


"É como ganhar um cinto de ferramentas que você
vai utilizar no dia-a-dia", afirma Lisias Lauretti,
CIO da empresa de serviços financeiros Tecban.
Lauretti mergulhou num MBA executivo de três
meses na Harvard Business School, nos Estados
Unidos, em 1995. Sentado lado a lado com 130
pessoas de 32 países, Lauretti seguiu uma rotina
ininterrupta de estudo, sem finais de semana li-
vres, para aprender conceitos de gestão. "Voltei
cheio de idéias e energia" diz.

Conforme cresce a pressão por alinhamento ao
negócio, o MBA surge como o caminho mais se-
guro para o CIO desenvolver a capacidade de in-
tegrar sua área à estratégia da empresa. "Um pro-
fissional pode saber todas as tecnicidades de seu
cargo, mas é preciso saber mais de gestão para
ser completo", afirma Armando Dal Colletto, di-
retor de parcerias internacionais e MBAs corpo-

rativos da Business School São
Paulo e ex-CIO de varias empresas.

Na prática, o que um bom MBA
proporciona é a possibilidade de o
CIO dialogar em pé de igualdade
com outras áreas e enxergar dife-
rentes ângulos de um processo.
"Hoje, posso questionar com mais
segurança a gestão da empresa an-
tes de partir para a execução de um
projeto", afirma Sérgio Souza, dire-
tor executivo de operações e tecno-

logia da Visa Vale, empresa de vales e benefícios
profissionais. Souza fez, há dois anos, um curso
de imersão da Fundação Dom Cabral, com um
módulo final chamado Skill Tool and Competen-
ce Executive, realizado na Kellogg School of Ma-
nagement, que fica próxima a Chicago.

Zona de COnfortO > Mas com tantas
opções de MBA no Brasil, por que atravessar
o mundo para ouvir conceitos que já se tornaram
universais? Em primeiro lugar, porque, apesar
de existirem boas escolas no Brasil, os benchmarks
ainda estão no exterior. Além disso, estudar em um
país diferente traz outras vantagens, mesmo
que o curso escolhido
não figure na lista
dos 10 melhores
MBAs do mundo. É o



que os especialistas chamam de sair da zona de
conforto, ou seja, dedicar todo o tempo para a ab-
sorção de conhecimento, livre da agenda cotidia-
na de trabalho, hobbies e demandas familiares. "É
um tempo para dar uma parada, um reset no seu
nível de conhecimento" afirma Cláudio Martins,
CIO da montadora GM, que no final da década de
8o decidiu vender a casa em que morava com a
mulher e os dois filhos pequenos e seguiu rumo à
África do Sul, onde cursou um MBA na Universi-
dade do Witwatersrand, em Johanesburgo.

Um MBA internacional traz também uma va-
lorização do CIO no mercado de trabalho. Segun-
do Rafael Vanselow, gerente da divisão de TI da
consultoria Michael Page, especializada em re-
crutamento corporativo, um bom diploma faz
bastante diferença no currículo. De acordo com o
consultor, ainda são poucos os CIOs que se preo-
cupam em buscar conhecimento especializado
nas melhores escolas de negócios do mundo, o
que garante um diferencial importante para
quem investe numa experiência do gênero.

Principais barreiras > obviamente há
obstáculos para a realização de um curso de MBA
em outro país. Em primeiro lugar, aponta Vanse-
low, quem passa por um período longo de estudos
no exterior — há cursos de até dois anos de dura-
ção — esta sujeito a ficar fora de circulação no
mercado. Outro problema é o salgado custo finan-
ceiro das escolas internacionais, que praticamen-
te inviabiliza o acesso dos que não contam com o
apoio da empresa, ainda que parcial. Compute-se
ainda as despesas de uma estadia prolongada num
país de moeda mais valorizada que o real.

Uma solução para esses problemas é matricu-
lar-se em cursos nacionais com módulos de
imersão no exterior, uma forma de ganhar co-
nhecimento em um período de estudos concen-
trado. "Módulos internacionais geralmente têm o
propósito de expandir o conhecimento dos par-
ticipantes, levando-os a uma reflexão sobre a
realidade dos negócios fora do Brasil", diz o pro-



fessor Osvino Pinto de Souza Filho, coordenador
do MBA Empresarial da Fundação Dom Cabral.

A oportunidade de ter uma vivência interna-
cional e dominar práticas mundialmente conhe-
cidas abre caminhos inclusive para uma carreira
no exterior. "Pelo menos 20% dos nossos alunos
de MBA trabalham hoje no exterior, inclusive
CIOs que estão em unidades estrangeiras", afir-
ma Dal Colletto, da Business School São Paulo.

Existem três tipos de MBA com ênfase no en-
sino global. Em primeiro, vêm os cursos minis-

trados em inglês no Brasil; depois,
há especializações com módulos re-
alizados em universidades no exte-
rior; e ainda os MBAs globais, em
que cada módulo ocorre em um país
diferente. "Quem tem como objeti-
vo trilhar uma carreira internacio-
nal deve seguir um desses cami-
nhos" afirma Dal Colletto.

Networkingglobab Mês
mo quem não tem a meta de fazer
carreira internacional pode encontrar
no MBA uma plataforma para am-
pliar suas possibilidades. "Foi de
grande valor, pois as minhas oportu-
nidades aumentaram" diz Martins,
da GM. Quando saiu do Brasil, então
com 32 anos, ele ocupava o cargo de
gerente nacional de suporte da Itau-
tec. Enquanto esteve na África do Sul,
trabalhou como CTO e, na volta, foi
contratado pelo Unibanco já como
superintendente na área de TI.

A vivência internacional enriquece também a
rede de contatos. Souza, da Visa Vale, conta que
ex-colegas de curso espalhados pelo planeta o
ajudam a ampliar a visão sobre o que está se fa-
zendo em diferentes negócios e países. "Sem um
bom networking, corremos o risco de virar o leme
para o lado errado", afirma Souza. Doze anos após
concluir seu MBA, Lauretti, da Tecban, também
mantém contato com o clube de ex-alunos da
Harvard Business School, a comunidade Alumni.
"É uma possibilidade de falar com pessoas com
quem você não conseguiria normalmente", diz
Lauretti, que planeja um novo curso nos próximos
12 meses. "Fazer o MBA me deu a disciplina de me
manter atualizado", afirma. Entusiasta, Lauretti
afirma que a experiência de se formar numa es-
cola estrangeira é tão marcante que se assemelha
a ganhar uma estrela no peito, no estilo dos joga-
dores que vencem a Copa do Mundo. «
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