Quinta-feira, 6 de junho de 2013
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Perfil*
Exige a disposição do aluno em fazer
apresentações e argumentações públicas
frequentes, aderir ao sistema de avaliação
relativa, no qual há melhores e piores, e
demonstrar espírito competitivo e de liderança
Tem ótima reputação em*
Administração de empresas, formar líderes
e pelo método baseado em estudos de caso
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Procuramos estudantes que tenham espírito de liderança, postura analítica, apetite e comportamento
para se engajar na comunidade. Mas não existe o candidato perfeito. Tudo depende da turma.
Deirdre Leopold, diretora de admissão e de suporte financeiro do MBA

Tem ótima reputação em*
Empreendedorismo, inovação e tecnologia,
especialmente por conta da proximidade
às empresas do Vale do Silício
Quem fez o MBA
Vinod Khosla, co-fundador da Sun Microsystems;
Jean Pierre Garnier, presidente da GlaxoSmithKline;
Phil Knight, presidente e fundador da Nike, e
Richard Kovacevich, ex-presidente do conselho e
ex-presidente da Wells Fargo

Taxa de aceitação
7%
Número de candidatos
6.716
Quanto custa a
US$ 265
inscrição na seleção
Número de alunos
398
Participação de
42%
alunos estrangeiros
US$ 59,5 mil
Custo do curso por ano
Duração
21 meses
Nota média do GMAT
729
Evento de informações
Em julho em São Paulo e no
no Brasil
Rio, em dias e locais a definir
Site: http://www.gsb.stanford.edu/
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Perfil*
Atrai empreendedores natos, com interesses
múltiplos e habilidade de conectar diferentes
mundos e propor algo novo
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Stanford Graduate School of Business
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Meu conselho para o candidato que deseja se sobressair entre os concorrentes é simples e contraintuitivo:
não tente se destacar. Os processos mais interessantes são daqueles candidatos que não têm como
objetivo nos impressionar.
Derrick Bolton, reitor assistante e diretor de admissão do MBA

Wharton School, da Universidade da Pensilvânia
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Perfil*
Ideal para quem transita confortavelmente
pela matemática e disciplinas afins.
Mescla aulas teóricas e mais práticas
Tem ótima reputação em*
Finanças e também pela qualidade e
quantidade de artigos e pesquisas
publicados e citados ao redor do mundo
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Quem fez o MBA
Robert Crandall, ex-presidente e
ex-presidente do conselho da American
Airlines, e Mike Eskew, ex-presidente e
ex-presidente do conselho da UPS

Perfil*
Especial para quem quer morar em
uma grande metrópole e não faz
questão de ter um currículo flexível

Tem ótima reputação em*
Finanças e também pela proximidade de
Wall Street e pelo programa de value
investing (estratégia de investimento
baseada no valor real da empresa)
Quem fez o MBA
Warren Buffett, presidente da Berkshire
Hathaway; César Alierta, presidente da
Telefónica; Matthew Hart, ex-presidente
do grupo hoteleiro Hilton

Taxa de aceitação
13%
Número de candidatos 6.408
Quanto custa a
US$ 265
inscrição na seleção
Número de alunos
837
Participação de
37%
alunos estrangeiros
Custo do curso por ano US$ 64,8 mil
Duração
24 meses
Nota média do GMAT 720
Evento de informações 9 de junho, no Rio de Janeiro,
no Brasil
e 11 de junho, em São Paulo
Site: http://www.wharton.upenn.edu/mba/

No processo de seleção, buscamos conhecer os candidatos profundamente e permitir que eles demonstrem
habilidades importantes como pensamento crítico, bom relacionamento interpessoal e postura assertiva.
Ankur Kumar, diretora de admissão e suporte financeiro do MBA

Columbia Business School
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Taxa de aceitação
21%
Número de candidatos
5.409
Quanto custa a
US$ 250
inscrição na seleção
Número de alunos
741
Participação de
38%
alunos estrangeiros
Custo do curso por ano
US$ 58,4 mil
Duração
21 meses
Nota média do GMAT
715
Evento de informações
5 de agosto, no Rio de Janeiro,
no Brasil
e 6 de agosto em São Paulo
Site: http://www4.gsb.columbia.edu/

Todo ano, somos surpreendidos positivamente pelas histórias pessoais e conquistas dos candidatos,
como a de um rapaz que morou em 12 países, outro que sustenta os pais e irmãos e um trapezista.
Christina Shelby, diretora de admissão

London Business School - LBS
Perfil*
Perfeita para quem quer conviver
com alunas de várias nacionalidades
em uma grande metrópole
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Taxa de aceitação
13%
Número de candidatos
8.963
Quanto custa a
US$ 250
inscrição na seleção
Número de alunos
919
Participação de
34%
alunos estrangeiros
US$ 53,5 mil
Custo do curso por ano
24 meses
Duração
730
Nota média do GMAT
15 de julho,
Evento de informações
no Rio de Janeiro
no Brasil
Site: http://www.hbs.edu/mba
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Quem fez o MBA
Marcus Agius, presidente do conselho do
Barclays; James McNerney, presidente do
conselho e CEO da Boeing; Zoe Cruz,
ex-co-presidente do Morgan Stanley
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te”, afirma Patrícia. “Pelo que
vejo, são pessoas menos rígidas
e que têm eminentemente um
espírito empreendedor forte,
com interesses e expertises em
áreas muito diversas”, diz. Talvez quem goste muito do ambiente corporativo, com suas
regras tácitas e perspectivas de
crescimento, pode não se adaptar. Localizada no Vale do Silício, berço de muitos empreendimentos em inovação e tecnologia, a escola é famosa por ter
formado homens de negócios
que inovaram como, por exemplo, Phil Knight, da Nike.
Na avaliação de Betti, outras
duas instituições que exigem
do candidato um espírito mais
competitivo são a escola de negócios da Universidade Columbia, em Nova York, e Wharton, a
escola da Universidade da Pensilvânia. Ambas compartilham
uma notoriedade na área financeira, segundo Patrícia. Ela entende que isso é natural, dada a
proximidade com Wall Street e
da comunidade que se forma
por conta dos bancos de investimento, corretoras, gestoras de
recursos e de patrimônio. “As
pessoas que optam por essas escolas precisam ter habilidade
quantitativa”, diz.
Assim como Wharton e Columbia, a London Business
School também é conhecida por
sua ênfase no mercado financeiro. A escola londrina tem um
diferencial importante em relação a essas duas. As turmas são
muito mais internacionalizadas. Segundo o departamento
de admissões, mais de 90% dos
alunos são estrangeiros. “Diria
que a diversidade nas escolas
nos Estados Unidos se resume
aos grupos de asiáticos e indianos. Na London Business School, além desses, existem todos
os estudantes dos países europeus”, afirma Patrícia.
De forma geral, os consultores
rejeitam os rótulos que se popularizaram sobre as especialidades de cada escola — assim como as próprias instituições, que
são e querem ser vistas como
multidisciplinares. “É difícil
afirmar que uma escola é boa
em apenas uma área. As tops
são boas em tudo”, afirma Paulo
César Oliveira, professor e preparador de candidatos, sócio da
Philadelphia Consulting.
O senso comum determina
que um bom líder é formado em
Harvard e quem pretende ser
um guru do marketing deve frequentar as classes da escola de
administração de Kellogg. Mas
essa percepção não pode ser encarada como uma lei, segundo
os consultores. “A fama de Kellogg é por conta do [professor
de marketing e best-seller Philip] Kotler. Isso não quer dizer
que outras escolas não têm excelência nessa área”, diz Patrícia.
Para a ex-aluna e administradora Elaine Shimoda, a escola de
negócios Booth da Universidade
de Chicago é um exemplo disso.
A instituição é notória pelo viés
financeiro por alguns motivos,
como o fato de ter tido entre
seus mestres Milton Friedman,
premiado economista e conhecido por suas ideias liberais. O
que atraiu e encantou Elaine
em Chicago, entretanto, não foi
o lado financista. Foram as aulas de economia comportamental e também as de marketing,
especialmente aquelas disciplinas ligadas à análise.
Além de tomar tempo, o pro-

Harvard Business School

Tem ótima reputação em*
Finanças e também por oferecer
a turma mais internacional
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Pode parecer o menor dos
problemas. Mas escolher as escolas de negócios onde se pretende pleitear uma vaga em um
MBA não é uma tarefa exatamente trivial. Não basta dar
uma olhadela nos mais importantes rankings e optar por
aquelas que estão no topo. A
melhor nas pesquisas pode não
ser a melhor opção para todos.
“Acredito que o processo de
escolha é o mais crítico. As escolas são muito diferentes entre si.
É preciso entender a cultura de
cada uma”, afirma o economista
e ex-atleta Lucas Guedes, que
acaba de concluir seu MBA na
escola de negócios Stephen M.
Ross da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos.
Para tomar a decisão certa, é
preciso investir tempo para conhecer diferentes aspectos das
instituições e também para se
conhecer. O percurso pode não
ser rápido mas, segundo os
consultores, é extremamente
relevante para o sucesso do
candidato nos temidos processos de seleção. Foi o que fez o
empresário André Beisert. Muito antes de começar a inscrição
na escola de negócios da Universidade Harvard, onde concluiu o MBA em 2009, Beisert
consultou as mais diferentes
pessoas sobre o assunto. Visitou feiras de intercâmbio, entrou em contato com áreas de
admissão das escolas — uma
oportunidade para isso é participar dos eventos de divulgação
das escolas que ocorrem no
Brasil (veja infográfico) — e
com ex-alunos. “Pesquisava pelo LinkedIn e pelo Facebook
quem tinha feito MBA. Conversei, por exemplo, com um amigo que estudou em Harvard. Isso foi fundamental para entender a cultura do lugar”, afirma.
Segundo o consultor Ricardo
Betti, fundador da MBA Empresarial, é imprescindível que o aspirante entenda o estilo da escola, a forma como as aulas são dadas e como os alunos são avaliados para descobrir se aquele conjunto de variáveis atende ao seu
jeito de estudar e de se relacionar
em uma nova comunidade.
Na escola de negócios de Harvard, as aulas são baseadas em
estudos de caso e de campo e os
alunos são instigados a falar em
público, a se expor e, consequentemente, a convencer a
classe da maior qualidade de
seus argumentos. É uma prática
de superação pública de medos
e contra-argumentos sob o risco de ser derrubado. Um legítimo ‘se-vira-nos-30’ em nível
executivo. “A participação em
sala de aula é muito importante
para a nota do aluno. Ele precisa gostar dessa dinâmica”, afirma Patricia Monteiro, consultora educacional há 27 anos.
O sistema de avaliação de
Harvard também fomenta a
competicão entre os alunos, segundo Betti, da MBA Empresarial. A nota de um estudante é
dada de acordo com o seu desempenho e o dos seus colegas.
Com isso, é possível saber quem
são os destaques daquela turma.
“Os 5% melhores são classificados como ‘baker students’, uma
espécie de distinção que, muitas
vezes, é levada em conta pelos
empregadores”, diz Betti.
Na escola de negócios da Universidade de Stanford, Betti afirma que o ambiente é mais colaborativo. “O estilo dos alunos
de Stanford também é diferen-
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Abaixo alguns dados essenciais sobre os cinco melhores programas segundo o jornal Financial Times
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Escolher o melhor MBA não é tarefa trivial.
Exige conhecimento do programa e de si
mesmo. Por Karla Spotorno, de São Paulo
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A escolha da escola deve levar em conta vários aspectos e não apenas o aval dos rankings dos melhores MBAs no mundo
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Vale estudar
as escolas
antes de
querer entrar

Valor

É bom saber antes de se inscrever
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Quem fez o MBA
Cyrus Mistry, presidente do conselho
do grupo Tata; Tony Wheeler, fundador
dos guias Lonely Planet; Kan Seng Wong ,
ex-primeiro-ministro de Cingapura,
e Jimmy Maymann, presidente
do grupo Huffington Post

n/d
Taxa de aceitação
n/d
Número de candidatos
Quanto custa a
175 libras
inscrição na seleção
Número de alunos
400
Participação de
90%
alunos estrangeiros
61,7 mil libras
Custo do curso por ano
De 15 a 21 meses
Duração
698
Nota média do GMAT
Em outubro, dia e local a
Evento de informações
definir
no Brasil
Site: http://www.london.edu/programmes/mba.html

Queremos pessoas com espírito colaborativo e engajadas que serão embaixadoras de nossa
comunidade internacional do primeiro dia na escola e mesmo depois que concluírem o curso.
David Simpson, diretor de admissão do MBA e do mestrado em finanças
Fonte: departamentos de admissão das escolas de negócios. * Segundo informações de consultorias, ZoomInterviews e MBA50.com

cesso de preparação e de inscrição nas seleções dos MBAs não
sai muito barato. Antes mesmo
de se inscrever, o candidato
precisa conseguir notas altas
nos exames de proficiência em
inglês, o Toefl, e no Gmat, o
Graduate Management Admission Test, uma prova em inglês
sobre noções de lógica e matemática. O Toefl custa US$ 210.
O Gmat, US$ 250. Se o candidato não quiser se preparar sozinho para a prova mais temida
das duas, o Gmat, ele poderá
investir em um treinamento
com professores especializados. Em São Paulo, uma hora de
aula particular, por exemplo,
pode custar R$ 300.
Depois vêm as inscrições nos
processos das escolas. Cada uma
custa, em média, US$ 250. Normalmente, as pessoas se candi-

datam em cinco ou mais processos. Levando em consideração
todos esses gastos e também a
contratação de um consultor, o
desembolso pode facilmente ultrapassar os R$ 10 mil.
Para Guedes, a contratação da
consultoria foi fundamental na
elaboração dos ensaios, a parte
mais subjetiva da documentação. São nessas redações que o
candidato aborda aspectos de
sua vida pessoal, de sua personalidade e demonstra competências de inteligência emocional e de liderança. “Escrever os
ensaios é um processo de autodescoberta”, diz.
Com o consultor, o economista descobriu que o detalhe mais
eloquente de sua história como
atleta não havia sido a conquista de campeonatos. Na visão do
especialista, o mais relevante

era como ele havia superado
uma lesão e uma cirurgia para,
depois, conquistar novos títulos. “Acho que contar essa história foi decisivo”, afirma.
Um conselho considerado valioso por Elaine foi o de visitar as
escolas. “Chicago mal estava na
minha lista. Voltei da viagem
com a escola como prioridade”,
diz. Para o empresário Beisert,
ter conhecido pessoalmente as
escolas também foi fundamental em sua decisão.
O empresário foi aprovado
em Harvard, na costa Leste dos
Estados Unidos, e em Stanford,
na costa Oeste. Visitou as duas e
preferiu o lado Leste do país.
“Fiquei quatro dias em cada
uma. Assisti aulas como observador, fiquei hospedado no
dormitório para estudantes.
Com isso, entendi que Harvard

seria melhor tanto para mim
quanto para minha namorada
[hoje esposa, a consultora Fernanda Oliveira]”, afirma Beisert.
A preferência de Guedes pela
Universidade de Michigan também se deu por conta da esposa
Cristina. Quando eles se mudaram para Ann Arbor, cidade onde fica a escola nos Estados
Unidos, o economista queria
unir os dois mundos: o profissional, escolhendo um curso
que influenciasse a sua carreira,
e o familiar, optando por um
lugar em que percebesse que
sua mulher e filho encontrassem algum apoio. Ele diz que
ambas expectativas foram alcançadas. Ela volta ao Brasil
neste mês para estrear em seu
novo emprego onde vai ganhar
cinco vezes mais do que ganhava antes do MBA. Nada mal.

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6 jun. 2013, Eu & Investimentos, p. D3.

