
M
uitos profissionais bus
cam dar uma turbinada 
em suas carreiras com 

um curso de MBA, que tem por ob
jetivo justamente promover o de
senvolvimento acelerado da carrei
ra. Entretanto, há bastante tempo o 
mercado tem comprado cursos de 
pós-graduação acreditando ser MBA, 
que tem carga horária maior e estru
tura curricular bem diferente.

Para o professor Silvio Laban, co
ordenador dos cursos de MBA do 
lnsper, algumas escolas usam o ter
mo MBA por ele ser mais “vendável” 
e isso faz com que as pessoas acabem 
comprando um programa diferente 
do que imaginam ou que deveriam 
conhecer. “Ou seja, elas ingressam 
em um curso de pós-graduação de 
360 horas pensando que estão en
trando em um MBA”, diz.

Segundo ele, os programas do 
lnsper e de algumas outras escolas 
de negócios podem utilizar essa no
menclatura, pois são certificados por 
uma entidade internacional chama
da Association of MBA (AMBA). La
ban recomenda alguns cuidados que

os profissionais e gestores de RH de
vem tomar ao procurar um curso de 
MBA para os colaboradores de suas 
organizações:

► Alinhar objetivos pessoais de 
carreira e o momento profissional, 
pois o MBA exige experiência em 
cargos de gestão;

► Analisar as características do 
programa, estrutura, corpo docente 
e recursos oferecidos pela escola 
para o desenvolvimento de carreira e 
atividades que possam interessar ao 
colaborador após a conclusão do curso.

O coordenador do MBA do lnsper 
acredita que os cursos de pós-gradua
ção, seja MBA, lato sensu, mestrado ou 
doutorado, são de grande importância 
para a ascensão profissional. “Alguns 
autores afirmam que, ao término de 
uma graduação de quatro anos em 
uma área técnica, metade do que o alu
no aprendeu já está obsoleta. Isso signi
fica que todas as pessoas estão fadadas 
à obsolescência”, adverte. Para Laban, 
a diferença em relação ao passado éA ut

iliz
aç

ão
 de

ste
 ar

tig
o é

 ex
clu

siv
a p

ar
a f

ins
 ed

uc
ac

ion
ais

.



o fato de os ciclos estarem mais ace
lerados e a taxa de obsolescência ter 
crescido. “Essa condição obriga as 
pessoas a continuarem a buscar o co
nhecimento e as escolas são um dos 
agentes que oferecem o acesso a ele”, 
continua.

Ao contrário de alguns cursos 
existentes no mercado que oferecem 
especializações, o MBA é um curso 
de formação generalista, cuja ori
gem vem do próprio nome - Master 
in Business Administration bem 
como tem um conjunto de discipli
nas obrigatórias e uma carga horária 
maior, geralmente de pelo menos 
500 horas.

O MBA é um curso voltado para o 
desenvolvimento acelerado de carrei
ra, ou seja, é um programa mais re
flexivo, que foca o desenvolvimento 
de habilidades de liderança, visão es
tratégica e tomada de decisão, temas 
que estão um pouco distantes do in
divíduo em início de carreira. “A par
tir do momento em que a pessoa de
finir seus objetivos de curto, médio e 
longo prazos, ela pode escolher o cur
so que se ajusta melhor ao seu perfil”, 
orienta Silvio Laban, do lnsper.

Paula Simões, gerente coordena
dora de programas MBA da Funda
ção Dom Cabral (FDC), afirma que 
o MBA executivo oferecido pela ins
tituição é praticamente um rito de 
passagem essencial para que o pro
fissional continue a ascender na or
ganização. “As empresas que procu
ram a FDC fazem a pré-seleção dos 
funcionários para depois passarem 
por nosso processo seletivo”, relata.

O programa oferecido pela FDC é 
um dos mais extensos do país, com

1,3 mil horas, divididas em 890 horas 
de atividades a distância e 410 horas 
de atividade presencial. Os encon
tros presenciais têm duração de uma 
semana e acontecem em um período 
que pode variar de dois a três meses.

Ela ressalta que uma das ativida
des do curso é o projeto empresarial, 
oportunidade que o aluno tem para 
retornar à empresa o investimen
to que ela faz, pois ele escolhe uma 
temática para posteriormente entre
gar, ao final do programa, um estu
do, uma solução ou uma proposta de 
avanço em alguma questão estratégi
ca para a organização.

James Wright, coordenador do 
MBA Executivo Internacional da 
Fundação Instituto de Administra
ção (FIA), ressalta que os profissio
nais que procuram um curso de ní
vel internacional já fizeram outros 
cursos e buscam uma formação mais 
importante para a carreira.

O MBA internacional da FIA é 
dividido em três programas: MBA 
Américas; MBA internacional full 
time; e part time. O primeiro tem 
75% de alunos do exterior e aulas 
ministradas em inglês, com uma 
fase inicial de encontros presenciais

quinzenais, aprofundando os concei
tos core de um MBA internacional, 
mais quatro módulos intensivos no 
Brasil, Canadá, EUA e México. São 
imersões em quatro universidades 
líderes nas quatro mais importantes 
economias das Américas.

O MBA internacional part time 
integra gestores com experiência 
profissional na Europa, EUA, Ásia 
e América Latina, é ministrado em 
inglês, propicia uma imersão em 
ambiente multicultural no Brasil, 
aprimorando os conhecimentos dos 
participantes e impulsionando sua 
carreira internacional. Uma viagem 
de estudos aos EUA é parte integran
te do curso e está incluída no preço.

E o MBA internacional full time 
atende grupos de gestores experientes 
vindos da Europa, Américas do Norte 
e Latina e Ásia, é ministrado totalmen
te em inglês, permite uma imersão de 
um ano num ambiente multicultural 
de negócios, aprimorando os conheci
mentos de gestão estratégica e impul
sionando sua carreira internacional.

A Fundação Dom Cabral tem um 
programa semelhante, mas ofereci
do na modalidade pós-MBA, ou seja, 
para cursá-lo é preciso ter concluído o 
MBA. São duas opções complementa
res de curta duração, de modo que o 
formado no MBA pode cursar ambas 
após a conclusão do programa. Uma 
delas é feita em parceria com a Kello
gg University e aprofunda conheci
mentos em negociação, liderança e 
marketing, enquanto que a segunda 
trabalha desenvolvimento de negó
cios na China, em convênio com uma 
universidade da segunda maior eco
nomia do mundo. ►A ut
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Ambev/ABInbev, que cresceu de 
2% para 10%. O Itaú passou de 5% 
para 6% e a Natura, de 2% para 
6%. Na escolha de uma empresa 
para trabalhar, a análise geral revela 
que 64% dos alunos valorizam a 
orientação para resultados — eram 
66% na pesquisa anterior. O segundo 
aspecto é o empreendedorismo da 
empresa, que passou de 46% para 
53% das citações, seguido pelo 
planejamento de carreira, que subiu 
de 44% para 49%.

de alunos oriundos do setor de 
energia, com 13% de participação 
(contra 3% em 2011/2012) e de 
engenharia, setor no qual atuavam 
8% dos alunos no cenário geral 
(eram 2% na pesquisa anterior).
Já no que refere aos segmentos 
de interesse após a conclusão do 
MBA, o de consultoria (que passou 
de 54% para 45%) perdeu espaço 
para o setor de private equity, que 
foi apontado como o mais atraente 
por 67% dos alunos no cenário geral 
(o índice era de 47% em 2011/12). O 
interesse pelo mercado financeiro 
totaliza 44% (o índice era de 42% 
em 2011/12) e pelo setor de bens de 
consumo chega a 36% frente aos 
29% alcançados em 2011/12. Ainda 
cresceram em representatividade 
no interesse dos estudantes os 
segmentos de energia (de 29% para 
36%), venture capital (27% para 
35%), negócio próprio (14% para 
22%) e farmacêutico (8% para 20%).

A predominancia dos alunos que 
já atuavam no mercado financeiro 
e em consultorias antes de 
ingressarem no MBA se mantém, 
apesar da retração de 32% para 
20% verificada em mercado 
financeiro e de 24% para 20% em 
consultoria. A representatividade 
da indústria de bens de consumo, 
que no levantamento anterior foi de 
4% no quadro geral, avançou para 
10% em 2013. É forte a presença

Em comparação com os resultados 
da pesquisa de 2011/12, os 
entrevistados demonstraram ter 
a expectativa de ocupar cargos 
mais seniores depois de concluir o 
MBA, possivelmente em razão da 
maior participação de alunos em 
faixas etárias mais altas. No cenário 
geral, 50% dos alunos esperam 
ocupar cargos de gerência, gerência 
sênior ou diretoria (contra 44% em 
2011/12). 
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Caixa de texto
Fonte: Melhor: gestão de pessoas, São Paulo, ano 21, n. 313, p. 50-52, dez. 2013.




