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Enquanto a grande maioria dos MBA globais ministra seus conteúdos em inglês, a língua 
portuguesa começa a ganhar espaço na educação executiva internacional. Desde abril de 
2010, o português é o idioma principal para os alunos da primeira turma do MBA Atlântico, 
oferecido pela PUC/SP em parceria com universidades católicas de Angola e de Portugal.  
 
Com módulos nos três países, o programa exige que os estudantes morem por três meses em 
cada um deles - e convivam com as diferenças sociais e econômicas, mesmo em culturas 
unidas pelo idioma. 
 
O objetivo do programa, segundo a coordenadora Clotilde Perez, é unir a característica de 
multiculturalidade de um MBA global ao aprendizado sobre os momentos econômicos e 
políticos distintos vividos por cada país. "Angola tem índices altos de crescimento e passa por 
um processo de reconstrução; Portugal é a porta de entrada na Europa para o Brasil; e o 
nosso país enfrenta um momento único de desenvolvimento e projeção internacional. Além 
disso, o português é um dos idiomas mais falados no mundo", diz. 
 
A primeira turma do curso é formada por 11 portugueses, 9 angolanos e apenas 2 alunos 
brasileiros. É o caso de Ricardo Santos, "head" de planejamento financeiro e controle da 
empresa de energia EDP, que conseguiu licença de um ano para acompanhar as aulas. A 
companhia, que tem Brasil e Portugal como plataformas importantes de atuação, também 
possui escritório em Angola.  
 
Santos, que morou em Luanda e em São Paulo nos primeiros módulos do curso, acaba de se 
mudar para Portugal, onde finalizará o último período de três meses de aulas. Segundo ele, a 
vivência de culturas diferentes prepara para as dificuldades e desafios do dia a dia na 
empresa.  
 
"O aprendizado mais importante é relacionado ao comportamento de negócios. Estou lidando 
com níveis culturais e sócio-econômicos muito diferentes e empresas de todos os tamanhos. 
Isso me deixa mais capacitado para lidar com equipes e clientes diversos", afirma. (VS) 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 23 fev. 2011, Eu & Investimentos, p. D12. 


