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Enquanto a Insead lidera, as outras vão atrás. Atualmente, os programas de MBA de um ano 
estão ganhando importância e qualidade na Europa e na Ásia. Em 2004, apenas seis 
programas desse tipo foram classificados entre os 50 melhores no ranking mundial elaborado 
pelo "Financial Times". Em 2009, porém, 15 dos 50 melhores programas são de 12 meses ou 
menos e a Insead ainda ministra o programa mais curto de todos, de 10 meses. Enquanto os 
programas mais rápidos são normais na Europa, as escolas de negócios dos Estados Unidos 
têm demorado para adotar o modelo. Isso porque há pouca demanda, segundo afirma Tom 
Robertson, reitor da Wharton School da Universidade da Pensilvânia. "O mercado nos EUA é de 
dois anos", afirma.  
 
Mas outros não estão tão convencidos disso. Quando Robert Sullivan entrou para a recém-
formada Rady School da Universidade da Califórnia em San Diego, ele esperava estabelecer 
um programa de um ano, mas foi reprimido pelo sistema da universidade. Seu ponto de vista 
é direto. "Ninguém jamais disse que é preciso dois anos para se tornar um líder." Ele acredita 
que há uma razão específica para o apego das faculdades americanas ao programa mais 
longo: "Se você muda para um MBA de um ano, isso afeta o modelo de receitas", diz. 
 
Sullivan acredita que algumas das melhores faculdades dos EUA em breve estarão oferecendo 
programas de um ano, em período integral. Stanford e a MIT Sloan já ministram programas 
assim. Ele afirma que os cursos de MBA de dois anos estão sendo direcionados para 
estudantes mais jovens. Este ano na Harvard Business School, por exemplo, 47% dos novos 
alunos conseguiram seus bacharelados nos últimos três anos. Em comparação, a idade média 
dos alunos da Insead é de 29 anos. 
 
Há poucas evidências de que os recrutadores têm preferência pelos programas de dois anos, 
segundo afirma Suni Chopra, reitor interino da Kellog School da Northwestern University, que 
tem um MBA de um ano e outro de dois. Na verdade, como aqueles que fazem um programa 
mais curto são aqueles que querem "acelerar a carreira", eles são mais focados e demonstram 
uma experiência maior, afirma Chopra. Na Thunderbird, do Arizona, também são ministrados o 
programa de um ano e o modelo mais tradicional. "Os empregadores não diferenciam entre os 
dois", afirma Kay Keck, vice-presidente dos programas de período integral. 
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