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Miami oferece cada vez mais programas de educação executiva para profissionais cujo foco de 
trabalho é a América Latina. 
 
No final de julho, representantes da chilena Universidade Adolfo Ibáñez estiveram em Miami para 
acertar detalhes da instalação do MBA executivo que pretendem inaugurar na cidade em março de 
2006. Batizado The Multinational MBA, o programa, que custa US$ 46 mil, vai oferecer aulas em 
espanhol, mas requer que os alunos sejam bilíngües. O objetivo é atrair executivos da Colômbia, 
Venezuela, América Central, além dos latinos que vivem em Miami.  
 
Um pouco antes, em janeiro de 2006, será a vez da Kellogg School of Management, da 
Northwestern University, de Illinois. Uma das mais tradicionais universidades do mundo, fundada 
em 1908, a instituição acaba de montar a Kellogg-Miami, que oferecerá um MBA para executivos 
que trabalham no sudeste dos Estados Unidos e na América Latina. Segundo o site da Kellogg-
Miami, a universidade reconhece o crescimento da importância de Miami como um centro 
comercial e financeiro e como uma porta de entrada para a América Latina. 
 
As recentes iniciativas da Universidade Adolfo Ibáñez e da Kellogg confirmam uma tendência: 
Miami está se transformando em um centro de estudos de negócios para executivos cujo foco de 
trabalho é a América Latina. São os MBA multilatinos. O alvo desses novos programas são os 
latinos que vivem no Sul da Flórida; os latinos que vivem em seus países, mas que desejam ter 
uma visão mais ampla da região e também os executivos anglo-saxões que dos Estados Unidos 
administram operações na América Latina. 
 
A Universidade de Miami foi uma das primeiras a detectar essa tendência e chegou ao ponto de 
ser a única universidade norte-americana a oferecer um programa de estudos de negócios em 
espanhol, voltado para latinos e com foco na região. O Mestrado em Ciência e Administração 
Profissional (Master in Science and Professional Management) foi criado em 1998 de olho nos 
estudantes latinos que buscavam uma visão regional, além de ampliar sua rede de contatos. Seu 
preço: US$ 43,4 mil. 
 
Desde então, 285 estudantes de 10 países da América Latina já concluíram o mestrado da 
Universidade de Miami. O curso tem duração de um ano, com duas semanas de aula em meses 
intercalados. Como opção, ao final do curso os alunos podem freqüentar módulos adicionais e 
concluir também o MBA. “Partimos do princípio de que esses executivos — que devem ter no 
mínimo seis anos de experiência — já falam inglês porque viajam muito, mas queríamos que se 
sentissem mais confortáveis estudando em sua língua nativa”, diz David Green, diretor de 
Educação Executiva da Universidade de Miami. 
 
VOCAÇÃO 
 
A Florida International University (FIU), também baseada em Miami, percebeu a vocação da 
cidade para oferecer programas de estudos de negócios com visão regional, porém ainda um 
pouco mais ampla. “A FIU  definiu essa cidade como o centro de estudos para fazer negócios não 
apenas na América Latina, mas nas Américas, do Canadá à Terra do Fogo”, diz o vice-reitor 
Tomislav Mandakovic. Metade dos alunos dos MBAs da FIU é formada por alunos latinos. Para 
Mandakovic, a vantagem de fazer um MBA em Miami não está na parte técnica em si, que em 
tese é similar a de outros MBAs da região. “O diferencial de Miami é a sua exposição à 
globalidade; essa é uma das cidades mais globais do mundo”, diz ele. De fato, segundo 
estatísticas oficiais, metade dos habitantes de Miami não nasceram nos Estados Unidos e 75% dos 
residentes da Flórida vieram de fora do Estado. O MBA executivo da FIU custa US$ 45 mil. 
 



Miami também foi o ponto de encontro de duas universidades de prestígio em suas cidades. Em 
2003, o mexicano Tec de Monterrey associou-se à prestigiada Thunderbird, do Arizona, para 
oferecer o Global MBA for Latin American Managers. O programa consiste em aulas via satélite, 
mas que os alunos são obrigados a assistir juntos, em salas de aula montadas na cidade em que 
estão inscritos, duas vezes por mês, nos fins de semana. 
 
O programa já existia no México e em quatro cidades latino-americanas, e as duas universidades 
decidiram oferecê-lo em Coral Gables, na grande Miami. “Nossa pesquisa de mercado mostrou 
que as pessoas queriam um MBA voltado para a sua realidade”, explica Karla Coronado, diretora 
de Programas Acadêmicos para Miami e América Latina, do Tec. O diretor do Tec em Miami, Peter 
Resch, diz que Miami reúne um número muito grande de executivos que vivem na cidade, mas 
que fazem negócios com a América Latina e que essa é a razão para manter o foco na região. 
 
Um desses executivos é o mexicano Eduardo Guzmán. Quando foi transferido para Miami para 
trabalhar nas operações do Citibank, em 2001, Guzmán  tinha entre suas metas cursar um MBA. 
À época com 30 anos de idade e oito anos de experiência no banco, ele era o perfil que as 
universidades buscam cada vez mais: executivo médio que trabalha em uma multinacional em 
Miami, mas cujo foco dos negócios é a América Latina. No final de julho, Guzmán graduou-se na 
primeira turma de Miami do Global MBA for Latin American Managers, pelo qual pagou US$ 34,8 
mil. “Miami tem uma vantagem muito grande do ponto de vista cultural, por causa da variedade 
de pessoas que você conhece”, diz Guzmán, atual gerente de Global Transactions Service do 
Citibank.  
 
Mas até que ponto as empresas valorizam um MBA com foco latino-americano? Para o headhunter 
Steve Bartley, da Heidricks & Struggles, em Miami, o raciocínio é bem simples. “Se o executivo 
está enfocado em administrar as operações latino-americanas e se sua aspiração é o plano 
regional, sim, existe uma grande vantagem em fazer um MBA em Miami.” Do contrário, qualquer 
outra cidade norte-americana pode ser uma opção. 
 
De qualquer forma, Bartley frisa que nunca deixou de emplacar um executivo em uma empresa 
pelo fato de ele não ter um MBA. Segundo ele, a especialização é bem-vinda, mas não é essencial 
quando o profissional tem comprovada experiência e competência em sua área. Para o consultor, 
as universidades deveriam ponderar antes de invadir Miami oferecendo programas de MBA. “Se 
eu fosse a quinta universidade a chegar aqui com esse tipo de programa eu pensaria duas vezes”, 
diz ele. 
 
Depois da Kellogg, em janeiro, a chilena Adolfo Ibáñez será, na verdade, a sexta universidade a 
oferecer um MBA executivo em Miami. Ela aposta suas fichas na qualidade de seus professores e 
no prestígio que acredita que as universidades chilenas têm frente aos colombianos, venezuelanos 
e centro-americanos. “Dos 15 professores do nosso MBA, seis são estrangeiros e todos são 
graduados por alguma das 10 melhores universidades norte-americanas”, diz o mexicano 
Alejandro Ruelas-Grossi, diretor do programa para Miami. 
 
Talvez não seja ainda hora de as universidades se preocuparem com o excesso de oferta. 
Segundo dados oficiais, a grande Miami é sede de aproximadamente  500 empresas 
multinacionais. E cerca de 250 multinacionais administram da cidade suas operações na América 
Latina, entre elas a Kraft, American Express, Disney, Visa International, Sony, Motorola, Microsoft 
e HP. Cedo ou tarde, boa parte dos executivos dessa e de outras grandes empresas farão seus 
MBAs e Miami será a primeira opção.  
 
Além disso, enquanto a economia da região seguir crescendo, as empresas aumentarão sua 
presença latino-americana e seus executivos estarão dispostos a fazer um MBA numa cidade que 
lhes dará uma visão regional e aumentará sua rede de contatos. Fala-se na crescente dificuldade 
para tirar vistos de estudantes.  



Mas, como os MBAs executivos têm aulas somente em fins de semanas e alguns com intervalos 
de até um mês, os alunos acabam entrando e saindo com vistos de negócios. 
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