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Aulas começam no próximo mês e oferta é cada vez maior. 
 
Fevereiro chegando ao fim, termina o prazo para os interessados em cursar um MBA (Master of 
Business Administration) optarem pela instituição em que estudarão e área de concentração do 
programa. A maioria dos programas está com inscrições abertas, mas as aulas já começam no 
mês que vem ou, no máximo, em abril. A crescente procura de profissionais que pretendem 
galgar posições no mundo corporativo faz aumentar a oferta e a diversidade dos cursos.  
 
A Associação Nacional de MBA (ANAMBA) planeja encomendar uma pesquisa sobre os números de 
cursos no Brasil para este ano. O setor começa a enfrentar uma saturação e já há headhunters 
que descartam currículos de executivos que estudam em determinadas instituições. Mais 
adequado a profissionais experientes, os MBAs oferecem embasamento conceitual e prático, além 
da troca de experiência com outros executivos. Hoje, ter MBA é requisito fundamental no 
currículo.  
 
De acordo com Luca Borroni, coordenador de Programas Corporativos do Ibmec/SP e secretário 
executivo da ANAMBA, o MBA é uma escola de capacitação obrigatória para o executivo que 
pretende atingir posição de valor no mercado. Um bom gestor precisa de reciclagem profissional e 
a forma encontrada para melhor atender a esta necessidade é o curso de MBA. Segundo Borroni, 
o modelo brasileiro de MBA tem sido o "part time" e não há necessidade de executivos saírem do 
País para estudar no exterior, pois os cursos nacionais não deixam a desejar. 
 
Na avaliação de Ricardo Spinelli, diretor-executivo do FGV Management, responsável pelos MBAs 
da Fundação Getulio Vargas, os alunos têm como principal objetivo se atualizar. "Atualmente, o 
profissional tem acesso a muitas informações, principalmente com a internet, mas não sabe como 
processá-las e aplicá-las. Ele precisa de um expert que as organize e o direcione para o que é 
mais importante. São os professores que mostram o caminho das pedras. Claro que, nesse 
processo, o profissional faz networking e suas chances de promoção aumentam. Mas isso é uma 
conseqüência", diz ele. 
 
Jorge Cima é gerente executivo de Vendas da Embratel e tem experiência de 12 anos em gestão. 
Aos 37 anos, ele termina o MBA Executivo em Marketing neste mês, na Escola Superior de 
Propaganda e Marketing do Rio de Janeiro (ESPM/RJ). Cima faz MBA para melhorar seu 
conhecimento técnico em administração e gestão de pessoas. Um dos motivos que o levou a optar 
pelo curso foi conhecer o modo de pensar de outros profissionais. "Faço MBA para analisar o modo 
de agir, administrar e gerir de outros profissionais. A troca de experiência na sala de aula é 
essencial. Precisava observar o que há de erro na minha gestão para consultar quais os caminhos 
a seguir e as possíveis soluções".  
 
Cima recomenda o MBA para profissionais que já têm pelo menos cinco anos em gestão, liderando 
equipes. Antes disso, declara o executivo, é desperdício porque o aluno não vai conseguir evoluir 
e aplicar os conhecimentos no dia-a-dia. O objetivo é transformar a informação das aulas de MBA 
em conhecimento, coisa que um recém-formado não poderá fazer tão bem. Na avaliação de 
Borroni, do Ibmec/SP, o perfil de quem faz MBA é o do gestor que necessita rever conceitos e está 
no ponto de mudança para dar o que chama de "pulo do gato". A idade média, segundo Borroni, 
seria de 33 anos. "O aluno inexperiente empaca e atrasa a aula de MBA, já que não possui a 
vivência e a prática no mundo corporativo", afirma ele. 
 
Borroni aconselha a quem pretende cursar MBA escolher uma escola reconhecida pela ANAMBA e 
analisar o corpo docente e o conteúdo programático da instituição. Na opinião do coordenador do 
Ibmec/SP, a oferta de cursos no Brasil está quase excessiva. "O mercado está sofisticado. Já há 
headhunters descartando currículos de determinadas instituições", diz. 



 
Segundo Ana Tabet, médica do serviço de Endocrinologia do Hospital Universitário Pedro Ernesto, 
no Rio, é incompreensível que uma pessoa em funções administrativas na medicina não tenha 
feito um MBA na área. Esta semana, a médica entrega sua monografia no MBA Executivo em 
Saúde do Coppead, vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). "Tradicionalmente, 
os gestores de saúde acham que o médico exerce somente o papel de estudante e clínico e 
esquecem que ele é também um administrador", diz ela. Neste sentido, embora tivesse vocação e 
talento, a médica optou por fazer um MBA para adquirir bases técnicas em gestão. Ela lembra 
que, para a parte científica e acadêmica fluírem, a parte administrativa deve seguir o mesmo 
caminho. Assim, o médico deve ter conhecimento de controle de estoque e da parte financeira.  
 
De acordo com Gustavo Loureiro, diretor de Marketing da Stage 3, empresa de soluções digitais, a 
necessidade de uma reciclagem o fez cursar o MBA de Marketing da FGV. Ele é formado em 
desenvolvimento de software e pós-graduado em comércio eletrônico. Com o curso, pretende 
desenvolver o relacionamento com os clientes e as estratégias para a empresa. Loureiro termina 
em agosto seu MBA e passou na primeira fase do L"Oréal e-Strat Challenge 6, maior jogo de 
negócios on-line aberto a estudantes do mundo. Ele foi incentivado pela FGV e está entre os 1,5 
mil que foram selecionados para a segunda fase. 
 
No Rio, o Instituto Coppead de Administração dará início a novas turmasde 
MBAsExecutivo,Finanças, Logística, Marketing e Saúde, no mês que vem. As inscrições estão 
abertas. Os candidatos devem preencher uma ficha, passar por entrevista e análise de currículo. 
As entrevistas para os cursos de MBA Executivo já começaram. Além de nível superior, é 
necessário ter e experiência de cinco anos em área de gerência ou chefia. 
 

MBAS COM INSCRIÇÕES ABERTAS 

INSTITUIÇÃO ESPECIALIZAÇÃO PRAZO DE
INSCRIÇÕES INFORMAÇÕES 

MBA Executivo em Finanças  até 24 de março 
Ibmec/RJ  

MBA Executivo em Gestão de Negócios até 24 de março 
www.ibmecrj.br 

MBA Executivo em Finanças  até 24 de março 
Ibmec/MG  

MBA Executivo em Gestão de Negócios  até 24 de março 
www.ibmecrj.br/sub/mg/ 

MBA em Gestão Empresarial  
MBA em Gestão Ambiental  
MBA em Gestão de Saúde  
MBA em Gestão de RH 
MBA em Gerência de Projetos  
MBA em Marketing 
MBA em Logística Empresarial  
MBA em Finanças (Derivaritos e Risco) 
MBA em Finanças (Finanças Corporativas) 
MBA em Finanças (Gestão de Investimentos) 

FGV/RJ  

MBA em Comércio Exterior e Negócios
Internacionais 

todos até 31 de
março 

www.fgv.br 

MBA em Bens Culturais: Cultura, Economia e
Gestão 

até 31 de março 

MBA em Gestão Estratégica e Econômica de
Projetos  até 1o de maio  

FGV/SP 

MBA Executivo da Indústria Farmacêutica até 1o de maio 

www.fgv.br 

ESPM/SP MBA Executivo em Marketing até 3 de março. www.espm.br 
ESPM/RJ MBA Executivo em Marketing até 3 de Março www.espm.br 

MBA Executivo (São Paulo) até 24 de março FDC 
MBA Executivo (Nova Lima, MG) até 31 de março 

www.fdc.org.br 



MBA Empresarial (Nova Lima, MG) até 10 de março 
MBA Executivo 13 de março* 
MBA Logística 13 de março* 
MBA Saúde 14 de março* 
MBA Marketing 15 de março* Coppead/UFRJ 

MBA Finanças 17 de março*  

www.coppead.ufrj.br 

* Início das aulas; as inscrições ficam abertas permanentemente. Fonte: instituições 
 
 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 20 fev. 2006, Carreiras, p. B-9. 
 


