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Mais curtos que os MBAs tradicionais, eles estão ganhando espaço entre os profissionais.  
Atualmente, as escolas de MBA enfrentam dois cenários curiosos. De um lado, as mais tradicionais 
e que têm cursos com carga horária integral vêm perdendo espaço. Enquanto de outro, as 
instituições com foco nos MBAs executivos — e flexibilidade de conteúdo — estão enchendo cada 
vez mais seus cofres.  
 
Para se ter uma idéia, elas chegam a quase 90 escolas do EMBA2004, ranking do "Financial 
Times" e que envolve os maiores programas de MBA executivo. 
 
E entre as principais razões para esse crescimento está o fato de que os profissionais podem 
melhorar sua qualificação sem precisar abandonar seus empregos.  
 
Para as empresas, a vantagem é que os executivos aplicam imediatamente no trabalho o que 
aprenderam na escola. Segundo relatório do Graduate Management Admission Council (GMAC), 
que gerencia o teste de admissão dos cursos de pós-graduação lato sensu, 53% das escolas de 
administração registraram crescimento no volume de inscrições para seus programas de MBA 
Executivo este ano.  
 
Enquanto 21% delas disseram que elas permaneceram no mesmo nível dos anos anteriores. 
 
Já 75% das escolas com programas de MBA com horário integral afirmaram ter tido uma queda 
no número de interessados. Para as instituições de ensino que oferecem MBAs Executivos — e há 
grandes nomes como Harvard e Stanford que não oferecem — há um bônus adicional no preço 
que eles podem cobrar. 
 
Enquanto as taxas de MBA sãonormalmente mantidas baixas artificialmente, especialmente nas 
universidades federais, vários programas de EMBA custam mais de US$ 100 mil por mês. O 
motivo de as petições estarem crescendo tão rapidamente é um certo mistério, mas a expectativa 
entre as escolas de administração é que o aumento se deve a mudanças estruturais no mercado, 
e não apenas a mudanças cíclicas. 
 
Certamente alguns fatores são cíclicos. Os programas de EMBA atuais estão atraindo 
administradores na casa dos 30 anos que cinco a dez anos atrás, quando eles eram os principais 
candidatos a MBAs, engavetaram a idéia de fazer um MBA para atravessarem sem grandes 
avarias a bolha pontocom, e se agarraram aos seus empregos na retração econômica 
subseqüente. 
 
Mas as escolas de administração acreditam que há outras razões, mais fundamentais, para se 
fazer um EMBA hoje em dia. Mike Fenlon, reitor associado da Universidade de Columbia, acredita 
que o formato do EMBA e o treinamento enquanto se está empregado têm um apelo muito 
grande. 
 
"A experiência em sala de aula não é abstrata ou teórica. No passado, as pessoas pensavam que 
se tratava de uma versão piorada do MBA, mas agora ele é reconhecido como tendo um valor 
único". 
 
Julie Cisek Jones, reitora assistente e diretora dos programas de EMBA da Kellogg School da 
Northwestern University, também acredita que o EMBA está hoje firmemente estabelecido. "O que 
estamos começando a ver agora é os candidatos a EMBA galgando posições na hierarquia de suas 
empresas e patrocinando out ros estudantes em programas de EMBA". 
 



O crescimento tem sido particularmente notável fora dos Estados Unidos, onde 64% das escolas 
de administração reportam um crescimento no número de matrículas, comparado a 50% nos EUA. 
Na Europa, isso reflete uma aceitação crescente do sistema MBA, afirma Lyn Hoffman, diretora da 
London Business School (LBS). "Eu acho que o MBA Executivo está se tornando cada vez mais 
valorizado na Europa. Estávamos muito atrás dos Estados Unidos nesta área". 
 
No entanto, ela observa que ainda há uma cerca resistência aos preços na Europa, às despesas de 
US$ 115.000 no curso de EMBA Global, o programa de EMBA ministrado em conjunto pela LBS e 
pela Universidade de Columbia em Londres e Nova York. 
 
O crescimento extraordinário do mercado, porém, indubitavelmente está ocorrendo na Ásia. Em 
Taiwan, por exemplo, que tem uma população de 23 milhões de habitantes, há 76 programas de 
EMBA sendo oferecidos por 36 escolas de administração e o EMBA é claramente o grau de 
administração de empresas dominante nesse mercado. 
 
A China também é um mercado desenvolvido para os MBAs executivos, acredita Bing Xiang, reitor 
da Cheung Kong Graduate School of Business de Pequim, uma escola de administração 
independente estabelecida em janeiro de 2002 Com recursos doados por li Ka-shing, o famoso bi-
lipnário de Hong Kong.  
 
A escola estará formando sua primeira turma de EMBA no fim deste ano. 
 
O professor Xiang argumenta que embora o MBA em horário integral seja adequado ao mercado 
dos Estados Unidos, a taxa de crescimento econômico da China, combinada com a velocidade da 
mudança nas empresas da região, significa que o modelo executivo é mais adequado para seu 
país. 
 
O governo chinês concorda em ele. Ordenou que as dez principais escolas de administração do 
país formem, cada uma, 300 EMBAs por ano, e que o número de formandos das 20 escolas 
seguintes deve ser de 100 por ano, um total de 5.000 EMBAs. 
 
No mercado de EMBA, as empresas estão hoje menos propensas a bancar participantes do que 
cinco ou dez anos atrás. Isso significa que os interessados estão pesquisando muito para 
descobrirem o programa que se encaixa melhor em suas necessidades — os dias em que as 
corporações podiam escolher a escola de administração acabaram. 
 
Junto com isso, tem havido uma mudança súbita nas exigências dos candidatos, diz Ed Leonard, 
reitor associado sênior da Emory University. "Quando eles chegam até nós, eles não falam sobre o 
cur-rículo; cada vez mais as perguntas envolvem os colegas de classe — quem são eles, de onde 
eles vêm." 
  
E cada vez mais os colegas de classe desses candidatos serão mulheres, segundo estatísticas do 
GMAC — 72% das escolas informaram que o número de petições de mulheres permanece estável 
ou aumentou nos programas de EMBA. 
 
Nos EUA, a força das matrículas vem dos candidatos domésticos. Em escolas não-americanas, o 
crescimento tem vindo de petições internacionais, que cresceram 56% no ano passado. 
Esse crescimento no número de estudantes dispostos a viajar longas distâncias para cursar um 
EMBA teve como pioneiro a Fuqua School da Duke Universi-ty, com seu Global Executive MBA, 
classificado em quinto lugar no ranking EMBA2004. 
 
Embora esses programas tenham sido duramente afetados pelas limitações às viagens impostas 
por muitos países depois dos atentados terroristas aos EUA em 11 de setembro de 2001, o 
número de candidatos voltou a reagir, diz Dan Na -gy, reitor associado da Fuqua School. 
 



De fato, a escola pretende ampliar seu programa no segundo trimestre de 2005. A Duke Uni-
versity não está sozinha em ver o valor dos programas que recrutam estudantes de todas as 
partes do mundo e incluem estudos sobre vários continentes, o que é feito pelas escolas de 
administração sempre em parcerias. 
 
Segundo estatísticas que serão divulgadas pelo EMBA Council nos Estados Unidos nesta semana, 
14% dos programas de EMBA são oferecidos em conjunto com uma escola associada. As 
estatísticas são particularmente elevadas fora dos EUA, onde 31% dos programas são oferecidos 
via parcerias com outras escolas. 
 
Além disso, em escolas fora dos EUA quase metade dos estudantes são de outros países que não 
aquele em que a escola está situada. Nos EUA, o modelo é mais doméstico: apenas 14% dos 
estudantes dos programas de EMBA são estrangeiros. 
 
A tendência na maior parte dos programas mais novos — e há em média cinco novos programas 
de EMBA estabelecidos na América do Norte e Europa a cada ano — é deles serem internacionais 
desde o início. 
A Said School of Business da Oxford University começou seu EMBA em janeiro deste ano, por 
exemplo, e a primeira classe atraiu participantes de países como o Japão, Usbequistão e a costa 
oeste dos Estados Unidos. 
 
Os programas que misturam locação e nacionalidade dos estudantes foram os mais elogiados 
pelos estudantes no EMBA 2004. 
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Curso da FIA está entre os selecionados 
Stela Campos 
 
Pela primeira vez, um MBA executivo brasileiro entrou para o concorrido ranking do jornal 
britânico Financial Times. O MBA Executivo Internacional ministrado pela Fundação Instituto de 
Administração (FIA) da Universidade de São Paulo (USP) conseguiu a proeza de estar na 50ª 
colocação entre os setenta e cinco melhores do mundo. Ficou lado a lado com o conceituado 
programa oferecido pela escola americana Thunderbird. 
 
E o reconhecimento não parou por aí. Entre as escolas que não são dos EUA ou Canadá, a 
brasileira ficou em 17° lugar. Figurou ainda em terceiro lugar na lista dos programas que reúnem 
o maior número de alunos com uma boa experiência profissional e em sétimo entre os cursos que 
mais impulsionaram a carreira dos estudantes. 
 
O resultado foi comemorado pelo coordenador do curso, professor James Wright, porque leva em 
conta outros dados além da opinião dos ex-alunos. "Eles ouvem quem se formou há três anos 
mas também coletam dados concretos sobre suas evoluções salariais e sobre a produção 
acadêmica dos professores", diz. Segundo apurou o ranking, após o curso os alunos desse MBA 
executivo obtiveram em média um incremento salarial de 47%.  
 
O curso criado em 93 foi um dos pioneiros no país. Ele tem um enfoque generalista abrangendo 
  
administração e estratégia internacional São 480 horas de aulas ministradas, a maioria, na Cidade 
Universitária dentro da própria fundação. No módulo internacional, os alunos passam duas 
semanas no exterior em escolas parceiras da FIA. Eles podem optar pela-França, na E. M. Lyon, 
China, na Lingnan University College, Inglaterra, na universidade de Cambridge e Estados Unidos 
na Vanderbilt " 
 
Eles escolhem dois destinos, um para cada semana", explica o coordenador. O preço do curso é 
R$ 45 mil. 
 
Wright acredita que a preferência pelos MBAs executivos sugerida pelo "Financial limes" se deve 
ao fato deles apresentarem uma boa relação custo benefício.  
 
"Por serem mais curtos, o aluno pode aplicar de imediato o que está aprendendo na empresa", 
diz. No último semestre, ele observou um crescimento de 35% na procura por esse curso em 
relação ao mesmo período de 2003. 
 
Desde 95, a FIA vem acrescentando novas áreas em seus MBAs de especialização como 
administração de projetos, comércio internacional, conhecimento, tecnologia & inovação, 
executivo internacional, finanças empresariais, gestão e empreendedorismo social, gestão 
empresarial, informática e tecnologia internet, marketing, marketing de serviços, recursos 
humanos e varejo.  
 
"São cursos onde não é exigida tanta experiência profissional, voltados para gerentes e 
administradores em geral", explica Wright. 
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