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Cursos brasileiros ganham qualidade e credibilidade e atraem parcerias com instituições 
estrangeiras.  
 
A analista de private banking do Itaú Unibanco Eveline Barreto, 29 anos, está concluindo o 
MBA em finanças da Fundação Getúlio Vargas (FGV) com a convicção de que o curso mudou os 
rumos de sua carreira. Ela participou das primeiras aulas, em agosto de 2008, como assistente 
da gerência de uma agência de São Paulo. Alguns meses depois, quando se candidatou ao 
atual cargo, o fato de estar fazendo o MBA em uma instituição de ponta foi decisivo para que 
fosse a escolhida, conforme deixou claro o responsável pelo processo de seleção.  
 
Hoje, ao lidar com os grandes clientes - o setor em que trabalha cuida de contas acima de R$ 
5 milhões -, Eveline ganha três vezes mais do que quando ingressou no banco, há quatro 
anos. "O mínimo do bônus que eu recebo no atual cargo é equivalente ao máximo da 
participação nos resultados que eu recebia no anterior." 
 
Filha de um executivo da Shell que trabalhou em várias cidades do país, Eveline nasceu em 
Manaus e mudou para São Paulo aos 15 anos, onde se formou em administração. Ela 
representa o modelo típico de profissional que aposta no aprimoramento constante. Assim que 
entrou no banco, tratou de obter o certificado CPA-10, espécie de selo obrigatório para quem 
pretende se especializar na área de investimentos. Depois, fez um curso de extensão na FGV, 
com seis meses de duração, o que lhe rendeu a primeira promoção, de agente comercial para 
assistente de gerência, antes ainda de completar o primeiro ano de casa. Na sequência 
apostou no MBA de finanças, com foco em investimento e risco.  
 
Enquanto faz os últimos ajustes no trabalho de conclusão, sobre a influência da crise financeira 
global no resultado dos grandes bancos brasileiros, Eveline está se preparando para o curso de 
CPA-20, um passo adiante para crescer na área em que atua. Embora tenha começado em 
private banking realizando tarefas operacionais, como cuidar da papelada para abertura de 
contas - essa é a tradicional porta de entrada no segmento -, Eveline tem a pretensão de 
assumir posições mais estratégicas. "As oportunidades estão à minha frente e depende 
basicamente de mim aproveitá-las", considera. 
 
O Brasil já dispõe de uma grande oferta de cursos para quem pretende se aprimorar 
profissionalmente e se qualificar para cargos de gestão, seja com programas rápidos ou mais 
aprofundados. Os MBAs são considerados os "clássicos" desse mercado. A ausência de um bom 
curso do gênero no currículo praticamente elimina um executivo da disputa pelos melhores 
cargos corporativos, na mesma proporção em que isso ocorre com quem não domina o inglês.  
 
Os cursos brasileiros ganharam qualidade e credibilidade nos últimos anos - dois deles 
aparecem em destaque na mais recente versão do ranking dos cem melhores MBAs executivos 
do mundo, elaborado pelo jornal Financial Times: 22º lugar para a Escola de Administração de 
Empresas da São Paulo (Eaesp), da FGV, e 66º lugar para a Fundação Instituto de 
Administração (FIA), da Universidade de São Paulo (USP). De olho no crescimento do mercado 
nacional, instituições estrangeiras estão firmando parcerias com congêneres brasileiras e 
algumas decidiram até se instalar no país - é o caso da Katz Graduate School of Business, da 
Universidade de Pittsburgh, que abriu uma unidade em São Paulo. 
 
Sem controle oficial pelo Ministério da Educação, a exemplo do que ocorre com os cursos de 
pós-graduação stricto sensu - aqueles com pretensões de investigação acadêmica mais 
aprofundadas -, o mercado brasileiro de educação executiva desenvolveu um modelo em que a 
reputação e a qualidade da instituição definem a sua permanência. Nesse caminho, muitos 
cursos foram criados Brasil afora sem a qualidade esperada e podem ser decepcionantes. 
Surgiram tantas opções que não há sequer uma estatística confiável sobre o número de 
instituições, a quantidade de cursos e de alunos e as cifras que esse mercado movimenta. 
 



Uma das tentativas para separar o joio do trigo foi a criação da Associação Nacional de MBAs 
(Anamba), que certifica os cursos das instituições afiliadas com base em critérios objetivos, 
como carga horária e qualificação dos professores. Só 18 cursos de sete instituições passaram 
pelo crivo e receberam o selo de qualidade da associação. 
 
O investimento é pesado - um bom MBA não sai por menos de US$ 20 mil -, mas há uma série 
de fatores, além da simples obtenção do certificado de conclusão de curso, que devem ser 
colocados na balança. Um dos mais importantes são os relacionamentos profissionais que 
podem ser estabelecidos com os colegas de curso, uma rede de contatos que é mais 
qualificada à medida em que a instituição está entre as mais respeitadas. Com o mercado cada 
vez mais globalizado e a concorrência entre os executivos se tornando gradualmente mais 
internacional - há muitos brasileiros indo trabalhar no exterior e estrangeiros vindo trabalhar 
no Brasil -, as melhores instituições têm oferecido um número crescente de oportunidades de 
contato com o mercado global.  
 
Foi o caso de Eveline, que, além de fazer o módulo nacional do MBA, aplicou mais US$ 6 mil no 
módulo internacional, focado em políticas públicas e realizado ao longo de uma semana em 
Chicago. Lá, ela conheceu executivos de primeiro time provenientes de diversos países - com 
muitos deles continua mantendo contato graças às facilidades proporcionadas pelos sites de 
relacionamento voltados ao campo profissional, como o LinkedIn.  
 
Novos instrumentos como esse são uma oportunidade de divulgar o currículo para o mundo 
inteiro. E a possibilidade de citar o nome de instituições reconhecidas certamente é um 
diferencial nessa grande vitrine - assim como o inverso também pode ocorrer. Um executivo 
que passa três anos sem incluir um novo curso no currículo, por mais rápido que seja esse 
curso, é visto como alguém que não está se aplicando o suficiente na própria qualificação.  
 
Mesmo um excelente MBA tem "prazo de validade" de, no máximo, dez anos. Isso ocorre não 
apenas porque o mercado muda rapidamente e novos problemas surgem o tempo todo, mas 
também porque o próprio currículo dos cursos vai se adaptando às necessidades. 
 
"Mudamos cerca de 10% das disciplinas - e dos professores, por consequência - a cada ano. 
Isso quer dizer que em dez anos o curso se torna outro", diz o diretor educacional da FIA/USP, 
James Wright. Entre os temas que mais ganharam força nos últimos anos nas melhores 
instituições estão ética, sustentabilidade, responsabilidade social, tecnologia, 
empreendedorismo interno e internacionalização nos mercados emergentes. 
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26, 27 e 28 nov. 2010, Especial Educação 
Executiva, p. F1. 


