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O crescimento econômico dos países que integram o chamado BRIC (Brasil, Rússia, Índia e 
China) tem chamado a atenção de executivos do mundo todo. Mas não só deles. As escolas e 
universidades de negócio também estão de olho no movimento desse gigantes emergentes. É 
que a demanda por cursos capazes de revelar as práticas de gestão que estão por trás da 
expansão econômica desses nações e de suas empresas não pára de aumentar.  
 
Atenta a esse fenômeno, a Fundação Instituto de Administração da Universidade de São Paulo 
(FIA-USP) iniciará, no próximo ano, o International Full-Time MBA. O projeto do curso surgiu 
após o sucesso do MBA Internacional da instituição. A nova versão será totalmente em inglês e 
voltada principalmente para executivos estrangeiros que querem conhecer o modo brasileiro 
de administrar e gerir os negócios. Serão duas as versões disponíveis: a de um ano, com três 
aulas por semana que tem como público-alvo os estrangeiros, e a de dois anos, com aulas 
uma vez por semana e duração de dois anos visando atender executivos brasileiros 
interessado no mercado global. A instituição estabeleceu parcerias com diversas universidades 
internacionais para que um dos módulos do novo MBA possa ser cursado em países como 
Estados Unidos, China e França.  
 
O coordenador do curso, o professor James Wright, não tem dúvida de que o fluxo de 
executivos interessando em conhecer os características da gestão nacional tem aumentado. 
Segundo ele, são vários motivos por trás desse movimento. Ele cita a maior exposição das 
escolas nacionais de negócio no exterior, o protagonismo brasileiro em áreas importantes 
como produção de alimentos e energia e o fato do País ter empresas de ponta, como Embraer 
e Petrobras. "Além disso, a oportunidade de crescimento econômico e profissional por aqui é 
maior do que em muitos países desenvolvidos", observa.  
 
Segundo Wright, o Brasil se destaca em diversas áreas, como no marketing voltado para baixa 
renda. Nesse caso, e fácil entender porque os estrangeiros estão ávidos para aprender como 
vender para as classes de menor poder aquisitivo. "Cerca de 90% do crescimento econômico 
mundial é impulsionado por esse público", destaca o professor. "Criamos, na FIA, uma teoria 
sobre atendimento da baixa renda dez anos antes do [C.K.] Prahalad [autor de "A riqueza na 
base da pirâmide"] fazer isso nos Estados Unidos", observa. Outra área na qual o Brasil obteve 
sucesso, por incrível que pareça, é a gestão de fluxo de caixa. Ironicamente, a origem dessa 
competência remonta aos períodos de inflação alta pelo qual o País passou nos anos 80 e início 
dos anos 90. Ou seja, não faltam motivos para que, em média, 15% dos alunos do MBA 
internacional da FIA sejam estrangeiros, geralmente executivos expatriados. Mas foi o 
aumento da procura principalmente por executivos que querem vir estudar no País por no 
máximo um ano que levou a instituição a criar o novo curso, que promete ser tão global 
quanto o atual sistema financeiro internacional: há matrículas de profissionais oriundos de 
países como Estados Unidos, Espanha, Itália, França e Índia. "A quantidade de estrangeiros 
que vêm estudar no Brasil tem crescido efetivamente. Temos mais de 80 deles na graduação 
em Administração na USP. E a demanda por esse novo MBA está muito grande", comemora 
Wright.  
 
O aprendizado sobre a realidade empresarial brasileira se dá tanto na academia quanto na 
prática. A holandesa Vera Bakker, gerente de inovação e tecnologia da Unilever na área de 
detergente na América Latina chegou ao País há pouco mais de dois anos. Antes, trabalhou por 
cinco anos na Inglaterra, como gerente de manufatura da empresa. Ela está aproveitando sua 
temporada no Brasil para fazer o MBA que a Universidade de Pittsburgh mantém em parceria 
com a Câmara Americana de Comércio (Amcham), em São Paulo.  
 
Para a executiva, a experiência tem sido enriquecedora. "O País está crescendo muito. Na 
Europa, a maioria das empresas estão fechando fábricas", argumenta. "Aqui, ocorre o 
contrário. Trabalhar nesse ambiente de expansão exige rapidez e capacidade de lidar com a 
competição. Estou aprendendo muito, já que o mercado é completamente diferente."  
 

 



Leia mais: 
 
Executivos têm fome de conhecimento 
 
O professor de Negociação Yann Duzert, da Escola Brasileira de Administração Pública e de 
Empresas da Fundação Getulio Vargas (Ebape/FGV), afirma que os executivos estão "famintos" 
por temas relacionados ao países emergentes. Ele fala com conhecimento de causa, já que 
também coordena o mestrado em Gestão Empresarial na instituição, que conta com alunos 
provenientes de países como Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, México, Colômbia, Espanha, 
Alemanha, França, Noruega, Dinamarca, Líbano e Egito, entre outros. Eles pagam US$ 20 mil 
para aprender sobre os processos de gestão desenvolvidos no Brasil. O programa, que tem 
duração de 16 meses, já está em sua quarta turma. Segundo Duzert, o nome da FGV se 
tornou uma referência no mundo e, com esse mestrado, totalmente em inglês, superou a 
barreira da língua.  
 
Francês e há cinco anos no Brasil, Duzert afirma que as próprias condições sociais e históricas 
do Brasil geram as características que hoje atraem executivos de diversas partes do mundo. 
Para ele, a diversidade racial é uma gestão da complexidade. Esse fato, juntamente com o 
passado inflacionário do País, fez com que as empresas nacionais desenvolvessem uma 
enorme habilidade de adaptação.  
 
Mas isso não é tudo. Segundo Duzert, o Brasil tem despontado na área de serviços, 
desenvolvendo eficientes estratégias para lidar com a competitividade. E são diversas as 
empresas nacionais que têm se destacado em áreas estratégicas. Basta lembrar de nomes 
como Vale, com suas destacada logística, e Sadia, com uma bem-sucedida atuação no 
comércio internacional de alimentos. "Sem contar a alta valorização que os bancos nacionais 
obtiveram nos últimos anos. São vários os segmentos nos quais o Brasil está inovando. O País 
tem achado sua própria identidade", observa.  
 
É com base nesses ingredientes que o programa do curso da Ebape/FGV foi montado. No 
mestrado, os participantes aprendem basicamente quatro coisas: gestão da complexidade com 
a habilidade de adaptação, técnicas de gestão participativa, estratégias de competitividade e, 
claro, criatividade outra característica forte da gestão nacional.  
 
Em setembro de 2007, o diretor de desenvolvimento do Metrô do Rio de Janeiro, o americano 
Andre Valverde, iniciou seu mestrado em Gestão Internacional na Ebape/FGV. "Procurei a 
instituição porque é uma das melhores do Brasil. Encontrei esse curso em inglês e que tinha o 
perfil daquilo que eu procurava, com um conteúdo próximo do oferecido em escolas dos 
Estados Unidos", afirma Valverde, que antes de vir para o Brasil trabalhava no banco de 
investimentos Violy, Byorum & Partners, em Nova York.  
 
Segundo ele, o atual momento econômico do Brasil gera oportunidades profissionais, 
principalmente pelo fato de o País ter obtido o grau de investimento. "Faltarão administradores 
que saibam lidar com o investidor estrangeiro. Aliás, já faltam", analisa. E os estrangeiros 
estão de olho nessas vagas.  
 
Para a executiva holandesa Vera Bakker, aluna do MBA da Universidade de Pittsburgh no 
Brasil, o curso está bastante alinhado com os modelos empresariais americanos, mas a 
presença de brasileiros entre os alunos permite aprofundar o conhecimento sobre a gestão 
nacional, já que eles levam suas experiências para as aulas de aula. "O Brasil tem muito para 
aprender e também para ensinar. Há muitas empresas importantes aqui."  
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 22 set. 2008, Empresas & Negócios, p. C11. 


