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Desde junho do ano passado, quando saiu do seu último emprego, um curso de especialização 
na Harvard Business School se tornou o sonho de consumo do carioca Rogério Schubert. Na 
sua visão, os dois meses em Boston, nos Estados Unidos, seriam fundamentais para qualificá-
lo e ajudá-lo na recolocação profissional. Até que a crise financeira internacional se agravou 
em setembro, abalando o mundo e adiando o projeto. Schubert é apenas um exemplo, mas o 
fato é que a combinação entre a alta nos custos da viagem e o receio de se ausentar do 
mercado num momento de indefinições está exigindo cautela de quem planeja estudos no 
exterior. Segundo especialistas em aconselhamento de carreira, no contexto econômico atual, 
é preferível aguardar e investir em MBAs e pós-graduações em reconhecidas instituições 
brasileiras a buscar cursos em escolas de negócios desconhecidas em outros países.  
 
Tal qual Schubert, outros executivos brasileiros também postergaram o projeto de estudar no 
exterior por conta do alta nos custos envolvidos. Entre viagem, estada e o pagamento do curso 
numa instituição entre as 100 melhores do ranking do jornal Financial Times, o que antes 
poderia ser feito por cerca de R$ 200 mil agora não sai por menos de R$ 270 mil. "Em junho, o 
valor do curso era US$ 60 mil (cerca de R$ 97 mil). Hoje, com o dólar bem acima dos R$ 1,60 
cotados na ocasião, ficou bem mais difícil. Além disso, os requisitos, como carta de 
recomendação da empresa e determinado nível hierárquico, foram outros empecilhos, uma vez 
que eu estava desempregado", afirma.  
 
O receio de não se recolocar no mercado na volta do período de estudos fora do País também 
está entre as principais preocupações de quem planeja estudar no exterior atualmente. 
Segundo Mariá Giuliese, diretora-executiva da Lens & Minarelli, consultoria em 
aconselhamento de carreira, o momento exige cautela. "É um risco, pois não se sabe quanto 
tempo será necessário para se recolocar no mercado", afirma. Elizabeth Maia, diretora da filial 
carioca da Right Management, consultoria especializada em recrutamento, endossa as palavras 
de Mariá. "É recomendável esperar uma consolidação do panorama econômico. Pensaria duas 
vezes antes de tomar qualquer definição", avalia.  
 
Mas, ao mesmo tempo em que a crise dificultou a vida dos executivos que planejavam estudar 
no exterior, o momento atual também pode guardar boas oportunidades. "É preciso ter 
cuidado, mas um planejamento bem feito, que atenda as necessidades do executivo e do 
mercado, pode render frutos. Com as perspectivas que as descobertas do pré-sal oferecem no 
setor de petróleo, por exemplo, quem fizer uma especialização sobre o tema no exterior 
certamente será muito requisitado", acredita Leyla Nascimento, presidente da seccional 
fluminense da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH).  
 
Por isso, de acordo com Mariá Giuliese, a decisão deve se basear em três variáveis. "O 
executivo deve levar em conta o investimento, seja este financeiro, afetivo e de tempo; a 
necessidade do curso para sua carreira e o momento atual dele dentro da empresa. Por isso, a 
definição deve estar totalmente ligada ao planejamento pessoal e, acima de tudo, de carreira. 
Trata-se de uma decisão íntima e individual", diz.  
 
Com as condições mais difíceis para quem busca cursos de especialização no exterior, 
instituições de ensino brasileiras, como Fundação Getulio Vargas (FGV), Fundação Dom Cabral, 
Ibmec, entre outras, tornam-se ótimas opções para quem deseja iniciar uma pós-graduação 
ou MBA.  
 
"O Brasil possui ótimos cursos de pós-graduação e MBA. Por isso, é preferível procurar escolas 
de negócio nacionais a estudar em instituições de ensino internacionais desconhecidas. Ir para 
o exterior só para ganhar um canudo não vale a pena", acredita Leyla Nascimento. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 13, 14 e 15 fev. 2009, Seudinheiro, B-
18. 


