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O Ceibs, primeiro MBA da China no modelo ocidental, já atrai latinos. Mas prepare-se para as 
diferenças culturais   
 
Fazer um MBA na China? Para o brasileiro Paulo César Menegusso a idéia pareceu totalmente 
lógica. “As economias do Brasil e da China são muito complementares”, diz ele. “Mas os países 
não se falam, quase não há comunicação entre um e outro.” A oportunidade de produzir canais de 
comunicação entre os dois países seduziu este paulista e ex-executivo da fabricante de aviões 
Embraer. Em 2004, ele partiu com a mulher e dois filhos para Xangai e inscreveu-se na escola de 
negócios China Europe Internacional Business School (Ceibs), a primeira e mais internacional da 
China.    
 
A história da mexicana Mercedes González é parecida. Ela foi a primeira estudante latino-
americana a entrar na Ceibs — de onde se graduou no final de 2004 — e provavelmente a 
primeira mulher da região a fazer um MBA na China.  
 
Menegusso e Mercedes são dois dos três únicos alunos latino-americanos que passaram pela 
Ceibs, a primeira escola da China em lançar um programa de MBA ao estilo ocidental. Fundada em 
1994 pelo acadêmico espanhol Pedro Nueno, do IESE de Barcelona, ela é a mais reconhecida 
escola de negócios do país e com crescente reconhecimento internacional. Os 160 alunos que 
cursam seu MBA passarão a 180 no próximo ano e a 240 em 2007. De fato, o surpreendente 
campus de 30 mil metros quadrados desenhado pelo reconhecido arquiteto chinês I. M. Pei — 
autor das pirâmides do Louvre, em Paris — já está ficando pequeno. A escola prepara uma 
ampliação de 20 mil metros quadrados.  
 
O currículo é o padrão para programas deste tipo, com exceção de alguns módulos que se 
referem à economia local. Além disso, para facilitar a convivência entre chineses e estrangeiros, 
as aulas vêm com um curioso sistema de tradução simultânea: enquanto o professor europeu dá 
sua aula em inglês, é interrompido pelo tradutor que, de pé a seu lado, repete em chinês cada 
uma de suas idéias.   
 
Ocorre que a Ceibs é uma escola pensada para estudantes locais. “Para o prestígio da escola, 
mantemos um número de vagas para estrangeiros, mas que não superam 20% do total de 
alunos”, diz o espanhol Alfredo Pastor, ex-reitor da escola e professor de economia. A explicação é 
que os alunos chineses acham que os estrangeiros baixam a média da escola.  
 
Para Menegusso, seus companheiros orientais são demasiado confucianos. “Como na mitologia de 
Confucio, os aprendizes seguem admirando seu mestre e tratam de replicar suas lições ao pé da 
letra”, diz ele. “Em geral, o aluno chinês se esforça para memorizar e repetir cada uma das lições, 
mais do que para entender o sentido.”  
 
Há menos escolas de negócios na China que no Estado de Virgina, nos EUA. No entanto, as 
grandes universidades estatais como a de Pequim, começaram a levar o assunto a sério. 
Inicialmente, a Ceibs havia buscado uma aliança com esta universidade para instalar-se no país. 
“No entanto, suas autoridades acadêmicas viam a Ceibs como um programa mais que como uma 
instituição”, diz Pastor. A cidade de Xangai foi muito mais receptiva às idéias do catalão Pedro 
Nueno, que logo montou instalações em uma universidade local e em seguida as levou para a 
área mais residencial de Pudong, ao leste do rio HuangPu. Assim criou-se o Ceibs, hoje uma joint 
venture entre Xangai e a União Européia.  
 
O corpo docente é composto principalmente por estrangeiros, mas há cada vez mais professores 
chineses – embora sejam acadêmicos que fizeram carreira nos EUA ou na Europa. 
 



O aluno graduado pelo Ceibs encontra rapidamente trabalho em alguma das emergentes 
empresas chinesas ou numa companhia internacional com operações locais. O salário médio é de 
17 mil yuans, equivalente a US$ 2 mil. Parece pouco, mas com o custo de vida do país, deve-se 
multiplicar o salário por três ou quatro para obter o equivalente em poder de compra nos Estados 
Unidos, por exemplo.  
 
Não obstante, para os estudantes locais, os US$ 25 mil que custa o programa podem estar fora 
do alcance. “É muito caro”, diz Dong Tao, presidente-assistente da Comissão de Investimento 
Estrangeiro de Xangai, que preferiu fazer seu MBA em uma universidade estatal.  
 
LOST IN TRANSLATION 
Para os estrangeiros, a dificuldade de estudar lá é outra. Apesar de Xangai ser a cidade mais 
internacional da China, não se pode viver apenas com o inglês. É preciso aprender um tanto de 
chinês para fazer as coisas mais básicas, como ir ao supermercado, a um restaurante ou tomar un 
táxi. “Subestimei a dificuldade do idioma”, diz Menegusso. Filho de um acadêmico que ensinou em 
várias universidades dos EUA e Europa, Menegusso aprendeu a falar fluentemente inglês, francês 
e espanhol. Nos 16 meses que está na China, no entanto, a dificuldade em aprender a língua tem 
sido uma frustração. Para Mercedes não é muito diferente. “Falo muito mais chinês do que 
entendo”, diz ela. “E isso porque falo pouco.”    
 
Além disso, os estudantes ocidentais têm problemas com os trabalhos em grupo com os chineses, 
que podem perfeitamente se encontrar no domingo às 7 da manhã para analisar um projeto. 
Enquanto os chineses não são tão dados a participar das celebrações e festas organizadas pelos 
estudantes estrangeiros, estes têm dificuldades em se acostumar ao culto à comida dos chineses. 
“É tudo relacionado com a comida”, diz González. “Em um casamento, os convidados comem e 
vão embora.”  
Apesar das complicações, há muitas oportunidades. Antes de se graduar, González começou a 
trabalhar como representante na China do Instituto da Ásia Pacífico do Tec, a escola de negócios 
de Monterrey. Para Menegusso, tampouco faltam solicitações. “Desde que cheguei, tenho recebibo 
pedidos de comerciantes brasileiros que buscam oportunidades de negócios com pequenas 
indústrias”, diz ele. “São imbatíveis em preço, mas é preciso saber procurar.”  
 
O conhecimento da China começa a se pagar. As empresas multinacionais já sondam os alunos 
antes mesmo de eles receberem seu diploma e o interesse dos estrangeiros continua em alta. 
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