
Duas viagens a trabalho para os Es
tados Unidos no último ano e ou
tras tantas para o Rio de Janeiro e 
Minas Gerais não impediram Ar
naldo Durrer, executivo da multi
nacional de tecnologia da informa
ção Indra, de assistir às aulas do 
MBA em gestão estratégica que 
está terminando de cursar na Uni
versidade de São Paulo (USP). Isso 
porque, ao sentir a necessidade de 
fazer uma pós-graduação, ele op
tou pelo curso on-line. "Viajo mui
to. Quem manda na minha agenda 
é o cliente", diz Durrer, que atuou 
por mais de sete anos na Microsoft 
antes de ingressar na Indra, onde é 
diretor do segmento de adminis
tração pública e saúde. 

Anos atrás, Durrer tentou fazer 
um MBA presencial no modelo "in 
company", mas abandonou o pro
grama no meio do caminho. "Eu 
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viajava toda semana, não consegui 
concluir o curso", diz. Formado 
em ciência da computação, Durrer 
hoje precisa gerenciar pessoas e 
sentiu ainda mais necessidade de 
retomar os planos de fazer o MBA. 
Pesaram na sua escolha o fato de o 
programa ser oferecido a distân
cia, o nome da instituição e a grade 
de professores. "Acredito na edu
cação a distância, mas o curso pre
cisa ser de qualidade", afirma. E, 
no seu caso, a experiência atendeu 
às expectativas. "Por ser um curso 
da USP, eu já esperava muito rigor. 
E realmente foi assim." 

Além das aulas uma vez por se
mana, à noite - todos os alunos pre
cisam estar conectados na sala de 
aula on-line no horário estabelecido 
pelo programa -, Durrer diz que de
dicava entre uma e duas horas diá
rias aos estudos. E, nas frequentes 

viagens, aproveitava para ler o mate
rial do MBA durante os voos. "O alu
no de um curso a distância precisa 
desenvolver disciplina e estabelecer, 
na rotina diária, um tempo para os 
estudos", afirma o executivo. 

O MBA on-line da USP é relati
vamente novo: foi inaugurado em 
2010. David Forli, coordenador do 
programa, explica que havia de
manda de mercado para um curso 
nesse formato. A aposta foi certei
ra. Desde a primeira turma, as 200 
vagas anuais são preenchidas a 
partir de uma seleção de até 700 
inscritos. "Para a turma de 2013 [as 
inscrições se encerraram em outu
bro], esperamos uma concorrên
cia ainda mais acirrada", diz Forli. 

O processo de admissão inclui 
análise de currículo, uma prova 
que se assemelha à da Associação 
Nacional de Pós-Graduação e Pes

quisa em Administração (Anpad), 
um estudo de caso e uma entrevis
ta on-line. A seleção, segundo o co
ordenador, é relevante porque ali 
consegue-se perceber o compro
misso do candidato com sua car
reira e com o curso. 

0 perfil do aluno que chega ao 
MBA a distância da USP é de exe
cutivos mais seniores, segundo 
Forli. "São pessoas que tiveram 
uma carreira acelerada e não en
contraram tempo e oportunidade 
para fazer um MBA presencial an
tes", diz ele. Apesar de o curso po
der ser feito de qualquer compu
tador com boa conexão à internet, 
65% dos alunos moram na capital 
paulista. "Esperávamos que seria 
mais distribuído entre as regiões 
do país", admite Forli. 

Os únicos encontros presen
ciais do programa são as provas, -» 
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que por exigência do Ministério da 
Educação precisam ser feitas dessa 
forma. Os alunos podem fazer os 
exames em 16 cidades, distribuídas 
em 14 Estados. 

O surgimento do MBA on-line 
da USP reflete o crescimento do 
mercado de ensino a distância no 
Brasil. Segundo dados do Censo 
EAD, publicado pelo Ministério da 
Educação, em 2009 foram efetua
das 528 mil matrículas em cursos a 
distância no país. No ano passado, 
o número saltou para 3,6 milhões 
e, somente em cursos de pós-gra
duação a distância, entre especiali
zação, MBA e mestrado, foram 
mais de 170 mil matrículas. 

"O mercado está crescendo, 
mas em ritmo que não correspon
de à demanda reprimida de força 
de trabalho qualificada", afirma 
Frederic Litto, presidente da As
sociação Brasileira de Educação a 
Distância. "O Brasil tem a inten-

ção de ser ator no cenário global, 
mas não tem pessoal qualificado 
para isso", diz ele, que defende a 
educação a distância como uma 
das soluções para levar conheci
mento a mais gente no país. 

Segundo Litto, as universida
des públicas e privadas gostariam 
de abrir novos cursos de pós-gra
duação na modalidade de EAD, 
mas há problemas com a regula
mentação, principalmente em cur
sos stricto sensu (mestrado e dou
torado). "Estamos em um período 
de transição do pensamento con
servador", diz ele, referindo-se 
também à aceitação dos cursos a 
distância pelo mercado. 

Ana Guimarães, gerente da divi
são de mercado financeiro da con
sultoria de recrutamento Robert 
Half, afirma que algumas empresas 
ainda veem com ressalvas cursos a 
distância feitos pelos candidatos a 
um cargo executivo. "Sinto que al
guns clientes percebem os cursos 
on-line como menos impactantes 
que os presenciais", diz ela, apesar 
de não concordar com a afirmação. 
"Existe um pouco de preconceito 
por falta de conhecimento." 

Também recrutador, Daniel 
Cunha, sócio da consultoria Exec, 

diz que nunca teve um cliente que 
impusesse restrições a programas 
feitos a distância. "O que mais im
porta é a instituição em que o cur
so foi feito e a experiência profis
sional do candidato", diz ele. 

Alexandre Oliveira, gerente de 
projetos sênior da Nokia Siemens, 
sentiu na prática o que afirmou 
Cunha, da Exec. Quando estava 
cursando o MBA Executivo Inter
nacional em Gerenciamento de 
Projetos da FGV Online, ele foi 
chamado para o processo de sele
ção do cargo que ocupa hoje na 
Nokia Siemens. Para seguir adian
te na seleção, era preciso estar 
cursando ou ter concluído um 
MBA. "Não fizeram distinção se o 
curso tinha que ser presencial ou 
on-line, mas davam preferência a 
algumas instituições em que o 
programa deveria ser cursado", 
conta o executivo. 

Engenheiro eletricista de for
mação, Oliveira começou a sentir 
falta de conhecimentos e de voca
bulário relacionados a gestão de 
projetos à medida que avançava 
na carreira. A escolha pelo MBA 
da FGV Online foi feita a partir da 
indicação de colegas. "Optei pelo 
programa a distância porque via-
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java muito", diz ele. 
A rotina de estudos era puxa

da, segundo Oliveira. Ele conta que 
estudava pelo menos uma hora por 
dia, além de assistir às aulas pelo 
computador. O ambiente virtual 
também permitia conversas por e-
mail com os professores e trocas 
com outros alunos. "Fiz net-
working mesmo sendo um curso a 
distância. Talvez tivesse ampliado 
mais a minha rede se fosse presen
cial, mas ainda mantenho contato 
próximo com 15 colegas do MBA", 
conta Oliveira, que se diz bastante 
satisfeito com o curso que termi
nou no ano passado. 

A FGV Online, braço de educa
ção a distância da Fundação Getu
lio Vargas, é uma das pioneiras no 
país no ensino remoto. Criada em 
2008, a instituição oferece hoje 
150 cursos periodicamente, entre 
programas de curta duração e es
pecializações. O diretor executivo 
da FGV Online, Stavros Xantho-
poylos, afirma que a procura pe
los cursos na instituição cresce 
cerca de 25% ao ano. 0 público, 
formado por profissionais das 
classes A e B, exige mais flexibili
dade para lidar com restrições de 
tempo e de locomoção e tem ida-

de média superior à de quem cur
sa o MBA presencial. 

Xanthopoylos ressalta ainda 
que o aluno que faz uma pós a dis
tância é disciplinado, porque tem 
que entrar no ambiente virtual 
todo dia para estudar. "A escola 
monitora esses acessos e não dei
xa o aluno acumular estudo. Se 
ele para de entrar por alguns dias, 
fazemos contato para verificar o 
que está acontecendo", diz o dire
tor executivo. Esse "cuidado" com 
o estudante, segundo Xantho
poylos, ajuda a manter a evasão 
baixa, em torno de 12% - taxa se
melhante à do MBA on-line da 
USP, que é de 14%. 

A evasão é um tema ampla
mente discutido na educação a dis
tância. As taxas encontradas nos 
MBAs on-line, no entanto, ficam 
abaixo da média geral dos cursos, 
que é de 20%, aproximadamente. 
Além de o aluno ser mais maduro, 
o que ajuda para que chegue ao 
fim do curso, os programas de 
MBA - mesmo on-line - demandam 
um investimento significativo. 

Segundo Xanthopoylos, um 
MBA on-line da FGV custa cerca de 
20% menos que um presencial. 
Ainda assim, o programa cursado 
por Oliveira, por exemplo, não sai 
por menos de R$ 22.410. Apesar do 
valor um pouco menor que o do 
curso presencial, Xanthopoylos diz 
que o objetivo final dos dois pro
gramas é o mesmo. 

Leonardo Nascimento, diretor 
geral para a Espanha da francesa 
Deezer, também optou pelo MBA a 
distância. No país ibérico desde 
2004, quando foi fazer uma pós-
graduação em administração da in
dústria musical, o brasileiro achou, 
em 2011, que era hora de fazer um 
MBA, pois queria trocar de empre
go. "O curso me daria, e realmente 
deu, o currículo e o conhecimento 
necessários para ocupar o cargo 
que tenho hoje", diz Nascimento, 
que antes de entrar na Deezer, em
presa que oferece soluções on-line 
para escutar música, atuava na Uni
versal Music como gerente de pro
jetos digitais especiais. 

O executivo escolheu a espa
nhola 1E Business School para cur
sar o Global MBA. A opção pelo for

mato on-line deu-se porque ele não 
conseguiria conciliar trabalho e es
tudo se fosse um curso presencial. 

Ele conta que toda sexta-feira 
tinha que estar conectado para a 
aula das 18 horas até as 21h30. Du
rante a semana, também precisava 
interagir on-line com colegas para 
trabalhos em grupo, além de pro
duzir trabalhos individuais, fazer 
as leituras recomendadas e entre
gar um projeto por semana. "Achei 
que o curso seria difícil, porque a 
escola é uma das mais reconheci
das mundialmente, mas foi ainda 
mais do que pensei", diz Nasci
mento. "Foram 15 meses em que 
minha vida social ficou meio para
da. Dá para conciliar com o traba
lho, mas requer esforço", afirma o 
executivo, que também ficou satis
feito com o programa. 

O MBA a distância da IE é um 
dos programas on-line de pós-gra
duação pioneiros no mundo. Cria
do em 2001, com uma turma de 
apenas 15 estudantes, o curso for
ma hoje 300 alunos por ano e é mi
nistrado no formato "blended", 
que combina períodos presenciais 
e on-line. São dois os momentos 
presenciais: uma semana em Madri 
no começo do curso e outra no fim. 

Newton Campos, diretor dos 
programas on-line da IE, explica 
que MBAs em formato blended re
plicam a metodologia e a experi
ência dos alunos de programas de 
MBA em formato "part-time" pre
sencial, que não requerem dedi
cação exclusiva. "A principal dife
rença se nota no perfil final do 
grupo formado, já que no formato 
blended a diversidade alcança ní
veis elevadíssimos. Podemos che
gar a reunir num mesmo grupo 30 
alunos de 30 nacionalidades dis
tintas", diz Campos. 

O processo de seleção para in
gressar no programa on-line é tão 
rígido quanto o do presencial. 
"Não existe muita diferença de 
perfil entre o aluno que faz um 
MBA part-time presencial ou um 
MBA part-time blended. Ambos 
querem a comodidade de poder 
conciliar um programa de grande 
demanda intelectual e social com 
suas atividades pessoais e profis
sionais", conclui. 
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Text Box
Fonte: Valorinveste, São Paulo, ano 10, n. 67, p. 56-59, nov. 2012. 




