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Empresa da Bela Vista oferece estágio pa-
ra estudante de administração de empre-
sas, secretariado, administração em mar-
keting, engenharia, matemática, estatísti-
ca,análisedesistemasouafins.Excel ePo-
wer Point. Bolsa-auxílio, auxílio-transpor-
te, vale refeição e férias.

Empresa do Centro de SP oferece estágio
paraestudantedeadministraçãodeempre-
sas, com conhecimentos de Excel, Word e
Internet. Bolsa-auxílio, auxílio-transporte,
vale refeição e férias.

EmpresadoJd.Avelinoofereceestágiopa-
raestudantedeeducação físicaou tecnolo-
giaemprocessamentodedados.Bolsa-au-
xílio, fériasepossibilidadedeprorrogação.

Empresa da Vila Socorro oferece estágio
paraestudantedoEnsinoMédio.Bolsa-au-
xílio, assistência médica, cesta básica, se-
gurodevida, vale-refeição, 13.ª bolsa, auxí-
lio transporte e férias.

Empresa do Parque Ipê oferece estágio
para estudante de administração de em-
presas. Bolsa-auxílio, assistênciamédica,
cesta básica e possibilidade de prorroga-
ção e efetivação.

Empresa do Jd. Clipper oferece estágio
para estudante de direito ou serviço social.
Bolsa-auxílio, auxílio transporte e férias.

Empresa da Vila Clementino oferece está-
gio para estudante de educação física.
Bolsa-auxílio, auxílio-transporte e férias.

Empresa de Santana oferece estágio para
estudante de direito. Bolsa-auxílio, auxílio-
transporte e férias.

Empresa do Belenzinho oferece estágio
para estudante de administração de em-
presas ou tecnologia da informação ou
similares. Bolsa-auxílio, assistênciamédi-
ca, vale transporte, assistência odontológi-
ca, convênio com farmácia, refeitório no
local e férias.

Comparecer à Rua Tabapuã, 540, térreo, Itaim Bibi, ou enviar seu currículo para
programappd@ciee.org.br, especificando qual a deficiência e a vaga de interesse

ARTESTADO/GUSTAVO TORTELLI

Adm. Empresas/Economia/Direito/
Contabilidade/ Estatística

Adm. Empresas/Economia/Eng.
Estatística/Matemática

Formação: 6/2011
Região: Osasco
Área: Todas as áreas da instituição
Benefícios: Bolsa-auxílio, auxílio trans-
porte e possibilidade de efetivação
Requisitos: –
Sigla: 3462/DA

Formação: 12/2010
Região: Barueri
Área: Logística
Benefícios: VT, restaurante e possibili-
dade de efetivação
Requisitos: –
Sigla: 212885 / DAN

Eng.Mecânica/Mecatrônica/Produção Adm. Empresas/ Contabilidade

Formação: 12/2010 a 6/2011
Região: Barueri
Área: Produtos Industriais
Benefícios: VT, VR, Assist. médica
Requisitos: inglês avançado e informá-
tica
Sigla: DAN / VEY

Formação: 2.º e 3.º anos
Região: Barueri
Área: CD
Benefícios: Auxílio-transporte e possi-
bilidade de efetivação
Requisitos: Informática
Sigla: DAY / DANI

Estatística C. Computação / Sist. Informação

Formação: 6/2011 a 12/2011
Região: Morumbi
Área: Estatítistica
Benefícios: VT e restaurante
Requisitos: –
Sigla: 201215 / ANG

Formação: 12/2010 a 12/2011
Região: Chácara Santo Antônio
Área: Programação
Benefícios: VT, VR, assistência médica
e odontológica.
Requisitos: Inglês avançado
Sigla: 149044 / LI

Rua Tabapuã, 540, Itaim Bibi, São Paulo, CEP 04533-001, Tel.: (0--11) 3046-8220
(estudantes), (0--11) 3046-8222 (empresas). Internet: www.ciee.org.br
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MBApara
profissionais
quejátêm
experiência

●TheMBATour – 24 de outu-
bro, das 12 às 17h, noHotel Hil-
ton, Avenida dasNaçõesUni-
das, 12.901, emSãoPaulo
(SP). Inscrições gratuitas até a
véspera do evento pelo site
www.thembatour.com.Os visi-
tantes que não fizerema inscri-
ção terão de pagar uma taxa de
R$ 10 para entrar na feira.

O The MBA Tour, que ocorrerá no
dia 24, atrai pessoas de vários perfis

FORMAÇÃO

Juliana Portugal

Há pessoas que optam por fa-
zer um intercâmbio quando es-
tão na adolescência para que o
conhecimentoadquiridonavia-
gem seja um ponto a mais no
iníciodavidaprofissional.Sees-
te momento da sua carreira já
passou, porém, não se preocu-
pe.Aindahátempoparapensar
numa temporada no exterior.
Paraaquelesquenão sabemco-
mo,ocorreránopróximodia24,
em São Paulo, o The MBA
Tour, uma feira internacional
de MBAs, que terá a participa-
ção de cerca de 30 instituições
de ensino dos Estados Unidos,
EuropaeÁsia.“OMBAnoexte-
rior é direcionado para profis-
sionais que já têm uma expe-
riência profissional, que estão
no mercado há cerca de três ou
cinco anos”, afirma o CEO do
evento, Peter Von Loesecke.

AprocurapeloMBA,deacor-
do com Loesecke, é maior por
partedeprofissionaisdomerca-
do financeiro (18%) e também
daqueles que atuam com servi-
ços de consultoria (10%). “Ter
umMBA nocurrículocausa um
grande impacto, especialmen-
te para quem almeja um cargo
mais alto”, diz.

Aprocura pelocurso começa
aser expressiva até para os em-
presários. “Quem está come-
çando um negócio e tem a meta
de ampliar os conhecimentos
para uma melhor administra-
ção recorre ao MBA.”

Segundo Loesecke, advoga-
dos e médicos também já de-
monstram interesse pelo curso
no exterior: “O MBA dá uma vi-
são geral e capacidade para
compreenderasnegociaçõesin-
ternacionais. Nos EUA é muito
comum médicos inventarem
produtos e para eles é essencial
ter conhecimentos na área ad-
ministrativa. Já os advogados
querem entender os procedi-
mentos que são comuns lá fora
paraofereceramelhorassistên-
cia aos grandes clientes, que
certamente têm contatos inter-
nacionais.”

Para aqueles que pensam em
cursar um MBA internacional,
a dica de Loesecke é pesquisar
antes para ver se a instituição
está de acordo com os objetivos
que o profissional tem para sua
carreira.“Analiseagradecurri-
cular e a duração do curso e a
maneiracomoasaulasserãomi-
nistradas”, conta.

Em geral, segundo ele, o pro-
cesso de seleção é rigoroso. As
universidades solicitam que os
interessados mandem o formu-
lário para inscrição, o histórico

escolar e carta de recomenda-
ção.“Se a pessoa estiver forma-
dahámaisdequatroanos,acar-
ta deverá ser de um supervisor
do trabalho”, explica ele.

De acordo com Loesecke, os
cursos nos Estados Unidos du-
ram em média 24 meses. Já na
Europa pode variar entre 12 e
24 meses. E praticamente to-
das as instituições têm um de-
partamento para a colocação
do profissional no mercado de
trabalho. “Muitos estudantes
são procurados pelas próprias
empresas até mesmo antes do
término do MBA. As compa-
nhias estão atentas aos melho-
res profissionais”, afirma.

INVESTINDO NA FORMAÇÃO
O economista Thiago Marchi,
de 31 anos, atualmente mora
nos Estados Unidos. Ele cursa
desde agosto do ano passado
um MBA na Universidade de
Michigan. “Desde mais novo já
tinha a intenção de fazer um
MBA.Conheçopessoasquepas-
saram por essa experiência e
por isso sabia da relevância do
curso.”

A escolha do momento casou
com o perfil dos demais estu-
dantes de MBA, por já ter certa
experiência profissional. “Tra-
balhavanaUnilevercomocoor-
denadordaáreafinanceiraepe-
di demissão para me dedicar ao
MBA”, conta ele, que não teve
receio de abandonar um cargo
numa grande empresa no Bra-
sil. “A formação que se ganha é
muito profissional e certamen-
te trará um retorno. Acredito
quevoumerecolocarnomerca-
do de trabalho numa posição
ainda melhor do que a antiga”,
afirma ele.

A estudante de MBA Rober-
ta Amaral, de 27 anos, formada
em Ciências Biológicas, viu no
curso a chance de mudar de
área.“Tinhaplanosdefazerum
mestrado para chegar ao meu
objetivo.”Entretanto,em2006,
durante uma viagem para estu-
dar inglês nos EUA, ela conhe-
ceuoprogramadeMBAofereci-
dopelaSuffolkUniversity, loca-
lizada em Boston. Após o curso
deinglês,RobertavoltouaoBra-
sil.Elasabia,porém,queembre-
ve regressaria aos EUA para o
MBA. “Cogitei estudar no Bra-
sil, mas os preços não estavam

muito diferentes.” De acordo
com ela, o investimento é de
US$34milporano.Alémdocus-
to de vida alto em Boston, os es-
tudantes, devido à carga horá-
ria do MBA, não têm como tra-
balhar e o que a maioria faz é
recorrer a financiamentos, o
que, segundo Roberta, tem seu
lado compensador: “Conheci
muitas pessoas que têm opera-
ções no Brasil e que, mesmo se
estivesse lá, dificilmente teria
contato com elas.”

O engenheiro de formação
Alexandre Munhoz, de 32 anos,
já passou pela experiência de
Marchi e Roberta. Em julho de
2008, ele se formou no MBA pe-
la Insead, na França. O curso
teve um semestre ministrado
em Cingapura. “O diferencial
de poder cursar em dois locais
diferentes me atraiu, além da
conclusão ser em um ano, o que
mepermitiuficarumtempome-
nor fora do mercado de traba-

lho”, explica ele. No total, o in-
vestimento ficou em€ 2 mil.

Quandopartiu,Munhozesta-
va trabalhando no Pão de Açú-
car.“Tivereceiodelargaroem-
prego. Essa foi até uma razão
pelaqualadieiesseprojetoalgu-
mas vezes.” Todavia, no mo-
mento de reestruturação da
área em que atuava, ele perce-
beu que era o momento. Duran-
teoMBA,Munhozrecebeupro-
postas de trabalho. Hoje, ele

atuana consultoria america-
na A.T. Kearney como con-
sultor. “Recebo em torno de
30% a mais do meu último
emprego.” Além disso, Mu-
nhoz acredita que se não fos-
se o MBA dificilmente esta-
ria na atual empresa. “O
MBA traz diversos benefí-
cios, entre eles o de dar mais
confiançaparaoprofissional
alcançar um posto mais al-
to”, completa. ●

Arquitetosetécnicos
degestãoambiental

Instituições
brasileiras
levamalunos
paraexteior

A relevância de um MBA no ex-
terior é percebido até pelas ins-
tituições de ensino brasileiras.
Tanto que algumas das que ofe-
recem o MBA incluem no pro-
grama uma temporadano exte-
rior. Na Fundação Getúlio Var-
gas (FGV), a formação interna-
cional não é privilégio dos que
fazemMBA.“Háparceriascom
instituições internacionais des-
de a graduação”, afirma a dire-
tora da Escola de Administra-
ção de Empresas de São Paulo
da FGV, Maria Tereza Leme
Fleury.

Um dos cursos de MBA da
FGV, o One MBA, tem duração
dedoisanos,noqualosestudan-
tes têm residências nos Esta-
dos Unidos, Holanda, México e
China. E com um diferencial: as
aulas são ministradas em in-
glês, mesmo quando ocorrem
noBrasil.Cercade150profissio-
naisjáfizeramesteMBA,desde
que foi criado, em 2002. “A par-
ticipação dos brasileiros é de
apenas20%”, diz Maria Tereza.
A explicação, segundo ela, para
abaixaporcentagem éque ava-
lorização dos programas de
MBA no País ainda é recente,
enquanto em outras partes do
mundo é algo já difundido.

Outra possibilidade é o rigo-
rosoprocesso seletivo.De acor-
do com Maria Tereza, é cobra-
do do candidato ter o teste de
proficiência na língua inglesa
(Toefl),além de passar por uma
entrevista em inglês feita por
uma bancada de professores
que analisam se o profissional
tem conhecimentos na área de
administração e experiência
profissional. O investimento to-
tal no programa é de aproxima-
damente US$ 50 mil.

A Fundação Instituto de Ad-
ministração(FIA)tambémpro-
porciona que seus alunos te-
nham a vivência internacional.
No total são 15 programas de
MBA e cada um deles com uma
parceria diferente. Alguns con-
tam com convêniosna Inglater-
ra,EstadosUnidoseFrança.Es-
se último destino corresponde
ao MBA de Gestão e Negócios e
Operações Internacionais.

“Aofim do curso, o profissio-
nal terá também o certificado
de conclusão reconhecido pelo
Ministério da Educação Fran-
cês”, explica o coordenador do
MBA, professor Celso Grisi. O
período na França é opcional,
porém, segundo Grisi, 80% dos
alunosoptamporestaetapa.“A
convivência com outras cultu-
ras enriquece a formação pro-
fissional”, diz ele. A temporada
naEuroparequeroinvestimen-
to de€4 mil, a parte ministrada
no Brasil está orçada em R$ 32
mil.

De acordo com Grisi, aque-
les que procuram pelo MBA vi-
sam ao aperfeiçoamento ou
tem como objetivo uma promo-
ção na carreira, para cargos
mais altos, especialmente os de
gerência. ● J.P.

RAZÕESPARAFAZER

RECOMPENSA–Munhoz temhojesalário30%maiordoque tinhaantesde fazerumMBA internacional

O CIEE está com processo sele-
tivo para 24 vagas de estágio
ofertadaspelaPrefeituraMuni-
cipal de São Paulo para os cur-
sos de Arquitetura e Urbanis-
mo(14)eTécnicodeGestãoAm-
biental (10). Os selecionados da
área de Arquitetura atuarão
emvistoriasdeedificações,con-
ferênciadeprojetoselaborados
e também, acompanhamento
de obras.

Asatividadesaseremdesen-
volvidasporestagiáriosdeTéc-
nica de Gestão Ambiental in-
cluem o promoção da educação
ambiental, planejamento e
orientação para a separação de
resíduos recicláveis, uso racio-
nal de água, entre outros servi-

ços voltados à comunidade.
Os valores de bolsa-auxílio

são de R$ 338,95 para o curso
Técnico de Gestão Ambiental e
de R$ 484,21 para o de Arquite-
tura e Urbanismo. A jornada é
de quatro horas diárias, além
deR$112,20deauxílio-transpor-
te para ambos os casos. Os inte-
ressadosdevemseinscreverno
sitewww.ciee.org.br, no campo
reservadoaestudantes,emque
poderão obter mais informa-
çõessobreasvagasdaPrefeitu-
ra de São Paulo. Além dessas
oportunidades, o CIEE está
com outras vagas abertas para
o curso de Arquitetura e Urba-
nismo em empresas na Grande
São Paulo. ●

39% fazempara
melhorar as habilidades

35% para ter experiência
de negócios no exterior

21%para administrar ou
criar o próprio negócio

Há vagas para
estudantes
antes mesmo do
fim do curso

JOSE PATRÍCIO/AE

Processos de
seleção incluem
entrevistas e teste
de proficiência
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