
Cursos de MBA aliam conhecimentos teóricos de administração
à prática e ajudam no aprimoramento da gestão

Muitos empresários, diretores e gerentes
de empresas estão voltando às salas de aula. A
maior procura é por cursos de Master in Bu-
siness Administration (MBA), pós-graduação
lato sensu que alia conhecimentos teóricos de
administração, marketing e finanças à prática
dos negócios. Os MBAs têm duração média
de dois anos e exigem dedicação, estudo e
um investimento que pode variar de R$ 5 mil
a R$ 300 mil. Além de ser um diferencial no
currículo, o MBA pode auxiliar o executivo a
implementar uma gestão mais eficiente.

Pesquisa realizada pelo Instituto Data-
folha com 200 profissionais da Grande São
Paulo que fizeram MBA nos últimos três
anos mostrou que 77% dos entrevistados
acreditam que o curso ajudou na elabora-
ção de estratégias, 70% crêem na execução

de projetos e 72% acham que os contatos
profissionais estabelecidos no período fo-
ram úteis nos negócios. Segundo o estudo,
a maior parte das pessoas que cursam MBA
já trabalha na área de gestão, 49% exercem a
função de gerente e 23% a de coordenador,
e o curso mais procurado é o de gestão de
negócios. A instituição mais lembrada pelos
entrevistados foi a Fundação Getulio Vargas
(FGV), presente em 25 estados brasileiros
e no Distrito Federal e uma das primeiras a
oferecer MBA no Brasil. "A FGV está entre as
melhores do País porque nos nossos cursos
o aluno tem que estudar muito para passar.
Assim, ele dedica seu tempo ao MBA e isso
traz resultados nos negócios", afirma Paulo
Lemos, superintendente de educação conti-
nuada da Fundação Getulio Vargas.

Lemos conta que, quando a instituição
começou a oferecer os cursos, a maior parte
dos estudantes era formada em administra-
ção, mas nos últimos anos o perfil dos alunos
está mudando. Isso porque tem crescido a
procura por profissionais de engenharia e
informática que atuam na área de gestão e
por médicos e dentistas que querem mon-
tar suas clínicas. "São pessoas que sentiram
a necessidade de vir fazer um curso de es-
pecialização porque estão trabalhando em
setores que exigem conhecimentos em mar-
keting, finanças e gestão, e não aprenderam
isso na faculdade, ou porque querem montar
a própria empresa", explica.

Com o aumento na demanda por MBAs
as escolas de negócios passaram a diversifi-
car as opções de cursos. Hoje, além dos tra-



dicionais MBAs de gestão e finanças, há uma
ampla oferta em áreas como comunicação,
direito e gestão ambiental. A Trevisan Escola
de Negócios, que oferece MBA há 10 anos,
investiu em segmentos como varejo bancá-
rio, gestão em marketing esportivo, executi-
vo de seguros e gestão de marcas. Para Olavo
Henrique Furtado, coordenador de pós-gra-
duação e de MBA da Trevisan, o aumento no
número de opções de MBA é uma tendência
de mercado. "A formação profissional está
ficando cada vez mais customizada e os cur-
sos precisam ser formatados de acordo com
as necessidades dos alunos. Um MBA em
agronegócios tem que ter um perfil comple-
tamente diferente na capital de São Paulo de
outro oferecido no interior do estado por-
que são universos diferentes", afirma.

A Trevisan investe também em MBAs pre-
mium com dupla titulação em que os alunos
fazem uma parte do curso de 480 horas/aula
no Brasil e outra no exterior. O módulo re-

alizado fora do País é montado pela Trevisan
de acordo com as necessidades do aluno. Os
destinos mais procurados são Europa, Estados
Unidos e Canadá, e os custos para fazer um
MBA premium podem passar de R$ 50 mil.

Ordem é pesquisar

Não há um levantamento de quantos cur-
sos de MBA existem no Brasil, porém a esti-
mativa é de que passem de 30 mil. Como se
enquadram na categoria de pós-graduação
lato sensu, eles não são avaliados pela Coor-
denação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes) do Ministério da Edu-
cação. Em meio a tantas opções, especialis-
tas orientam os candidatos a buscarem mais
informações sobre a escola, o corpo docente
e até mesmo conversar com ex-alunos da ins-
tituição antes de escolher onde estudar. Para
Fernanda Pomin, sócia-diretora da Korn/
Ferry responsável pela prática de leadership

e talent Consulting, o candidato deve fazer a
escolha pensando sempre em quais são os
objetivos que ele quer atingir para a sua car-
reira. "A rede de relacionamentos que será
construída durante o curso pode abrir mui-
tas portas. Por isso, antes de ingressar num
curso, o interessado deve buscar o máximo
de informações sobre ele."

No Brasil há um movimento do próprio
mercado para regular o setor. A Associação
Nacional de MBA (Anamba), criada em 2004,
é uma entidade que reúne 12 escolas de ne-
gócios e trabalha para estabelecer padrões de
excelência aos cursos de MBA no País. Para
ser considerado um curso de qualidade pela
Anamba, o MBA deve ter no mínimo 480 ho-
ras/aulas presenciais, abranger conceitos de
finanças, marketing e planejamento, e pelo
menos 75% dos professores do curso devem
ter título de doutorado. "Esses professores
têm que ter uma experiência profissional sig-
nificativa. O professor tem que ser alguém



que produza conhecimento com uma certa
regularidade e que esteja constantemente
escrevendo livros e artigos", afirma Armando
Dal Colletto, conselheiro da Anamba.

Olho vivo

Ele explica que a maior parte dos cursos
oferecidos no Brasil não segue esses padrões
e por isso nem tudo o que é oferecido como
MBA é de fato um Master in Business Admi-
nistration. "Tem escola que está chamando
cursos indevidamente de MBA e isso con-
funde o público. Parece que o MBA virou
uma palavra mágica." Para o conselheiro
da Anamba, outro problema é que as insti-
tuições de ensino costumam aceitar recém-
formados nos cursos e isso pode prejudicar

o rendimento das aulas. Ele afirma que é im-
portante que as escolas de negócios façam
uma seleção rigorosa dos candidatos e que
só aceitem profissionais experientes que te-
nham mais de cinco anos de carreira. "A sala
de aula é uma grande troca de experiência
entre os alunos e o professor e é onde se es-
tabelece também o networking." A Anamba
recomenda 17 cursos de seis instituições de
ensino brasileiras. O curso de MBA executi-
vo da Business School São Paulo (BSP) é um
dos indicados. Além de atender aos critérios
de qualidade da Anamba, a BSP tem outros
diferenciais. Tem a única biblioteca ISO 9000
do Brasil, é referência em MBAs em inglês e
em cursos com dupla titulação.

Uma alternativa é fazer um MBA no ex-
terior, mas isso requer do candidato muito

estudo e um investimento que pode chegar
a R$ 300 mil. Se a escolha for fazer o curso
nos Estados Unidos, onde os primeiros MBAs
surgiram, o executivo deve estar preparado
para deixar de trabalhar por dois anos - isso
porque a maior parte dos MBAs oferecidos
no país é em tempo integral. Segundo David
Butler, professor e coordenador da Univer-
sity Preparations Services (UPS), instituição
que prepara candidatos para as provas de
seleção de MBAs estrangeiros, os cursos
norte-americanos são mais práticos que os
oferecidos no Brasil porque aproximam mais
o aluno do mercado de trabalho. "Um dos
diferenciais do MBA fora é o networking. Lá
é comum os alunos de MBA fazerem estágios
durante as férias de verão em grandes corpo-
rações", afirma Butler.



O professor, que já preparou mais de
300 alunos para os testes de seleção de
MBAs nos Estados Unidos, conta que a
maior parte dos interessados nos cursos
da UPS é de profissionais que trabalham
no sistema financeiro - tanto funcionários
de bancos como grandes investidores - e
filhos de grandes empresários que estão
se preparando para assumir os negócios
da família. Os cursos ministrados por Bu-
tler são individuais, têm duração média de
cinco meses e são preparados de acordo
com a necessidade de cada aluno. As aulas
incluem preparação para os testes cobrados
pelas universidades norte-americanas, en-
tre eles o TOEFL (teste de inglês como lín-
gua estrangeira que avalia a compreensão
di) idioma), o GMAT (teste para admissão

em escolas de negócios norte-americanas),
e os Applications, que são os formulários
de matrículas das universidades america-
nas em que o aluno é obrigado a explicar
em inglês o que o levou a optar por uma
determinada carreira e falar sobre sua vida
escolar e profissional. Para ser admitido em
uma escola nos Estados Unidos é preciso
ainda apresentar cópia do histórico escolar
juramentado, duas cartas de recomendação
e comprovar ter no mínimo três anos de ex-
periência profissional.

Para conseguir o visto de estudante é
necessário que o candidato comprove ao
Consulado dos Estados Unidos ter cerca de
US$ 150 mil para pagar o curso e as despesas
com moradia, alimentação e transporte. Bu-
tler explica que entre os seus alunos há casos

em que os estudos fora do país são pagos
por multinacionais, mas a maior parte faz o
MBA com os custos pagos pela própria famí-
lia. "Eu costumo dizer que o MBA no exterior
é um luxo, não é para todo mundo", afirma
Butler. Já a busca de aprimoramento da ges-
tão é uma obrigação de todos.
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