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Vender carro, apartamento, viajar para o exterior para visitar 12 diferentes escolas, fazer 
empréstimos estudantis e abrir mão do emprego são alguns dos sacrifícios pelos quais podem 
passar os profissionais que optam por fazer um MBA no exterior sem o subsídio da empresa. 
Mas, segundo os especialistas em carreiras e os profissionais que tomaram esse caminho, a 
recompensa vale a pena. 
 
Pelo menos foi o que aconteceu com a economista Patricia Volpi, que tomou a decisão de 
cursar uma pós-graduação nos Estados Unidos, em 1999. Diferente da maioria dos estudantes, 
Patricia fez questão de conhecer pessoalmente professores e salas de aula das escolas nas 
quais pretendia estudar antes de escolher uma dessas instituições. A viagem aos Estados 
Unidos durou três semanas, até que ela e o marido, Tito Penteado, que também ia cursar MBA, 
optaram pela Kalley School of Business da Indiana University. "Concordamos que Indiana era o 
melhor lugar com relação a ambiente, custo e colocação nos rankings dos melhores MBAs que 
analisamos. Levamos todos esses fatores em conta antes de tomar a decisão final", relembra 
Patricia, que hoje tem sua própria consultoria na área de marketing, chamada Penteado e 
Andrade.  
 
Recém-casados na época em que decidiram estudar fora do País, Patricia e Penteado acharam 
que era hora de encorpar o embasamento educacional, por isso optaram por vender carro e 
apartamento para investir nos estudos. Ao final dos dois anos de curso, a economista havia 
gasto cerca de US$ 100 mil, incluindo o investimento inicial, salários ganhos em trabalhos para 
empresas americanas durante o curso e também um empréstimo estudantil, que só terminou 
de pagar mais de seis anos depois.  
 
"Fazer um MBA no exterior é uma experiência incrível, mas também é um investimento 
significativo de tempo e dinheiro", define Sam Polk, diretor de recrutamento para América 
Latina da Hult International Business, 16a colocada no ranking da The Economist dos melhores 
programas de MBA dos EUA. 
 
Para Polk, os estudantes brasileiros têm a vantagem de ser extremamente flexíveis, tanto no 
lado profissional quanto pessoal, características importantes para quem pretende fazer um 
curso fora do País. "A habilidade do brasileiro de reagir em situações de mudanças, se 
relacionar com os outros membros do grupo durante o curso e trazer soluções criativas para 
problemas complexos faz deles o elemento que mantém o grupo unido", avalia. 
 
Segundo o recrutador, uma das diferenças entre os MBAs brasileiros e os americanos é que 
nos : EUA o curso é baseado em exemplos reais, ou seja, o aprendizado : acontece por meio 
de discussões dos estudantes, que são facilitadas pelos professores. "Além disso, os MBAs dos 
Estados Unidos são muito mais rigorosos do que os programas brasileiros. Normalmente têm 
dois anos de duração com dedicação integral", conta. 
 
Polk recomenda que todos os estudantes sigam o exemplo de Patrícia e visitem o campus das 
instituições para sentir se aquele é um lugar no qual se sentirão bem em passar os próximos 
dois I anos. "Depois disso, pense que o MBA é um investimento em si mesmo. Se encontrar 
um que se encaixe nas suas necessidades, não deixe a oportunidade passar", recomenda o 
americano. 
 
Sérgio Parasmo cursou o MBA da Hult ISB em 1991, quando percebeu que precisava 
aperfeiçoar os conhecimentos em gestão e estratégia aliando isso a uma experiência fora do 
País. Parasmo aprovou a experiência: "Ao fazer MBA no Brasil, o profissional não se dedica em 
tempo integral e isso tem prós e contras. O pró é não ficar fora do mercado de trabalho 
durante um ou dois anos, mas acredito que essa experiência permite que você pule algumas 
posições quando retorna ao Brasil". 
 



Atualmente, Parasmo, que já teve a própria empresa de software para agroindústria, é gerente 
de operações da Totvs, maior empresa de desenvolvimento de sistemas da América Latina e 
hoje controladora da companhia que Parasmo fundou, a Próxima. 
 
Assim como Patrícia, Parasmo se preparou previamente e fez os testes de ingresso no MBA 
aqui no Brasil. Normalmente as provas incluem Toefl, para testar a fluência na língua inglesa, 
e o Gmat (Graduate Management Admissions Test), que avalia a aptidão lógica. No entanto, 
alguns estudantes optam por se preparar para esses testes no exterior antes de começar o 
MBA. 
 
"A procura por cursos preparatórios tem aumentado bastante", diz Patrícia Lumy, 
coordenadora de educação internacional da STB, empresa de intercâmbio que vende esse tipo 
de curso. Segundo ela, o curso preparatório exige no mínimo quatro semanas de dedicação e 
custa, em média, US$ 1.540. O gerente educacional de High School e universidades da Cl, 
André Simonetti, conta que a maioria dos estudantes de MBA faz algum tipo de curso 
preparatório," normalmente com cerca de três meses de duração, antes de prestar os exames 
necessários para ingressar na pós-graduação. "Funciona como um cursinho preparatório para 
um concurso público", compara. 
 
Segundo Simonetti, a crise econômica freou um pouco a procura por esses cursos. "Como 
normalmente as empresas acabam patrocinando esse tipo de pós-graduação, acredito que 
houve alguns cortes nessa área". Apesar da fase de incertezas, o gerente prevê aumento na 
procura tanto pelos MBAs quanto pelos cursos preparatórios, uma vez que os estudantes 
normalmente planejam o ingresso com um ano de antecedência. 
 
Sylvia Bizatto, gerente de marketing da EF Cursos no Exterior, admite que desde de dezembro 
a procura por MBAs e preparatórios diminuiu. Na EF, é preciso investir R$ 11,5 mil, incluindo 
aulas e acomodação, para fazer um semestre com 32 aulas por semana, com direito a 
aconselhamento para a escolha do MBA adequado. No entanto, Sylvia diz que a maioria dos 
estudantes que decidem fazer MBA no exterior já têm inglês fluente e já estão se preparando 
para os exames no Brasil há algum tempo. "Normalmente, quando nos procuram, já estão com 
tudo encaminhado para os exames", diz. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 13, 14 e 15 fev. 2009, Especial Escolas de 
Negócios e MBAs, p. F1-F4. 


