online nas áreas de negócios e finanças. Mas, se por um lado tem aumentado o número de bons professores e instituições de ensino engajados em aulas
sem fronteiras, por outro essa experiência traz uma nova carga de desafios
para os executivos e empreendedores.
O primeiro obstáculo é colocar o
pé nessas faculdades. Entre as mais
concorridas, é indispensável ter na bagagem um bom currículo acadêmico
e experiência profissional. O segundo
é encaixar a despesa no orçamento.
M B A s online no exterior hoje custam em torno de R$ 35 mil; no Brasil,
o preço é de aproximadamente R$ 20
mil. O melhor colocado no ranking
de 2010 da Economist, a espanhola IE
Business School custa a bagatela de
R$ 125 mil. Por fim, caso o interessado
conquiste o passe para entrar na faculdade dos sonhos e tenha o dinheiro
necessário para pagar a mensalidade, há que se conciliar as cobranças
de um curso puxado com outras
exigências do trabalho e da família.
Outra característica de alguns
desses cursos é que eles são uma verembate entre o aprendizado a
dadeira exaltação à globalização. Na
distância e o convencional pode
IE Business School, por exemplo, aluainda não ter morrido, mas tende a de- nos do mundo inteiro se encontram
saparecer com o tempo. Afinal, como o em Madri para duas semanas de aulas
número de pessoas de países emergen- intensivas no início do ano letivo. Eles
tes que podem pagar para aprender só
passam os seis meses seguintes estutende a crescer, as escolas que oferecem dando a distância e se encontram noeducação de qualidade - e não exigem
vamente face a face em Xangai, China,
que seus alunos se desloquem para as- para mais duas semanas. Depois dissistir aulas - parecem fadadas ao suso, enfrentam mais seis meses de estucesso nas próximas décadas. Com um
dos online e coroam o final com outro
atrativo especial: enquanto nos países
encontro de duas semanas em Madri.
desenvolvidos somar anos de educaEmbora os M B A s online tenham
ção ao currículo não obrigatoriamente
uma evolução considerável, quem se
se traduz em aumento no padrão de
interessar por fazê-los deve elencar os
vida, nos emergentes os estudos geralpontos que fariam do curso em quesmente tornam o graduado mais apto a
tão o mais adequado às suas necessisubir novos degraus da escada social.
dades e objetivos. Deve-se levantar,
por exemplo, qual o perfil dos alunos
Um aspecto interessante desse
que cursam o M B A , os meios de comovimento é que ele t a m b é m tem
municação disponíveis na escola e as
ocorrido na educação de alto nível.
dinâmicas que mantêm os estudantes
Instituições como a IE Business School e o Isead (Institute of Education, Ad- conectados apesar da distância. Uma
maneira de saber como funciona o
ministration and Development), da
estudo remoto e fazer um test drive é
Espanha, vêm ampliando sua oferta
consultar o OpenCourseWare Conde MBAs a distância. Publicações econômicas como a Economist e o Financial sortium, grupo de universidades de
Times entraram na onda e passaram a v á r i o s p a í s e s que oferecem recurelaborar listas com os melhores cursos sos didáticos e aulas pela internet.
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