
Qualificação e oportunidades 
 
Instituições se reúnem e criam associação para avaliar qualidade de MBAs nacionais 
 
Selecionar um entre os cerca de 6.000 cursos de MBA (Master in Business Administration, 
especialização em administração) oferecidos no país não é fácil, mas o processo de escolha 
ganhou um aliado. Foi lançada na semana passada a Anamba (Associação Nacional de MBA), com 
o objetivo de criar um selo de qualidade para a categoria, já que esses cursos não são avaliados 
pela Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). 
 
A entidade pretende usar na análise critérios como carga horária a partir de 480 horas presenciais 
(o mínimo exigido aos MBAs pelo Conselho Nacional de Educação são 360 horas de aula), 
qualificação dos professores e processo seletivo dos alunos. 
 
Haverá um credenciamento por curso -e não por escola-, e o selo deverá ser conferido àqueles 
que forem julgados compatíveis com o padrão a ser estabelecido pela Anamba. 
 
De acordo com os fundadores, a associação segue o modelo da AACSB (Association to Advance 
Collegiate School of Business), entidade internacional que reúne mais de 400 escolas e define 
padrões de qualidade para os cursos que levam a grife MBA. 
 
A "prima" brasileira tem sete instituições como membros fundadores: Cedepe, ESPM (Escola 
Superior de Propaganda e Marketing), Escola de Direção de Empresas Fisp, FIA (Fundação 
Instituto de Administração), Ibmec São Paulo, Katz Graduate School of Business (Pittsburgh 
University) e Escola de Administração da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul). 
Além dessas, participam do grupo a FGV-Eaesp (Escola de Administração de Empresas de São 
Paulo, da Fundação Getulio Vargas), a Faap (Fundação Armando Álvares Penteado), a Fundação 
Dom Cabral, a BSP (Business School São Paulo) e o Coppead, da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. 
 
Mais informações podem ser obtidas no site www.anamba.org.br. 
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