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Rede torna-se importante ferramenta de ensino à distância e reduz custo de curso entre 10% e 
20% em relação ao sistema tradicional 
 
Ingrid Fonseca, gerente de contas da Embratel: produto desenvolvido durante trabalho de 
conclusão do curso online vai ser usado pela companhia   
A crescente demanda pelos cursos de MBA chegou ao virtual. De olho nos profissionais que não 
têm tempo para voltar às salas de aula, algumas escolas de primeira linha estão lançando cursos 
online. Neles, a quantidade de aulas presenciais é bem reduzida e o custo do programa é entre 
10% e 20% menor que o de um MBA tradicional. Pela rede mundial de computadores, o executivo 
acessa o conteúdo das aulas, faz exercícios, participa de fóruns e conversas com os professores. 
 
"Ele também pode imprimir os exercícios, além de contar com uma biblioteca com mais de quatro 
mil títulos", explica Carlos Longo, diretor do FGV Online. O "MBA à Distância - Executivo em 
Administração de Empresas", da Fundação Getúlio Vargas, criado no Rio de Janeiro, surgiu no 
início do ano e tem quatro turmas. É o primeiro MBA remoto do país reconhecido pelo Ministério 
da Educação. O número de alunos em cada turma varia de 30 a 35 pessoas. Apesar de estarem 
fisicamente distantes, a interação entre os alunos é garantida por meio de atividades em grupo, 
como redação de dissertações. 
 
O modelo atende a um dos principais interesses dos executivos que procuram os MBAs: ampliar 
sua rede de relacionamentos. "Essa troca de experiências do dia-a-dia profissional é fundamental 
neste tipo de curso", destaca Longo. A aluna Marta Suzi Medrado confirma a tese. "O contato com 
os colegas, seja por telefone ou por e- mail, é tão intenso que funciona como se todos estivessem 
lado a lado", diz. Gerente das áreas administrativa e financeira da sucursal Bahia da SulAmérica, 
Marta tinha acabado de concluir um MBA quando surgiu a oportunidade de fazer um novo curso, 
organizado pela própria empresa em conjunto com a Fundação Getúlio Vargas. 
 
Das quatro turmas do MBA à distância da FGV, uma é formada apenas por funcionários da Sul 
América. A companhia oferece o MBA para gerentes, superintendentes, diretores e vice-
presidentes, os quais passaram por avaliação de currículo e entrevista. A empresa arca com 70% 
do valor do curso e o restante é bancado pelo próprio aluno. "É uma ótima oportunidade para 
nossos executivos desenvolverem maior conhecimento e habilidades técnicas necessárias para 
enfrentar os desafios do mercado", afirma Carmen Pereira, superintendente de treinamento da 
SulAmérica. 
 
Para os executivos que trabalham longe dos grandes centros, um curso online de primeira linha 
pode impulsionar a carreira sem os custos com deslocamento e os grandes períodos de 
afastamento do trabalho - bastante comuns nos MBAs tradicionais. No MBA da FGV, do Rio, por 
exemplo, há alunos desde o Acre até a Suíça. 
 
Na opinião de especialistas em educação continuada para executivos, o mercado corporativo está 
bastante focado neste tipo de solução, principalmente as companhias com abrangência nacional. 
Assim, elas conseguem uniformizar o nível de formação de seus executivos, com padrão de 
qualidade e ganho financeiro. O MBA de Gestão de Empresas feito à distância pela Escola Superior 
de Propaganda e Marketing (ESPM) é outro exemplo de curso executivo, desenvolvido 
especificamente para o mercado corporativo. 
 
"Empresas como Petrobras e Embratel decidiram fazer um MBA interno e contratam a ESPM como 
provedora de conteúdo", afirma Richard Lucht, diretor acadêmico de administração de negócios da 
escola. "Os projetos corporativos de ensino à distância são mais seguros porque o índice de 
desistência é baixo". O curso pode ser feito de forma sincronizada, onde o aluno acompanha as 
aulas, em tempo real, por meio de um sistema de TV a cabo. As dúvidas podem ser tiradas com o 



professor via fax, e- mail ou telefone no momento em que a matéria está sendo explicada. Neste 
caso, o aluno deve se comprometer a ter a agenda disponível nos dias e horários pré-
determinados para as aulas. A ESPM também oferece um curso aberto pela internet, permitindo 
ao aluno acessar o conteúdo prévio de acordo com a sua disponibilidade. 
 
A gerente de contas Ingrid Pergentino Fonseca participou de um curso organizado pela ESPM para 
os funcionários da Embratel. Nesse MBA, 20% das aulas foram presenciais, 20% pelo sistema de 
videoconferência e 60% pela internet, totalizando 80 horas. "Resolvi fazer para meu 
desenvolvimento profissional. E apesar de usarmos bastante a internet no trabalho, ainda não 
estamos familiarizados com ela na educação", diz Ingrid. O grande diferencial, na sua opinião, foi 
o trabalho de motivação feito pelos professores, que estimulou os alunos a participarem dos 
plantões tira-dúvidas. O programa do curso, bastante focado em empreendedorismo corporativo, 
também agradou. "Antes pensava-se que para ser empreendedor era preciso montar sua própria 
empresa. O curso mostrou que é possível ser empreendedor também como funcionário", ressalta. 
A prova de que os ensinamentos do MBA à distância surtiram efeito é que o trabalho de conclusão 
de curso feito por Ingrid. Ela criou um produto que está sendo cotado para ser adotado pela 
Embratel, dentro em breve. 
 
Além disso, há no mercado a opção dos Pré -MBAs online. No Ibmec São Paulo funciona como uma 
espécie de preparação para os curso de MBA Executivo e Executivo em Finanças. Cada disciplina - 
com custo individual de R$ 520 - é ministrada em 24 horas e as aulas podem ser feitas em até 30 
dias. A metodologia de ensino é a mesma da Universidade de Harvard e o conteúdo foi 
desenvolvido pelos professores do Ibmec. 
 
Já a FGV, do Rio, preparou um curso online de nivelamento para a próxima turma do MBA de 
Marketing. Segundo a instituição, eles são importantes para que os alunos aproveitem o conteúdo 
do MBA, equiparando o grau de conhecimento dos profissionais das mais diversas áreas. 
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