiais, dando 
aos estudantes a chance de trabalhar em projetos reais.  
 
No IE, de Madri, estudantes e formandos dizem que a intensidade do programa vem do fluxo 
constante de trabalhos de faculdade, assim como os laços estreitos com os colegas de sala. 
Eles dizem que se beneficiaram dos programas adicionais da escola, como o Venture Lab, uma 
competição que premia os estudantes com o capital inicial para abrir uma empresa. Já na IMD, 
o volume de dever de casa se aproximava do ritmo de um trabalho de verdade - isto é, de 
verdade no mundo em que trabalhar cem horas por semana é considerado normal. 
 
O principal fator motivador do MBA acelerado, disseram os entrevistados, é a capacidade de 
voltar ao mercado de trabalho mais rapidamente - mais de 82% dos estudantes disseram que 
esse é o principal motivo para eles. Quando se trata de escolher a faculdade, estudantes e 
formandos citaram a reputação (92% disseram que é fundamental e 43% disseram que é o 
fator mais importante a ser considerado) e o foco internacional (74% disseram que é crucial e 
15% declararam que esse fator está no topo da lista de prioridades deles) como os principais 
critérios. 
 
As escolas avaliadas também preparam os formandos para obter empregos bem remunerados 
e se destacar num cenário empresarial globalizado, segundo estudantes e formandos. E a 
maioria dos entrevistados diz que recrutadores e gerentes dão aos diplomas acelerados o 
mesmo peso que os cursos de dois anos. 
 
Os cursos fora dos EUA geralmente se preocupam em selecionar candidatos de vários países e 
indústrias diferentes. Algumas escolas exigem que os candidatos já cheguem ao campus 
bilíngues. 
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