
Constantino Cavalheiro, do Grupo Catho:"Escolas de
renome agregam valor ao currículo do estudante"

Quantidade de programas pode
gerar certa angústia, mas
especialistas recomendam alguns
critérios e cuidados na hora de dar
um real salto profissional

crescente demanda por cursos de pós-gradua-
ção e MBA criou alguns problemas para os
candidatos a estudantes. O número elevado de

cursos também. A enxurrada de nomes e tipos de pro-
gramas oferecidos pode causar dúvida na hora da esco-
lha. E é preciso atenção, pois os investimentos não são
menores do que R$ 15 mil e, em alguns casos (cursos
fora do país, por exemplo), as cifras podem ultrapassar
os três dígitos em dólares. A busca pelo curso ideal -
que vai determinar os "rendimentos" para a carreira - é
uma tarefa árdua e deve ser feita com paciência.

Os especialistas consideram primordial saber identifi-
car o momento profissional e quais as metas para a carrei-
ra: terei condições de evoluir na área em que atuo no mo-
mento? Está na hora de mudar de área? "O profissional
tem de saber se é ou não o momento de investir num curso
de pós-graduação ou de MBA", explica Irineu Gianesi, di-
retor de programas executivos do Ibmec São Paulo.

Tomada a decisão positiva, é hora de focar as aten-
ções na escolha da escola e do curso. Ambos os fatores
serão um diferencial no currículo. "O que pesa mais é a
instituição em que o candidato fez um curso de pós-gra-
duação ou MBA", avalia Constantino Rodrigues Cava-
lheiro, gerente-geral de cursos do Grupo Catho.

Para ele, cursar uma escola desconhecida pode cus-
tar mais caro e certamente não terá o valor agregado le-
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vado pelo renome de escolas como
USP, Fundação Getúlio Vargas
(FGV) e Escola Superior de Propa-
ganda e Marketing (ESPM). O can-
didato deve ainda pesquisar o nível de
exigência do curso e o tempo de de-
dicação necessário. "Uma dica é con-
sultar e conhecer ex-participantes,
conversar com professores, funcioná-
rios, ver a idade média dos alunos, que
cargo ocupam e de que tipo de em-
presa eles vêm", afirma Cavalheiro.

O professor José Antônio Rosa, do
Instituto Nacional de Pós-Graduação
e consultor da Manager, empresa de
recolocação de profissionais, diz que
não é necessário escolher um curso "de
grife", mas um que "leve o ensino a
sério". "Olhe o quadro de professores,

a abrangência das áreas, os processos
que a instituição adota", observa. Se-
gundo Fernando Viriato, diretor de ges-
tão de pessoas do grupo Accor, os pro-
fissionais da área de recursos huma-
nos já sabem "ler" um currículo e iden-
tificar o peso que a escola e o curso
tiveram em sua carreira. "Um dos pon-
tos para se saber que tipo de pós ou
MBA que ele fez é a marca que está
por trás do curso", define Viriato, for-
mado em MBA pela Fundação Dom
Cabral, de Minas Gerais.

A decisão pela escola e pelo curso
deve incluir a visita às instituições e
uma navegação criteriosa pela internet.
O aluno deve procurar saber sobre a
titulação do corpo docente e a expe-
riência profissional desses professores,

conversar com ex-alunos e procurar
saber por meio de pesquisas sobre a
marca da instituição no mercado.

Cláudio Felisoni de Ângelo, coor-
denador do MBA executivo interna-
cional da FIA-USP e diretor presiden-
te da entidade, diz que o profissional
tem de dar preferência para aquelas
instituições que não apenas divulguem
seus cursos, mas que sejam promoto-
ras de conhecimento. O professor in-
dica, por exemplo, programas volta-
dos para a área de marketing, finan-
ças e varejo como adequados a pro-
fissionais sêniores. "São programas
com um conteúdo geral de conjun-
to de áreas específicas da empresa
ou mercado e voltado para um pú-
blico mais jovem", descreve.
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Na outra ponta do mercado, os
bons investidores acatam as suges-
tões e realmente pesquisam para
efetuar a escolha. Lorival Verillo,
de 49 anos, gerente de tecnologia
da Klabin, onde trabalha há 21
anos, faz o curso de MBA em ges-
tão empresarial do Instituto Tre-
visan. "A empresa ofereceu um cer-
to roteiro sobre o que é necessário
para o cargo, o que foi bom para eu
escolher o curso adequado. Pes-
quisei o nome da instituição e o
curso da Trevisan estava muito bem
cotado", conta. O mesmo ocorreu
com Clóvis de Albuquerque Filho,
da Tigre S.A. Após uma primeira
triagem, ficou em dúvida somente
entre a USP e a Fundação Dom
Cabral. "Decidi pela Fundação Dom
Cabral pelo cronograma, melhor
para o que eu precisava, e pelo fato
de o curso ser a distância", conta.

A Fundação Armando Alvares
Penteado (Faap), além do MBA exe-
cutivo tradicional - dois anos de du-
ração -, oferece cursos mais segmen-
tados, focados em uma das partes da
gestão empresarial ou em novas ten-
dências. O MBA executivo, cujo cus-
to é de R$ 38,5 mil, possui convênio
com a University of New México e
com escolas em Paris.

A Faap tem ainda outros 13 cur-
sos chamados de MBA profissional,
também com 400 horas de duração.
Entre eles, os MBA em direção de
empresas, gestão de negócios da in-
formação e gestão da responsabili-
dade social empresarial. Cada MBA
custa R$ 27.700.

Cada faculdade vai redesco-
brindo seu campo de atuação. A Fa-
culdade Cásper Libero, conhecida
pelos seus cursos de comunicação
social, lançou em 2003 o Mana-

gement in Business Comunication
(MBC), com a finalidade de capaci-
tar seus alunos a melhorar o proces-
so de comunicação e a estratégia de
suas empresas. A primeira turma, que
conclui o MBC em 2004, desembol-
sou R$ 1.116 durante cada um dos
22 meses de curso. Os alunos ainda
tiveram uma temporada de duas se-
manas na Universidade da Flórida.

Na Fundação Instituto de Admi-
nistração, da FEA-USP, os cursos
mais concorridos são os MBA de
executivo internacional, gestão em-
presarial e marketing. O MBA exe-
cutivo internacional, que antes de
encerrar o processo seletivo já tinha
alcançado quatro candidatos por
vaga, inclui no módulo de competi-
tividade internacional visitas a em-
presas na Ásia, nos Estados Unidos
e na Europa. Nas regiões mais di-
nâmicas da China são conhecidas in

26 Guia de Pós-Graduação & MBA/2005



loco políticas públicas e experiên-
cias empresariais em curso. O pre-
ço: R$ 25 mil no pagamento à vista,
duas parcelas de R$ 13 mil ou ainda
em 19 parcelas. A parte internacio-
nal custa mais US$ 6.960.

No Rio, o Instituto Coppead de
Administração, da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, oferece
atualmente os cursos MBA de
marketing, finanças, executivo,
logística, energia e saúde. O preço
do MBA executivo e do MBA ener-
gia é de R$ 24.840. Os demais cus-
tam R$ 22 mil. Todos eles possuem
dez meses de duração, com um dia
por semana de dedicação exclusiva.
Um dos diferenciais é o MBA ener-
gia, estruturado a partir de forte
integração entre gestão e economia.

Entre os quatro cursos do Institu-
to Trevisan no segmento Master, des-
taca-se o MBA em gestão empresa-
rial. Ele é voltado a profissionais que
atuam diretamente nos poderes públi-
cos - Executivo, Legislativo e Judi-
ciário -, bem como nas autarquias,
empresas públicas e de economia mis-

ta, permissionárias e concessionárias.
O programa ainda é dedicado a pro-
fissionais da iniciativa privada que
prestam serviços à administração
pública. O curso tem 18 meses de
duração e custa 18 parcelas de R$ 790.

Em Minas e no mundo virtual, a
Fundação Dom Cabral apresenta um
método de ensino diferenciado, com
aulas presenciais apenas uma vez a
cada dois meses. A maioria dos es-
tudos é feita por meio da educação
a distância. O investimento neces-
sário para cursar as 830 horas do
MBA empresarial é R$ 29.700. Para
o consórcio, R$ 26.300.

A Fundação Getúlio Vargas,
uma das mais prestigiadas do Bra-
sil, possui o OneMBA Program,
um MBA internacional realizado
numa parceria igualitária entre
cinco escolas localizadas em qua-
tro continentes (University of
North Carolina - EUA, Rotterdam
School of Management - Holanda,
The Chinese University of Hong
Kong - China, ITESM Monterrey
- México, e Escola de Adminis-

Albuquerque Filho optou por
uma escola com cronograma
mais adequado à sua carreira

tração de Empresas de São Paulo,
da FGV). Esse curso dura 21 me-
ses e está orçado em R$ 82 mil,
valor que inclui a parte terrestre
das visitas internacionais.

No Rio, a Escola Brasileira de
Administração Pública e de Empre-
sas da FGV inicia em 2005 o mestrado
executivo internacional para estran-
geiros. Ele será totalmente ministra-
do em inglês e contará com pales-
trantes de destaque internacional,
como o megainvestidor Mark Mo-
bious. O curso terá 16, com módulos
internacionais na Europa e Ásia. O
preço, com a parte internacional in-
clusa, é de US$ 14 mil. Segundo o
coordenador Yann Douzert, execu-
tivos de outros países já demonstra-
ram interesse nas áreas em que o
Brasil é destaque internacional, como
marketing, tecnologia da informação
e formação de consenso.

Na Escola Superior de Propagan-
da e Marketing (ESPM), o curso
MBA executivo é realizado em 600
horas-aula e tem matérias concen-
tradas em cinco grandes áreas: ges-
tão da empresa, gestão de vendas,
marketing, marketing de serviços e
tecnologia aplicada a negócios. Há
parcerias internacionais com a Ges-
tión Internacional Universidad Ne-
brija (Madrid), Global IT Manage-
ment University of California e
Global Marketing University of
Management California (Riversi-
de). O investimento necessário é de
R$ 19.744,28 à vista, R$ 25.069,92
divididos em 24 parcelas, ou
R$ 26.178,05 em 31 parcelas.
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As parcerias internacionais se
multiplicam. A Business School São
Paulo (BSP), instituição de ensino in-
dependente, fundada em 1995 e uma
das pioneiras no oferecimento de cur-
sos MBA no Brasil, atua com a
University of Toronto e a St. Mary's
University, no Canadá; University of
Iowa e Pace University, nos EUA; e
St. Gallen University, na Suíça.

Os programas Executive MBA,
International MBA e Global Executive
MBA são ministrados integralmente
em inglês. O módulo brasileiro do
Executive MBA custa R$ 28.100, fora
os US$ 3.700 pelo módulo internacio-
nal e despesas de passagem e hospe-
dagem. A carga horária é de 499 ho-
ras-aula, em 16 meses de curso.

É da BSP um dos cursos mais
caros do Brasil, o Global Executive
MBA: US$ 54 mil. Nesse valor não
estão inclusas as despesas de passa-
gem e hospedagem para freqüentar
o programa Omnium, desenvolvido
pela Universidade de Toronto e mi-
nistrado em módulos por quatro uni-
versidades internacionais de negó-
cios. Esse programa dura 16 meses.

Com mais de 12 mil profissio-
nais formados nos MBA executivo
e executivo em finanças, o Ibmec
lançou recentemente o MBA em
gestão de saúde. E para atender uma
faixa de executivos jovens, ainda
sem experiência para cursar um
MBA, criou o Certificate of Bu-
siness Administration (CBA), a um

custo de R$ 16.540 por 396 horas.
Um dos MBAs mais antigos do

país, o executivo em finanças do
Ibmec, iniciado em 1985, custa R$
33.200, com uma carga horária de
556 horas, mais 96 horas do Pré-
MBA, realizado a distância. O
Ibmec mantém parcerias internacio-
nais com a Universidad Carlos III
de Madrid, na Espanha, e a Univer-
sity of Illinois at Urbana-Cham-
paign, nos Estados Unidos.

A PUC-SP oferece três cursos por
meio da sua Coordenadoria Geral de
Especialização, Aperfeiçoamento e Ex-
tensão (Cogeae). São os MBAs em
economia e gestão das organizações de
saúde, contabilidade e em tecnologia
da informação. (AC, DC e LL)

Fonte: Guia de Pós-Graduação, ano 4, n. 4, p. 24-29, 2005.
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