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Em um mercado cada vez mais internacionalizado, alguns MBA existentes no Brasil deixaram 
de ter como objetivo principal oferecer uma visão do contexto competitivo das organizações 
em âmbito global. Querem agora estimular a construção de carreiras internacionais. A idéia é 
fazer com que o candidato tenha uma chancela de fora, sem a necessidade de sair do País.  
 
A Pittsburgh University, uma escola pública americana que chegou ao Brasil em 1998, por 
exemplo, passou a oferecer diploma com foco nos países emergentes. Para isso, tem cursos ou 
ministra módulos no Brasil, Índia, Praga e, mais recentemente, na China. "É estratégico para a 
Pittsburgh investir na formação de executivos dos países emergentes, participar desse 
processo e dessa nova onda de crescimento em que estes países ocupam papel relevante", diz 
o diretor da Pittsburgh, Fábio Yamada.  
 
Um dos exemplos de profissionais bem-sucedidos que fizeram o curso é Rodolfo Hroz. 
Começou o MBA há quatro anos, como vice-presidente de marketing da Chandon, nos Estados 
Unidos, e ainda durante os estudos tornou-se presidente do grupo. "O programa de MBA 
contribuiu, sem dúvida, para que fosse promovido", diz Hroz, que hoje preside a Heineken na 
América Latina. Carlo Alomi é outro exemplo. Logo que concluiu o curso, foi para a Suécia, 
onde ocupa a diretoria de marketing da Ericsson.  
 
Oseas Santos Júnior, do Wal-Mart do Brasil, que ainda cursa o MBA da Pittsburgh University, 
diz que a troca de experiência entre profissionais de diversas áreas o atrai na instituição. "Na 
minha turma, somos 16. Há executivos de bancos, do varejo, da indústria e da área de 
serviços. Isso possibilita uma troca de experiência interessante", diz Santos, que cita outro 
diferencial da escola: "A metodologia e o corpo docente. Os professores são americanos. Faço 
estudos aqui, mas é como se fizesse uma universidade nos Estados Unidos. Isso me concede a 
possibilidade de concorrer com um profissional estrangeiro numa grande corporação". Neste 
ano, a escola contabilizou que seu quadro de alunos executivos ocupam o topo das 
organizações em empresas como Dupont, Monsanto e Itaú, entre outras. Boa parte destas 
companhias tem patrocinado o curso aos seus profissionais.  
 
Outro programa que tem focado em carreiras internacionais é o MBA Full-Time Internacional, 
criado pela Fundação Instituto de Administração (FIA). Nele, o aluno pode realizar o módulo 
internacional na França, nos Estados Unidos, na China e na Inglaterra.  
 
James Wright, coordenador do curso, diz que a experiência internacional é oferecida por meio 
de viagens técnicas, que permitem comparar países e regiões. "Isso oferece uma melhor 
compreensão das peculiaridades e das influências de culturas diferentes em mercados e 
organizações mundiais", diz.  
 
O perfil dos alunos é de jovens executivos com três anos de experiência profissional, que 
possuam inglês avançado (certificado Toefl ou equivalente). O programa oferece estágios em 
empresas concorridas e realização de uma consultoria para aplicação dos conceitos. O módulo 
internacional é opcional. E as viagens técnicas podem ser realizadas nos Estados Unidos, 
Inglaterra, França, China ou América do Sul.  
 
Os MBA da instituição são credenciados na The Association of MBA (Amba), na Inglaterra, 
referência entre escolas de negócios pelo mundo. Outro reconhecimento importante foi 
fornecido pelo jornal britânico Financial Times, que realizou um ranking de MBA no qual o da 
FIA ocupa a 52ª posição.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 9 jun. 2008, Empresas & Negócios, p. C11. 


