
Executivos fazem curso por conta própria 
Tatiana Pronin 
 
Reciclagem Cresce o número de profissionais que decide fazer o MBA mesmo sem receber ajuda 
da empresa  
 
Há cerca de dez anos, cursar um MBA era sinônimo de promoção. A iniciativa quase sempre partia 
das próprias empresas, especialmente as multinacionais, decididas a investir nos funcionários 
escolhidos para os cargos de maior importância.  
 
A prática se difundiu e, hoje, são poucos os executivos bem posicionados que ainda não tenham 
incluído a sigla no currículo. Com o desaquecimento da economia, porém, muitas organizações 
foram obrigadas a enxugar os postos de chefia, além de reduzir verbas destinadas à educação 
corporativa, o que fez muita gente ingressar no MBA por conta própria, até para não correr o risco 
de ser demitido.  
 
"Desde que iniciamos o curso, há cinco anos, o número de alunos patrocinados pelas empresas 
caiu pela metade", calcula Tarcísio Souza Santos, diretor de MBA da Faap, em São Paulo. "O que 
não significa redução de alunos", acrescenta, mostrando que, cada vez mais, os executivos têm 
ido à luta por conta própria, em vez de esperar que a empresa se responsabilize por suas 
carreiras.  
 
Está claro também para os dirigentes das escolas que o MBA deixou de ter um caráter de prêmio 
destinado aos executivos com potencial para liderança. "As empresas abandonaram esse tipo de 
atitude para evitar expectativas", analisa Irineu Gianesi, coordenador do MBA Executivo do Ibmec 
Educacional São Paulo, que hoje tem 50% de alunos subsidiados. Há dois anos, eram 90%. Além 
da crise econômica, a vulgarização do termo é um aspecto que pode ter resultado numa leve 
queda na procura pelos MBAs que, segundo Gianesi, atingiu boa parte das escolas em 2003.  
 
O coordenador do Ibmec chama atenção para as centenas de novos cursos que só se assemelham 
ao MBA no nome. Por causa disso, uma associação que reúne 11 instituições, entre elas a própria 
Ibmec, pretende criar um selo de qualidade para esse tipo de programa. Para o ano que vem, de 
qualquer forma, a perspectiva é de melhora. "Muitas empresas e alunos adiaram o curso para o 
início de 2004."  
 
O cientista contábil Douglas Amorim, coordenador financeiro da Unilever Latin America, pertence 
a essa parcela de alunos cada vez mais freqüentes nas instituições - os que bancam os cursos 
sozinhos para melhorar as chances no mercado.  
 
Amorim decidiu cursar o MBA em Finanças na Brazilian Business School (BBS), em São Paulo, 
quando era gerente de um banco. Passou sete semanas na Robin School of Business, em 
Richmond, nos EUA, dividindo a classe com alunos americanos. Ao se formar, em 2001, sentiu 
que estava perto de conquistar uma promoção, mas preferiu aceitar o convite da Unilever.  
 
Embora o MBA tenha sido criado para fornecer as ferramentas básicas a quem vai ocupar um 
cargo de gerência, há quem estude apenas para reciclar conhecimento. "Quando montamos o 
primeiro curso, em 1996, quase todos os alunos eram jovens em ascensão profissional", conta 
Alceu de Queiroz, coordenador da Fundação Dom Cabral, em Belo Horizonte. Segundo ele, hoje há 
uma procura grande por executivos que já ocupam altos postos. "Eles sentem necessidade de se 
atualizar pois, com o enxugamento dos quadros, ninguém mais está restrito a uma área 
específica", explica. Tanto que, para não prejudicar a rotina dos executivos, parte do curso é feita 
a distância.  
 
O que quase todas as instituições têm percebido é o aumento da demanda pelos cursos de MBA 
"in company", moldados exclusivamente para as empresas. Todos saem ganhando: os executivos 



adornam o currículo com instituições de renome e as organizações conseguem solucionar 
problemas específicos mais rapidamente.  
 
"O aumento dos cursos fechados mostra que empresas estão ampliando o orçamento voltado para 
a educação dos funcionários, ao contrário do que a mudança de perfil dos cursos abertos leva a 
crer", afirma Jean Jacques Salim, coordenador do Ceag, curso oferecido pela FGV/SP há 30 anos, 
inspirado nos MBAs americanos. Atualmente, o Ceag arrebanha mais alunos do que a própria 
graduação  
 
Se o investimento vai se traduzir em sucesso profissional, ninguém sabe. Mas uma coisa é certa: 
o chamado 4° grau está se tornando inevitável.  
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