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São Paulo, 9 de Setembro de 2003 - Em sua quarta passagem pelo Brasil, em dez anos de 
existência, representantes de 300 escolas de negócios internacionais estarão amanhã em São 
Paulo e no dia 12 no Rio de Janeiro no evento World MBA Tour. Eles vão divulgar cerca de 80 
diferentes programas de MBA (Master in Business Administration) e, pela primeira vez, 20 cursos 
de mestrado em Direito e em Relações Internacionais, segundo Nunzio Quacquarelli, diretor da 
TopCareers, empresa de recrutamento de executivos, com sede em Londres, que organiza o MBA 
Tour.  
 
Sua expectativa é que mais de 40 mil pessoas compareçam ao evento, que irá percorrer 40 
cidades em 30 países. No ano passado, foram ao redor de 35 mil, 1.200 em São Paulo. Os 
participantes terão a oportunidade de assistir a diferentes seminários e workshops sobre como 
escolher entre um curso especializado de pós-graduação e um MBA ou como financiar um 
programa em uma escola de negócios. O professor Dario Consoli, da Politécnica de Milão (Itália), 
dará uma aula de administração nos moldes do curso ministrado por aquela instituição.  
 
Os visitantes também poderão participar da seleção para as seis bolsas de estudos que serão 
distribuídas para jovens profissionais do mundo todo. O valor da bolsa equivale a US$ 10 mil, diz 
Quacquarelli. "O objetivo é permitir que os escolhidos tenham condições de freqüentar escolas de 
negócios de primeira linha para que adquiram maiores habilidades em liderança, trabalho em 
equipe e governança corporativa e, assim, possam mudar a realidade em que vivem."  
 
Estarão presentes ao evento diretores de admissão de algumas das melhores escolas norte-
americanas - Boston, Columbia, Georgetown, Kellog, Michigan, Stanford, University of California. 
Entre os principais participantes da Europa figuram Insead e HEC, da França; Manchester, Bath, 
Cambridge, Cranfield and Warwick, do Reino Unido; Iese e Instituto de Empresa, da Espanha; 
Politécnico de Milão e SDA Bocconi, da Itália.  
 
Quacquarelli diz que, apesar da crise econômica mundial e da proliferação de cursos em todo o 
mundo, os títulos de MBA obtidos nas mais prestigiosas escolas de negócios ainda representam 
um grande diferencial na carreira dos executivos. Formado em economia em Cambridge 
(Inglaterra) com MBA em Wharton (EUA), o diretor da TopCareers observa a retomada do nível de 
contratação no Reino Unido, na Rússia e na China. Entre os setores que voltam a demandar 
profissionais com MBA estão as empresas de consultoria, com maior força, e as de tecnologia da 
informação.  
 
Ele não recrimina a proliferação de MBAs com diferentes focos. "Tudo depende da necessidade do 
profissional e dos objetivos de sua carreira. Se é necessário um amplo entendimento de negócios, 
um profundo conhecimento de administração, o indicado é um MBA geral. Mas alguns executivos 
precisam de conhecimentos bastante específicos e isso gera muitos nichos para esse tipo de 
programa. Como, por exemplo, o curso criado pela escola de Essex (Inglaterra), de administração 
de marcas de luxo."  
 
As transformações do mundo corporativo foram acompanhadas de perto pelas escolas de 
negócios, que começaram a dar mais ênfase a assuntos como comércio internacional, governança 
corporativa e a todas as ferramentas advindas com a internet, como e-business e e-marketing, 
diz Quacquarelli.  
 
Apesar de não participarem do tour mundial, representantes da Fundação Instituto de 
Administração (FIA), da Universidade de São Paulo (USP), e do Ibmec Educacional São Paulo. 
Segundo o professor Irineu Gianesi, coordenador do MBA Executivo do Ibmec, a presença da 
escola no evento será só em São Paulo e tem como objetivo apresentar uma alternativa para os 
MBAs tradicionais, de tempo integral. "O MBA Executivo foi desenvolvido justamente para atender 



as necessidades de profissionais que não tem condições de para de trabalhar, sair do Brasil - e do 
mercado - durante dois anos, para depois retomar sua atividade. É uma questão de analisar a 
relação custo/benefício."  
 
Formatado nos moldes do MBA tradicional, o Ibmec oferece dois programas - um com foco em 
administração (general management) e outro em finanças. Gianesi diz que a escola também sente 
o impacto da crise econômica, que fez o número de alunos estabilizar. "Há alguns anos, de 85% a 
90% dos alunos tinham algum tipo de patrocínio por parte da empresas em que trabalhavam para 
pagar o curso. Hoje esse percentual caiu para 50%." O custo de um curso, de 22 meses, com 534 
horas/aula, é de R$ 29,4 mil, valor que pode ser financiado em 19 parcelas.  
 
Na opinião do professor, o título ainda faz muita diferença no mercado. Em recente pesquisa feita 
junto a ex-alunos, 70% afirmaram que melhorou muito a empregabilidade, a valorização do 
profissional dentro da empresa, o cargo, a rede de relacionamento. Em termos de salários, a 
evolução foi em torno de 50% depois da obtenção do título de MBA.  
 
O professor do Ibmec também acredita que é preciso destacar as escolas que seguem critérios 
rigorosos de qualidade e, para isso, está sendo criada uma associação que vai instituir um selo de 
qualidade para os cursos brasileiros que cumpram os quesitos de um MBA tradicional. O Ibmec é 
membro do Executive MBA Council e do AACSB - instituições internacionais que avaliam e 
credenciam as melhores escolas de negócios.  
 
kicker: Participantes do evento poderão disputar bolsa de estudos em instituições renomadas  
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