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Profissinal deve avaliar momento certo de cursar 
 
Há dez anos, ter um MBA (Master in Business Administration) era um diferencial no currículo. Há 
cinco, o curso tornou-se comum entre profissionais que desejam ampliar campo de conhecimento 
e atuação na empresa. Atualmente, o mercado oferece mais opções de cursos - além dos 
tradicionais administração, finanças e marketing, há turismo, gestão para o terceiro setor e 
empreendedorismo. Os profissionais interessados em especialização podem se preparar. As 
instituições já estão recebendo inscrições para 2005. 
 
É fundamental que o profissional avalie qual é o momento certo da carreira para fazer o curso e 
escolha bem a instituição onde irá investir o dinheiro. "Decidi fazer um MBA depois de passar um 
período no Oriente Médio, a trabalho. Quando voltei para o Brasil, percebi que era a hora de 
passar por uma reciclagem, saber o que estava sendo discutido no País", conta José Matera, 
gerente de marketing da Xerox do Brasil. 
 
O profissional escolheu o Coppead, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), para fazer o 
curso de MBA Executivo. O motivo foi o perfil da instituição, que só aceita profissionais com ampla 
experiência profissional em suas turmas. "Já tenho muito tempo de estrada. Fiz diversos cursos 
no exterior e já tinha, inclusive, um MBA em marketing. Queria um curso que proporcionasse 
troca de experiências com pessoas de áreas diferentes. O resultado foi que o curso ampliou meu 
campo de atuação dentro da empresa", justifica. 
 
Apesar da segmentação apresentar-se como tendência no mercado de MBAs, o Coppead prefere 
se manter fiél às origens. Apresentando cursos mais generalistas e mantendo extremo rigor na 
seleção, a instituição mantém-se na lista das mais conceituadas do mercado. Outra característica 
é a experiência exigida. "A maioria dos alunos tem de cinco a oito anos de experiência como 
gerentes. Para haver troca, é necessário experiência profissional" observa o professor Vicente 
Ferreira, coordenador do MBA de finanças do Coppead. 
 
Aumentar a rede de relacionamento é um dos principais objetivos do analista de telecomunicações 
Gustavo Leite. O profissional, que pretende trocar de área na empresa, vê no MBA de marketing 
uma oportunidade de aumentar contatos profissionais e adquirir experiência em uma área que 
não é sua. "É uma chance de me valorizar para o mercado", acredita. 
 
A maioria dos cursos de MBA ainda preza pela generabilidade. A característica, presente em 
programas como gestão empresarial, marketing, finanças e recursos humanos, possibilita que 
profissionais de diversas áreas freqüentem a mesma turma. Algumas instituições também 
começaram a segmentar as ofertas por especialização e público-alvo. A FGV Management divide 
seus cursos em júnior, sênior e CEO. O Ibmec também tem cursos voltados para recém-formados 
e para profissionais com mais experiência. 
 
A divisão também ocorre nos cursos da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM). Na 
especialização Primeira Gerência, voltado para recém-formados e profissionais no início da 
carreira, o enfoque é a especialização e dar aos alunos ferramentas para assumir posições de 
gerência. Já o MBA Executivo é voltado para quem já tem mais de três anos de experiência 
comprovada. A ênfase é no estudo de casos e troca de vivências. "As expectativas são diferentes", 
observa Alexandre Mathias, diretor-geral da instituição. 
 
Profissionais de áreas específicas como saúde e terceiro setor também têm opções no mercado de 
MBAs.  
 



A Universidade Cândido Mendes (Ucam) está lançando o curso de gestão de negócios turísticos. 
Realizado em parceria com duas universidades européias, o MBA internacional é fruto de uma 
necessidade de mercado, explica Neusa Oliveira, coordenadorado Instituto de Turismo, 
Entretenimento e Hotelaria (ITE). 
 
- O mercado da área está crescendo muito. Os profissionais estão sentindo falta de ter uma 
especialização na área de gestão. O interessante do MBA internacional é que possibilita aos alunos 
conhecerem bem o mercado europeu sem precisar sair do País - conta Neusa. 
 
Para quem faz questão de sair do País, o primeiro passo é é avaliar as principais razões. Os 
programas não são baratos - o investimento pode chegar a US$ 78 mil, como no caso da London 
Business School.  
 
Segundo Ann Richards, representante da Cornell University, nos Estados Unidos, as principais 
razões que levam um profissional fazer um MBA no exterior são a oportunidade de mudar a 
direção da carreira, desenvolver habilidades técnicas e práticas e, principalmente, aumentar a 
network.  
 
- Um de nossos alunos trabalhava na Johnson & Johnson na Argentina, mas decidiu sair do 
emprego. Ligou para um de seus colegas de turma, que atuava nos Estados Unidos e, em menos 
de três semanas, já estava empregado novamente - conta Ann.  
 
Para disputar uma vaga em um MBA estrangeiro, itens como cartas de recomendação e atividades 
extra-curriculares costumam ser exigidos. Na hora de preencher a ficha de inscrição, Ann 
recomenda que o profissional fique atento aos prazos de entrega, em mostrar seus pontos fortes 
e reconhecer suas fraquezas. "Também é interessante mesclar as conquistas profissionais e 
acadêmicas com as oportunidades oferecidas pela escola, além de demonstrar confiança, mas não 
arrogância. É importante mostrar para a universidade que está levando aquilo a sério", orienta.  
 
 
Onde estudar: No Brasil Instituição Cursos Preço médio Informações PUC-Rio Master em direito 
empresarial, master em R$ 15 mil e R$ 19 mil mbaiag.puc -rio.br gerenciamento de projetos, 
management (management) e 3114-1416 FGV Executivo Jr., gestão do conhecimento, R$ 15 mil 
e managementfgv.br gestão educacional R$ 8 mil (executivo Jr.) e 2559-5900 Ibmec Marketing; 
finanças, R$ 19 mil (finanças) contactcenteribmecrj.br gestão de negócios e R$ 17 mil e 3284-
4000 ESPM Marketing; Tecnologia da Informação, R$ 16 mil www.espm.br e primeira gerência e 
R$ 10 mil 0800-242000 (primeira gerência) Instituto Energia, executivo, economia, marketing R$ 
24.840 atendimentocoppead.ufrj.br Coppead/UFRJ (energia e executivo) e 2598-9800 e R$ 22 mil 
(os demais) Ucam Gestão de negócios turísticos R$ 12 mil itecandidomendes.edu.br e 2531-1588 
UVA Inteligência empresarial estratégica Sob consulta uvaats-callcenter.com.br e 3983-6333  
 
No Exterior Instituição Cursos Preço médio Informações Babson College Finanças,marketing, 
empreendedorismo US$ 60 mil www.babson.edu/mba (Estados Unidos) e 
mbaadmissionbabson.edu Insead Administração, marketing e finanças US$ 54 mil 
www.insead.edu/mb (França) e mba.infoinsead.edu London Business Negócios internacionais, 
marketing, US$ 78 mil www.london.edu School (Inglaterra) finanças, gestão tecnológica e 
mbainfolondon.edu Melbourne Business Economia, marketing,negócios US$ 37 mil www.mbs.edu 
School (Austrália) internacionais, empreendedorismo,estratégia e enquiriesmbs.edu Thunderbird  
Finanças globais, administração US$ 42 mil www.thunderbird.edu (Estados Unidos) e tbirdt-
bird.edu University of Toronto Gerenciamento de marca, US$ 40 mil www.rotman.utoronto.ca e 
gerenciamento de fundos, e-business e mbarotman.utoronto.ca Fonte: instituições 
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