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1.O curso pode ser uma
porta de entrada para o
mundo da administra-
ção para profissionais

que têm uma boa formação ge-
neralista fora do setor de negó-
cios, como os formados em di-
versos segmentos da engenha-
ria ou comunicação.

2.Para profissionais
com menos de 30
anos, o MBA pode re-
presentar um salto de

salário consideravelmente supe-
rior ao avanço que o profissio-
nal geralmente conseguiria com
a progressão normal dentro de
uma empresa.

3.Além dos conteúdos
em si, a pessoa é ex-
posta a uma nova cul-
tura e trabalha um

segundo idioma, geralmente o
inglês. Dependendo da escola
de negócios que escolher, tam-
bém terá acesso a um networ-
king internacional.

● É possível financiar, a juros
americanos, a educação no exte-
rior. Os alunos aceitos na Tuck
School of Business podem finan-
ciar praticamente todo o custo do
curso, que gira em torno de US$
50 mil por ano (US$ 100 mil para
os dois anos necessários para a
formatura). Segundo Paul Danos,
reitor da Tuck, é praxe entre os
candidatos financiar cerca de

80% do valor das anuidades. “A
maior parte dos alunos, no entan-
to, toma emprestado cerca de
50% do total”, ressalta.

Danos lembra, porém, que o
estudante também precisa ter
dinheiro para se sustentar duran-
te o período no qual não vai traba-
lhar. Uma das opções para econo-
mizar, explica, é dividir acomoda-
ção nos dormitórios oferecidos
pela universidade. O interesse
pelo aluno brasileiro se justifica
pela importância relativa da Amé-
rica Latina para a instituição. Cer-
ca de 10% dos mestrandos da
instituição vêm da região – e a

metade deste total atualmente é
composta por brasileiros.

Quem entende de educação
profissional lembra que, diante
do tamanho do investimento exi-
gido, é preciso que os executivos
tenham em mente de que um
MBA no exterior não garante, por
si só, a carreira de ninguém.
“Acho que ainda é muito valioso,
mas não é mais como era há dez
anos, quando a pessoa que tinha
um MBA era mais valorizada do
que o presidente da empresa”,
pondera Marcelo Santos, diretor
da consultoria em recursos hu-
manos Doers. / F.S.
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Ter um MBA internacional no
currículo não garante mais a
carreira de ninguém, como
ocorria há dez anos. Mas um
título de uma escola renoma-
da pode fazer diferença para
um executivo.

Depois de dois anos de estu-
dos, não é raro que profissionais
voltem ao mercado ganhando o
dobro do que recebiam antes – a
diferença, diante da crise nos Es-
tados Unidos e na Europa, é que
um número maior de profissio-
nais formados por escolas de ne-
gócios internacionais volta ao
Brasil depois da formatura.

No caso da americana Tuck
School of Business, mais da me-
tade dos estudantes já tem passa-
gem marcada para atuar no Bra-
sil ao terminar o curso. Segundo
o reitor Paul Danos, os princi-
pais alvos do programa, que tem
duração de dois anos e custa US$
100 mil, são os jovens que já têm
cerca de cinco anos de experiên-
cia, com idade entre 25 e 30 anos.
“É uma forma de jovens que não
tenham experiência em negó-
cios, mas sejam bem formados
em diferentes áreas, iniciarem
uma nova carreira”, diz.

Danos afirma que é possível
que ex-alunos da Tuck consigam
ganhar duas vezes e meia mais
do que antes do MBA. Ele admi-
te, porém, que a conta só vale pa-
ra profissionais com menos de
30 anos. Para pessoas que já ocu-
pam cargos mais seniores, a van-
tagem econômica provavelmen-
te será menor. “Cada um tem de
analisar sua situação. Oferece-
mos o programa de dois anos,
em tempo integral. Se a pessoa
achar que está tendo uma evolu-
ção rápida na carreira e ficar inse-
gura em largar tudo, talvez um

programa de meio período pos-
sa ser mais produtivo.”

O diretor da consultoria em re-
cursos humanos Doers, Marcelo
Santos, reitera que ter noção do
próprio valor profissional é es-
sencial. “Acho que o MBA não é
tão valorizado quanto era há dez
anos. Mas, como atualmente fal-
tam profissionais qualificados,
trata-se de um diferencial rele-
vante”, afirma. Santos diz que o

curso em período integral – geral-
mente feito no exterior – é mais
valorizado do que o MBA notur-
no, feito no Brasil. “Os dois mos-
tram o interesse no autodesen-
volvimento, mas o curso interna-
cional traz o contato com a outra
cultura e a fluência do inglês”,
explica.

Perspectiva. Entre os que esco-
lheram se afastar das atividades
profissionais por dois anos está
Luis Fernando Yamaniski, dire-
tor de marketing da Hiroshima,
empresa de venda de produtos
por catálogo, que ficou dois anos
nos Estados Unidos com a espo-
sa Karina, que na época trabalha-
va na Unilever.

Yamaniski escolheu o progra-
ma da Tuck School of Business
como forma de angariar novas
ideias para o negócio de sua famí-
lia. Além de fazer o MBA, esta-
giou na gigante da internet Ama-
zon. “Agora, damos mais impor-
tância para ferramentas online,
como a de treinamento pela in-
ternet de nossas 250 mil revende-
doras”, explica.

Neste mês, a Hiroshima lan-
çou um catálogo inteiro com pro-
dutos associados à imagem da
cantora Ivete Sangalo. A empre-
sa, que investe pesado na relação
com os consumidores da classe
C, inspirou-se em um exemplo
americano. “A Oprah Winfrey
tem uma série de produtos com
seu nome. Achei que podíamos
fazer isso aqui”, explica.

Yamaniski conta que a esposa
viu a renda inflar após o curso.
“Ela voltou ao País para traba-
lhar na Johnson & Johnson, que
tem um programa que capta alu-
nos de MBA para treiná-los para
posições executivas.” Em rela-
ção ao emprego anterior, o salá-
rio de Karina subiu 200%.A ut
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 10 nov. 2011, Economia & Negócios, p. B23.




