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Programas de LL.M têm foco no mercado e equivalem ao MBA para a administração.  
 
Grandes movimentos econômicos que ocorreram no Brasil na última década, como o aumento 
do volume de fusões e aquisições e a explosão do mercado de capitais, colocaram no centro 
das mesas de negociação profissionais que tradicionalmente ocupavam a função de apoio: os 
advogados. Nesse novo contexto, que exige além do conhecimento jurídico um maior 
entendimento sobre o universo corporativo, eles ganharam papel de destaque na condução de 
importantes negociações nacionais e internacionais.  
 
Para fazer frente a essas novas exigências do mercado, entretanto, as empresas e os 
escritórios jurídicos passaram a demandar um novo perfil, mais completo e flexível do que os 
que costumavam sair das universidades. Como o mercado tradicionalmente é mais veloz que o 
meio acadêmico, formar esse novo profissional se tornou um problema e, parte da solução foi 
encontrada nos programas de LL.Ms (Law Master).  
 
Trata-se de um mestrado em direito que tem um foco em mercado, equivalente ao MBA para a 
administração. Nos Estados Unidos e Europa, esses cursos exigem dedicação integral, duram 
em média 12 meses e registraram um forte aumento de procura por parte dos brasileiros nos 
últimos cinco anos.  
 
"A demanda hoje pelo LL.M é quase tão relevante quanto a do MBA", diz a diretora executiva 
da Fundação Estudar, Thaís Junqueira. A instituição, que oferece bolsas de estudo para jovens 
talentos, recebeu nos últimos cinco anos cerca de 140 a 150 candidatos por ano interessados 
em fazer um mestrado em direito em universidades americanas ou europeias.  
 
Em geral, há três perfis de advogados que buscam a especialização no exterior: aqueles que 
atuam com direito empresarial (como societário, mercado de capitais e tributário); 
acadêmicos, que depois do LL.M partem para o doutorado; e pessoas do setor público, com 
foco em direito concorrencial, Advocacia Geral da União entre outros. Em média, as escolas de 
direito de primeira linha nos EUA e Europa aceitam 20 brasileiros por ano.  
 
No Machado, Meyer, Sendacz e Opice, que tem uma política de apoio a cursos de pós-
graduação e mestrados, o número de candidatos a bolsas parciais de estudo para fazer LL.M 
fora do Brasil foi recorde este ano. "Com o mercado tão aquecido e competitivo, as pessoas 
buscam o que faz diferença na carreira", afirma José Samurai Saiani, sócio do escritório.  
 
Para ele, o LL.M tem sido cada vez mais valorizado por sua aplicação prática imediata, pelo 
conhecimento sobre direito que esses profissionais trazem e também a experiência de vida, 
que se reflete na atividade profissional.  
 
A atual sócia do escritório, Roberta Danelon, é um exemplo. Em 1999, o Machado Meyer 
decidiu montar uma pequena área de direito ambiental - naquele tempo ainda não havia 
grande demanda nesse segmento. Como se conhecia pouco sobre o assunto no Brasil, o 
escritório ofereceu à Roberta, à época estagiária, um mestrado na Inglaterra para que se 
capacitasse e voltasse para estruturar o negócio no país. Ela concluiu o curso na London 
School of Economics (LSE) em 2003, voltou ao Brasil e viu a procura pelo seu trabalho crescer 
exponencialmente. Atualmente sócia responsável pela área ambiental, ela admite que o 
investimento no mestrado foi fundamental para sua carreira e incentiva os advogados e 
estagiários da equipe a também apostarem na formação acadêmica.  
 
"Por terem clientes de várias nacionalidades, os grandes escritórios de advocacia, empresas 
multinacionais americanas e algumas instituições financeiras adoram contratar gente que 
tenha cursado um LL.M", diz a headhunter Taís Cundari, diretora da Fesa. Além da vivência no 
exterior e do networking adquirido em uma experiência como essa, destaca-se ainda o 
aprendizado do inglês técnico jurídico, item que agrada bastante os clientes com atuação 
global.  



 
A advogada Ana Paula Martinez, por exemplo, ressalta que 50% de suas atividades no 
escritório Levi & Salomão são realizadas em inglês. Ela cursou um LL.M entre 2005 e 2006 na 
Universidade de Harvard, nos EUA, e tirou por lá o equivalente ao título da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB). Hoje, como sócia do Levi & Salomão, ela percebe claramente os 
benefícios dessa formação. "Tenho permissão para advogar em direito americano também, e 
isso abre muitas portas perante clientes estrangeiros." 
 
O destaque que o Brasil alcançou no cenário internacional nos anos recentes também fez com 
que escolas de direito estrangeiras se aproximassem do país para atrair candidatos e firmar 
parcerias. A Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa (Católica Global School 
of Law), por exemplo, nomeou um representante no Brasil, o advogado João Mattamouros 
Resende, para reforçar a rede de contatos internacional da universidade e fechou por aqui uma 
parceria com Escola de Direito da Fundação Getulio Vargas (FGV). A Católica é a única 
instituição de ensino portuguesa listada entre as 62 faculdades de direito do Global Legal 
Education Report do jornal Financial Times.  
 
"Num mundo transnacional, o ensino também é uma atividade que está além das fronteiras de 
cada país. Também entendemos que os nossos professores devem agregar valor para os 
alunos, e a presença deles junto a instituições parceiras reforça a sua visão multicultural", diz 
Resende.  
 
Para o advogado brasileiro Rodrigo Colares, que fez seu LL.M no Reino Unido e vive 
atualmente na Espanha, é importante que a escolha do curso seja bem pensada, já que a 
programação é modulada e o estudante pode montar sua grade de disciplinas com base nos 
seus interesses. Ele desaconselha, por exemplo, que brasileiros optem por mestrados em 
direito internacional no exterior. "Você estudará o direito internacional público ou privado que 
viu na faculdade, de forma mais aprofundada. Mas essas matérias não são o que você tratará 
no dia a dia de uma consultoria jurídica internacional em um escritório de advocacia ou 
empresa", explica. Em 2009, ele criou o blog Vivendo Longe 
(www.vivendolonge.blogspot.com), para narrar suas experiências estudando fora e para dar 
dicas para quem pretende seguir esse caminho.  
 
Segundo Colares, na advocacia em outros países e também no trato de negócios internacionais 
no Brasil, as áreas que têm mais possibilidade de aproveitamento são direito empresarial e 
tributário - neste caso especialmente se o profissional trabalhar em grandes consultorias de 
contabilidade.  
 
Cursos no Brasil também ganharam popularidade 
 
Enviar por e-mail ..Apesar de não vivenciar a experiência internacional e a imersão em outro 
idioma e cultura - quesitos bastante valorizados especialmente para quem atua com 
negociações internacionais - cursar um LL.M no Brasil tem suas vantagens. As maiores são o 
custo mais baixo e a possibilidade de continuar trabalhando durante os estudos. Além disso, o 
programa tende a ser mais objetivo e voltado para a realidade do país.  
 
Já existem, inclusive, cursos como os da Fundação Getulio Vargas (FGV) e do Insper que se 
assemelham ao conteúdo dos mestrados em direito americanos e europeus. Vale lembrar que, 
por aqui, o curso é considerado pelo Ministério da Educação uma especialização lato sensu, e 
não mestrado. 
 
O GVlaw, programa de pós-graduação da FGV, aproveita o expertise da escola de 
administração para ensinar aos advogados disciplinas como negociação, contabilidade e 
finanças. "Eles interagem muito com profissionais de outras áreas e de outras empresas. É 
preciso que saibam dialogar", afirma Paulo Clarindo Goldschmidt, vice-diretor da Direito GV e 
responsável pelo GVlaw. Segundo ele, os cursos mais procurados na GVlaw são as 
especializações em direito empresarial e tributário. 
 



Goldschmidt constatou uma mudança no perfil dos alunos do LL.M ao longo do tempo. 
Enquanto as primeiras turmas, uma década atrás, eram compostas por profissionais seniores 
na faixa dos 35 anos de idade, os cursos hoje atraem um público jovem, na faixa dos 28 anos, 
e com menor experiência profissional. 
 
A escola aposta também nos cursos de curta duração com o objetivo de suprir demandas 
específicas. Marketing e estratégia para advogados, macroeconomia, técnicas de comunicação 
e mediação empresarial são alguns deles. 
 
O Insper, que tem registrado alta de 20% ao ano na procura por seu LL.M, oferece quatro 
modalidades: mercado financeiro e de capitais, tributário, contratos e societário. Este último, 
segundo o coordenador do Masters of Law, André Camargo, é o mais procurado em função dos 
investimentos estrangeiros no país e do mercado aquecido de fusões e aquisições.  
 
O LL.M do Insper conta com dois terços de conteúdo jurídico e o restante de disciplinas de 
administração e finanças. "O mercado busca profissionais negociadores, mais focados na 
prevenção de conflitos do que no contencioso", diz Camargo. "Prevenir é melhor que 
remediar", finaliza.  
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4 abr. 2011, Eu & Investimentos, p. D12. 


