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ada vez mais, no mundo
corporativo, a palavra de
ordem é recrutar, treinar
e desenvolver líderes
capazes de atender às

demandas de um mercado globali-
zado. Quais são os parâmetros que
vão guiar essa busca? Evidentemen-
te, a economia sem fronteiras impõe
uma renovação das qualificações ne-
cessárias para gerir negócios no ex-
terior. Não é por outra razão que os
cursos voltados à formação de exe-
cutivos internacionais, na graduação
e na pós, nunca foram tão procura-
dos por estudantes e profissionais
brasileiros como agora. Entre 2000
e 2005, por exemplo, 126 cursos de
graduação em Comércio Exterior e
100 em Relações Internacionais (RI)
foram abertos país afora. Sinal dos
tempos: na Universidade de Brasí-
lia (UnB), as aulas de RI, cujo pú-
blico antes era predominantemente
formado por alunos que sonhavam
com a carreira diplomática, agora
recebem também jovens interessa-
dos em atuar no setor privado e em
organismos internacionais.

Ano após ano, o curso de RI tem
sido um dos mais disputados nos
vestibulares das universidades de
primeira linha, superado apenas
pelos tradicionalíssimos Medicina,
Direito e Administração. Na seleção
da Fuvest para matrícula na Univer-
sidade de São Paulo em 2008, foi o
terceiro curso com maior número
de inscrições, atrás apenas de Jor-
nalismo e de Publicidade. A mesma
situação se repete em outra escola
superior paulista, a Fundação Ar-
mando Alvares Penteado (Faap): ao
lado do curso de Moda, o de Rela-
ções Internacionais já é o mais co-
biçado pelos vestibulandos, ultra-
passando inclusive o próprio curso
de Economia, a cuja faculdade o de
RI está vinculado. "Damos ênfase a
temas como negociação, cooperação



internacional e finanças nacionais e
internacionais", diz o professor Luiz
Alberto Machado, vice-diretor da
Faculdade de Economia da Faap.

De acordo com o professor Ma-
chado, os alunos estão de olho nas
empresas que vêm se internacio-
nalizando. "Nosso objetivo é criar
líderes criativos", afirma. "Prepa-
ramos todos para ser ou executivos,
ou empreendedores." E exatamente
o que quer Paulo Caselato, estudan-
te do quarto ano de RI da Faap. Aos
22 anos, Caselato encara duas pos-
sibilidades para seu futuro profis-
sional: trabalhar em uma empresa
privada ou criar uma empresa que
fomente o comércio entre Brasil
e Rússia, país no qual vislumbra
grandes oportunidades de negócio.
Caselato, que estagiou durante um
ano e meio na Bolsa de Mercadorias
& Futuros (BM&F), em São Paulo,
e toma aulas regulares de russo,
pretende, assim que terminar sua
graduação no meio do ano que vem,
fazer um mestrado sobre processos
globais na Universidade de Moscou.
"Ainda preciso achar um nicho de
mercado", diz Caselato.

Cinco estrelas
Criado em 1996, o curso de Relações
Internacionais da Pontifícia Univer-
sidade Católica de Belo Horizonte
(PUC-BH)foi apontado como um
dos dois melhores do Brasil, com
avaliação cinco estrelas (excelen-
te), pela edição de 2007 do Guia do
Estudante, da Editora Abril. Ao lado
do curso da UnB, destacou-se pelo
currículo abrangente e pela realiza-
ção de pesquisas avançadas. "Cerca
de 90% do corpo docente do nosso
departamento está envolvido em
algum projeto de pesquisa", afirma
Javier Alberto Zadell, coordenador
do departamento. De acordo com
ele, embora tenha um perfil aca-
dêmico, o currículo da graduação

não deixa de lado as demandas do
mercado de trabalho. Ao todo, o
curso de Relações Internacionais
possui 428 alunos matriculados e
abriu neste ano sua primeira turma
de mestrado. São, em média, sete
candidatos que disputam todo ano
cada uma das 120 vagas oferecidas
no vestibular.

Uma dessas alunas é Fernanda
Cínini Salles, de 22 anos, que está no
oitavo período, prestes a se formar.
Cinini, que já é dona de um diplo-
ma de bacharel em Ciências Sociais,

entrou na faculdade de RI sonhan-
do em virar diplomata ou trabalhar
em algum organismo internacional.
Do sonho de ser diplomata logo de-
sistiu porque se desinteressou pela
carreira e percebeu que passar no
Instituto Rio Branco seria difícil.
Durante a faculdade, descobriu a
parte acadêmica da carreira. "Um
doutorado fora do Brasil pode me
abrir caminho para trabalhar em
organismos internacionais, como
planejei desde que entrei na facul-
dade", diz Fernanda.

Sala de aula global
A experiência internacional para
quem procura preparar-se para uma
carreira global pode começar já na
graduação. Os cursos de RI e de Co-
mércio Exterior são boas portas de
entrada. Com 12 anos de existência,
o curso de RI é um dos mais pro-
curados no vestibular da PUC-SP -
em 2002 ficou em quarto lugar em
números relativos, à frente de ra-
mos tradicionais como Engenharia,
Direito e Economia. Um convênio
entre a universidade brasileira e o
Instituí d'Études Politiques de Paris
(Sciences Pó) permite que estudan-
tes de RI obtenham, em cinco anos,
diplomas das duas instituições. Há,
ainda, a possibilidade de realização
de um estágio profissional na Fran-
ça, com duração de um semestre.
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A globalização das saias de aula
é mais freqüente, no entanto, nos
cursos de MBA e pós-graduação,
que dão ao aluno a possibilidade de
fazer módulos de especialização em
escolas e universidades estrangei-
ras. O objetivo, como sempre, é fa-
zer dos alunos cidadãos do mundo.
Os MBAs com módulos internacio-
nais têm funcionado como bons e
eficientes passaportes, oferecendo
aos alunos, desde o começo de sua
vida profissional, a oportunidade de
criar relações fora do país.

Foi o que aconteceu com a exe-
cutiva Megurni Wadade, 41 anos, ge-
rente de desenvolvimento de negó-
cios do Banco Votorantim em Nova
York. Antes de se transferir para os
Estados Unidos, onde vive e traba-
lha há cerca de um ano, ela cursou
o OneMBA da Escola de Adminis-
tração de Empresas de São Paulo da
Fundação Getulio Vargas (Eaesp-
FGV). Na época em que freqüentava
o curso, oferecido e financiado pelo
Grupo Votorantim, com módulos em

quatro universidades estrangeiras,
Megumi ocupava o cargo de geren-
te de relacionamento ao banco. Em
seguida, recebeu a missão de mudar
completamente de atividade para
desenvolver a estrutura de negócios
da corretora do Votorantim em Nova
York. O desafio foi encarado com na-
turalidade. "Ter feito o MBA foi fun-
damental para me dar a autoconfian-
ça que as novas atribuições exigiam",
diz Megumi. "Perdi, por exemplo, o
medo de enfrentar reuniões com in-
vestidores estrangeiros."
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Ainda que em moldes um tan-
to distintos, o Ibmec São Paulo
também oferece a seus alunos de
MBA a possibilidade de passarem
por uma experiência fora do Brasil
durante a fase de aprendizado: são
os cursos in-company, elaborados
e desenvolvidos de acordo com as
necessidades das empresas em que
eles trabalham. Os programas cor-
porativos customizados existem
desde 2003 e, a partir de 2005, seus
alunos contam com a possibilida-
de de fazer um rápido intercâmbio
no exterior. O programa geralmen-
te dura dois anos e comporta unia
turma de 30 pessoas. "Preparamos
gestores para atuar em outros paí-
ses", afirma Silvia Ethel, coordena-
dora de novos negócios da área de
programas corporativos do Ibmec
São Paulo, que mantém parcerias
com universidades nos Estados
Unidos, França e China.

A expectativa de que esse inte-
resse das companhias brasileiras se
traduza num aumento ainda maior

da ocupação dos bancos escolares
anima os responsáveis pelo Global
Partners MBA, mantido pelo Insti-
tuto de Pós-Graduação e Pesquisa
em Administração (Coppead), da
Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro
(UFRJ). Surgido em
2003, na esteira da
onda mais recente
de internacionaliza-
ção, o curso abriga
uma turma anual de
20 a 30 estudantes.
Com um detalhe: até
hoje não teve alunos brasileiros - na
turma atual, 50 % são americanos
e 50% de vários outros países. "Em
sua maioria, são empreendedores
que querem internacionalizar seu
negócio e, em menor proporção,
executivos que buscam uma colo-
cação no exterior", afirma Victor
Almeida, coordenador do Global
Partners MBA.

Há uma boa explicação, segundo
Almeida, para o fato de até agora ne-

nhum brasileiro ter se matriculado
no programa do Coppead. É que a
maior parte do curso é ministrado
fora do Brasil. São sete meses nos
Estados Unidos, um mês no Rio de
Janeiro e outro na França, além de
duas semanas na China. "Felizmen-
te, agora estão começando a apare-
cer alguns brasileiros interessados."

Pequenas no mundo
Enfrentar os desafios da internacio-
nalização não é uma exclusividade
dos executivos de grandes grupos
nacionais, como Votorantim, Ger-
dau, Odebrecht ou Embraer ou de
quem pretende trabalhar para eles.
Nos últimos tempos, é crescente a
inserção externa de empresas de
pequeno e médio porte. De olho
nesse nicho, o Senac São Paulo ins-
tituiu a pós-graduação em Gestão
de Comércio Exterior, que passará
a funcionar já em 2008. "O objetivo
é preparar traders, analistas e em-
presários por meio da imersão em
comércio internacional, com o es-
tudo de operações de importação e

exportação e técni-
cas de negociação",
diz Ana Carolina
Duarte, coordena-
dora do programa.

O principal dife-
rencial do curso, na
visão dela, é trans-
formar um execu-
tivo que já tenha

traquejo na parte operacional em
alguém em condições de buscar
novos negócios e intermediar acor-
dos no exterior para as pequenas e
médias empresas. Outra caracterís-
tica não menos importante é o in-
centivo ao empreendedorismo. "O
executivo será formado tanto para
trabalhar em uma empresa corno
trader quanto para abrir o próprio
negócio e prestar consultoria", afir-
ma Ana Carolina.
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