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Com módulos ministrados em diferentes regiões, programas atraem interessados na 
diversidade de culturas e de ambientes de negócios.  
 
Único brasileiro no Global Partners MBA, Dagoberto Darezzo divide seus estudos entre EUA, 
Brasil, França e ChinaHá quatro meses, o administrador Dagoberto Darezzo se mudou para 
Atlanta, nos Estados Unidos, para iniciar um MBA internacional. Atualmente ele está tendo 
aulas no Rio de Janeiro e, em abril, faz as malas para estudar em Paris. O executivo é o único 
brasileiro dos 26 alunos do Global Partners MBA, uma parceria entre a Robinson College of 
Business, nos EUA, a Sorbonne, em Paris, e o Coppead, escola de negócios da UFRJ. 
 
O programa é um dos chamados MBAs globais, que têm como característica principal a 
multiculturalidade - os módulos são ministrados em diferentes países e as turmas se destacam 
pela diversidade de alunos e professores. 
 
"A minha turma representa 12 países e, juntos, os alunos falam 16 línguas", diz Darezzo, que 
considera a troca cultural como um dos principais motivos que o levaram a optar pelo curso. 
 
O Global Partners começou em 2006 com a proposta de fazer com que a academia pudesse 
acompanhar a internacionalização das empresas. "Com o alto nível de globalização nos últimos 
anos, não era mais suficiente apenas fornecer conteúdos que abordavam esse novo momento 
do mercado. Era preciso fazer os alunos vivenciarem diferentes ambientes", diz Alexandre 
Rodrigues, coordenador do curso. 
 
O interesse pelos MBAs globais tem crescido a cada ano. Segundo Karla Alcides, diretora do 
Executive MBA Worldwide, oferecido pela Universidade de Pittsburgh e com módulos nos 
Estados Unidos, República Tcheca e Brasil, desde 2009 o número de candidatos aumenta entre 
10% e 15% anualmente. As aulas são ministradas simultaneamente nos três países e os 
estudantes se encontram em fóruns, onde desenvolvem projetos em conjunto. "Os alunos 
também têm contato com executivos locais, que ensinam sobre o contexto regional de fazer 
negócios", afirma. 
 
Na opinião de Karla, o fato de as aulas serem ministradas em inglês atrai um número de 
alunos estrangeiros acima da média dos MBAs tradicionais oferecidos no Brasil e, hoje, eles já 
representam 25% das turmas. "O destaque do Brasil no mercado mundial está despertando o 
interesse mesmo daqueles que não têm vínculo com o país", diz. 
 
O idioma, porém, não é o único atrativo para alunos estrangeiros. Para Silvia Sampaio, 
coordenadora executiva do One MBA, oferecido pela FGV/SP, programa que registra aumento 
20% no número de candidatos a cada ano, a estrutura permite que os profissionais não abram 
mão de seus trabalhos durante o curso. As aulas são ministradas a cada três semanas. "Uma 
turma formada só por brasileiros não é interessante. Buscamos uma troca cultural e 
desenvolvemos o MBA pensando nos profissionais que não podem se dedicar em período 
integral", afirma. 
 
O gerente sênior do Laboratório Fleury, Fernando Lopes Alberto, conseguiu conciliar o trabalho 
com os módulos na Turquia, Holanda, México e Estados Unidos e agora se prepara para ir à 
China e à Índia antes da formatura, que será em maio deste ano. "A cada cinco meses há um 
encontro global com alunos das cinco escolas de negócios que compõem a parceria. Quando 
não estamos desenvolvendo projetos pessoalmente, o contato virtual é constante." 
 



 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 23 fev. 2011, Eu & Investimentos, p. D12. 


