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Depois de passar pelas diversas etapas do processo seletivo para uma posição no Banco 
Mundial, Neusa Hirota embarcou para Washington, onde passaria pela fase das entrevistas e 
pela prova final. Depois das sabatinas feitas por experientes profissionais de nacionalidades e 
sotaques diferentes, teve de preparar, em apenas uma hora, uma aula com a exata duração 
de 45 minutos para um comitê altamente qualificado de 18 pessoas, também de diversos 
países. O tema poderia ser escolhido de uma lista prévia. Situações como essa, em que o 
indivíduo tem de lidar com variadas culturas, assuntos e expectativas, são cada vez mais 
frequentes no atual contexto de globalização- e suprir essa necessidade está no radar das 
escolas de negócios.  
 
A tendência atual é oferecer cursos que de fato exponham os alunos a outras culturas, 
promovendo o convívio e a troca de experiências com pares estrangeiros - algo muito além 
das já conhecidas parcerias com universidades estrangeiras, que se resumem a visitas de uma 
semana com o grupo de alunos. Neusa, que foi aceita no processo seletivo e, desde março, é a 
responsável pelo desenvolvimento de lideranças no Banco Mundial, possui em seu currículo um 
MBA executivo com essas características. Acredita, mesmo, que é um dos diferenciais que lhe 
permitiu conquistar a vaga. "Tornei-me confiante para discutir questões de negócios em 
qualquer parte do mundo", resume. 
 
Cursos de imersão em universidades estrangeiras são um dos pilares dos cursos oferecidos 
pelo Coppead, escola de negócios da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O 
objetivo, conforme explica Vicente Ferreira, vice-diretor de educação executiva, é permitir que 
o aluno conheça, sob outras óticas, os assuntos abordados em sala de aula. "É difícil para o 
executivo brasileiro, que faz carreira aqui, colocar-se num ambiente diferente", comenta. "É 
preciso adquirir a habilidade de lidar com outras culturas." 
 
Para Marina Heck, coordenadora do OneMBA, curso oferecido pela Fundação Getulio Vargas de 
São Paulo há sete anos, os executivos brasileiros não são preparados para atuar em times 
globais. "Possuem habilidades, são experts em áreas como finanças e empreendedorismo, mas 
sua cultura é local", diz. Na maioria das vezes os alunos que buscam cursos com foco global 
são executivos mais experientes, por isso há um esforço para atender esse perfil. Na Fundação 
Dom Cabral, por exemplo, vários cursos de extensão podem ser parcialmente feitos no 
exterior. Um deles é o Programa de Gestão Avançada, voltado exclusivamente para 
presidentes, vice-presidentes e diretores de empresas, que inclui um módulo no Insead, na 
França. Outra opção é o "Brics on Brics", que será lançado, em novembro, em parceria com 
universidades dos outros três países do bloco (Rússia, Índia e China). Há, ainda, o pós-MBA, 
realizado com a americana Kellogg School. "Boa parte de quem está no topo das organizações 
cursou esses programas", afirma Aldemir Drummond, coordenador do Núcleo de Estratégia e 
Gestão Empresarial da Fundação Dom Cabral. 
 
Outra característica comum a esses novos cursos são os diplomas ou certificados reconhecidos 
pela universidade brasileira e suas parceiras. O Global MBA, oferecido pelo Insper, antigo 
Ibmec-SP, confere ao aluno um título de MBA reconhecido pela escola brasileira e pela Tulane 
University, dos Estados Unidos. "O mundo dos negócios demanda uma visão global, 
internacional", avalia Irineu Gianesi, diretor acadêmico de pós-graduação do Insper. "Atender 
a essa necessidade é fundamental para as escolas de negócios", diz.  
 
No programa da Fundação Getulio Vargas, o diploma é reconhecido por ela e por suas quatro 
parceiras internacionais. Com duração de 21 meses, recebe turmas formadas por cerca de 20 
alunos. O curso acontece de forma simultânea nas outras universidades-parceiras, que estão 
na China, nos Estados Unidos, na Holanda e no México. Para tocar um programa com essa 
abrangência, o currículo possui disciplinas globais, com o mesmo conteúdo em cada uma das 
escolas. Nessa categoria estão culturas organizacionais globais, operações, finanças, 
marketing e estratégia. Mas também há disciplinas com foco local, como microeconomia, 
macroeconomia e contabilidade.  
 



As novas propostas dos cursos de educação executiva também estão buscando desmistificar o 
conflito que existe entre a carreira profissional e a acadêmica. Pesquisa e produção científica 
estão ocupando um espaço crescente nos currículos dos programas. "As empresas exigem 
velocidade de resposta, e acredito que uma escola de negócios precisa tirar o indivíduo dessa 
atividade automatizada, porque só a pesquisa permite repensar os padrões estabelecidos e 
descobrir ações transformadoras", defende Claudio Felisoni, diretor-presidente da Fundação 
Instituto de Administração (FIA). O enfoque nos trabalhos de pesquisa também é valorizado 
por Neusa Hirota, ex-aluna do OneMBA. Segundo ela, a exigência de padrões internacionais 
nas pesquisas, os prazos inflexíveis e o trabalho em equipes pré-determinadas, 
multidisciplinares e multiculturais, foram importantes contribuições do programa. "Foi minha 
melhor experiência acadêmica", destaca.  
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