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Até meados do ano passado, uma ambição comum a muitos gestores era fazer um MBA nos 
Estados Unidos. Porém, o caos financeiro que assola a economia daquele país - e, claro, do 
resto do mundo - deixou o sonho menos atraente. É preciso coragem para deixar um emprego 
no Brasil e se aventurar na nação que é símbolo do capitalismo e, hoje, também de demissões 
e desemprego.  
 
Segundo Fábio Yamada, diretor do programa de MBA da Universidade de Pittsburgh no Brasil, 
dois anos atrás um profissional embarcava para os Estados Unidos sabendo que, após todo o 
investimento de tempo e dinheiro que um MBA requer, teria a possibilidade de conseguir uma 
colocação por lá, já que a economia norte-americana continuava vigorosa. "Qualquer pessoa 
minimamente capacitada tinha boas chances naquele mercado", lembra. Agora, segundo 
Yamada, as pessoas se questionam se a empreitada vale a pena. "Há mais interesse em 
garantir uma vaga no Brasil, até porque o mercado tem afirmado que o País será menos 
afetado pela turbulência econômica do que as nações desenvolvidas", ressalta.  
 
Essa mudança de tendência explica a evolução na procura pelo MBA da Universidade de 
Pittsburgh no Brasil, que cresceu 25% neste começo de ano em comparação com 2008. 
"Temos apenas um MBA, que é oferecido em São Paulo, Pittsburgh e Praga. Somando-se as 
três cidades, totalizamos cerca de 100 alunos, de mais de 20 nacionalidades Esses estudantes 
se reúnem em três momentos do curso, em cada uma das cidades, durante uma semana por 
vez", diz. O conteúdo e os professores da versão brasileira do curso são os mesmos que atuam 
na Europa e nos Estados Unidos.  
 
Neste começo de ano, Yamada percebeu entre os candidatos ao MBA da Pittsburgh um desejo 
de reunir informações suficientes para analisar se valia ou não a pena estudar nos Estados 
Unidos. "Muitos têm notícias de pessoas que foram para lá e voltaram, após terem gastado 
cerca de US$ 150 mil, sem emprego", revela. "Gente que inicialmente queria ir para a América 
do Norte está recuando e optando por fazer um MBA no Brasil."  
 
Para Rodrigo Solano, 31 anos, gerente de desenvolvimento de mercado da Câmara de 
Comércio Árabe Brasileira (CCAB), Rodrigo Solano, o MBA no exterior é sempre bem-vindo. 
"Muitas vezes o brasileiro não percebe a importância de fazer contatos e se promover no 
exterior. O curso dá essa oportunidade", sustenta. Mas para ele, um programa nacional com 
módulos em outros países é igualmente interessante.  
 
Solano começou a cursar, na semana passada, o MBA Executivo da Brazilian Business School 
(BBS), em São Paulo. "O que achei interessante foi a possibilidade que o estudante tem de 
interagir com profissionais estrangeiros, já que um módulo do curso acontece nos Estados 
Unidos e a escola está buscando parcerias com Índia, Dubai e outros países asiáticos. São 
mercado emergentes, mais resistentes à crise. Como trabalho com nações árabes, essa 
possibilidade é muito interessante para mim", destaca.  
 
Solano explica o porquê de não ter cogitado fazer MBA fora do País: "Às vezes, na volta, as 
pessoas podem não encontrar mercado, justamente por terem ficado um tempo paradas". Para 
ele, é vantajoso estar em uma escola de negócio na qual seja possível fazer o MBA sem pausar 
a carreira. "As possibilidades de trabalhar fora do País diminuíram. Não há emprego nem para 
os norte-americanos", acrescenta.  
 
O executivo alerta que na hora de escolher um MBA é importante avaliar se o programa do 
curso terá aplicação imediata na vida profissional do aluno. "Todos temos uma vida corrida. 
Não dá para perder tempo. Procurei saber se o programa era adequado àquilo que eu 
precisava. Havia matérias sobre ações que eu desenvolvo no meu trabalho. Já na primeira aula 
consegui comparar o conteúdo aprendido com o que faço. E já sai usando.".  
 
Alternativa européia  
 



John Schulz, presidente da BBS, lembra que o MBA europeu é uma boa alternativa ao norte-
americano. No Velho Mundo, o curso dura de 12 a 15 meses e, por isso, custa a metade dos 
oferecidos pelas escolas dos Estados Unidos. Outra vantagem é que a pausa na carreira será 
por um ano, não dois. "Acho importante a pessoa não se ausentar por muito tempo do 
mercado de trabalho."  
 
Schulz observa que os MBAs brasileiros são uma opção adequada para quem deseja continuar 
em seu emprego atual e quer uma experiência internacional. A BBS, por exemplo, possui uma 
parceria com a Universidade de Richmond, nos Estados Unidos, onde os alunos podem estudar 
por cinco semanas. "Quem não quer ir para fora deve ficar ciente de que conseguirá um ensino 
igual ao do exterior aqui mesmo no País", acrescenta. A única diferença será a falta de uma 
experiência internacional intensa.  
 
Schulz não acredita que a crise seja um empecilho para o executivo que deseje cursar um MBA 
em um país estrangeiro. "Creio que em dois anos a crise já terá passado. E isso sendo muito 
pessimista, pois acredito que ela acaba antes", pontua, ao lembrar que essa é a duração média 
do curso. Como, então, explicar o crescimento, neste ano, de aproximadamente 20% no 
números de aluno matriculados na BBS? "As pessoas estão procurando um MBA para terem 
um diferencial, seja para manterem o emprego atual, seja para conseguir uma nova colocação, 
em outra empresa", completa.  
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