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Duas novas escolas estrangeiras chegam ao Brasil e aproveitam a experiência das instituições 
pioneiras  

Primeiro, chegaram as norte-americanas. As escolas de negócios Michigan, Thunderbird e 
Pittsburg desembarcaram quase ao mesmo tempo entre 1999 e 2000 na capital paulista. 
Momento melhor que aquele, impossível. Além da febre por MBA entre os executivos brasileiros, 
houve a primeira grande desvalorização do dólar. A queda do real afastou as viagens ao exterior 
do orçamento dos brasileiros e, conseqüentemente, abortou os planos de muita gente que queria 
estudar em outro país. Desde então, quase 100 executivos brasileiros passaram por essas escolas 
e conseguiram seus diplomas norte-americanos sem deixar o Brasil.  

Aproveitando essa febre por diplomas internacionais que resiste entre os brasileiros, novas 
escolas estrangeiras estão fincando bandeira em São Paulo. Uma delas é o Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Monterrey (TEC), com sede no México, que em setembro deste ano 
inaugura seu campus na capital paulista para abrigar a primeira turma, de até 30 executivos 
brasileiros. O TEC ocupa, há dois anos, o primeiro lugar entre as melhores escolas de negócios da 
região, segundo o ranking AméricaEconomia. A outra escola que chega ao Brasil é o Instituto de 
Empresas, com sede em Madri. Esta última, não instalará um campus no País, mas um escritório 
para promover a universidade por aqui.  

Embora tenham chegado depois, o TEC e o Instituto de Empresas contam com algumas vantagens 
em relação às escolas pioneiras no Brasil. Na verdade, elas podem tirar proveito da experiência 
das escolas norte-americanas de MBA.  

A lição número 1 é em relação ao câmbio. O que era um ponto a favor das escolas há poucos 
anos, transformou-se em uma pedra no sapato. A Universidade de Michigan, por exemplo, teve de 
suspender a turma que começaria em outubro do ano passado, época em que um dólar chegou a 
valer quase R$ 4. Além disso, era a única escola que oferecia o MBA Pleno — que no Brasil 
corresponderia a uma pós-graduação Strictu Sensu — com duração de três anos. As outras, que 
oferecem o MBA Executivo — equivalente ao Lato Sensu — garantem o certificado em menos de 
dois anos. "Esses fatores nos fizeram reformular o curso", explica Renato Secol, representando da 
Universidade de Michigan no Brasil. A previsão, segundo Secol, é lançar o curso em novo formato 
ainda este ano, já que, afirma ele, há uma lista de espera de 60 alunos.  

A Thunderbird também está procurando alternativas. "O câmbio nos afetou, sim", reconhece 
Jussara Philippet, coordenadora do curso. A prova disso, diz ela, é o número de alunos da atual 
turma, a segunda da escola aqui no Brasil: são apenas 20, enquanto a primeira teve 26. "O 
problema, para as escolas estrangeiras, aqui no Brasil, é enfrentar o risco cambial", afirma. Para 
isso, explica ela, estão procurando desenvolver algum método financeiro, como um hedge para 
fixar os preços e financiá-los em reais, e não mais em dólares. "A meta da Thunderbird é ficar no 
Brasil, mas, para isso, teremos de resolver o problema cambial e aumentarmos a procura", diz.  

Na Pittsburg, segundo Anne Nemer, diretora da sucursal brasileira, o câmbio não chegou a mudar 
os planos. "Esperávamos um impacto, já que na última seleção o dólar estava a quase quatro 
reais", diz. "No entanto, temos 358 pré-inscritos para as atuais 24 vagas e, pela primeira vez, 
vamos abrir uma segunda turma no mesmo ano", diz Anne.  

CURSO FINANCIADO. Contra os altos e baixos do câmbio, a TEC afirma estar preparada, segundo 
Juan Manuel Juárez, coordenador das atividades da escola no Brasil. O curso, também com custo 
em dólares como as outras escolas (ver quadro), será financiado em reais. Mais do que o câmbio, 
Juárez destaca como diferencial da escola o intercâmbio que ela oferece. Além do México, a TEC 



conta com campus nos Estados Unidos, Colômbia, Venezuela, Equador, Peru, Panamá e Bolívia. 
Um aluno, de qualquer campus, pode participar de aulas nos diferentes países, inclusive 
conciliando as viagens a trabalho com o curso. "Queremos ser globais e formar alunos dentro 
desse contexto", explica Juarez.  

Globalização também é o argumento do Instituto de Empresas, com sede em Madri e que acaba 
de inaugurar um escritório em São Paulo. A escola não pretende abrir um campus no Brasil. Na 
verdade, oferece um curso MBA em parceria com a Fundação Getúlio Vargas desde 2001. O 
objetivo do escritório é trabalhar a marca da escola no Brasil, onde é pouco conhecida. "Queremos 
aumentar o intercâmbio entre o Brasil e o instituto", explica Nilton Campos, responsável pelo 
escritório. Entre suas funções, está a de levar mais alunos brasileiros para o campus de Madri. Ele 
parece confiante e enumera as vantagens. A primeira delas é o sentimento de antiamericanismo. 
"Antes, quando se pensava em MBA no exterior, buscava-se os EUA", diz ele. "Hoje, três em cada 
dez candidatos consideram ir para a Europa", afirma. Além da identidade cultural com o velho 
continente, está a vantagem de estar próximo à diversidade cultural. "Em tempos de globalização, 
é melhor aprender cultura que teoria, já que a teoria, em todas as escolas estrangeiras, é 
praticamente a mesma", argumenta Campos.  

Escolas estrangeiras no Brasil  

Escola, Preço (em US$) e Duração do curso  

Instituto de Empresa (IE)* 35 mil 14 meses  

Thunderbird 43,75 mil 18 meses  

Michigan** 75 mil 36 meses  

Pittsburg 45 mil 18 meses  

TEC 25 mil 24 meses  

*Em Madri, **Em reformulação.  

Fonte: Escolas  
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