
Cuidado
com o MBA pirata
É preciso ficar atento na hora de
escolher o seu Master Business
Administration - algumas
pós-graduações batizadas com a
prestigiada sigla estão longe de
alcançar os padrões internacionais

Mercado de trabalho mais exigen-
te, necessidade de atualização ou mesmo de
aperfeiçoar a formação acadêmica. Sejam
quais forem os motivos, ter um certificado de
Master Business Administration no currículo
tornou-se indispensável. Tanto que a procura
por cursos de MBA tem sido enorme. O
Instituto de Pesquisa e Ensino (Insper), por
exemplo, matriculou, em 2008,1.697 estudan-
tes dispostos a pagar R$ 54 mil por um curso
cuja carga horária pode variar entre 500 e
600 horas. A cada ano, surgem novos MBAs.
Ótimo para os profissionais? Nem tanto.

No Exterior há critérios bem
definidos para que o curso seja
reconhecido como MBA

Além do tradicional MBA, similar aos exis-
tentes nos Estados Unidos e na Europa, há
também algumas pós-graduações batizadas
com a prestigiada sigla sem, no entanto,
alcançar os padrões internacionais.

O MEC não criou nenhuma regulamenta-
ção específica para o-Master Business
Administration, o que explica a profusão de
pós-graduações. No Exterior, há critérios
bem definidos para que o curso seja reconhe-
cido como MBA. Primeiro, a proposta deve
ser o desenvolvimento de executivos que ocu-
pem cargos com poder de decisão há pelo
menos três anos; a carga horária não pode ser
inferior a 440 horas e 75% do corpo docente
tem de ter mestrado ou doutorado - este últi-
mo é obrigatório para pelo menos 30% dos
professores. A pergunta é:que diferença faz,
na prática, cursar uma pós ou um MBA? A
explicação é simples: sem observar critérios
como propósito, currículo e corpo docente, o
aluno pode estar investindo tempo e dinheiro
num curso que não seja o mais indicado para
sua necessidade.

"No caso do MBA, como o próprio nome
diz, estamos falando de um mestrado. Quem
não estiver aí com dez ou 12 anos de experi-
ência profissional, deve optar por uma pós-
graduação", explica o diretor acadêmico de
pós-graduação do Insper, Irineu Gianesi. De
acordo com ele, enquanto a média de idade
dos pós-graduandos está na casa dos 25, 26
anos, nos cursos de MBA a faixa etária gira
em torno dos 32, 34 anos. "Não se trata de
dizer que um tipo de curso é melhor do que
o outro, e sim de encaminhar o profissional
ao que é mais indicado ao momento profis-
sional que ele vive." 
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