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Uma das características mais propagadas entre os cursos de pós-graduação e MBA da Europa 
e dos Estados Unidos é a possibilidade de o aluno ampliar seu contato com profissionais de 
outras nacionalidades. Nem todos conseguem isso, em especial, os programas americanos. O 
MIT Sloan Fellows Program in Innovation and Global Leadership, curso de especialização da 
escola de negócios do Massachusetts Institute of Technology, dos Estados Unidos, é uma das 
exceções. Em suas classes, 70% dos alunos vêm de 27 países e apenas 30% são americanos. 
A diversidade também aparece no número de mulheres. Este ano elas ocupam um terço das 
vagas - a maior marca desde a criação do programa, em 1931. "O melhor disso tudo é que se 
trata de um processo natural", diz o diretor do curso, Stephen Sacca. 
 
Em recente passagem pelo Brasil, Sacca se encontrou com ex e futuros alunos, além de 
reforçar parcerias estratégicas com empresas e bancos. "Temos pessoas de vários países da 
América Latina no curso, mas o Brasil é o nosso ‘motor’ na região e chega a representar até 
10% da classe", diz. Globalmente, o país só fica atrás da Índia e do Japão no que diz respeito 
a quantidade de alunos no programa. 
 
O diretor está tentando expandir também o número de candidatos no Oriente Médio e na 
África, "mas nunca vamos comprometer nossos padrões de qualidade pela representação 
regional, pois não há nenhuma meta especial para isso", afirma.  
 
Sacca ressalta que o processo de seleção é bastante rigoroso e feito pessoalmente por ele. 
"Procuramos indivíduos excepcionais, com mais de dez anos de experiência e um histórico 
comprovado de realizações e liderança", afirma. Mesmo assim, o número de alunos por turma 
vem crescendo anualmente e chegou a dobrar em 2005. "Foi quando direcionamos o foco do 
programa para três aspectos: inovação, liderança e diversidade global", explica. 
 
Embora a crise não tenha afetado a procura pelo Sloan Fellows Program, Sacca diz que houve 
uma mudança no perfil dos candidatos. "Há alguns anos, a grande maioria dos alunos era 
patrocinada por suas empresas, mas essa prática vem caindo em algumas regiões. Hoje, 
apenas 50% estão nessa situação", revela. 
 
Rossano Marques Leandro é um dos que contaram com o suporte financeiro da empresa. 
Gerente de inovação do Grupo Santander Brasil, ele começou o curso no MIT em junho e tirou 
um ano de licença do banco. "A dedicação precisa ser integral, pois além das viagens 
internacionais e pelos Estados Unidos, que fazem parte da grade curricular, vemos em 12 
meses um conteúdo que normalmente seria passado em dois anos", afirma.  
 
Aos 33 anos, ele é dos mais novos da turma - que tem 38 em média - e se mudou para os EUA 
com a esposa, com quem teve a primeira filha apenas três meses após o início do programa. 
"Pretendo voltar ao Brasil, e ao Santander, no segundo semestre de 2010, quando concluir o 
curso", diz. 
 
Stephen Sacca reconhece que o apoio da família é fundamental para o empenho e o sucesso 
dos Fellows e essa é uma preocupação do MIT. "Como grande parte dos alunos vem de outros 
países, tentamos criar uma comunidade sólida de relacionamento e apoio para suas esposas, 
maridos e filhos. Assim, as famílias não se sentem tão deslocadas durante o período do 
programa", diz. 
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