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As modas surgem e desaparecem no ensino, mas uma tendência que deverá crescer é o 
mestrado em administração. Criado para proporcionar conhecimentos a alunos que vão se 
formar em engenharia, ciências ou artes, ele está se transformando rapidamente em uma 
qualificação obrigatória para bacharelandos ambiciosos. A iniciativa tem dois benefícios: adia o 
momento em que os estudantes terão de procurar um emprego; e, quando esse dia chegar, 
eles estarão melhor qualificados. "Ele complementa qualquer área e torna você competitivo 
para quando entrar no mercado de trabalho", afirma Susan Roth, diretora do programa de 
mestrado em ciências da Cass Business School da City University de Londres.  
 
Na verdade, a recessão apenas acelerou uma tendência que já era evidente há décadas na 
Europa, onde os estudantes sempre fizeram uma combinação de bacharelado e mestrado. No 
entanto, uma decisão da União Europeia que separou os graus de bacharelado e mestrado, 
abriu um novo mercado. Como resultado, 63% das escolas que oferecem mestrados em 
administração reportaram um aumento das inscrições este ano, segundo o Graduate 
Management Admission Council, órgão responsável pelos testes de admissão. Thierry Grange, 
reitor da Grenoble École de Management, no Sudeste da França, diz que embora as matrículas 
tradicionalmente aumentem em épocas de crise, o crescimento este ano está bem maior que 
nas recessões anteriores. 
 
Grande parte desse aumento virá de novos programas, uma vez que nos últimos três anos as 
universidades têm aberto cursos para tentar equiparar a oferta com a demanda. Instituições 
importantes do Reino Unido como Cambridge e a London Business School (LBS), além das 
universidades da Columbia Britânica e Western Ontario do Canadá, já reconheceram o 
potencial desses diplomas e aprovaram os programas. Na LBS, que abriu este ano sua 
primeira turma de mestrado em administração, foram mais de 5 mil consultas e 400 inscrições 
para as 100 vagas disponíveis, segundo Julia Marsh, diretora-executiva do programa.  
 
Mas as matrículas não são baratas. Em uma escola de prestígio como a HEC Paris, somente as 
taxas chegam a quase € 21 mil, mais os custos adicionais de dois anos de acomodações e 
despesas de sustento. O programa de um ano da London School of Economics and Political 
Science (LSE) tem taxas de mais de 18 mil libras e o recém-lançado programa da LBS custa 
quase 22 mil libras. Nas maiores escolas há uma evidência clara de que essas taxas são 
justificadas. Três anos após a formatura, os ex-alunos da HEC Paris chegam a ganhar mais de 
US$ 72 mil por ano, enquanto que na LSE este número é de mais de US$ 71 mil. Os salários 
médios dos diplomados pelos 50 maiores programas do mundo - incluindo faculdades da China 
e Taiwan - são de US$ 53 mil, com as taxas médias desses programas na casa dos US$ 12 mil. 
 
Apesar dos efeitos da recessão sobre seu distrito financeiro, Londres continua atraindo os 
alunos de mestrado. A LSE, classificada em quarto lugar no ranking deste ano do "Financial 
Times" das melhores escolas de negócios, registrou um aumento de 47% nas inscrições para 
seus dois programas de mestrado de um ano. "Nunca houve tantos alunos querendo trabalhar 
no setor financeiro. Sempre haverá necessidade da atividade bancária", diz Roth, da Cass 
Business School. 
 
Um fator de diferenciação entre os cursos é a necessidade ou não de um conhecimento prévio 
sobre negócios ou economia. Na LSE, por exemplo, há um programa de dois anos elaborado 
para alunos com formação em artes, enquanto os programas de um ano são reservados para 
aqueles "com uma base quantitativa", como engenharia, ciências ou economia, afirma David 
de Meza, diretor dos programas de um ano da LSE. Do mesmo modo, o curso de mestrado em 
administração da Queen's School of Business do Canadá exige que os candidatos tenham 
completado um programa de bacharelado em administração e economia. 
 
Enquanto a Europa e o Canadá abraçaram os mestrados, nos Estados Unidos, onde o MBA é o 
programa de administração dominante, a qualificação ainda é evitada. Mas onde os cursos 
existem, são populares. Na Thunderbird School of Global Management no Arizona, o reitor 
Angel Cabrera diz que seu mestrado em administração é o programa mais popular em oferta e 



na Universidade de Rochester o reitor Mark Zupan afirma que este é o programa que mais vem 
crescendo. 
 
Um dos motivos da contínua popularidade dos MBAs nos EUA é a decisão das maiores 
instituições de ensino, como a Harvard Business School, de reduzir os níveis de idade e a 
experiência de trabalho dos alunos que estão entrando. Nas novas turmas, 47% dos alunos 
conseguiram o bacharelado nos últimos três anos. Na Europa, porém, os inscritos nos cursos 
de MBA têm uma experiência de trabalho de pelo menos três anos. Desse modo, os dois 
programas são bem diferentes, afirma Jeanette Purcell, presidente da Association of MBAs. "No 
mestrado em administração, a ênfase está no conhecimento e na teoria. No MBA, as pessoas 
estão trazendo suas experiências para a sala de aula", afirma. 
 
Segundo Purcell, cerca de 90% dos programas de mestrado em administração são realizados 
em período integral. No entanto, a Warwick Business School do Reino Unido anunciou que a 
partir do ano que vem pretende oferecer uma versão online de seu curso. O programa de dois 
anos será voltado para estudantes "que estão imersos na internet 2.0", afirma Michael 
Shulver, professor assistente sênior da escola.  
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