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No best-seller O Mundo é Plano,
o jornalista americano Thomas
Friedman afirma que barreiras
históricas e geográficas fica-
ram irrelevantes no mundo
globalizado. Para ele,
quem quiser se
mantercompetiti-
vo nesse cenário
precisa buscar
qualificação.

E x e c u t i v o s
brasileiros po-
dem até não ter li-
do o livro, mas es-
tão seguindo o conse-
lho à risca. Para muitos de-
les, os MBAs devem abrir as por-
tas da globalização literalmen-
te, permitindo fazer parte do es-
tudo no exterior. Para atender
a esse público, escolas de negó-
cios têm ampliado convênios
com instituições de fora.

Há vários tipos de parcerias.
A mais comum permite ao alu-
no que está perto de terminar o
MBA fazer uma semana do cur-
so em uma business school es-
trangeira. Em convênios mais
sofisticados, executivos têm au-
las em três continentes.

O diretor do Instituto Cop-
pead de Administração, da

UFRJ, Kleber Figueiredo, diz
que as parcerias atendem ao no-
vo perfil do público, que fala in-
glês fluentemente. “Você não
pode mais condenar o aluno ao
ambiente doméstico de negó-
cios. Ele precisa ter visão exter-
na. O mercado pede isso.”

Para o americano John
Schulz, sócio da BBS Bu-

siness School, de São
Paulo, não foi só o

domínio do inglês
que levou à inter-
nacionalização
das escolas. “Para

nossa surpresa, a
média de idade dos

alunos subiu de 29 pa-
ra de 33 anos nesta déca-

da. Antes, eles queriam virar
empreendedores. Agora, 70%
da turma é de executivos de
multinacionais e o resto, de
grandes empresas daqui.”

Os intercâmbios são uma op-
ção para quem quer fazer o
MBA fora do País, mas não po-
de, pela falta de dinheiro ou por-
que não quer largar o emprego.
Mesmo que a temporada no ex-
terior seja curta, quem já viveu
a experiência diz que vale a pe-
na: para conhecer outros am-
bientes de negócios, refletir so-
bre a gestão nas empresas da-
qui e agregar à rede de contatos
executivos do mundo inteiro.

Em termos de interação
com profissionais de vários paí-
ses e imersão em culturas, o
OneMBA, oferecido pela Fun-
dação Getulio Vargas, é, para
usar um termo da moda, dife-
renciado. Eleito pelo jornal bri-
tânico Financial Times o 22.º
melhor MBA Executivo do pla-
neta, o One nasceu de uma rede
global de cinco escolas de negó-

cios da Ásia, Europa, América
do Norte e América do Sul.

Cada instituição tem uma
turma de 15 alunos que partici-
pam de grupos “multicontinen-
tais”, os global teams. Eles pro-
duzem trabalhos coletivamen-
te ao longo dos 21 meses do cur-
so, cuja língua oficial é o inglês.
Ao fim de cada um dos três mó-
dulos, reúnem-se em uma das
cinco cidades para apresentar
projetos, feitos à base de muita
videoconferência. Nas viagens,
assistem a palestras sobre eco-
nomia, história e cultura locais.

“Quando meu pai se for-

mou, há 40 anos, era importan-
te ter inglês. Quando me for-
mei, era essencial saber falar
duas línguas e trabalhar em
equipe”, diz o gerente sênior de
Comércio Eletrônico do Wal-
mart, Leandro Bassoi, de 32
anos, que está no segundo mó-
dulo do One. “Hoje é necessá-
rio conhecer várias culturas: vo-
cê precisa interagir com o mun-

CAPA

Escolas de negócios fazem
parcerias internacionais e
oferecem programas no
exterior, apostando no novo
perfil do aluno, que busca
vivência no mercado global

MBA
lá e cá

CONHEÇAOPÇÕESDE
PROGRAMASQUE
COMBINAMATIVIDADES
NOPAÍSENOEXTERIOR

FIA

BSP

MBAExecutivo
● Barcelona
Inscriçõesabertas
R$39.930,00

MBAExecutivo
Internacional
● Nashville
● Cambridge
● Lyon
Inscrições
encerradas
R$64.540,00

Insper

OneMBA
● Hong Kong
● Roterdã
● Monterrey
● ChapelHill
Inscriçõesaté
24de junho
R$112.000,00

FGV

São Paulo

ClobalMBA
● NewOrleans
● Cidadedo México
● Paris
● Xangai
● Bogotá
Inscriçõesentre
junhoejulho
Preçonãodefinido

São Paulo

São Paulo

São Paulo
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do para fazer negócios.”
O executivo Amaury Guerre-

ro, de 45, que concluiu o One
em 2008, guardou na memória
o perfil dos colegas. “O chinês
esperava alguém liderar o gru-
po,e o americano sempre se ofe-
recia para a posição. O europeu
se preocupava em entregar um
bom trabalho e também se di-
vertir. O indiano era supernego-
ciador, enquanto o brasileiro e
o mexicano estavam mais foca-
dos em fazer contatos”, diz
Guerrero, promovido, após o
MBA, a vice-presidente da em-
presa de produtos oftalmológi-

cos Alcon nos Estados Unidos.
Outro curso bem colocado

no ranking do Financial Times –
está na 44ª posição – é o Executi-
ve MBA da Universidade de
Pittsburgh, que tem módulos
nos Estados Unidos, em São
Paulo e em Praga, na República
Checa. “O Brasil é um ponto crí-
tico da nossa rede”, diz John De-
laney, reitor da Katz, a escola
de negócios da universidade
americana. Ele aposta na estra-
tégia de manter uma filial em
São Paulo para se diferenciar.
“Para ser global você precisa
ter mais do que parcerias para

programas no exterior. É neces-
sário estar presente em diver-
sos países, para entender o que
acontece neles.”

Xangai. A maioria das institui-
ções, porém, aposta nas parce-
rias. No Insper, o Global MBA
fornece certificado em conjun-
to com a Freeman School of Bu-
siness, da Tulane University,
nos EUA. Os alunos assistem a
aulas por um ano e meio em São
Paulo. A cada quatro meses, via-
jam por uma semana para co-
nhecer o ambiente de negócios
e a cultura do México (Cidade

do México), Colômbia (Bogo-
tá), França (Paris) e China
(Xangai). Depois, têm 144 ho-
ras de atividade em Tulane.

A experiência no exterior pre-
para o executivo para enfrentar
a concorrência, diz o diretor da
FIA, Maurício Jucá de Queiroz.
“Independentemente de pen-
sar que não pretende fazer ne-
gócios com empresas de fora,
ele certamente será impactado
por empresas estrangeiras que
estão atuando aqui.”

A FIA oferece o MBA Executi-
vo Internacional, que inclui au-
las em São Paulo e visitas a com-

panhias na Ásia, EUA e Europa.
Aluno do curso, o diretor médi-
co para a América Latina da far-
macêutica Bausch&Lomb,
Luiz Fernandes, de 41, acha que
o diferencial está na troca de
conhecimento entre os alunos.
“A gente aprende como outras
empresas funcionam e se adap-
tam para resolver problemas.”

Ao contrário dos progra-

MBAAtlântico
● Luanda
● Porto
Inscriçõesapartir
desetembro
R$45.800,00

MBAExecutivo
Empresarial
● Evanston
Inscriçõesaté
30de junho
R$54.800,00

MBAExecutivo
● Nantes
Inscriçõesaté
15de julho
R$39.600,00

Coppead

ESPM BBS

PUC

Dom Cabral

ExecutiveMBA
● Pittsburgh
● Praga
Inscriçõesa
partirde julho
R$77.575,00

São Paulo

MBAExecutivo
● Miami
● Barcelona
Inscrições até
18de julho
R$43.000,00

MBAExecutivo
● Richmond
Inscriçõesaté
8de julho
R$35.100,00

Rio

Pittsburgh
São Paulo São Paulo

São Paulo

Nova Lima
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Escolas de negócios brasileiras
têm recebido cada vezmais es-
trangeiros interessados no
crescimento econômico do
País e em empresas líderes de
mercado. Umexemplo é o gru-
pode18alunosdoMBAdaLake
ForestGraduate School ofMa-
nagement,deChicago,quevisi-
tou São Paulo este mês para
uma semana de atividades.

Os estudantes vieram com
uma tarefa: desenvolver proje-
tos de consultoria para empre-
sas brasileiras e apresentar
suasideiasadiretoresdascom-
panhiaseaprofessoresdaLake
Forest e da Business School
São Paulo, parceira da iniciati-
va.“Aconsultoriaabreperspec-
tivas não necessariamente ob-
servadas nomercado domésti-
co”, diz EricaWilke, responsá-
velpelosprogramasinternacio-
nais da Lake Forest.

Para o gerente de TI Krunal
Shah, de 27 anos, a temporada
no Brasil vai ajudar na expan-
sãode sua empresa naAmérica
Latina. Funcionário da Allsta-
te, uma das maiores segurado-
ras de carros e propriedades
dos Estados Unidos, Shah fi-
couimpressionado.“Onívelde
industrializaçãoeaquantidade
de carrosme surpreenderam.”

Caminho das Índias. Alunos
da Indian School of Business
enfrentaramemabrilumamar-
tona aérea entre Hydebarad e
Belo Horizonte. Depois segui-
ram para Nova Lima, na região
metropolitana da capital, até a
sededaFundaçãoDomCabral,
onde tiveram uma semana de
aulas e visitas a empresários e
companhias brasileiros. Alto
executivodaISGN,empresade
soluções para omercado hipo-
tecário, Vishal Menon partici-
poudoprogramanoanopassa-
do – e aprovou. “Foi uma tre-
menda oportunidade de cola-
borar e aprender comossuces-
sos e fracassos do Brasil.” / C.L.

❛❛

❛❛

❛❛

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

Pegando
a rota
inversa

Cadavezmais
omercadovai
seromundo, e
nãosuacidade.
Ébomsaber
abordarcada
cultura”
Leandro
Bassoi

Queriaestudar
comgente
diferente,mas
nãoachava
queonível
seria tãoalto”
Germana
Bähr

EmumMBA
normal você
podeaté viajar,
masagente
conviveudois
anosemcinco
continentes
culturais”
Amaury
Guerrero

mas mais longos, na maioria
dos cursos o aluno tem como
opção investir um dinheiro ex-
tra para fazer parte doMBA fo-
ra.Asviagenssãocomointensi-
vões, que duram de uma a sete
semanas, com aulas e visitas a
empresas emperíodo integral.
Ex-aluna do MBA Executivo

do Coppead, a médica Germa-
naBähr,de50,completouafor-
maçãonumcursodeseis sema-
nasnaAudenciaÉcoledeMana-
gement de Nantes, França, no
ano passado. Segundo Germa-
na, que chefia uma unidade do
InstitutoNacional de Trauma-
tologia e Ortopedia, no Rio, os
módulos foram puxados. “Ti-
nha aula das 8 às 6 da tarde e
precisavafazermilhõesdeestu-
dosdecaso.Dormiaàs3 eacor-
dava às 6. Foi pancadão.”
Na BBS, o convênio com a

University of Richmond, dos
EUA,existehádezanos.Osalu-
nos podem passar sete sema-
nas tendo aulas com executi-
vos americanos. O gerente de
Crédito para América Latina
do Itaú Unibanco Alessandro
Barros, de 39, cursou em 2008
osmódulosdeestratégiadene-
gócioseliderança.“Osamerica-
nostêmumconhecimentomui-
tomais profundo de gestão.”

Autoestima.Mesmocurtas, as
viagens podem ser marcantes.
AgerentedeMarcadaFordLu-
cíolaDuarte,de37,dizquea ida
aos EUA elevou sua autoesti-
ma. Aluna do MBA Executivo
da ESPM, ela ficou 15 dias na
Florida Internacional Univer-
sity, emMiami. “É umcarimbo
amais no currículo. Para quem
é latino e trabalha numamulti-
nacional, faz diferença.”
NaBusiness School SãoPau-

lo,osalunosdoMBAExecutivo
vãoparaBarcelonaesteano,nu-
ma parceria com a Universitat
PolitècnicadaCatalunha.Avia-
gem, de oito dias, é obrigatória
e garantirá dupla certificação.

“ElesvãoconferircomoaEspa-
nha está lidando com a crise
econômica”, diz o diretor aca-
dêmico, Armando Dal Collet-
to. Para ele, a temporada de es-
tudos e visitas a empresas con-
solida o que os alunos vêm
aprendendodesdeoanopassa-
do. “O curso está 70% concluí-
do.Éahoradecomplementara
formação, a cereja do bolo.”
NoMBAExecutivoEmpresa-

rial da Fundação Dom Cabral,
emMinas, os participantes po-
demaproveitar créditos cursa-
dos durante uma semana na
KelloggGraduateSchoolofMa-
nagement, nos EUA. Lá, eles
têmaulasdostemasquesãoes-
pecialidadesdaescola: lideran-
ça,marketing e negociação.
Quando pesquisou MBAs,

MarisaSanvito,diretoraexecu-
tiva da Quintiles, empresa de
serviçosparaaindústriafarma-
cêutica, jádefiniuquefariapar-
te do curso fora do País. Esco-
lheu a Dom Cabral e foi para a
Kellogg em novembro. Reco-
menda o programa com entu-
siasmo:“AsemananosEUAse-
ráapenaso impulso inicialpara
outros cursos no exterior.”

Um dos programas menos
convencionaiséoMBAAtlânti-
co,criadoem2010poruniversi-
dadescatólicasdoBrasil,Portu-
gal eAngola.Os alunos passam
períodos de três meses em
Luanda, São Paulo e Porto.

Únicobrasileirodaprimeira
turma, Ricardo Santos, de 32,
gestor noPaís da área financei-
ra da EDP, holding portuguesa
do setor de energia, ficou im-
pressionado com o crescimen-
to de Angola – de, em média,
11% ao ano na última década,
mesmocomdeficiênciasestru-
turais.EmSãoPaulo,gostoude
ver como estrangeiros são oti-
mistas quanto ao Brasil. “Mais
que nós mesmos.” No Porto, a
característicamarcantefoiaor-
ganização.“Vivenciaressasrea-
lidades foi enriquecedor.”
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Exames que avaliam
domínio de inglês e
matemática são
obrigatórios para
interessados em
cursos no exterior

Getready!
Oqueavalia
Matemáticaeinglês
Objetivo
Mediracapacidade
deoalunoacompanhar
umprogramade
educaçãoexecutiva
empaísesde
línguainglesa
Valordainscrição
US$250(R$400)
Inscrições
Online(mba.com)ouem
centrosaplicadores
Validadedo
certificado
5anos
Comoéoteste
Parte1:Escrita
Parte2:Matemática
Parte3:Inglês
Duraçãodaprova
4horas

Oqueavalia
Inglês
Objetivo
Mediracapacidade
deoalunofalare
entenderinglêsnum
ambienteacadêmico
Valordainscrição
US$185(R$295)
Inscrições
Online(ets.org/toefl)ou
emcentrosaplicadores
Validadedocertificado
2anos
Comoéoteste
Parte1:Leitura
Parte2:Compreensão
oral
Parte3:Compreensão
escrita
Parte4:Expressãoescrita
Duraçãodaprova
4horase30minutos

OMBAtambémtemseuEnem.
Pré-requisito para entrar num
cursoempaísesdelínguaingle-
sa,oGraduateManagementAd-
mission Test (Gmat) avalia o
candidato em matemática, in-
glêseraciocíniológico.Emqua-
trohoras,éprecisofazer2reda-
ções e 78 testes. Embora o con-
teúdosejadenívelbásico,apro-
va é difícil, dizMarcelo Ramos,
diretor em Nova York da MBA
House, que prepara para cur-
sosdepósnosEUA.“Obrasilei-
ro não está acostumado a exa-
mesquepedemagilidadedera-
ciocínio e, em geral, tem falhas
severas na língua inglesa.”

“Ocandidatodeveter inglês
afiadoe sepreparar por, nomí-

nimo, um ano”, diz Thais Bur-
meister Pires, gerente do Cen-
trodeOrientaçãoEducationU-
SA,daAssociaçãoAlumni.Oin-
teresse pelo Gmat levou a
Alumni a criar um curso para a
parte de língua da prova, cujas
aulas começam em julho.

Aprovado noMBA daGeor-
getown University, em Wa-
shington, Marco Veneziani, de
33anos, estudou seismeses pa-

ra passar no Gmat, em dezem-
bro.EolhaqueelecursouAdmi-
nistraçãonosEUA.“Atéameri-
canos têm dificuldades. É
precisoatençãoepres-
sa; há pouco tempo
para escapar das
pegadinhas.”

Enquanto o
Gmat privilegia
raciocínio, outro
exame obrigató-
rio, o Test of En-
glish as a Foreign
Language (Toefl), ava-
lia de modo mais profundo a
compreensão da língua. Para a
gerentedoDepartamentoAca-
dêmicodaCulturaInglesa,Lizi-
ka Goldcheleger, o melhor
meio de se preparar para ele é
ficar familiarizado com o tipo
de questões. “O aluno deve fo-
carnoinglêsquejátemepoten-
cializá-lo.” / CARLOS LORDELO

Gmat

SELEÇÃO

Toefl

Como são as provas

Dicas de estudo e livros no
www.estadao.com.br/educacao
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