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Network, atualização, reciclagem. As vantagens de se investir em um bom MBA ou curso de 
educação executiva são conhecidas. Mas em que ponto eles poderiam melhorar? Para alunos 
de alguns dos principais cursos de negócios do país, as queixas vão da grade apertada à falta 
de aprofundamento de algumas matérias. Outra reclamação é a falta de parcerias que 
permitam intercâmbios e troca de experiência com empresas ou instituições no exterior.  
 
A advogada Andrea Coutinho reclama da superficialidade com que muitas das matérias de seu 
MBA foram tratadas. Depois que se formou, fez cursos de especialização na área trabalhista 
em duas renomadas escolas de São Paulo. Mas sentiu falta de aprofundamento em boa parte 
das matérias.  
 
"Embora as aulas fossem ministradas por excelentes professores, o tempo é muito curto. 
Quando a gente começa a entender um pouco do assunto, o curso já acabou", afirma. Andrea 
é sócia do escritório Coutinho & Marcondes, especializado em direito empresarial e com 
importantes clientes nas áreas tributária e trabalhista. 
 
Décio Yoshimoto conhece os dois lados do problema. Estudou (fez MBA na The Ohio State 
University e especialização na Kellogg, em Ilinois) e agora é professor em renomados cursos 
de MBA e educação executiva. Deu aulas na General Motors Corporation University, em 
Detroit, e na FAE Business School, em Curitiba. Hoje, se vale das dificuldades que teve no 
passado para auxiliar os alunos da Business School São Paulo. 
 
"Uma das coisas que eu aprendi é que não adianta generalizar ou investir muito tempo em 
modelos e teorias que não têm interesse prático. Também acho uma tolice você ficar 
despejando um monte de cases. É preciso focar." 
 
Para ele, os melhores professores são aqueles que conseguem apontar a utilidade das 
matérias. "Costumo ter várias turmas da área de marketing. Muitas delas acreditam que as 
matérias de um MBA em finanças são inúteis. Não é verdade. O bom professor e a boa escola 
conseguem mostrar a aplicação e inter-relação das áreas." 
 
Fonte: Valor Ec onômico, São Paul o, 2 6, 27  e 2 8 no v. 2010, Es pecial Ed ucação 
Executiva, p. F2.


