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O crescimento dos países emergentes, em oposição à estagnação das economias 
desenvolvidas, está subvertendo a ordem do mundo corporativo, e exigindo executivos 
capazes de pensar com uma mente global, independentemente se o mercado de sua empresa 
é estritamente local. Essa visão tem norteado a gestão de Anne Nemer como diretora 
executiva do MBA Executivo Global da Universidade de Pittsburgh, um dos 50 melhores do 
mundo segundo o Financial Times.  
 
Um grande argumento a favor da tese da norte-americana Anne é sua própria carreira. A 
executiva veio morar no Brasil em 1996 com o marido brasileiro, e fez o MBA de Pittsburgh em 
São Paulo. Assim que concluiu o curso, foi contratada pela universidade como primeira diretora 
da instituição no País em tempo integral. Poucos anos depois, o modelo de curso implantado 
por Anne aqui - fortemente baseado na formação de executivos com visão global - foi adotado 
também nas outras duas sedes do MBA da universidade, em Praga (República Checa) e 
Pittsburgh, e ela foi promovida a diretora de todos os três cursos, em 2004.  
 
Respondendo ora em inglês, ora em um português quase impecável, a executiva concedeu a 
seguinte entrevista à Gazeta Mercantil durante rápida passagem por São Paulo, a caminho de 
Praga - Anne passa cerca de 100 dias por ano fora de seu país.  
 
Gazeta Mercantil - O que diferencia o Brasil dos outros emergentes que você visita?  
 
O Brasil tem uma economia mais madura. Muitas pessoas nos Estados Unidos já classificam o 
Brasil como uma economia de "classe média", e não mais em desenvolvimento, considerando 
indicadores como frota de veículos, acesso à internet, entre outros.  
 
Gazeta Mercantil - Como isso se reflete na educação executiva?  
 
Há mais de 10 anos os executivos brasileiros investem na sua formação acadêmica. Um 
resultado é que existem aqui mais talentos no mercado do que na Índia, que tem uma 
população de 1,1 bilhão de pessoas. Hoje os executivos brasileiros têm nível mundial. Na Índia 
a oferta de profissionais bem formados é muito menor, mas a energia dos jovens é a mesma 
dos brasileiros. Eles querem participar da economia, tomar decisões, implementar mudanças - 
e terão sucesso nisso. A força de vontade, que é uma das características mais fortes do Brasil, 
também vejo nos indianos.  
 
Gazeta Mercantil - O que o profissional brasileiro ainda pode desenvolver, melhorar?  
 
Hoje os temas mais delicados e que merecem mais destaque, na minha opinião, são a 
liderança e a mentalidade global. Ou seja: a habilidade de entender mercados mais diferentes 
dos brasileiros. Entender oportunidades fora das Américas é o grande desafio, e dentro disso 
eu destaco a compreensão de Ásia e África. Porque, afinal, as culturas dos Estados Unidos e 
Europa são diferentes da brasileira, mas nem tanto. O desafio está no resto do mundo.  
 
Gazeta Mercantil - Então as economias emergentes devem estar no foco de um MBA 
no Brasil, por exemplo?  
 
Creio que sim, que as instituições de ensino tem o desafio de desenvolver currículos para as 
novas realidades que vão surgindo. O MBA da Pittsburgh traz todo o conteúdo dos melhores 
MBAs, mas isso não é suficiente hoje. Onde o MBA tradicional pára, nós vamos além.  
 
Gazeta Mercantil - Comparando o executivo brasileiro ao de países desenvolvidos, 
nesse cenário de competição global, o perfil multicultural do Brasil pode representar 
uma vantagem?  
 
Sem dúvida. A pluralidade do povo brasileiro é uma grande vantagem. Mas não é só isso. O 
fato de ter passado por realidades muito desafiadoras nos últimos 20 anos tornou o brasileiro 



um executivo mais preparado para enfrentar a instabilidade e a mudança rápida, o que é 
muito valioso no cenário de hoje. A diversidade de línguas e povos da Índia também é uma 
vantagem lá. Na realidade, as sociedades plurais, como as formadas por imigrantes, tendem a 
entender melhor um mundo multipolar - e aí incluo sociedades como a brasileira e a norte-
americana. A desvantagem de países como Brasil, Estados Unidos e Índia é o caráter 
continental, que pode dar a impressão que só o mercado doméstico é suficiente para os 
produtos e estratégias dos executivos.  
 
Gazeta Mercantil - Os executivos desses países começam a perceber essa 
"fraqueza"?  
 
Acho que sim. Um fabricante de sapatos do Sul do Brasil, por exemplo, sabe que não existe 
mais um mercado local. Aprendeu isso quando os calçados chineses, muito mais baratos, 
chegaram no Brasil. Nenhum mercado é local hoje em dia, mesmo aqueles que aparentemente 
tem uma cadeia estritamente doméstica. O setor de construção, por exemplo, que tem mão-
de-obra, produtos e fornecedores locais, está transferindo seus departamentos operacionais, o 
que chamamos de backoffices, para países como a Índia, para ganhar competitividade.  
 
Gazeta Mercantil - Como formar um executivo preparado para essa realidade global?  
 
Além de um programa com muitas disciplinas relacionadas a isso e de professores com essa 
visão global, é parte integrante dos cursos a participação nos fóruns globais organizados 
anualmente nas três cidades-sede do MBA executivo. Essa convivência com as culturas e as 
experiências de outros países é muito valiosa.  
 
Gazeta Mercantil - Não faltaria aí uma experiência na Ásia?  
 
Estamos estabelecendo cursos na Índia e na China. Nessa última, devemos fechar parceria 
com a Universidade Nacional de Tsing Hua, que recebeu do governo a tarefa clara de melhorar 
a formação dos executivos chineses.  
 
Gazeta Mercantil - Como é o cenário da educação executiva na China?  
 
A China está entrando em uma nova fase de desenvolvimento. Lá o governo ainda investe na 
formação dos executivos de mais de 70 empresas nacionais. Por conta do processo de 
envelhecimento da população, eles precisam aumentar muito a produtividade da população 
economicamente ativa, e rápido.  
 
Gazeta Mercantil - Quanto custa o programa de MBA executivo da Universidade de 
Pittsburgh?  
 
No Brasil, US$ 48.500,00, mais os custos das viagens para Praga e Pittsburgh. Nos Estados 
Unidos esse valor chega a US$ 60 mil incluindo os custos das viagens para os fóruns globais.  
 
Gazeta Mercantil - O que você indica para o profissional que deseja ter essa 
mentalidade global, mas não pode pagar esse valor?  
 
Acredito muito que atividades culturais podem ajudar a entender outros países. Assistir filmes, 
ler livros e ter contato com estrangeiros são maneiras para entender como as crenças, as 
culturas, afetam a maneira como as pessoas dos outros países pensam e fazem negócios. E, 
obviamente, a internet dá hoje acesso a qualquer informação de qualquer lugar do mundo.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 5, 6 e 7 dez. 2008, Especial Educação 
Continuada, p. E1-E4. 


