
ESCOLAS DE NEGÓCIOS

COM O PÉ NA
ESTRADA

QUANDO A BRASILEIRA Laila Rahal,
que cursa um MBA para executivos da
Fundação Instituto de Administração
(FIA), da Universidade de São Paulo,
visitou a China pela primeira vez em
julho, junto com seus companheiros
de classe, ficou surpresa. Já havia
aprendido o suficiente sobre o cresci-
mento desse país, suas projeções como
potência econômica e a importância
de fazer negócios ali. Mas, ao comprar
um refrigerante compreendeu que para
entender a China é preciso ir muito além
da teoria, e inclusive do idioma. "Pedi
a eles um copo para dividir uma lata de
Coca-Cola", lembra Laila. "E ainda que
eles entendessem o que estava dizendo,
não compreendiam por que queria mais
um copo e não o traziam." Laila teve que
repetir o pedido umas três vezes e lhes
explicar que ela não ia tomar a bebida
sozinha, mas a dividiria com outra pes-
soa. Só quando entenderam o motivo do
pedido, os chineses aceitaram lhe dar um
copo. "O mesmo acontece se você pede
um relatório", explica Laila. "Se eles não
entendem por que está sendo solicitado
ou sentem que não é necessário, não o
preparam." Mas se ela não tivesse estado
na China, nem com todas as aulas que
assistiu sobre esse país teria se dado
conta dessa diferente mentalidade dos
chineses, nem de como poderia influenciar
no fechamento de um negócio.

Exatamente por essa necessidade de
conhecer in loco o modo de viver, entender
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i e negociar desse gigante asiático, diversas
escolas de negócios da América Latina,
somando a uma tendência mundial, têm
incluído viagens de estudo, seminários
ou residências internacionais na China,
e também na índia, para conhecer os
porquês de seu enorme crescimento
econômico, como pensam, como vivem
e como se expressam.

Os grupos de executivos que viajam
dentro de seus programas de MBA cos-
tumam visitar Shangai e Beijing, cidades
chinesas mais importantes, mas alguns
também visitam outras cidades do sul,
principalmente focados na manufatura.
"Conhecemos lugares com diferentes
graus de desenvolvimento econômico, uns
mais manufatureiros e outros industriais
que buscam se abrir ao mundo", conta o
brasileiro Alexandre Lazari, que também
viajou com a FIA.

Essas viagens geralmente duram
entre dez e 15 dias e incluem visitas
a universidades e empresas chinesas
e internacionais instaladas nesse país,
como China Mobil, Lenovo, Hyundai,
Lilly Pharmaceutical, Embraer e CVRD.
Nessas visitas, os estudantes vêem como
as empresas trabalham e conversam

com os executivos sobre sua visão de
negócios. "Foi muito interessante visitar
as empresas, porque nos sentávamos
com as suas diretorias, com diferentes
gerentes chineses e podíamos fazer
perguntas abertamente", diz Juan Carlos
Rivera, gerente comercial da italiana
Maccaferry no Peru, que viajou para a
China em abril, com seus companheiros
de MBA da Esan.

omo a FIA, essa escola realiza
viagens à China dentro de
seus módulos internacionais,
que também incluem EUA e

Europa como alternativas. Mas além da
lista de empresas incluídas no programa, os
executivos têm de coordenar uma agenda
pessoal com as companhias ou empresas
de seu interesse para fazer contatos mais
específicos. O peruano José Murillo tirou
proveito dessa oportunidade e fortaleceu
laços com o empresário chinês Han
Kangee, da empresa Shanghai Sincerity
Import and Export Co., para comprar
máquinas para sua empresa produtora
de sacos de propileno e de papel. Ainda
que eles já se conhecessem de uma

viagem de Kangee ao Peru, a visita de
Murillo à China aprofundou essa relação
de trabalho, muito marcada por tons de
amizade ao estilo chinês. "Levou-me
para visitar sua casa, sua mulher e filhos,
e me convidou com companheiros a um
restaurante muito bonito", conta Murillo.
"Depois de ter uma relação mais próxima,
fechamos o negócio das máquinas." E a
história não terminou aí. Agora Kangee é
o representante de Murillo para vender
seus produtos do Peru na Ásia.

Além das empresas e universidades,
durante essas viagens os executivos re-
alizam tours para conhecer monumentos
históricos e ícones da cultura chinesa,
como a Grande Muralha ou a Cidade
Proibida, e lugares tradicionais, como
o mercado das pulgas. "Surpreendeu-
me muito ver como vivem num regime
comunista, mas estão se abrindo econo-
micamente ao mundo", diz Rivera, aluno
da Esan, do Peru.

Para o fim deste ano e o próximo,
mais universidades deverão chegar a
esse país. A recém-inaugurada Univer-
sidad Adolfo Ibánez Management, em
Miami, que pertence à chilena Adolfo
Ibánez, começará seu MBA Internacio-
nal em novembro. Dos oito módulos
do programa, um deles será realizado
na Shangai Jiao long University. E a
também chilena Pontifícia Universidad
Católica está em negociações com a
Tsinghua University, em Beijing, para
somá-la às universidades visitadas por
seus alunos durante o curso de MBA. No
Brasil, a Business School São Paulo está

60 14 DE AGOSTO, 2006



negociando com uma instituição européia
a realização de um MBA internacional,
que também incluiria uma residência
internacional na China.

as nem tudo está voltado ao
gigante asiático. As escolas
de negócios também estão
de olho na índia, país que se

perfila como outra das grandes potências
mundiais para o final da década. A escola
de negócios mexicana Egade, do Tec de
Monterrey, oferece a seus alunos dos
distintos programas de MBA um curso
eletivo de negócio internacional focado
em um destino específico. Entre estes, o
mais novo é a Ásia. Os estudantes podem
conhecer Pequim, Shangai, Bangalore
e Cingapura. "A forma de viver e fazer
negócios na Ásia é totalmente diferente à
da Europa ou dos EUA, e não é suficiente
o que apenas se lê", diz Elisa Cobas,
acadêmica a cargo do módulo asiático.

O executivo colombiano da General
Electric, Wilson Salazar, pôde conhecer
esse panorama numa viagem de resi-
dência internacional com seus colegas
do programa MBA para Executivos da
Florida Internacional University (FIU)
com sede em Miami e que conta com
maioria latino-americana. "Chegar à
índia foi bastante revelador, porque
podemos ver a transformação que o
país está vivendo e entender por que a
GE encontrou nesse país uma fonte de
serviços", diz Salazar.

E as universidades indianas estão
demonstrando interesse pelas escolas
latino-americanas para fechar acordos. O
Indian Institute of Management Ahmeda-
bad, na índia, está em negociações com a
Universidad de los Andes, na Colômbia,
para iniciar um programa de intercâmbio
que inclui estada dos alunos indianos nesse
país. "A índia é uma sociedade complexa
e tem um mercado também complexo",
afirma Jagdeep Chhokar, professor do
Indian Institute of Management, na índia.
"Não é possível para ninguém entendê-la
o suficiente e ter negócios bem-sucedidos
sem ter uma experiência de primeira mão
no país." Prepare o laptop e a mala, que
o próximo destino é a Ásia. •
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