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Uma rápida olhada nos jornais e revistas e é possível constatar: não faltam instituições 
de ensino oferecendo cursos de Master in Business Administration (MBA). Diante de 
tanta oferta, é normal que o profissional fique em dúvida sobre quais os programas 
que realmente farão a diferença no competitivo mercado de trabalho. Nada melhor, 
portanto, do que fazer a pergunta aos responsáveis pela indicação e contratação de 
talentos: os vice-presidentes, diretores, gerentes e superintendentes de Recursos 
Humanos (RH) das grandes empresas. 
 
A enquete realizada pelo Jornal do Commercio com 20 executivos da área sobre quais 
MBAs fazem a diferença na hora da contratação não os obrigava a apontar apenas um 
programa. Deveriam ainda enumerar o que não pode faltar em uma pós-graduação 
com esta proposta. Entre os entrevistados, que preferiram não associar seus nomes ao 
das instituições, 14 cursos foram citados em 48 votos. 
 
O mais lembrado, com dez votos, foi o MBA Executivo da Fundação Dom Cabral,  em 
Minas Gerais. Em seguida, o MBA Executivo do Instituto Coppead de Administração da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e o MBA Executivo Internacional da 
Universidade de São Paulo (USP), com oito e sete votos, respectivamente. 
 
Mas o que os c ursos mais citados têm de diferente dos demais? A resposta da gerente 
de programas de MBA da Fundação Dom Cabral, Eliane Pampolini é "a proposta da 
especialização". O sistema adotado se diferencia das demais por prever cinco módulos 
de uma semana de imersão cada, ao longo de 11 meses, e o restante das horas de 
estudo a distância. "Mas os participantes são acompanhados via Internet por 
professores. A prática colabora para padronizarmos o conhecimento dos alunos", 
explica Eliane. O tão badalado programa exige investimento, por pessoa, de cerca de 
R$ 16 mil mais 4,3 mil dólares canadenses para despesas com intercâmbio. 
 
Em segundo lugar no ranking, o MBA Executivo oferecido pelo Coppead, que custa R$ 
20,7 mil, tem aulas um dia na semana em horário integral dura nte dez meses. "Há 
melhor aproveitamento porque os alunos não chegam cansados à instituição, após um 
longo dia de trabalho", destaca Ricardo Leal, diretor do Coppead, que já formou cinco 
mil profissionais em 21 anos de existência e abre. 
 
Ainda entre os ma is citados, o MBA Executivo Internacional da USP segue cartilha 
semelhante à da Coppead. Prevê ao final do curso, porém, intercâmbio com 
universidades na Europa e nos Estados Unidos. "O segredo está na combinação de 
parte teórica e prática. Por este motivo, a opção pelas viagens", diz James Wright, 
coordenador da pós-graduação na universidade. O investimento é de R$ 28 mil mais 
cerca de US$ 7 mil para o intercâmbio. 
 
Foram entrevistados para esta matéria Guilherme Cavaliere, diretor de RH da 
Boehringer Ingelheim; Mônica Lamas, diretora -geral para América Latina da Blah!; 
Renata Elgarten, gerente-corporativa de RH da Souza Cruz; Marita Elsa Bernhoeft, 
superintendente de RH do BankBoston; Carmen Pereira, superintendente de 
treinamento e desenvolvimento da Sul América; André Rapoport, diretor de RH da 
Oracle; Luciana Camargo, gerente de Talentos de RH da IBM; Mario Angelino, diretor 
de RH da LG Electronics; Osvaldo Esteves, diretor de desenvolvimento humano e 
organizacional da Asea Brown Boveri (ABB); Salvador Evangelista Junior, vice-



presidente de RH da American Express (Amex); Valéria Leal, gerente de RH da rede de 
cinemas UCI; Felipe Westin, diretor de RH da Bristol-Myers Squibb; Andréa Krug, 
gerente de treinamento da TIM; Milton Luis Figueiredo Pereira, diret or de 
Desenvolvimento Humano e Organizacional da Serasa; Jorge Cunha, diretor de 
operações de talentos humanos da Claro; Adriano Lima, vice-presidente de RH da 
Mastercard; João Batista João Batista Almeida, gerente da cadeia de suprimentos e 
relações empresariais da Cuno Latina; Maria Cecília Loverro, diretora de RH da Visa; 
Marcelo Arantes de Carvalho, diretor de desenvolvimento humano e organizacional da 
Intelig e Joaquim de Sousa Correia, diretor de RH da Embratel. 
 
O que não pode faltar no MBA  
JOAQUIM DE SOUSA CORREIA  
DIRETOR DE RH DA EMBRATEL 
O foco deste tipo de curso deve estar em desenvolver o empreendedorismo no 
profissional. Expondo a teoria, mas não se esquecendo de aproximar os exemplos do 
cotidiano nas empresas. 
 
FELIPE WESTIN  
DIRETOR DE RH DA BRISTOL-MYERS SQUIBB 
O MBA tem que buscar assuntos inovadores e desafiadores, selecionar alunos com 
experiência e escolher professores com vivência acadêmica e prática. Quanto mais 
equilibradas estas combinações, melhor.  
 
SALVADOR EVANGELISTA JUNIOR 
VICE-PRESIDENTE DE RH DA AMERICAN EXPRESS DO BRASIL 
O programa deve dar ênfase à liderança, já que o profissional, ao se inscrever num 
MBA, já carrega alguma experiência do mundo empresarial. É fundamental também 
priorizar as aulas práticas e não as teóricas. 
 
ADRIANO LIMA 
VICE-PRESIDENTE DE RH DA MASTERCARD 
O fundamental é equilibrar a abordagem conceitual com a prática. Outro ponto é criar 
um vínculo online com os alunos, estimulando o aprendizado contínuo e estreitando os 
laços com o grupo. 
 
GUILHERME CAVALIERE 
DIRETOR DE RH DA BOEHRINGER INGELHEIM 
O curso deve abordar assuntos variados, de maneira a contribuir com a visão de 
negócio dos profissionais. Deve ser complementado também com parte prática, 
estimulando os alunos a trocarem idéias e experiências. 
 
Os mais votados pelos executivos de RH 
Executivo da Fundação Dom Cabral 10 
MBA Executivo do Coppead 8 
MBA Executivo Internacional da Universidade de São Paulo (USP) 7 
MBA em Administração de Empresas e Negócios da FGV 6 
MBA em Gestão de Negócios do Ibmec Business School 5 
MBA em Finanças Empresariais da FGV 2 
MBA em Gestão Empresarial da FGV 2 
MBA em Marketing da FGV 2 
MBA em Banking da FGV 1 
MBA em Marketing da ESPM 1 
MBA em Gestão de Pessoas USP 1 



MBA Executivo da Business School São Paulo (BSP) 1 
MBA em Marketing do Coppead 1 
MBA em Finanças do Ibmec Business School 1 
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