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EDUCAÇÃO

l RIO E SÃO PAULO. Uma compa-
nhia que profissionaliza mão de
obra para construção civil foi o
projeto que a aluna Renata Da-
flon montou e tentou vender pa-
ra o professor e empresário ame-
ricano Bob Caspe. No último dia
de aula na americana Babson
College — considerada uma das
escolas de negócios mais impor-
tantes dos Estados Unidos —,
desenvolver e apresentar o pro-
jeto de uma empresa foi a ativi-
dade final da primeira turma de
estudantes do Instituto Brasilei-
ro de Mercado de Capitais (Ib-
mec),noRio,que foicursarparte
de um MBA em Babson, no se-
gundo semestre de 2011. A rela-
ção entre as duas instituições é
um exemplo do crescimento no
número de cursos de pós-gradu-
ação em negócios no Brasil que
tem parcerias com universida-
des estrangeiras — interessadas
emconhecermaisomercadona-
cionalequetambémtêmmanda-
do cada vez mais alunos para cá.
Com o Brasil ultrapassando uma
crise que deixou muitas nações
europeias para trás e se tornan-
do a sexta maior economia do
mundo, era de se esperar que
não demoraria muito para o país
atrair atenções para seu ensino
em negócios — ou o que as insti-
tuições estrangeiras já passaram
a chamar de cursos “Doing busi-
ness in Brazil”.

No caso de Renata, de 32 anos
e diretora de produção de uma
gráfica no Rio, o MBA em gestão
de negócios incluiu uma semana
de aulas e atividades sobre em-
preendedorismo em Babson:

— Algo que percebi foi que
eles já tinham muita informação
sobre o mercado brasileiro. O
próprio Bob Caspe, que lá é tido
como uma espécie de guru em
empreendedorismo, tem investi-
mentos em empresas aqui; outro
professor de lá também já tinha
vindo ao Brasil fazer negócio. Es-
tá todo mundo olhando para cá.

Em 2011, dobro de
alunos do exterior
l Depois da turma de Renata, o
Ibmec já prepara um segundo
grupodealunosparamandarpa-
ra lá, no que é uma das mais de
30 parcerias que o instituto tem
com instituições estrangeiras.

— Estávamos agora, por
exemplo, numa reunião com a
Universidade de Columbia
(em Nova York), para montar-
mos um curso “Doing busi-
ness in Brazil” com eles por
meio do BricLab (centro de
estudos sobre os Brics — Bra-
sil, Índia, Rússia e China —,
inaugurado em 2011 em Co-
lumbia) — contava há cerca
de dez dias José Luiz Trinta,
diretor de Negócios do Ib-
mec. — Espanha e França
também têm se interessado
em mandar alunos para cá. O
crescimento brasileiro com a
crise no exterior é o que tem
estimulado esse interesse de
instituições estrangeiras pe-
lo comportamento do merca-
do e dos executivos brasilei-
ros. Além disso, instituições
de fora veem que, em vez de
criar cursos novos para o
mercado deles, em crise, é
mais interessante formar par-
cerias num mercado como o
brasileiro; montar, por exem-
plo, um double degree (no
qual o aluno adquire diploma
em duas instituições).

A vontade de empresas estran-
geiras se expandirem no país é
outra razão citada por Trinta:

— Para companhias como L’O-
réal, Telefonica e Santander, é in-
teressante que seus executivos
sejam dos países de origem das
empresas mas estudem sobre o
Brasil aqui mesmo.

MBA executivo brasileiro com
a melhor posição em ranking di-
vulgado pelo “Financial Times”,
o OneMBA da Escola de Admi-
nistração de Empresas de São

Paulo (Eaesp) da FGV-SP (no 26,
lugar) permite que o aluno pas-
se até um ano em outro país, diz
Julia von Maltzan Pacheco, co-
ordenadora de Relações Inter-
nacionais da FGV-Eaesp.

A escola tem hoje 94 parceri-
as internacionais, conta ela. E
o número de alunos que vêm
de fora quase dobrou em 2011:

— Além de EUA e Europa, há
também instituições de América
Latina, Índia, China e outros paí-
ses asiáticos, por exemplo. Em
2010, recebemos cerca de 370
alunos de fora; em 2011, foram
cerca de 680 — diz Julia. — Com
a estabilização e o crescimento,
opaíspassaaserseguroparane-
gócios. Com a classe média mai-
or, vira um centro de interesse, o
que foi mais reforçado ainda
com a crise e a falta de oportuni-
dades em outros países.

Aos 26 anos, o aluno Rafael
Moura Robles, do MBA Executi-
vo do Instituto de Ensino e Pes-
quisa (Insper), em São Paulo,
destaca a infraestrutura que en-
controu na Darden School of Bu-
siness, da Universidade de Virgí-
nia, onde participou do in-
tercâmbio Global Business Ex-
perience no fim do ano passado.
Numa semana de curso intensi-
vo, Robles lembra uma discus-
são de caso sobre racismo.

— O assunto é espinhoso. Mas
a conclusão a que chegamos me
impressionou: nunca ter receio
de debater qualquer tema, sem-
pre respeitando a opinião do ou-
tro — diz, lembrando outra aula
que o marcou, a simulação de
uma negociação, na qual deter-
minada meta deveria ser obtida:
— Houve polêmica entre os cole-
gas, e a conclusão do professor

foi: “Tome sempre cuidado com
o que você pede à sua equipe”.

— Alunos de Darden também
passaram a vir para cá, porque a
escola incluiu recentemente o
Brasil no seu Global Business Ex-
perience. Eles vêm ter aulas so-
bre mercados emergentes e
questões culturais em negócios.
Também recebemos estudantes
de outras escolas, como as uni-
versidades de Toronto (Canadá)
e Saint Gallen (Suíça) — comple-
ta o coordenador geral de MBAs
do Insper, Silvio Laban.

Além de aulas, Laban destaca
as visitas feitas a “empresas bra-
sileiras como Natura e Embraer,
não a filiais de multinacionais”:

— É uma imersão acadêmica e
cultural. Uma das primeiras au-
las é “Diferenças culturais”. Tam-
bém falamos de diferenças como
as de sistema tributário.

Assim como a Darden School,
o Iese Business School, da Uni-
versidade de Navarra, na Espa-
nha, outra que é referência no
setor, também escolheu o Bra-
sil. Desde 2011 passou a ofere-
cer, ao lado de módulos já exis-
tentes em Nova York e Shangai,
um módulo aqui, por meio do
Instituto Superior da Empresa
(Ise), em São Paulo, represen-
tante brasileiro do Iese.

— É um módulo sobre a cultu-
ra de negócios em cada um des-
ses três países — diz José Paulo
Carelli, diretor-executivo do Ise.
— Mas não vemos alunos che-
gando com o pensamento “va-
mos conhecer uma realidade to-
talmente nova”. Já chegam pen-
sando em investir em empresas
aqui ou realizar negócios.

Diretor do Instituto de Econo-
mia da Unicamp, Fernando Sarti
lembra que, além da experiência
insubstituível para a aprendiza-
gem dos estudantes, o intercâm-
bio internacional traz um ganho
a partir das relações criadas:

— Acabamos numa rede de
contatos que tem desdobra-
mentos como nossa participa-
ção no exterior, ou a de convi-
dados ao Brasil, em seminári-
os, cursos e outras atividades.

Participante do Cambridge Ad-
vanced Programme on Re-
thinking Development Econo-
mics, da Universidade de Cam-
bridge, na Inglaterra, em 2003,
Sarti diz ter passado, há oito
anos, pela experiência do surgi-
mento do interesse pelo Brasil
no mundo acadêmico global:

— Naquela época, Cambrid-
ge queria discutir problemas
do então terceiro mundo. Ago-
ra a dimensão é outra. n

Cresce a busca por cursos ‘made in Brazil’
Com economia brasileira em destaque lá fora, cresce o número de pós-graduações no setor que tem parcerias internacionais

Alessandra Duarte
duarte@oglobo.com.br

Adauri Antunes Barbosa
adauri@sp.oglobo.com.br

Divulgação

RAFAEL ROBLES, do MBA Executivo do Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper), foi à Darden School of Business, da Universidade de Virgínia
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RENATA DAFLON foi a Babson College, nos Estados Unidos, graças à parceria internacional do Ibmec-Rio

“Naquela época (2003),
Cambridge queria
discutir problemas do
então terceiro mundo.
Agora a dimensão é
outra. O mundo está
interessado no Brasil
em todos os seus
aspectos, não só no
econômico. Nós nos
tornamos importantes.

Fernando Sarti, diretor do Instituto de
Economia da Unicamp

l Por meio da Universi-
dade de Toronto, que
desenvolve parceria
com o Insper, fiz, em
São Paulo, aulas e ativi-
dades que formam par-
te do programa Om-
nium Global MBA.

Esse MBA se estende
por centros de negóci-
os em quatro continen-
tes, e seu o objetivo é
fazer com que o aluno
tenha contato com di-
ferentes culturas de
negócios. Ao final, o es-
tudante sai com uma vi-
são mais clara de como
liderar e realizar negó-
cios num contexto real-
mente globalizado, po-
dendo desenvolver in-
sights sobre como ge-
renciar sua própria
carreira nesse contex-
to, lançando mão até
de uma rede de conta-
tos internacionais.

Nas atividades desse
programa que realizei
em São Paulo, estudei
pontos como marke-
ting internacional e
“Doing business in La-
tin America”, com enfo-
que em “Doing busi-
ness in Brazil”. O que
mais me impressionou
foram a estrutura de
ensino e o nível acadê-
mico que encontrei.
Além disso, tive a opor-
tunidade de visitar
companhias como Gru-
po Pão de Açúcar e Na-
tura e de conhecer e
conversar com seus
executivos. Isso foi um
elemento-chave para
mim e, acho, que a es-
sência do que esse pro-
grama de MBA preten-
de oferecer. Aprendi
aspectos culturais so-
bre como fazer negóci-
os no Brasil, além de di-
ferenças de políticas
de regulação de merca-
do, por exemplo.

Encontrei no Brasil
um ambiente de negó-
cios muito profissio-
nal. Sem dúvida o país
se tornou uma das eco-
nomias líderes dos
mercados emergentes.
É um dos Brics (grupo
de economias emer-
gentes formado por
Brasil, Rússia, Índia e
China), e deve transfor-
mar a economia global.

É também a base de
várias companhias que
tiveram sucesso em so-
breviver a condições
econômicas turbulen-
tas. Nós, participantes
do programa Omnium,
pudemos ouvir de exe-
cutivos brasileiros, fa-
larem, por exemplo, da
época em que havia su-
perinflação e flutua-
ções de moeda no país.

As empresas brasilei-
ras têm muito a nos en-
sinar sobre como ter
êxito em mercados tur-
bulentos. Esse foi um
dos motivos para eu ter
desejado estudar negó-
cios no Brasil. E conhe-
ço amigos e colegas de
trabalho que têm ido
ao Brasil estudar esse
setor pelas mesmas ra-
zões. É um país que es-
tá sendo visto no exte-
rior como o centro do
crescimento econômi-
co na América Latina.

‘Muito a ensinar
sobre mercados
turbulentos’

PRAVIN SINGODIA é um executivo
canadense que, como aluno da
Universidade de Toronto, foi a São
Paulo em 2009 para estudar negóci-
os no Insper. Fazia parte do progra-
ma Omnium Global MBA.

l Acredito que a universidade ideal deve
unir melhor a aprendizagem teórica com a
realidade prática. Acho que as universida-
des brasileiras poderiam se preocupar mais
em aproximar o ensino oferecido em sala de
aula das questões da prática diária de cada
profissão e, além disso, se empenhar para
desenvolver e consolidar parcerias com
empresas que atuam nos mais variados
setores. Um exemplo que poderia ser tenta-
do com mais frequência — principalmente
pelas universidades e faculdades privadas,
rede que tem crescido nos últimos anos no
Brasil — são as parcerias que entidades

como a Coppe, da UFRJ, desenvolvem com
companhias. É uma experiência que traz
ganhos para todos. As universidades e os
alunos passam a ter um ensino mais com-
pleto, e as empresas passam a encontrar
talentos entre os alunos que participam
desses projetos. Outra experiência que
poderia ser mais bem desenvolvida no Bra-
sil é a criação e o acompanhamento de incu-
badoras de empresas criadas por universi-
tários. Esse é outro tipo de projeto que abri-
ria oportunidades para que os estudantes
tivessem contato com a prática daquilo que
aprendem em sala de aula.

Uma universidade que aproxime a teoria e a prática
Renata Daflon • Ex-aluna de MBA de gestão em negócios

A ESCOLA COM QUE EU SONHO
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 6 fev. 2012, Primeiro Caderno, p. 4.




