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Antes de se decidir pela realização do curso, no Brasil ou no exterior, o profissional deve levar em 
consideração cinco questões.  
 
Os cursos para obter o diploma de Master in Business Administration vêm atraindo um crescente 
número de profissionais, de idades, experiências e níveis hierárquicos diferentes, que têm como 
principal objetivo estabelecer um diferencial na carreira, com melhores e maiores oportunidades e 
ganhos financeiros. É fato que este é um investimento com retorno garantido, no entanto, a alta 
expectativa dos profissionais e a falta de pesquisa para a escolha do melhor curso agem como os 
maiores vilões desta história.  
 
 
Apesar do salto profissional que este curso pode proporcionar, o retorno sobre o investimento não 
será o mesmo para todos, já que os maiores beneficiados costumam ser os profissionais das áreas 
técnicas, científicas e humanas, que precisam de uma visão de gestão empresarial. Isto significa 
que engenheiros, arquitetos, químicos, físicos, médicos, jornalistas, sociólogos ou qualquer 
graduado, que não esteja relacionado com administração, finanças, economia ou marketing, 
estará entre os que tirarão maior proveito do peso que um MBA imprime à carreira. Para quem 
possui formação em administração ou em áreas correlatas adquirida há mais de cinco anos, o 
MBA proporcionará um ganho diferente: a modernização das competências em um mundo 
globalizado, com tecnologias e modismos em constante estado de mutação.  
 
Qualquer atualização ou especialização precisa agregar valor à carreira, e isto não poderia ser 
diferente com o MBA, uma vez que seu custo é elevado. Para quem este curso é fundamental para 
a carreira, a primeira grande dúvida está em optar por um nacional ou internacional. Estudo do 
jornal Folha de S.Paulo listou os MBAs mais caros, com valores que vão de R$ 29,4 mil (Ibmec) a 
R$ 271,5 mil (Michigan). Na lista aparecem escolas tradicionais e renomadas, como FGV, USP e 
BSP - Business School São Paulo, além de programas importados de Pittsburgh, Ohio State, 
Thunderbird e da própria Universidade de Michigan.  
 
As melhores escolas norte-americanas e européias costumam cobrar anuidades próximas a US$ 
30 mil para cursos com duração média de dois anos, não incluídos os gastos com moradia, 
viagens, materiais didáticos e vestuário. Um custo pouco lembrado por quem arruma as malas em 
direção ao exterior é o da perda de renda, uma vez que dedicar-se a um MBA internacional 
implica em abrir mão do cotidiano profissional, com poucas chances de geração de renda no 
exterior devido às restrições imigratórias. Ao final, o total de despesas pode ultrapassar a casa 
dos US$ 200 mil.  
 
Antes de assumir estes custos, seja no Brasil ou no exterior, o profissional deve levar em 
consideração cinco questões: o porquê de obter um diploma de MBA, como escolher o melhor 
curso, quais serão os benefícios para a carreira, quais serão os desgastes e frustrações e qual 
será o valor total para a empresa, caso ela decida patrocinar o aluno.  
 
Os cursos nacionais são evidentemente mais econômicos e, em muitos casos, não perdem em 
nada em termos de qualidade. Além disso, dependendo da escola escolhida, o profissional poderá 
focar seus estudos em áreas que possam contribuir para o desenvolvimento da sua carreira. No 
Brasil, os enfoques das escolas são diversos, como liderança, gestão do capital humano, finanças, 
economia, estratégia e marketing. Decidir pela melhor abordagem reduzirá a relação de 
instituições entre as quais o profissional deverá escolher.  
 
 
No mundo inteiro, publicações respeitadas como Exame, Você s.a., Business Week, Financial 
Times e The Wall Street Journal mantêm rankings anuais dos melhores MBAs, que podem ser 



usados como referência. Em seu processo de escolha, o profissional também deve estabelecer 
contato com alunos, ex-alunos e professores, analisar avaliações do MEC e das organizações que 
credenciam os cursos no exterior e conversar com representantes de empresas que patrocinam os 
cursos para seus funcionários. Vale a pena ainda visitar as instituições de ensino e participar de 
algumas aulas. Uma das maneiras mais eficazes de testar a qualidade de uma escola de negócios 
é cadastrar-se em um curso “abreviado”, como os EDPs da BSP ou os PECs da FGV. Esta pesquisa 
ajuda a definir a qualidade do curso e a validade que ele terá para a carreira do profissional. Caso 
ela não seja feita, há grande probabilidade do curso não satisfazer às necessidades de 
desenvolvimento profissional do aluno, e isto nem sempre é culpa da escola.  
 
Os benefícios de um MBA para a carreira são notórios: maior visibilidade profissional, melhores 
ganhos financeiros, competências atualizadas e modernas, diferencial empregatício e 
autoconfiança. Mas a grande expectativa dos profissionais para que estes benefícios se 
transformem em realidade em pouco tempo é uma inimiga. Se o caminho para o MBA é marcado 
por muitas dúvidas, os benefícios que ele trará à carreira dependerão de diversos fatores. De um 
lado temos as empresas, que têm a responsabilidade de oferecer a seus colaboradores condições 
de crescimento. Do outro, os profissionais, que devem gerar resultados, primar pela qualidade de 
seus relacionamentos e da sua imagem e batalhar pela conquista de novas competências, sem ser 
ingênuo a ponto de achar que apenas um novo diploma será responsável por grandes mudanças 
imediatas na carreira.  
 
MBA com oportunidade e precisão  
 
Avaliar os benefícios que um MBA trará para a carreira é o mínimo que um profissional pode fazer 
antes de investir seu tempo e dinheiro.  
 
Avaliar os benefícios que um MBA trará para a carreira  
 
O último Censo da Educação Superior, realizado entre os anos de 1999 e 2000, comprova uma 
tendência há muito percebida no País. O número de instituições de educação superior teve um 
crescimento de 7,6%, totalizando 1.180. Esse movimento ascendente também foi constatado no 
número de cursos de graduação, que já somam 11.019 estabelecimentos - um crescimento de 
19,2%. No mesmo compasso segue o registro total de matrículas - cerca de 2,6 milhões -, com 
um aumento de 13,7%. Ou seja, há um número cada vez maior de brasileiros ingressando em 
faculdades e universidades, ao mesmo tempo em que instituições são criadas ou novos campi são 
abertos.  
 
Esse fenômeno também foi constatado nos Estados Unidos. O número de candidatos prestando o 
GMAT (Graduate Management Admission Test), teste obrigatório para quem pretende cursar uma 
escola de negócios naquele país, foi 17,5% maior no ano seguinte ao do Censo brasileiro.  
 
Para especialistas em educação continuada, essas tendências representam um forte reflexo das 
mudanças ocorridas no mercado de trabalho. O relacionamento empresa-funcionário chegou a um 
ponto em que apenas os resultados são esperados por ambas as partes. As empresas procuram 
profissionais que possuam visão de negócios, e os funcionários esperam que as companhias lhes 
ofereçam o mínimo de condições e ferramentas para que exerçam plenamente suas atividades. 
Mas qual a grande relação entre o novo contrato profissional e o boom educacional?  
 
Ingresso para o sucesso profissional  
 
De maneira geral, quem possui um diploma de nível superior possui chances de melhores 
colocações no mercado. Boa parte das empresas, principalmente multinacionais e nacionais de 
grande porte, exige minimamente de seus funcionários conhecimentos de inglês, graduação em 
andamento e atualização constante de suas qualificações. Isso não apenas torna o profissional 



atraente para a companhia, mas também o mantém competitivo no mercado. O que dizer então 
daqueles que já ostentam no currículo um curso de pós-graduação ou mesmo um MBA?  
 
Tido como um dos estágios mais elevados da carreira educacional do profissional, o MBA, sigla 
para Master in Business Administration, é também motivo de grandes discussões. Um bom curso 
internacional pode chegar ao valor de R$ 450 mil, mas as universidades garantem que o retorno 
do investimento e um belo aumento salarial são certos.  
 
No Brasil, o problema começa na banalização do termo MBA. Muitas faculdades estão lançando 
cursos de especialização sob a proteção da sigla, o que confere status ao programa e, lógico, um 
acréscimo no valor da mensalidade. Mas há exceções - a Universidade de São Paulo (USP), a 
Fundação Getúlio Vargas, a ESPM, o Ibmec e a Business School São Paulo (BSP) oferecem ótimos 
programas, que não apenas se assemelham ao modelo de ensino adotado nos EUA e Europa, 
como também mantêm um belo filtro de seleção: o preço. Outras instituições, como o Imes, de 
São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, prefere não utilizar o termo MBA justamente por essa 
banalização, oferecendo o programa para executivos na forma de pós-graduação lato sensu.  
 
Tempo para decisões  
 
Um curso de pós-graduação será melhor aproveitado por quem já possui experiência profissional - 
a possibilidade de troca de informações torna o curso mais produtivo para alunos e professores. 
Engana-se, porém, quem pensa que todo o graduado tem de investir tempo e dinheiro nesses 
cursos.  
 
O termo educação continuada não se refere apenas a uma nova graduação ou a treinamentos 
específicos, mas sobretudo a qualquer curso oferecido a adultos. Basta ao profissional identificar 
pontos na própria carreira que precisam ser aprimorados - e isso pode ser obtido por meio de 
cursos técnicos, por exemplo. A maior armadilha em que uma pessoa pode cair é o modismo. O 
que para alguns representa um enorme upgrade profissional, para outras significa, literalmente, 
perda de tempo e dinheiro.  
 
Portanto, entenda-se por educação continuada a oportunidade de desenvolver competências 
totalmente aplicáveis à carreira. Um MBA é reservado a um grupo muito pequeno de profissionais, 
e geralmente oferece benefícios a quem pretende aprofundar seus conhecimentos em marketing e 
administração. No Brasil, uma nova categoria de MBA está surgindo e promete beneficiar os 
profissionais de Tecnologia da Informação.  
 
Apesar da importância de um curso de graduação ou pós-graduação, é importante lembrar que 
muitas ofertas de emprego exigem experiência prática e conhecimento básico de algumas 
ferramentas, deixando em segundo plano o diploma de ensino superior. Vale também frisar que 
as empresas querem profissionais éticos, multifuncionais, que saibam trabalhar em equipe e que 
se adaptem facilmente a mudanças. Será que um título de MBA garante tudo isso?  
 
O que é preciso saber antes de fazer um MBA nos EUA  
 
Antes de fazer MBA nos Estados Unidos, é recomendável levar em conta alguns aspectos que 
serão de grande ajuda para detectar qual é o mestrado mais adequado para quem está pensando 
em fazer uma especialização.  
 
Nos Estados Unidos, a oferta de universidades é muito ampla, e a maioria oferece programas de 
MBA. Na hora de se decidir por um deles, a primeira coisa a fazer é analisar a relação de opções, 
avaliando os prós e os contras de cada programa.  
 
De acordo com um estudo elaborado pelo portal Ahoraque.com.ar, as três mais importantes 
graduações de MBA dos Estados Unidos pertencem às universidades de Harvard, Wharton e 



Standford. Essas três foram escolhidas como as melhores em uma série de 15 universidades 
norte-americanas de maior prestígio.  
 
Como saber se o grau de Mestre ao que se pretende dedicar renderá os frutos esperados no 
mundo dos negócios? Em primeiro lugar, é preciso considerar o percentual de formandos que 
estabelecem seu próprio negócio e também o salário médio dos profissionais liberais. Esses dois 
aspectos são os que basicamente fazem o prestígio de um programa de MBA. Quanto mais 
"empreendedora" for a universidade, mais avançado será o programa que ela oferece e maior 
será sua qualidade. Por outro lado, o salário dos formados é também um fator fundamental, uma 
vez que, geralmente, quem decide investir entre 45 e 50 mil dólares ao ano em um curso de MBA, 
o faz pensando em um salário anual de mais de cem mil dólares, após a formatura.  
 
Antes de fazer um desses cursos, é recomendável levar em conta alguns aspectos fundamentais, 
que serão de grande ajuda para detectar qual é o mestrado mais adequado para quem está 
pensando em fazer uma especialização.  
 
1. Requisitos para a admissão. Os resultados do GMAT, exames que devem fazer os interessados, 
não são determinantes. Algumas universidades valorizam também os contatos e as 
recomendações. Por isso, é muito importante que, se o candidato tiver algum amigo ou conhecido 
que estiver cursando ou já tenha se formado no mesmo MBA que pretende cursar, que solicite a 
esse amigo que escreva uma carta de recomendação para apresentá-la para o comitê de 
admissão. Também costumam ser muito valorizados, nos ensaios de admissão e nas entrevistas, 
os candidatos que se destaquem em atividades extracurriculares e que demonstrem uma 
personalidade pró-ativa.  
 
2. Inscrever-se com antecipação. Não só porque o processo leva tempo, mas porque algumas 
universidades, como a Wharton - na Filadélfia -, aceitam os interessados por ordem de inscrição; 
motivo pelo qual as vagas nas salas de aula vão se reduzindo rapidamente entre os meses de 
setembro e março. Se o candidato decidir antecipadamente, as possibilidades de ingressar no 
curso de MBA desejado aumentarão consideravelmente.  
 
3. Localização da universidade. Esse aspecto merece uma especial atenção por parte dos 
candidatos, já que as diferentes localizações das universidades supõem estilos de vida 
radicalmente distintos. Se um candidato está acostumado às grandes cidades, a universidade de 
Columbia em Nova York ou as universidades de Chicago e Kellogg, ambas em Chicago, podem ser 
uma boa escolha. Por outro lado, se o candidato procura uma vida tranqüila e totalmente 
dedicada ao estudo, a melhor opção é Darthmouth, localizada em uma cidadezinha no Estado de 
New Hampshire, ou Duke , na Carolina do Norte. A Universidade da Califórnia (UCLA) é uma 
opção intermediária, se você procura combinar o estudo com a diversão e a vida ao ar livre.  
 
Esses fatores, somados às classificações feitas pela Business Week, pelo US News e o Financial 
Times, as três publicações mais importantes que classificam os cursos de MBA nos Estados 
Unidos, foram levados em conta para se elaborar a relação dos 15 melhores cursos de MBA nos 
Estados Unidos.  
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