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Primeira turma do
MBA Atlântico:
semelhanças entre
o caótico trânsito
de Luanda e o
de São Paulo
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Três realidades econômicas dis-
tintas estão aproximando Brasil,
Portugal e Angola na área de
formação executiva. Se deste
lado do Atlântico, as empresas
clamam por maior capacitação
profissional a fim de absorver
melhor o crescimento econômi-
co; do outro, em Portugal, a sa-
turação do mercado faz com que
companhias busquem oportu-
nidades em diferentes países,
como em Angola, cuja formação
de pessoal tem como foco forta-
lecer as instituições públicas e
consolidar a democracia.

Atentos a essa realidade, uma
parceria entre a EGE — Atlantic
Business School, a escola de ne-
gócios da Universidade Católica
no Porto, a Pontifícia Universi-
dade Católica de São Paulo e a
Universidade Católica de Angola,
em Luanda, criou o MBA Atlânti-
co. O curso tem como denomi-
nador comum a língua portu-
guesa e o projeto é passar um ano
estudando, visitando empresas e
participando de estudos de casos
nos três continentes.

“Apesar da proximidade his-
tórica e cultural, os três países
têm particularidades que só se
conhecem vivendo e isso é fun-
damental para a realização de
negócios”, afirma Paulo Len-
castre, coordenador do curso
em Portugal. “Nosso objetivo é
criar uma rede de relaciona-
mento capaz de formar profis-
sionais da área de administração
que possam influenciar a cena
econômica e diplomática.”

Por isso, o MBA é voltado
para profissionais que atuem no
mercado, preferencialmente,
que contem com o aval de seus
empregadores para poder estu-
dar por um ano, com uma li-
cença remunerada ou não, ou

mesmo que se disponham a ar-
car com o custo do curso, € 20
mil por aluno, incluídos trans-
porte e hospedagem. “Esse va-
lor só foi possível por conta da
parceria com empresas”, diz a
coordenadora do MBA no país,
Clotilde Peres.

Nomes como Banco Espírito
Santo, Banco do Fomento de
Angola, Deloitte, EDP Brasil e
Portugal, Galp, Mota-Engil e
Taag Linhas Áreas e Ongoing fa-
zem parte de um conselho con-
sultivo do MBA Atlântico, que
garante a ligação com os merca-
dos locais e a formação da rede
de relacionamentos lusófona.

A primeira turma, composta
por 22 alunos, sendo um brasi-
leiro, concluiu o trimestre em
Luanda (abril a julho), e começa
hoje as aulas em São Paulo, que
vão até dezembro, com palestra
inaugural do filósofo e professor
da entidade Mário Sérgio Cor-
tella. O último trimestre, no
Porto, será iniciado em janeiro.

Clotilde admite que é neces-
sário um processo de convenci-
mento para divulgar o MBA no
Brasil. “Não é comum as pessoas
pararem um ano para estudar
com o apoio das empresas, dife-
rentemente de Portugal, onde o
curso se vende sozinho”, diz a
coordenadora.

Em Angola, o MBA foi rece-
bido como uma vitória dos
tempos de paz. Segundo José
Amaral, coordenador do curso,
foi a primeira vez na história do
país que um grupo de estudan-
tes estrangeiros vai à Angola
para fazer pós-graduação. “A
Universidade Católica de Ango-
la tem como foco investir na
qualidade do ensino para a for-
mação profissional de angola-
nos, por isso, investimos em
cooptar os melhores professo-
res, sejam eles angolanos, bra-
sileiros ou portugueses ”, diz. ■

Universidades do Porto, São Paulo e Luanda, em parceria com
multinacionais, criam MBA para formar gestores internacionais

A logística da triangulação
Brasil-Portugal-Angola não
é algo simples, garante o professor
Paulo Lencastre, coordenador
do curso em Portugal. Mas as
universidades, e as empresas,
enxergam potencial para levar
o pacto para outra parte
do globo, nas águas do Índico.

“Maputo também conta com uma
universidade católica tradicional e
acredito que dentro de dois ou três
anos esse será o caminho natural
do curso”, afirma Lencastre.
Por enquanto, o foco dos gestores
está no lançamento da segunda
edição do MBA Atlântico, que
começa em março, em Luanda.

A próxima turma de Portugal
está praticamente definida,
garante Lencastre. Cada
universidade tem uma cota
de dez vagas. Para incrementar a
construção da rede lusófona, a
meta do próximo ano é aumentar
a participação de profissionais
e empresas brasileiras. R.O.

Moçambique, em dois ou três anos, a nova fronteira do curso
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“Sou formada na área de
eletrônica e já trabalhei no
Brasil. Mas buscava uma
formação na área de gestão,
finanças e contabilidade,
com foco na operação de
empresas multinacionais”

Catia Felizardo
Engenheira, da
Portugal Telecom

Rio lança portal
A plataforma Educopédia
oferece material de suporte para
professores da rede pública

Integrar a sala de aula e a tecnolo-
gia é um dos maiores desafios do
ensino pública. Fatores como
custo dos equipamentos e mate-
rial de apoio adequado costumam
ser considerados os grandes gar-
galos para trazer a escola para um
ambiente mais próximo da reali-
dade de hoje. A cidade do Rio de
Janeiro lançou na semana passa-
da um projeto que promete mu-
dar esta realidade: a Educopédia.
Trata-se de uma plataforma de
aulas digitais, acessada pelo site
www.educopedia.com.br, com
material de suporte aos profes-
sores, planos de aula, jogos pe-
dagógicos e vídeos, que visam
tornar o ensino mais atraente
para crianças e adolescentes.

O projeto, lançado na semana
passada, foi idealizado pelo edu-

cador Rafael Parente, subsecretá-
rio de projetos estratégicos da Se-
cretaria Municipal de Educação
do Rio de Janeiro, em parceria
com a Oi Futuro, instituto de res-
ponsabilidade social da operadora
de telefonia, e a Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro (UFRJ). E
será utilizado em toda a rede da
cidade, com 1064 escolas. “Ainda
estamos em fase de testes”, conta
Parente. Trinta escolas farão ava-
liação do conteúdo para sugerir
mudanças no portal de conteúdo.

Rafael Parente,
da Secretaria
de Educação
do Rio: meta
é oferecer um
netbook para
cada três
alunos da rede
a partir de 2011
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“Fui convidado pela EDP,
que faz parte do conselho
consultivo do MBA, para
representar a empresa.
O curso faz parte da política
da empresa de valorização e
aperfeiçoamento de pessoal”

Ricardo Santos
Administrador,
da EDP Brasil

“Estudei em Portugal
e já tinha vindo ao Brasil
para turismo. Descobri
o curso no site do banco onde
trabalho, como oportunidade
para funcionários interessados
em estudar fora”

Francelina
Almeida
Economista,
do Banco
de Poupança
em Angola

Pacto atlântico
para incentivar
formação executiva
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