
A importância de fazer
a escolha certa
Mais foco académico ou na formação transversal e específica para a gestão empresarial
Não existe necessariamente um resposta única Ambos servem diferentes propósitos e têm vantagens claras mediante

os objetivos profissionais de cada um
Resumindo assim podem serdescritasasdiferençasdosmes trados e dosMBA Duas opções

que nãoseexcluemmutuamente
e que sãoferramentas preciosas

de elevação pessoal e profissional Os objetivos
de quem procura uma destas soluções são regra

geralo fator commaiorpeso na decisão Entre a
idade dos possíveis candidatos a sua experiência
profissional oufeita dela e aáreaem que procu
ram umadestas ofertas formativas estáaqui uma
lista curta a ter em conta no processo de escolha

A BIGPICTURE

Em termos práticos os mestrados representam
uma solução com os olhos postos num percurso
académico paraquempretende lecionar ou con
quistaro acesso a umdoutoramento É um reforço
importante para quem pretende uma formação
geral diferenciada através deumgrau académico
elevado É tendencialmente uma formação mais
focada que permite aprofundarconhecimentos de
formadirecionadaecom asegmentação adequada
a diferentes áreas de atividade

Portugal tem sido reconhecido em anos recentes
pelaqualidadedos seusmestrados Umaavaliação
da agênciaEdUniversal sediadaem Paris colocou
várias universidades portuguesas em posições
destacadas do seu rankingde avaliação das insti
tuições do ensino superior que englobamestrados
de 154 países Neste sistema de categorização
por Palmas ficaram categorizadas 1 escola com
5 Palmas 1 escola com 4 Palmas 3 escolas com
3 Palmas e 1 escola com 2 Palmas Naposição de
maiordestaqueencontra seaNOVASCHOOLOF
BUSINESSANDECONOMICS sendo descrita
como escola de forte influênciaglobal Logo de
seguida segue se a Católica Lisbon School of
Business Economics descrita como escola de
forte influência internacional Com 3 Palmasficaram aSchool ofEconomics ansManagement
and Proto Business School a ISCTE Business
School Intítuto UniversitáriodeLisboa e a ISEG
Lisboa School ofEconomics andManagement
Universidade de Lisboa Por último encontra
se a AESE Escola de Direcão e Negócios com
2 Palmas

Esta tendência de excelênciadas escolas portugue
sas é reforçada pelo rankingdojornal britânico
Financial Times que avalia anualmente as
70 melhores formações em Gestão ao nível dos
mestrados Este rankingcolocou aCatólicaLisbon

School ofBusiness andEconomics em43 ºlugar
ficando aNovaSchool ofBusiness andEconomics
no final das 50 melhores escolas de economia do
mundo

Orankingdo FinancialTimes avaliou também o
potencial de retomode investimentodestes cursos
e asua taxade empregabilidade onde novamente
os mestrados nacionais apresentam excelentes
resultados Este é um sinal de reconhecimento

internacional da qualidade daformação nacional
que deveserviste como reforço damotivação para
quemprocura uma solução para o futuro

EMPRESARIALE INTERNACIONAL

Os MBA por seu lado também têm um caráter
internacional mas desta feitapelasuacapacidade
de dotar os alunos de uma formação mais ligada
aomundoempresaria de grande exigênciae com
perspetivas de colocação em mercados interna
cionais Abraçando de forma transversal uma
formação específica em Gestão o MBA é visto
com bons olhos pelos mercados que reconhece
o investimento de tempo energia e dinheiro que
exige aos seus candidatos Esta é também uma
solução formativa com um conjunto específico

de características que a tomam especialmente
indicada para quemjá possui algum tipo de expe
riência profissional mas quesente necessidadede
trabalhar de formamais pormenorizada aspetos
como o trabalho de equipa o networking e a
comunicação numavertente que privilegiamais
a prática Este tipo de formação tem sido alvo
de especial interesse por parte de gestores com
formação de base que não incluiu competências
de base de gestão
É o caso de detentores de cursos de engenharia
que após umaprogressão natural nasuacarreira

confirmamavantagemde adquirir novos conheci
mentos e ferramentas em campos como aliderança
e gestão OsMBAdestacam se dosmestrados mais
virados para a investigação e reflexão académica
ao criar umamaior diferenciação das chamadas
soft skills como a inovação a capacidade de
adaptaçãoe aresiliência assim como amotivação
para ultrapassaros obstáculos inerentes aomundo
económico financeiro

UM INVESTIMENTOCOMRETORNO

Omaior investimentoafazer naalturade optarpor
ummestrado ouMBAnão é comoseriadeesperar
o investimento financeiro Éum investimento de

empenho dedicação a um período intenso e exi
gentemas que trazconsigo recompensas elevadas
e sim também estamos afalar de recompensas

financeiras Aprimeira e mais importantede todas
as recompensas é a própria experiência adquirida
a abertura de novos planos de conhecimento e
novas dimensões de consciência com aplicações
académicas profissionais e pessoais Este tipo de
formações representa tambémumaoportunidade
para a troca de experiências além de serem um
espaço parao estabelecimento de novos contactos
que serão extremamente úteis no futuro
Falandoemtermos económicos tomaradecisão de
optar porummestrado ouMBAacarretasempre
custos É certo que os preços variamentre institui
ções mas éexpectável que o custo de ummestrado
oscileentre os 3000 e os 8000 euros Porseu lado
umMBApode representar uminvestimento que
começa nos 10 000 epode ir até 30 000 euros A
boa notícia reside na elevada rentabilidade desses

investimentos a curto prazo
Em Portugal tanto os mestrados como os MBA
das escolas mais bem qualificados representam
uma enorme mais valia no conforto financeiro

dos alunos nos anos imediatamente seguintes à
sua formação De regresso ao ranking elaborado
pelo jornal Financial Times as universidades
portuguesas mais bem cotadas representavam
para os seus alunos no ano passado umamédia
salarial entre os 30 000 e os 32 000 euros anuais

para os formandos de mestrado Já pelo lado dos
MBA os ordenados auferidos pelos alunos do
Lisbon MBA uma parceria da Universidade
Nova de Lisboa com a Católica que se qualifica
em excelenteposição no rankingFinancialTimes
paraosmelhores programas deMBAnaEuropa
atingememmédiaos 62 200 euros anuais logo

nos três anos seguintes à conclusão do programa
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