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Coluna de vinhos de
Jorge Lucki fala de
Portugal, mais
especificamente da
Quinta Vale Dona
Maria, de Cristiano
Van Zeller, no Douro
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BLUE CHIP
Andarella, marca carioca
de calçados, estreia em
São Paulo 35 anos
depois da primeira loja e
muda estratégia para
fugir dos aluguéis dos
shoppings de “l u xo”
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M Ú SICA
Gilberto Mendes,
criador de uma música
de vanguarda, celebra
90 anos com uma série
de minidepoimentos
para a internet e
projeto literário

Menos tempo
longe para
fazer o MBA
Programas de
ensino executivo,
nos quais é possível
conciliar as aulas
com o dia a dia no
trabalho, ganham
espaço na
preferência dos
brasileiros. Por
Adriana Fonseca,
de São Paulo

Os cursos de MBA “f u l l - t i m e”,
que exigem dedicação total do
aluno, estão perdendo espaço
para programas de ensino execu-
tivo que permitem conciliar tra-
balho e estudo, como os MBAs
executivos e os mestrados profis-
sionais. O mestrado gratuito do
Instituto Coppead, ligado à Uni-
versidade Federal do Rio de Ja-
neiro, por exemplo, viu o núme-
ro de inscritos cair 45% nos últi-
mos dois anos. O programa é o
único brasileiro na lista dos me-
lhores MBAs “f u l l - t i m e” do jornal
britânico “Financial Times”.

Em 2010, foram 248 candida-
tos para as 50 vagas abertas. Para
a turma de 2012, apenas 135 pes-
soas se inscreveram para as 52 va-
gas existentes. Isso fez com que a
relação candidato/vaga caísse de
4,96 para 2,60. As inscrições para
a turma de 2013 seguem abertas
até 14 de outubro, mas Otávio Fi-
gueiredo, coordenador do pro-
grama, acredita que os números
deste ano sejam semelhantes aos
do período anterior.

Em sua opinião, existem duas
razões principais que explicam a
queda: a enorme quantidade de
mestrados profissionais que sur-
giram no mercado — e que não
exigem que o aluno pare de tra-
balhar para cursá-lo — e o merca-
do de trabalho aquecido. “As em-
presas estão pagando salários
mais altos aos executivos e eles
têm receio de parar dois anos pa-
ra estudar”, diz. “É uma insegu-
rança boba, pois, segundo o ‘Fi -
nancial Times’, alunos que se for-
mam no Coppead conseguem
um aumento salarial de 150%.”

Se de um lado o mercado de
trabalho aquecido tem afastado
os profissionais do MBA “f u l l - t i-
m e”, de outro, esse cenário, so-
mado à crescente exigência das
empresas por profissionais
qualificados, têm impulsiona-
do — ou mantido estáveis — as
inscrições em outros progra-
mas de formação executiva, co-
mo mestrados profissionais e
MBAs executivos, que não exi-
gem dedicação integral do alu-
no aos estudos.

É o que se vê, por exemplo, na
Escola de Administração de Em-
presas da Fundação Getulio Var-
gas (FGV-Eaesp), outra tradicio-
nal instituição de ensino executi-
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Otávio Figueiredo, coordenador do MBA “full-time”do Instituto Coppead, diz que número de candidatos deve continuar baixo

vo no país. Apesar de não abrir os
números, Ely Paiva, coordenador
dos programas de mestrado aca-
dêmico e doutorado em admi-
nistração de empresas da
FGV-Eaesp, afirma que a procura
pelo mestrado profissional e o
MBA Executivo da escola, ambos
com aulas apenas à noite, estabil-
zou-se após alguns anos de cres-
cimento. “Depois da regulamen-
tação pela Capes [em 2009], hou-
ve um aumento na oferta de mes-
trados profissionais, mas a de-
manda não acompanhou esse
m o v i m e n t o”, diz Paiva.

No Ibmec, a procura pelos pro-
gramas executivos aumentou
nos últimos anos. O MBA ofereci-
do na unidade mineira, por
exemplo, recebeu 501 inscrições
em 2012, contra 385 dois anos
antes. Já o curso deste ano do
mestrado profissional oferecido
no Rio de Janeiro teve 268 inscri-
tos, número superior aos 211 de
dois anos atrás. “As empresas es-
tão mais exigentes em relação
aos profissionais que elas contra-
tam. Além disso, há uma disponi-
bilidade de recursos para as pes-
soas investirem no próprio estu-
d o”, diz Eduardo Halpern, coor-
denador do mestrado de admi-
nistração e professor do MBA no
Ibmec, explicando as causas do
aumento de interessados.

No Insper, de São Paulo, a reali-
dade é semelhante. No caso do
MBA executivo, as inscrições su-
biram de 577 em 2010 para 755
no ano seguinte. No mestrado
profissional também cresceu a
quantidade de interessados, de
143 para 222 no mesmo período.
As razões dos aumentos são dife-
rentes em cada caso, segundo Le-
tícia Costa, diretora de pós-gra-
duação lato sensu do Insper.

No MBA, ela cita a escassez de
mão de obra qualificada e o efei-
to de retomada pós-crise. “As em-
presas estão patrocinando mais
os estudos de seus funcionários
para qualificar e reter esses talen-
tos”, diz. Já o mestrado profissio-
nal, criado em 2007 na institui-
ção, está se tornando mais co-
nhecido e, por isso, vem atraindo
mais alunos.

Apesar de as duas modalida-
des de formação executiva esta-
rem com a demanda em alta nas
principais instituições de ensino

do país, os cursos têm perfis dis-
tintos. “O mestrado profissional
e o MBA executivo não requerem
dedicação integral. As aulas são
mais concentradas e o aluno con-
segue conciliar com o trabalho”,
afirma Paiva, da FGV. “A exigência
só aumenta um pouco no fim do
curso, quando o aluno precisa fa-
zer uma dissertação.”

Criado há mais tempo que o
mestrado profissional, o MBA
executivo é desenhado para
quem busca ferramentas para
exercer um cargo gerencial. Hal-
pern, do Ibmec, diz que normal-
mente os alunos têm diferentes
formações como economia ou
engenharia, e não tiveram base
na faculdade para ocupar cargos
gerenciais. Os mestrados profis-
sionais em administração, por
sua vez, recebem executivos de
mercado que buscam conheci-
mento de ponta em administra-
ção para aplicação prática.

Halpern afirma que o aluno
do mestrado já conhece as ferra-
mentas de gestão. “O MBA dá
uma formação mais generalista,
enquanto que o mestrado pro-
fissional exige uma pesquisa
mais aprofundada em um deter-
minado assunto”, compara. O
aluno do mestrado também cos-
tuma ser mais velho e mais ex-
periente profissionalmente. No
Ibmec, por exemplo, eles têm
mais de 40 anos e 80% têm cargo
de gerência sênior.

Demanda cai nas escolas
de negócios internacionais
De São Paulo

Ainda que por razões distin-
tas das encontradas no Brasil,
muitos dos programas de MBA
“f u l l - t i m e” no exterior também
estão tendo menor procura. Se-
gundo dados do Graduate Ma-
nagement Admission Council
(GMAC), instituição responsável
pelo GMAT, teste usado na maio-
ria dos processos de admissão
dos MBAs, em 51% das escolas as
inscrições caíram em 2012 em
relação a 2011.

Levantamento feito pela revis-
ta “Bloomberg Businessweek”
mostra que pelo menos 12 das
30 escolas de negócios mais bem
conceituadas dos Estados Uni-
dos enfrentam o mesmo cená-
rio. Columbia, por exemplo, in-
formou queda de 19% nas inscri-
ções para seu programa de MBA
“f u l l - t i m e” e a Stern School of
Business, da Universidade Nova
York, registrou queda de aproxi-
madamente 12%. No caso dessas
duas instituições, a explicação
estaria no fato de que elas têm
forte ligação com o mercado fi-
nanceiro. Com diversos bancos
de Wall Street em dificuldades e
anunciando cortes, é natural es-

perar que menos pessoas se inte-
ressem pelos MBAs mais ligados
à área financeira.

Outras escolas de negócios, co-
mo Tuck, da Dartmouth College,
e Marriott School of Manage-
ment, da Universidade Brigham
Young, reportaram queda de 2%
nas inscrições. Para Paul Danos,
reitor de Tuck, os números são
consequência da crise, mas não
chegam a ser uma preocupação.

“Há entre 400 mil e 500 mil
pessoas tentando entrar em um
MBA a cada ano e nos progra-
mas ‘top 10’ há cerca de 5 mil
pessoas querendo ingressar. Nós
só selecionamos 2% dos inscri-
tos, os melhores candidatos,
p o r t a n t o”, explica o reitor. “Essa
queda não faz diferença. É um
ciclo, com a economia mais fra-
ca, menos pessoas procuram o
M B A”, completa.

Danos não acredita que a crise
esteja afetando os programas
executivos a ponto de prejudicar
a marca MBA. Prova disso, se-
gundo ele, é que 97% dos alunos
da última turma de formados
em Tuck saíram empregados. “É
normal ter altos e baixos, mas is-
so não afeta os cursos de MBA de
primeira linha”, diz ele.(AF)

Educação financeira
vira oportunidade
de negócios para
empresários como
João Cristofolini D3
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4 out. 2012, Eu & Negócios, p. D1.




