
Algo mais na imagem 
 
Quem quer enfrentar o mercado de trabalho com um MBA no currículo já pode conferir 
os cursos de 2004 
 
Você passa a ver a empresa com outros olhos. Ao mesmo tempo em que a empresa 
passa a ver você com outros olhos. São esses os primeiros reflexos de um MBA na 
carreira: o profissional começa a entender como se administra uma companhia, 
facilitando o diálogo para ambas as partes. Segundo pesquisa da Adecco, consultoria 
de RH, o número de gerentes e executivos com essa pós-graduação no currículo 
cresceu 40% no ano passado. É uma resposta à qualificação que as empresas têm 
requerido de quem busca cargos de direção. Um aviso, porém: o curso não é garantia 
de emprego. Mas serve, sem dúvida, dizem coordenadores de institui ções de ensino, 
para aumentar a empre-gabilidade do profissional. Além de lhe garantir uma nova 
imagem no mercado. Pois bem, está aberta a temporada de inscrições para 2004 e, 
nesta edição, o Boa Chance traz um novo guia para quem pensa em voltar às aulas no 
ano que vem. O leitor pode checar os cursos oferecidos e conferir seus preços, que 
variam muito — de R$ 3.500 a R$ 25 mil. Pode tirar dúvidas sobre que critérios usar 
na hora de optar por uma escola e sobre como se preparar para a entrevista de 
seleção. O guia apresenta ainda o projeto de criação de um selo de qualidade para 
MBAs, que a Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Administração 
(Anpad) deve adotar em 2004. 
 
 
 
Cresce 40%, diz pesquisa, total de gerentes com MBA 
Fabiana Ribeiro 
 
Édura a vida de quem resolve fazer um MBA. Afinal, conciliar trabalho e estudo não é 
tarefa das mais fáceis. Mas o mercado pede e diz que vale o esforço. Isso porque as 
empresas estão em busca de gente com essa especialização. Principalmente quando se 
trata de cargos de gerência e diretoria. Capricho corporativo? Sabe-se lá. O fato é que, 
segundo especialistas, os formandos saem da sala de aula com conhecimentos de 
gestão, visão estratégica e mais bem-preparados para enfrentar a concorrência.  
 
Pesquisa feita pela Adecco, empresa de consultoria de RH, mostrou que, do total de 
gerentes contratados em 2002 por 210 companhias, 60% tinham a pós-graduação no 
currículo. Segundo Cristina Cerregni, consultora da empresa, este resultado representa 
um aumento de 40% em relação a 2001. E a tendência é de que a taxa continue 
subindo:  
 
— As empresas valorizam quem tem um MBA porque dá indícios de que o profissional 
conhece modelos de gestão e tem noção de como funciona cada área de uma empresa.  
 
É verdade, diz o professor Marcos Cavalcanti, da Coordenação dos Programas de Pós-
Graduação em Engenharia (Coppe) da UFRJ. Segundo ele, as empresas valorizam 
demais essa chancela. A ponto, continua, de algumas já exigirem o curso em cargos 
de início de carreira (como para analistas e até trainees). Então, quem quer aumentar 
sua empregabilidade acaba buscando um MBA:  
 
— Daí se vê que o MBA passou até a ser pré-requisito para muitas funções.  
 



Para se ter idéia, todas as 14 pessoas que trabalham na área de marketing da Star 
One, braço de satélite da Embratel, têm MBA. Há ainda quem tenha mestrado, além do 
MBA. Segundo o diretor da área Edmundo Fornasari, o resultado é que todos estão no 
mesmo nível:  
 
— Dominam a mesma linguagem e têm as mesmas chances para crescer na empresa. 
Daí, a motivação é até maior. Temos a chamada inteligência coletiva.  
 
Já na SuperVia, 30% dos gestores têm pós-graduação — sendo boa parte deles, MBA. 
E a tendência é esse percentual dentro da empresa aumentar, diz Luiz Augusto 
Espada, diretor de RH da companhia.  
 
— É o mercado que está impondo essas novas regras. Mas a empresa ajuda. No nosso 
caso, quando a empresa banca um MBA, é como se o funcionário ganhasse uma 
espécie de aumento de 12% a 15%.  
 
Segundo Osvaldo Quelhas, professor da UFF, o MBA traz práticas usadas em empresas 
do mundo todo. É um curso, diz, para quem quer entender a gestão do mundo 
globalizado. E hoje, garante, não há companhia que não queira ter uma equipe assim:  
 
— Os profissionais passam a entender de técnicas de gestão e a conhecer jargões do 
mundo dos negócios. Eles aprendem a supervisionar. E rapidamente.  
 
Selma Moraes, gerente do Centro Auditivo Telex, está no seu segundo MBA. Nos dois, 
escolheu marketing — ela achou que o primeiro curso não foi bom e quis fazer outro:  
 
— A troca de experiências em sala é o que mais levo para o meu trabalho. 
 
 
Muitos não se contentam com um curso só 
Isabel Kopschitz 
 
Seja por exigência do mercado ou por satisfação pessoal, um número cada vez maior 
de pessoas está se formando em mais de um curso de MBA. Por si só, advertem 
consultores, obter vários títulos dessa pós-graduação não é garantia de emprego. 
Entretanto, continuam eles, o profissional pode se municiar de mais conhecimento e 
informações que serão importantes para sua carreira.  
 
De qualquer forma, é preciso considerar alguns pontos básicos. Segundo a consultora 
de RH Vanessa Viana Evangelista, da Adecco, o candidato ao segundo MBA deve ter, 
no mínimo, 30 anos, certa estabilidade no mercado, alguma especialização no currículo 
e domínio de idiomas estrangeiros:  
 
— É preciso ter maturidade profissional para se aventurar no segundo curso, mas a 
maior diferença está na reputação da instituição.  
 
Escolha de cursos adequados é fundamental para carreira  
E é fundamental analisar que cursos são mais adequados a cada profissional, para que 
ele consiga promoção, aumento de salário ou nova oferta de emprego, alerta Vanessa:  
 
— A escolha do curso é um dos passos mais importantes.  
 



Segundo Irene Azevedo, diretora regional da Mariaca & Associates, é preciso ter 
cuidado para não distorcer a real utilidade do MBA. Sem uma formação acadêmica 
sólida, o número de cursos pode servir apenas para ocupar espaço no currículo:  
 
— O que garante a posição do profissional é um bom conjunto de habilidades. 
 
 
 
Celebridades desfilam pelas salas de aula 
Fabiana RIbeiro 
 
 
As instituições de ensino também funcionam como uma passarela. Por lá, desfilam 
nomes como Cesar Maia, Gustavo Franco, ex-Banco Central, e Eduardo Eugênio 
Gouvêa Vieira. Ou ainda nomes como os dos publicitários Duda Mendonça e Lula 
Vieira, além de Cláudio Considera, ex-secretário do Ministério da Fazenda. Gente de 
tanto ibope que os cursos de MBA convidam para ministrar palestras. À toa? Não 
mesmo. Eles são um indicativo de que a escola está antenada e um excelente 
chamariz de alunos.  
 
A FGV Management percebeu o poder de sedução dessas, digamos, celebridades: terá 
palestras periódicas nos cursos — todas gratuitas. Para alunos e ex-alunos, informa 
seu superintendente, Paulo Lemos:  
 
— Ter ilustres dando palestra é um bom marketing. Nossa unidade de Santo André, 
em São Paulo, por exemplo, convida possíveis alunos para essas palestras. E a escola 
aproveita a ocasião para apresentar as instalações.  
 
Dar espaço às chamadas estrelas garante aos alunos um contato com as experiências 
de pessoas que estão na mídia, diz Josir Simeone Gomes, coordenador do MBA em 
Gestão de Negócios do Ibmec Business School. Mais, diz ele: faz com que a escola 
esteja na mídia.  
 
‘Aluno quer conhecer bastidores do governo’  
 
Cláudio Considera foi secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da 
Fazenda no governo Fernando Henrique e hoje é professor do Ibmec. Ele admite que 
seu nome entre palestrantes fortalece a imagem da escola:  
 
— O aluno fica ávido por conhecer bastidores do governo. Pedem para contar, por 
exemplo, sobre o caso AmBev. Assim, vêem a teoria ter sentido.  
 
Para Alexandre Mathias, diretor da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), 
a instituição que oferece as palestras ganha destaque. Pela ESPM, já passaram Carlos 
Langoni, ex-presidente do BC, e Luiz Felipe Lampreia, ex-ministro de Relações 
Exteriores:  
 
— Essas pessoas transitam por várias escolas. Se não oferecemos esse programa, 
duas coisas acontecem: a formação do aluno fica comprometida e ele cobrará isso da 
escola.  
 
Mas há divergências. Para Renato Cotta, diretor do Instituo Coppead, as palestras mais 
importantes são as dos professores.  



 
— O que o aluno busca numa escola é conhecimento. Se é de gente famosa ou não, é 
detalhe. Talvez uma celebridade seja mais importante para as escolas do que para 
formar o executivo. 
 
 
 
Inscrições abertas para as turmas de 2004 
Ediane Merola 
 
As instituições que oferecem cursos de MBA já estão com inscrições abertas para as 
turmas que terão início no primeiro semestre de 2004. As aulas estão programadas 
para começar em março. Algumas escolas aumentaram a oferta de cursos para o ano 
que vem e investiram em áreas como tecnologia da informação, telecomunicações e 
pedagogia.  
 
Em parceria com o Instituto Militar de Engenharia (IME), a Escola Superior de 
Propaganda e Marketing (ESPM) investe no MBA Executivo em Marketing e Tecnologia 
da Informação, cujo corpo docente é formado por doutores das duas instituições. No 
Núcleo de Computação Eletrônica (NCE), da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), o curso de gestão estratégica em TI, coordenado pelo professor Eber Schmitz, 
faz sucesso há quatro anos:  
 
— A tecnologia da informação, ou simplesmente TI, é um conjunto de recursos de 
informática e comunicação que apóiam todas operações de uma empresa. Uma firma 
hoje não sobrevive sem TI. Um banco, por exemplo, que lida diretamente com 
informação, investe de 5% a 7% de seu faturamento nessa tecnologia. Isso é muita 
coisa.  
 
Educação nas empresas também é tema de MBA  
 
Nas universidades Veiga de Almeida e Candido Mendes foram criados cursos na área 
de educação. Na Veiga de Almeida, a novidade é o MBA em Pedagogia Empresarial, 
para quem trabalha com educação continuada em empresas.  
 
— O pedagogo tem a vivência escolar, mas nem sempre entende como funciona o 
processo ensino-aprendizagem numa grande organização — conta Gláucia de 
Bernardes Guarany, coordenadora geral de pós-graduação da Veiga de Almeida, 
lembrando que o curso também é indicado para engenheiros, administradores e 
profissionais da área de RH.  
 
Além de criar novos cursos, as instituições continuam investindo em áreas tradicionais 
do mercado de trabalho como gestão de RH, meio ambiente, petróleo e turismo.  
 
O preço da maioria dos cursos foi reajustado para a nova temporada. O investimento 
varia de R$ 3.500 a R$ 25 mil, mas o pagamento pode ser parcelado. Algumas 
instituições oferecem descontos para quem quiser pagar à vista. Os MBAs duram, em 
média, um ano, e as turmas costumam ter cerca de 40 alunos.  
 
— Em geral, o curso é custeado pelas empresas. Muitas investem em seus funcionários 
para que eles passem do nível gerencial para o executivo. Mas há profissionais que 
pagam do próprio bolso. São os que querem mudar de emprego ou de área — diz 
Schmitz.  



 
Instituições têm cursos para recém-formados  
 
Alguns especialistas entendem que um aluno de MBA precisa ter experiência para 
trocar em sala de aula. Ou seja, já precisa estar no mercado de trabalho há algum 
tempo. Mas quem acabou de sair da faculdade também pode fazer MBAs para se 
especializar. Na FGV Management, por exemplo, o curso Executivo Jr. foi criado 
justamente para atender a este público.  
 
Na ESPM, o Primeira Gerência também é voltado para recém-formados e jovens 
executivos. A escola oferece ao aluno a oportunidade de complementar a formação no 
exterior, em países como Estados Unidos e Espanha.  
 
 
 
Primeiro curso de MBA do país faz 21 anos 
Luciana Casemiro 
 
Primeiro MBA do país, o MBA Executivo, do Instituto Coppead, da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ), está completando 21 anos em 2003. Aberto em 1982, o 
curso se inspirou no modelo das escolas americanas de business . E teve como um dos 
objetivos ser uma nova fonte de recursos para as pesquisas da universidade pública.  
 
— Nos Estados Unidos, os programas executivos são a segunda fonte de recursos para 
pesquisas, perdendo apenas para doações. Arriscamos ao lançar o programa, já que 
esse tipo de especialização ainda era desconhecida por aqui — diz Renato Cotta Mello, 
coordenador de MBA do instituto.  
 
A primeira turma tinha 12 alunos, dos quais 90% eram funcionários de empresas 
multinacionais. Naquela época, acentua Cotta Mello, as instituições brasileiras não 
davam importância a esses cursos:  
 
— O grande boom de procura pelos cursos só começou dez anos depois.  
 
Vinte e um anos depois, o Coppead oferece cinco especializações — além do MBA 
Executivo, há os de Marketing, Finanças, Logística e Saúde — e tem 400 alunos. 
Letícia Sampaio, diretora-executiva do Instituto Souza Cruz, fez parte da primeira 
turma do Coppead. Formada em sociologia, com pós-graduação na mesma área, ela 
diz que o curso foi fundamental para a carreira.  
 
— Meus conhecimentos em business e estratégia de negociação eram muito restritos. 
Minha carreira foi encaminhada para área de RH e, na época, a empresa me direcionou 
para a área de treinamento. Como poderia dar conta de desenvolvimento de 
executivos sem a visão de negócios? — questiona Letícia, única mulher daquela 
primeira turma.  
 
Curso de finanças adaptado à realidade brasileira  
 
Outro pioneiro em programas executivos no Brasil é o Ibmec Business School, que 
lançou, em 1984, o primeiro MBA de Finanças do país. A escolha do curso foi feita a 
partir de uma pesquisa feita com empresas cariocas. E, como a do Coppead, a 
especialização também tinha como intuito financiar pesquisas — nessa época a única 
fonte de recursos que o instituto tinha era a Bolsa de Valores.  



 
— No lançamento, apareceram três alunos. Fui de porta em porta, nas empresas, até 
fechar a turma com 30 — relembra Antônio de Araújo Freitas, diretor do Ibmec.  
 
Em três anos, a instituição já tinha mais de mil alunos e, atualmente, soma quatro mil, 
entre Rio, São Paulo e Belo Horizonte. O sucesso, diz Freitas, está na adaptação dos 
cursos à realidade brasileira:  
 
— Com a ampliação do mercado de trabalho, se fez necessário ainda padronizar a 
formação dos profissionais, que é muito heterogênea por aqui.  
 
Eugênio Mendes trabalhava em uma mesa de open market , em 1984, quando cursou 
o MBA em Finanças, no Ibmec. Quase 20 anos depois, o hoje fazendeiro, em Minas 
Gerais, diz que os conhecimentos que adquiriu ainda lhe são úteis:  
 
— Com o MBA, consegui orientar melhor minha carreira. E também ganhei 
instrumentos para me diferenciar nos negócios. 
 
 
 
Na Argentina, desemprego muda perfil 
Janaína Figueiredo 
 
 
Em alta, MBAs sobre projeto individual. Em baixa, sobre bancos 
 
BUENOS AIRES. Assim como no Brasil, os MBAs surgiram na Argentina nos anos 80. 
Hoje, existem por lá 14 escolas de negócios, a grande maioria criada por universidades 
privadas como a Universidade Austral, que há 24 anos lançou o primeiro MBA do país   
 
— O de direção de empresas, através de seu IAE, Escola de Direção e Negócios. 
 
— E há cinco anos começamos com o MBA Ml time (período completo), o único hoje no 
país. O curso foi pensado para jovens profissionais que tenham, em média, 28 anos, e 
quatro anos de experiência. Já o executivo é destinado a quem tem, pelo menos, oito 
anos de experiência — diz Maria Eugenia Iriart, diretora de Admissões do IAE. 
Segundo José D'Apera, secretário-acadê-mico de MBA da Universidade UCEMA, o bo 
om do MBA na Argentina surgiu nos anos 90, a partir da fase de estabilização 
econômica vivida, então, pelo país. As empresas sentiam necessidade de adaptar seus 
funcionários às tendências que chegavam juntamente com um enorme fluxo de 
investimentos estrangeiros. Mas hoje o panorama é diferente: 
 
— Aumentou muito a demanda por cursos que incluem matérias sobre projetos 
individuais, o que está vinculado ao temor pela forte instabilidade no mercado de 
trabalho, sobretudo nas grandes empresas. O colapso do sistema financeiro também 
deu novos contornos aos programas das instituições de ensino, diz D'Apera: 
 
— O MBA sobre direção de bancos está em baixa. Entre os novos cursos no 
mercado porte-nho está o MBA em Administração de Artes e Espetáculos, da 
Universidade Nacional de Buenos Aires (UBA). 
 
EUA: Pentágono contrata até 75 MBAs por ano 
José Meirelles Passos 



 
Curso de negócios foi criado em 1908 
 
 
WASHINGTON. O mercado está ruim para os executivos nos Estados Unidos porque a 
economia ainda caminha camba-leante. As empresas têm contratado pouco. Por isso 
há um certo alvoroço quando o general Paul Kern chega à uma universidade em sua 
campanha de recrutamento. Ele dirige o Comando de Material do Exército e, como se 
sabe na praça, anda à procura de 50 a 75 MBAs por ano. O salário que o Pentágono 
oferece a iniciantes é razoável, considerando-se a fragilidade da economia: US$ 5.600 
mensais. Em tempos de vacas gordas, quem tem MBA começa a carreira no setor 
privado ganhando o dobro disso. 
 
Todos os anos cerca de cem mil pessoas com o título chegam ao mercado dos EUA, 
onde a categoria foi inventada em 1908. A procura pelos cursos é grande, devido à 
crença de que, sem um diploma desses, será difícil arranjar um emprego ou obter um 
alto salário. Mas segundo Jef-frey Pfeffer, professor da Universidade de Stanford, para 
os padrões americanos a remuneração não é boa. Embora haja recrutamento de MBAs 
nas universidades, em especial por bancos de investimentos e consultorias, os salários 
estão aquém do sonhado pelos estudantes. E o custo dos cursos é alto: numa escola 
de primeira linha, como Harvard, o programa, de dois anos, sai por US$ 100 mil. 
 
 
 
Aluno aprende com erros e acertos dos outros 
Fabiana Ribeiro 
 
Ensinar executivos a tomar decisões é uma das propostas dos MBAs. Mas não há 
fórmulas prontas para isso. Só que existem casos (ou cases ) que são estudados em 
sala de aula. Ou seja, episódios — de sucesso ou insucesso — em que os alunos 
analisam as opções escolhidas por gestores de uma companhia, numa determinada 
época.  
 
Em geral, esses casos são importados de escolas de negócios americanas, como a da 
tradicional Universidade de Harvard. Sem eles, dizem professores, a formação dos 
executivos ficaria restrita à teoria.  
 
Cada disciplina tem esses chamados casos clássicos, explicam os coordenadores das 
escolas. Em outras palavras: há cases para todas as áreas. Do marketing às finanças. 
Do direito à gestão. E é através deles que os alunos conseguem conhecer os 
problemas e as variadas situações por que passam as empresas. E principalmente tudo 
o que pesa numa tomada de decisão ou numa mudança de estratégia. São exemplos 
que saem de companhias como Pepsi e Vale do Rio Doce.  
 
— Os cursos de MBA seguem o padrão americano. Mesmo porque é de lá que vem a 
sua origem. Então, os alunos estudam um problema vivido por uma empresa e 
discutem uma solução — diz Renato Cotta, coordenador do Instituto Coppead.  
 
Mas, continua Cotta, o programa não pode ficar restrito ao que já está pronto. Os 
professores precisam sempre atualizar essas suas histórias:  
 
— Existem cases que são da década de 60 e precisam ter atualizados. Mas o mais 
importante é a visão estratégica que se ganha após o estudo desses episódios.  



 
Segundo Paulo Lemos, superintendente da FGV Management, o estudo de cases é a 
base do MBA. Quanto mais casos a discutir, mais o executivo aprende sobre gestão:  
 
— No estudo, o aluno analisa diferentes cenários e assume o papel de gestor. Não há 
respostas certas ou erradas. O que se tem são escolhas.  
 
As instituições brasileiras também já começam a elaborar histórias de empresas 
nacionais. O que é resultado de uma necessidade de se discutir as decisões tomadas 
de acordo com o cenário daqui, diz a professora Daniela Abrantes, do Ibmec Business 
School. Por conta disso, aliás, a escola lança, em breve, um livro com esses casos, 
feito por alunos e professores:  
 
— A discussão de casos é bastante interessante porque os executivos passam a 
entender o que pesa numa escolha. E, se esses exemplos forem próximos da realidade 
deles, tão melhor será. 
 
Saiba o que se discute em sala 
 
VALE DO RIO DOCE: Os alunos estudam como foi o leilão de privatização da 
companhia. Fazem simulações como se a venda da Vale fosse hoje. Avaliam o 
comportamento das ações da empresa, concorrência e mercado.  
 
ZONA SUL: Os alunos avaliam o conceito que foi desenvolvido pela rede: de 
supermercado de conveniência.  
 
PEPSI: A Pepsi optou por diversificar sua área de atuação — através, por exemplo, da 
Elma Chips e da Pizza Hut. Os alunos estudam opções de investimento, analisam a 
mudança de rumo e brincam de comandar a empresa.  
 
O BOTICÁRIO: Há cursos em que os professores apresentam a história do 
crescimento da marca, sua formatação em franquia e sua expansão. E fala de 
produtos, perfil de cliente e processos logísticos. O desafio, no caso, está em saber o 
que mudar para continuar a crescer.  
 
ELMTOWN WATER WORKS: Os alunos debatem a decisão da empresa americana de 
fornecimento municipal de água de investir em outro nicho: o de água engarrafada. 
 
 
 
Troca-troca de letrinhas 
Fabiana Ribeiro 
 
Mercado cria siglas para programas de especialização, garantindo menção a MBA 
 
 
A sigla MBA tem tanta força que já rendeu até filhotes nas instituições de ensino. São 
cursos que trazem siglas parecidas, mas não iguais. A diferença numa letrinha ou 
noutra, explicam coordenadores, é apenas uma questão de tentar mostrar que o curso 
tem um foco bastante específico. Mas, avisam, ele também dá a visão generalista para 
a formação do executivo, característica de um MBA. 
O Instituto de Economia da UFRJ oferece, por exemplo, o MBE em Responsabilidade 
Social e Terceiro Setor. E o Núcleo de Computação Eletrônica (NCE) da UFRJ promove 



o APM — Programa de Gerência de projetos e o IS Ex-pert — Programa de Sistema de 
Informação. Já o Ibmec Business School tem o chamado LL.M. Direito Empresarial — 
as iniciais vem da expressão latina "le-gum magister". Todos MBAs. 
Segundo Angélica Fonseca, gerente do NCE, a definição clássica de MBA é mais 
adequada a cursos que são ligados à área administrativa. Daí, ressalta ela, o "A" da 
sigla MBA. 
— Quando aparece um MBI, é porque ele vai tratar da área de informação. Metade das 
aulas é direcionada à administração e a outra metade, à tecnologia. 
A Coppe é uma das instituições que mais têm cursos que fogem do tradicional MBA. 
Tem, por exemplo, o MBE em Meio Ambiente, o MBP em Petróleo e Gás Natural, o MBQ 
em Gestão de Sistemas de Qualidade e o MTB em Transportes. Segundo o professor 
Marcos Cavalcanti, essas adaptações são uma resposta às necessidades do mercado: 
— Fazer essa referência é uma tendência natural. 
 
 
 
Escolas estrangeiras à cata de brasileiros 
 
Nem todas as escolas estrangeiras ficam de longe à espera de alunos brasileiros. Há 
aquelas que vêm aqui convencer a turma a estudar lá fora. É o caso das instituições 
associadas à MBA Tour, empresa americana que veio ao Brasil, em outubro, para 
apresentar programas internacionais.  
 
— O Brasil é o segundo país da América Latina a enviar estudantes para pós-
graduação nos Estados Unidos. Só perde para o México — diz Jobeth Brudner, diretora 
da MBA Tour para a América Latina.  
 
No encontro, que aconteceu no Hotel Le Mèridien, os interessados ouviram palestras e 
participaram de uma feira com escolas estrangeiras.  
 
— É importante o profissional saber que o processo de seleção pode vir a ser bastante 
demorado, já que tem várias etapas. Afinal, as escolas são muito criteriosas na escolha 
de seus alunos — diz Jobeth.  
 
Segundo Heather Spiro, diretora da Manchester Business School, uma das mais 
conhecidas do mundo, o evento permite que as pessoas se cadastrem na instituição. 
Em geral, só nos eventos são feitas cerca de 600 inscrições, sendo que só umas 150 
entram mesmo no processo de seleção. 
 
 
 
Para cada hora de aula, mais duas de estudo 
Léa Cristina e Fabiana Ribeiro 
 
 
Diretor de Escola de Negócios da PUC adverte profissionais de que fazer um MBA exige 
tempo e dedicação 
 
Entrevista/Paulo César Motta 
Não dá para fazer por menos. Para o bom aproveitamento de um curso de MBA, cada 
hora de aula tem que valer por três: quer dizer, para cada hora em sala, o profissional 
precisa estudar outras duas por conta própria. É o que ensina o professor Paulo César 
Motta, diretor e um dos responsáveis pelo atual formato do IAG, Escola de Negócios da 



PUC/Rio. Fundada em 1958, a escola tem hoje graduação, mestrado, doutorado e 
MBA. São mais de dois mil alunos matriculados por ano. Motta, que atua em todas as 
pontas, reconhece que no embate que existe atualmente entre MBA e mestrado, o 
primeiro tem levado vantagem. Principalmente porque não obedece a regras tão 
rígidas quanto o segundo. Neste sentido, o diretor do IAG teme, inclusive, que o 
mercado de MBA acabe engolindo os cursos de mestrado. 
 
O GLOBO: O IAG tem cursos de MBA tradicionais e outros que nem todo ano são 
oferecidos. Qual é o critério? Demanda? Critério econômico? Moda? PAULO CÉSAR 
MOTTA: A questão econômica não é uma prioridade. Tanto que há cursos para os 
quais recebemos 90 candidatos, mas acabamos aceitando menos de 30 pessoas. 
Somos muito rigorosos na seleção para não perder qualidade. Os motivos podem estar 
na demanda ou na necessidade de reformular o curso. Nos últimos três anos, 
oferecemos um programa de análise de investimentos que talvez não entre no próximo 
semestre. O de direito de empresas estamos sem fazer há dois anos, mas vamos 
relançá-lo. 
 
• Para o senhor há MBAs de mais no mercado atualmente? Há professores de 
instituições de renome que acham que a proliferação é positiva, por 
que representam um investimento em educação. 
MOTTA: Se você colocar fora de contexto, quanto mais, melhor. Mas educação é coisa 
muito séria, ainda mais num país como o nosso. A proliferação faz cair a qualidade dos 
cursos. E não é só nesse aspecto. Há instituições em que os alunos não têm quase ma 
terial de apoio para estudar. O que faz com que eles só tenham que assistir às aulas. 
 
• De que forma, antes de se inscrever, um candidato a aluno pode avaliar se um 
curso de MBA é bom ou não? 
MOTTA: É difícil, mesmo porque ainda não existe um programa de avaliação do MEC 
para cursos de MBA. Não sei como se avaliam outros cursos, mas no nosso caso, o que 
posso dizer é que a maior parte dos nossos alunos é envia da por ex-alunos. Todos os 
nossos alunos conhecem alguém que fez o curso aqui. 
 
• Questão recorrente no mercado de pós-graduação é a diferença entre MBA e 
mestrado. Nas empresas, costuma-se considerar que o primeiro está voltado para o 
ambiente empresarial e o segundo, ao acadêmico. Isso procede? 
MOTTA: Não é verdade, em especial na área de administra ção e principalmente agora 
que o mercado já oferece mestrado profissional. O mestrado dá ênfase à pesquisa, à 
profun-didade. Para aprofundar, é preciso ficar mais focado. E o profissional vira um 
expert numa determinada área. Os cursos de MBA têm que ser mais horizontais, para 
as pessoas conseguirem ter resultados bons nos seus empregos mais rapidamente. Ele 
passa a conhecer mais sobre uma área e mais rapidamente. Os cursos de MBA estão 
aumentando e os de mestrado, devido às exigências estabelecidas pelo MEC, acabam 
não oferecendo um número de vagas suficiente. Acho que a tendência é de os 
mestrados se adaptarem ao ritmo dos MBAs. 
 
• Como assim? O mestrado perderia espaço para o MBA? 
MOTTA: Uma coisa vai se aproximar da outra. Não se pode conviver com dois 
sistemas, se um mata o outro. Acho que os mestrados vão ficar mais parecidos com os 
MBAs. 
• O MBA não é um curso fácil. O que o futuro aluno deve considerar para garantir 
um bom aproveitamento? Afinal, normalmente ele está no mercado de trabalho e 
cumpre dupla, às vezes tripla, jornada 



MOTTA: É, isso é normal. Conversamos muito com os alunos sobre a necessidade de 
estudar. Dizemos o seguinte: a cada uma hora de aula, o aluno precisa de mais duas 
horas de estudo em casa. Por isso, limitamos o número de horas-aula semanais para 
nove, no máximo. Caso contrário, não há tempo para estudar. Ou seja, um curso com 
20 horas por semana exige do aluno 40 horas de estudo. E isso é inviável para, 
principalmente, quem trabalha. Mas os alunos precisam estudar fora da escola, sim. E 
muito. 
 
• Na sua avaliação os cursos de MBAs são caros? 
MOTTA: Educação de boa qualidade é cara. Mas o IAG nem está entre os mais caros. 
Nosso MBA custa quase que o preço da graduação. Mas nossos financiamentos não são 
altos, o juro é de 1%. 
 
• Existe alguma estatística sobre a promoção de profissionais que fazem MBA? 
MOTTA: Não temos um estudo formal sobre isso. Mas formamos alunos que, depois, 
vêm nos agradecer, dizendo quanto o curso contribuiu para o sucesso profissional 
deles. E também há quem seja promovido. Agora, não é propósito fundamental do 
curso ser agência de empregos... 
 
• Qual é o propósito? 
MOTTA: Todo mundo busca uma formação, mas espera aumentar sua 
empregabilidade, naturalmente. 
 
• Qual é o critério da instituição para seleção dos alunos 
MOTTA: Em todos os nossos cursos de MBA, os alunos são entrevistados antes de 
entrar. Muitos não são aceitos porque não conseguem explicar por que querem fazer o 
curso. Uma das coisas mais importantes num MBA é a convivência que se estabelece, 
e isso precisa ser analisado no processo de seleção. Para ingressar em nossos cursos, 
eles têm que ter algo para dar ao colega, à turma, ao processo de ensino de forma 
geral. O aluno precisa ter capacidade de aprender, interagir e contribuir. E sua 
formação deve permitir que ele possa acompanhar as aulas. Não é aceito quem não 
fez bom curso de graduação, não sabe se articular, não sabe inglês... 
 
• Apresente o IAG aos leitores, professor. 
MOTTA: O IAG é uma escola de negócios. Temos os MBAs em gestão, marketing, 
direito de empresas, gerenciamento de projetos, gestão e Recursos Humanos e 
finanças corporativas. Esses são os mais constantes, mas, de acordo com a demanda, 
há outros programas. Além disso, existem programas fechados para as empresas. Sem 
falar na graduação, doutorado e mestrados acadêmico e profissional. Ao todo são cerca 
de 2.500 alunos, mil deles nos diferentes tipos de pós-graduação (mestrado e MBA). 
 
• Qual é o formato desses cursos fechados, desenvolvidos para as empresas? 
MOTTA: Fazemos cursos que podem ser na própria companhia ou aqui na escola. A 
vantagem é que as empresas ganham programas específicos. Mas, por outro lado, 
perde-se um pouco a interação com pessoas, alunos, de outras empresas. No caso das 
pequenas empresas, por exemplo, acho que o melhor é fazer o curso na escola 
mesmo. 
 
 
 
• O que o senhor acha de MBA à distância? 
MOTTA: Nós fazemos isso há mais de dez anos. Em geral, os programas são feitos 
para empresas e não são totalmente virtuais. Acredito que um curso de MBA não deve 



ser totalmente à distância, porque ele perde o que tem de mais importante: a 
convivência entre alunos e professores, as discussões, as trocas de idéia. O melhor, 
nesse caso, é conciliar os dois formatos. 
 
 
 
Anpad vai avaliar MBAs das escolas de administração 
Mônica Imbuzeiro 
 
Cabe hoje ao mercado avaliar os MBAs das instituições de ensino. Afinal, nem mesmo 
a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) fiscaliza os 
programas. Mas, a partir do segundo semestre de 2004, esse desafio passa a ser da 
Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Administração (Anpad). A 
entidade, que reúne as principais escolas do país, começa a formatar um sistema para 
analisar as especializações das instituições ligadas à administração — como Coppead, 
Ibmec Business School e FGV. Não entram na avaliação instituições como Coppe, 
Escola Politécnica e Cefet. E, quando o projeto sair do papel, os profissionais terão 
mais um critério para escolher seu MBA: o selo de qualidade da Anpad.  
 
— A Capes não tem como analisar os inúmeros cursos do mercado. Isso seria uma 
missão impossível. Essa avaliação vai agir como um freio da proliferação e uma 
referência para o aluno — diz o professor Antônio Freitas, diretor do Ibmec Business 
School, que também é membro da Capes e da Anpad.  
 
Os critérios do selo da Anpad, diz Freitas, ainda não foram definidos. Mas, a princípio, 
já se sabe que a entidade vai seguir alguns cuidados que a Capes tem ao avaliar os 
programas de mestrado. Como carga horária, corpo docente e tradição de ensino da 
escola.  
 
Avaliação dos cursos a cada três anos  
 
— Num mestrado, por exemplo, são exigidos doutores. Essa exigência não faz muito 
sentido num MBA, em que os alunos querem obter um conhecimento prático e não 
teórico da gestão. Então, os professores precisam ser especialistas. Eu sugiro que 
apenas 50% tenham mestrado e doutorado — diz Freitas.  
 
Segundo Freitas, a idéia é que a avaliação seja voluntária. Ou seja: as instituições 
interessadas na análise da Anpad pagarão uma taxa e serão avaliadas. Não haverá 
nota, mas apenas o selo, que será uma espécie de certificação:  
 
— Diante da força da Anpad, as instituições vão querer ter a chancela da entidade no 
curso. Afinal, é mais uma referência para a escola e o aluno vai cobrar isso. E uma 
instituição vai levar outra a ter a chancela. Quem não tiver vai, naturalmente, 
perdendo mercado.  
 
A princípio, a avaliação seria a cada três anos, diz o professor. Mas o trabalho da 
Anpad não vai se resumir a aprovar ou não um programa da escola:  
 
— Haverá um trabalho de diagnóstico, em que a Anpad vai acompanhar cursos e 
mostrar onde melhorar. 
 
O Globo – 23/11/2003 


