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Coppead, da UFRJ, está entre as mais bem cotadas na categoria full-time, que exige dedicação 
integral  
 
A divulgação, no início do ano, do ranking do "Financial Times" com os melhores cursos 
tradicionais de MBA do mundo colocou o Instituto Coppead, da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), em uma posição privilegiada. O mestrado da instituição foi o único, em toda a 
América do Sul, a aparecer entre os mais bem cotados na categoria de full-time MBA, que 
exige dedicação integral (diferentemente do MBA executivo) e é considerado o modelo mais 
clássico de pós-graduação em gestão.  
 
Com duração de dois anos e carga horária de 800 horas, o curso do Coppead saltou 27 
posições em relação a 2009 e ficou em 65º lugar na disputada lista do jornal inglês. A primeira 
do ranking é a London Business School. 
 
Não é a primeira vez que o instituto da UFRJ integra a lista. Nas últimas dez edições, foram 
oito inserções, histórico que, para a coordenadora de pós-graduação do Coppead, Denise 
Fleck, confirma o reconhecimento internacional que a instituição conquistou.  
 
Entre os critérios analisados pelo FT estão os salários dos ex-alunos, a formação do corpo 
docente e a presença feminina em sala de aula. "Neste ano, pela primeira vez a quantidade de 
mulheres superou a de homens", conta Denise. 
 
O curso, segundo ela, segue modelo híbrido, sintetizado pelo binômio abrangência e 
profundidade. "Utilizamos o formato internacional do full-time MBA e adaptamos às normas do 
ensino federal", explica. O objetivo é formar profissionais para cargos de gerência-geral, mas 
capacitando-os ao mesmo tempo para as funções específicas que vão exercer antes de chegar 
ao topo.  
 
Outras diretrizes são a conjugação de visão nacional e internacional e a conciliação de teoria e 
prática. Estruturadas pelo método do estudo de caso - adotado em todos os cursos do 
Coppead -, as aulas exigem longa preparação dos alunos: para cada hora em classe, estima 
Denise, são necessárias de três a quatro de estudo prévio. Por isso, embora não proíba 
formalmente, a escola desaconselha com veemência os que querem manter seus empregos. 
Como todo mestrado, os alunos precisam entregar uma dissertação depois de concluir as 
disciplinas.  
 
O retorno para o investimento é evidenciado pelo assédio das empresas. Na última semana de 
recolocação promovida pelos alunos, mais de 50 companhias estiveram no Coppead em busca 
de talentos. "Muitas vezes, os alunos são contratados antes mesmo de terminar o curso", diz 
Denise. Na maior parte dos casos, o destino é uma vaga de gerente - embora isso também 
dependa da trajetória pessoal de cada estudante.  
 
O processo seletivo do mestrado dá prioridade a candidatos que já chegam com alguma 
experiência profissional, postura considerada acertada por especialistas em carreira executiva. 
"Cursos desse tipo são mais eficientes para quem já trabalhou uns dois ou três anos", afirma o 
consultor Carlos Vitor Strougo, sócio da Kadan Headhunters e diretor da Associação Brasileira 
de Recursos Humanos (ABRH-RJ). A idade média está na faixa de 30 anos.  
 
Além dos programas stricto sensu (mestrado e doutorado), o Coppead oferece um amplo leque 
de cursos lato sensu.  
 
"Seguimos a opção de internacionalizar os nossos alunos", explica o diretor do Coppead, 
Kleber Figueiredo. "Assim como eles passam um tempo no exterior, alunos de fora vêm 
estudar algumas semanas aqui", conta.  
 



Segundo o diretor, a guinada do Coppead se deu com a estabilização da economia, na segunda 
metade da década de 90. Após ser afetado pela crise em 2009, o instituto voltou a crescer 
neste ano e espera manter o bom desempenho em 2011.  
 
Figueiredo vê perspectivas de expansão na área de saúde - que em agosto passou a ter um 
novo curso do instituto - e nas demandas relacionadas ao polo tecnológico da Ilha do Fundão, 
onde o Coppead está localizado. Além de sediar os centros de pesquisa da Petrobras e da 
Eletrobras, a zona foi escolhida pela General Electric para abrigar seu quinto centro global de 
tecnologia. "Isso vai resultar em novos cursos", acredita Figueiredo. Desde que foi criado, em 
1973, o Coppead formou mais de 6 mil gestores, mil mestres e 60 doutores. Uma lista que 
inclui grandes nomes do setor privado e do governo, como o presidente do Banco Central, 
Henrique Meirelles, e o ministro dos Portos, Pedro Brito.  
 
Ao falar sobre os diferenciais do instituto, Figueiredo aponta duas regras de ouro. Uma delas é 
o rigor no processo seletivo. Para garantir o bom nível dos alunos e evitar disparidades nas 
turmas, são os próprios coordenadores que fazem as entrevistas. O cuidado é tanto que, boa 
parte das vezes, o limite máximo de estudantes por sala não é atingido. "Nós não temos muita 
preocupação com o número. Nossa preocupação é com qualidade", diz o diretor do Coppead. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26, 27 e 28 nov. 2010, Especial Educação 
Executiva, p. F2. 


