
O currículo, a intensidade da dedicação e os
recursos financeiros são critérios para optar
entre um curso no País e outro no exterior

MBA: no
Brasil

ou fora?

“Fiz MBA na Harvard Business

School em 2007. Foi um progra-

ma de dois anos, em que estudei

em tempo integral. Fiz graduação

em Engenharia de Infraestrutura

Aeronáutica pelo Instituto Tecno-

lógico de Aeronáutica (ITA), em

2000, e o curso do ITA foi mais

difícil. Harvard tem uma dificulda-

de diferente, já que o MBA é 100%

feito em cima de estudo de casos.

O alto custo do curso – US$ 40

mil por ano – foi pago pela empre-

sa de consultoria em que eu traba-

lhava na época. Ganhei reconheci-

mento que abre portas para traba-

lhar em qualquer lugar. Estudar

no exterior ajuda mais em algu-

mas carreiras, como no mercado

financeiro. Hoje, tenho networking

internacional. Fiz amigos do mun-

do todo, que são contatos profis-

sionais também. Neste ano, por

exemplo, fui a um casamento no

Japão e a outro na Croácia.”

“Fiz MBA Executivo na Fundação

Armando Álvares Penteado

(Faap), com módulo de 15 dias

nos Estados Unidos, em 2006,

quando tinha 26 anos. Nos anos

2000, todo o mercado buscava

profissionais com MBA. O investi-

mento para o curso foi pesado, de

cerca de R$ 30 mil. O resultado

foi interessante: após o curso, con-

segui trabalhar em uma multina-

cional, que era meu objetivo, e

dobrar o meu salário. Eu desejava

uma instituição de nome para re-

forçar meu currículo, mas queria

um curso no Brasil, já que precisa-

va continuar trabalhando. Os pro-

fessores tinham experiência em

grandes empresas e isso me deu

uma visão maior do mercado,

além de preparo para cargos

maiores. Depois, fiz pós-gradua-

ção em Gestão de Tecnologia da

Informação e agora também te-

nho formação em coaching.”

DiretordaAdventdoBrasil
ConsultoriaeParticipações

Newton
Maia

Consultoreconômicoe
financeirodaoperadoraVivo

Fábio
Ullman

Victor Vieira
Guilherme Soares Dias
ESPECIAL PARA O ESTADO

Se escolher o melhor MBA é
difícil, optar entre um curso
brasileiro e outro no exterior
deixa a decisão ainda mais
complicada. Antes de pegar o
passaporte, vale refletir sobre
a troca de endereço com base
nas perspectivas profissionais
e na conta bancária. Um curso

no País envolve me-
nos tempo e des-

pesas e está mais
conectado ao merca-

do local. Já um MBA
fora, além de ser uma

grife no currículo, é a
chance de montar uma re-
de internacional de conta-
tos e ter uma formação

mais intensa.
U m a d a s

principais dife-
renças entre os

cursos do Brasil e os
estrangeiros é a exigên-
cia de dedicação. Na

maioria, os MBAs
noPaís sãoclassifica-

dos como “executi-
vos” e já preveem que os alu-
nos dividirão as horas entre
aulas e trabalho. No exte-
rior, principalmente nos Es-
tados Unidos, são mais co-
muns os cursos de tempo in-

tegral, em que os candidatos
costumam se mudar para per-
to do câmpus e ter aulas o dia
inteiro. “É complexo, porque
o custo de vida fora é bem alto
e o aluno ficará um ou dois
anos sem ganhar dinheiro”,
avalia o coordenador dos pro-
gramas de MBA Executivo e Fi-
nanças do Insper, Silvio La-
ban. Embora os MBAs nacio-
nais tenham evoluído nos últi-
mos anos, de acordo com La-
ban, muitos cursos ganham es-
se título, mas são pós-gradua-
ções fora da área de gestão.

Na opinião da consultora
em carreiras Cláudia Gonçal-
ves, a proposta pedagógica va-
ria bastante entre os cursos
brasileiros e os do exterior.
“Lá fora, além de aulas de fi-
nanças e marketing, há um nú-
mero expressivo de discipli-
nas eletivas”, explica. Segun-
do ela, a possibilidade de esco-
lher matérias diferentes e par-
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Estava com 25
anos e queria
impulsionar
minha carreira
com o MBA. É um
diferencial”

Rita de Cássia, analista sênior
do Grupo Votorantim e
ex-aluna da Faap

NA WEB

❛❛

blogs.estadao.com.br/
mba-de-a-a-z

Dicas. Veja mais
sobre MBA

ticipar de atividades extracur-
riculares, como clubes de estu-
dos, enriquece a formação.
“Ele desenvolve habilidades
em liderança, comunicação e
trabalho em equipe”, diz.

A articulação da rede de
contatos pelo mundo é outra
vantagem apontada pelos que
fazem o curso no exterior. Pa-
ra o empresário Jorge Maluf,
que fez MBA na Universidade
Stanford entre 2009 e 2011, o
curso serviu para conhecer
profissionais de vários países
e ter palestras com personali-
dades da política e do merca-
do. “No nível da graduação, o
Brasil tem excelentes escolas.
Mas, para MBAs, o País está
distante da qualidade dos Esta-

dos Unidos”, avalia. Para Ma-
luf, que abriu seu próprio negó-
cio quando voltou para casa,
outro ponto forte dos MBAs
americanos é que a participa-
ção dos alunos é valorizada.
“Essa vivência é importante.
Com o curso, antecipei meu so-
nho de empreender”, conta.

Solução caseira. A falta de di-
nheiro e as restrições familia-
res costumam ser empecilhos
para cruzar a fronteira rumo
ao curso desejado. Rita de Cás-
sia não foi para o exterior por-
que precisava continuar traba-
lhando, mas diz que o MBA fei-
to na Fundação Armando Álva-
res Penteado (Faap), em
2007, atendeu às suas expecta-
tivas. “Contribuiu para amadu-
recer a visão prática e teórica.”
Segundo ela, o curso serviu pa-
ra alcançar o cargo gerencial
que almejava na empresa.

MBAs do exterior costu-
mam atrair profissionais brasi-
leiros com pouco tempo de

carreira – geralmente entre
quatro e sete anos de atuação.
“São candidatos que ainda não
são gerentes e têm forte dese-
jo de trabalhar nas áreas estra-
tégicas das organizações”, ex-
plica a diretora da Associação
Nacional de MBA, Karla Alci-
des. Já executivos mais velhos
tendem a ficar no País. “Mui-

tas empresas têm direcionado
seus executivos para cursos de
instituições estrangeiras com
unidades no Brasil”, conta.

A crise financeira global
também alterou o perfil de mi-
grações dos executivos. Antes,
muitos optavam por cursos
nos Estados Unidos ou na Eu-
ropa, com o objetivo de traba-

lhar por um período nessas re-
giões. “Hoje é mais difícil por-
que o mercado estrangeiro
não está na melhor fase”, afir-
ma Karla. Por outro lado, a
emergência econômica do Bra-
sil ajudou: os candidatos do
País aparecem mais no radar
dos responsáveis pela seleção
nas escolas de MBA.
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Diferentemente do mestrado e do doutorado,
os MBAs não são avaliados pelo MEC

Preparação.Pesquise sobre

consultorias queajudam na

escolhado MBA eno treinamento

paraasentrevistas de seleção.

76

2 3
4

Contatos.Mesmoantes

de iniciaro MBAjáé possível

aprimoraronetworking. Troque

ideias comamigos ecolegasde

trabalhoque tiveram experiências

interessantesno Brasilou

noexterior.

Mercado monitora
qualidade de cursos

Bolso.
Informe-se

sobreosvalores

docurso e de

hospedagem,no

casodosMBAs

internacionais.

Verifiquese

suaempresa

financia

pós-graduações.

1
RaioX.Pesquise

sobredocentes,

currículoe

parcerias

internacionaisda

escola.

Vejase o MBA

écertificado

poruma

associação.

Mais treino.Existempreparatórios

específicosparaMBAs noexterior.

Umdosprincipais focosdesses

cursoséprepararo candidato parao

Gmat,exame obrigatório, que

medeconhecimentosem

inglêse matemática.

5 CAPA

Carreira. Analise se éomomento certo paraumMBA no

exteriorouse vale apena fazerumcurso noPaís que não exija

dedicação integral.Cursosonline demandammenos tempo

esãomais baratos, maspiorespara networking.

Escolas.Busquecursos

deacordocom seuperfil

pessoale profissional.Na

entrevista,mostre como

oMBAse alinhacom

osseusobjetivos.

Na escolha de um MBA, o reco-
nhecimento do mercado vale
mais que o filtro do Ministério
da Educação (mais informa-
ções sobre como escolher um cur-
so nesta página). Considerado
uma especialização (pós-gra-
duação lato sensu), o MBA não
é avaliado de maneira sistemá-
tica pela Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de Ní-
vel Superior (Capes), órgão li-
gado ao MEC que monitora
mestrados e doutorados.

No exterior são comuns as-

sociações credenciarem os
MBAs, como a americana
AACSB e a inglesa Amba.

Desde 2004, a Associação
Nacional do MBA (Anamba)
credencia cursos brasileiros
com base em critérios como
grade (mínimo de 480 horas),
currículo e formação do cor-
po docente. Embora haja cen-
tenas de cursos ofertados co-
mo MBA, a entidade tem ape-
nas 25 credenciados. / VICTOR

VIEIRA e GUILHERME SOARES DIAS,

ESPECIAL PARA O ESTADO
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Mais pesada do que nos vesti-
bulares, a fase que antecede as
seleções de MBAs internacio-
nais envolve ansiedade e horas
de estudo. Pouco acostuma-
dos com o modelo americano
– que exige currículo, cartas de

intenção,recomendações e en-
trevistas, além da prova de in-
glês e matemática –, os brasilei-
ros recorrem a cursos prepara-
tórios ou consultorias.

Uma das primeiras preocu-
pações é decidir quais são a es-

cola e o curso mais
indicados. Se o

perfilédelide-
rança, por
exemplo, a
Universida-
de Harvard é

apontada co-
mo uma das

melhores. Para
quem foca inova-

ção,o MassachusettsIns-
titute of Technology (MIT) é
mais indicado.

Não existe número ideal de
aplicações. O diretor do curso
preparatório MBA House,
Marcelo Ramos, recomenda
tentar entre quatro e sete. “Se
for aceito em três ou quatro
delas, aumenta-se o poder de
negociação para descontos”,
afirma. Quem se prepara para
uma escola, segundo ele, já fez
quase todo o esforço necessá-
rio para tentar outra.

Outra dor de cabeça é o Gra-
duate Management Admis-
sion Test (Gmat), que mede

habilidades em língua inglesa
e matemática. “O formato da
prova causa estranheza e o de-
sempenho depende muito da
cultura geral da pessoa”, diz
Ramos. Embora não haja nota
de corte, o resultado é usado
pela instituição para decidir se
o executivo será chamado.

Para certificar o domínio de
inglês, o teste mais recomen-
dado é o Toefl, aceito na maio-
ria dos casos. Já no essay, espé-
cie de carta de intenção em
que o candidato apresenta o
currículo e suas perspectivas
profissionais, é bom destacar

características positivas e rela-
cioná-las ao perfil do curso.

“Os preparatórios auxiliam
no passo a passo e nos forçam
a ter disciplina”, conta Luiz
Baia, que estudou sem abando-
nar a rotina corrida em uma
empresa de mineração. Baia, à
espera da resposta de três uni-
versidades, até viajou aos Esta-
dos Unidos para conhecer os
cursos. A troca de experiên-
cias, na internet ou com cole-
gas, também ajuda no preparo
e para aliviar a tensão. / VICTOR

VIEIRA E GUILHERME SOARES DIAS,

ESPECIAL PARA O ESTADO

Cursos preparatórios também são opção
na maratona para conquistar uma vaga de
MBA em uma universidade estrangeira

Consultoria
ajuda na
preparação

Fundações
OInstitutoLingeaFundação
Estudarsãoalgumasdasinsti-
tuiçõesqueoferecembolsas
paraMBAemuniversidadesno
exterior:www.institutoling.org.
brewww.estudar.org.br

Bancos
BancoscomoCaixaEconômica
Federal,Santander,Bradescoe
HSBCeocréditouniversitário
ParaValeroferecemprogramas
definanciamento:www.credi-
touniversitario.com.br

BOLSAS

CAPA

Alcance o ponto mais alto.
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Os MBAs a distância começa-
ram a ganhar espaço no Brasil,
mas ainda enfrentam uma cer-
ta resistência do mercado.

Especialistas afirmam que
os cursos online devem ser vis-
tos como uma opção apenas
para os profissionais que não
conseguem se desvincular do
trabalho no dia das aulas – co-
mo os que viajam com frequên-
cia – ou que buscam cursos

mais baratos que exigem me-
nos dedicação.

Entre os pontos negativos
estão a falta de aulas práticas,
constantes nos cursos presen-
ciais, e uma maior dificuldade
para fazer networking.

De acordo com a diretora da
Associação Nacional de MBA
(Anamba), Karla Alcides, a en-
tidade não credencia nenhum
MBA 100% online e reconhece
apenas aqueles com porcen-
tual de, no máximo, 20% de au-
las online.

“No Brasil, o MBA online
não é uma alternativa para
quem pode fazer o presencial.
É para quem não tem a possibi-
lidade de fazer o presencial pe-
la qualidade. Nos Estados Uni-
dos, há excelentes MBAs onli-
ne, mas, aqui, temos mais ne-
cessidade de presença para o
aprendizado”, afirma Karla.

Para o presidente da Asso-
ciação Brasileira das
Instituições de
Pós-Graduação
(ABIPG), Mar-

celo Saraceni, os profissio-
nais que buscam cursos onli-
ne precisam ter cautela e ava-
liar os objetivos que buscam
com a capacitação.

“O presencial tem vanta-
gens como o networking e dis-
ciplinas práticas, enquanto o
online tem custo mais baixo e
demanda menos tempo de de-
dicação. O aluno precisa com-
preender qual é a necessidade
dele”, diz Saraceni.

Equivalente.O diretordenegó-
cios do Ibmec, José Luiz Trin-
ta, afirma que os cursos a dis-
tânciada instituiçãotêm a mes-

ma grade do presencial.
“Oferecemos um mo-

delo flexível, em que
o aluno pode come-
çar a qualquer ho-
ra, mas não é um
curso simples.” /

VICTOR VIEIRA E

GUILHERME SOARES

DIAS, ESPECIAL PARA O

ESTADO

MBA a distância é
mais barato e ajuda
quem não consegue
ir às aulas, mas
compromete o
networking

Online ou presencial?
● OMBAda UniversidadeFede-
raldoRio deJaneiro(UFRJ) éo
únicodo Paísque integraalista
doscemmelhores domundodo
jornal Financial Times.Oprogra-
ma,gratuito,existehá 40anose
ofereceaulasemtempointegral,
comdiplomastricto sensu,como
ocorrecomosmestrados.
● “Ocursoseaproximade um
mestradonoBrasile deumMBA
noexterior”,diz ovice-diretorde
EducaçãoExecutiva,VicenteFer-
reira.AUFRJpossuiaindaoutro
cursodeMBA, lato sensu.
● Jáo ProgramadeEducação
Continuadada EscolaPolitécni-
ca(Pece) daUniversidadedeSão
Paulo(USP) temnovecursospre-
senciaiseumonline. “Ocertifica-
dotemseloUSP”,dizo gerente
derelacionamento institucional
doPece,Paulo Patullo.

CAPAR$16
mil

équantocusta,
emmédia,umMBA
onlinenoIbmec.O
presencialnãosaipor
menosdeR$28mil

UFRJ é
destaque
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