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De olho no sonho brasileiro
Exe c u t i vo s
estrangeiros vêm ao
país fazer cursos de
pós-graduação e
MBA para tentar
abrir caminho
no mercado de
trabalho local. Por
Vívian Soares,
de São Paulo

Sexta maior economia mun-
dial, alvo de grandes investimen-
tos e com uma enorme carência
de mão de obra qualificada, o
Brasil vem se tornando o centro
das atenções para executivos de
todo o mundo que buscam boas
oportunidades profissionais. As
expectativas otimistas, porém,
podem ser frustradas. O país tem
um mercado reconhecidamente
fechado para estrangeiros— a fal-
ta de domínio do português e de
conhecimento sobre os negócios
locais ainda são barreiras. Bus-
cando contornar esse desafio,
profissionais da Europa e dos Es-
tados Unidos estão apostando
nos cursos de MBA ministrados
em inglês para abrir portas para
trabalhar por aqui.

Um exemplo é o aumento da
procura pelo curso International
MBA Full Time na Fundação Insti-
tuto de Administração (FIA). No
último ano, o número de candida-
tos estrangeiros cresceu 30% . O
programa dura um ano e tem au-
las em período integral. Metade da
turma de 30 pessoas é formada por
alunos de fora. “O objetivo é man-
ter esse equilíbrio para fazer com
que exista uma troca de experiên-
cias”, afirma James Wright, coor-
denador do Programa de Estudos
do Futuro da FIA. Segundo ele, boa
parte dos alunos internacionais es-
pera poder conquistar um empre-
go no país com o MBA.

Esse é o caso do americano Ch-
ristopher Kohl, que conseguiu o
posto de gerente na filial paulista-
na da consultoria Grant Thornton
quase imediatamente após con-
cluir o MBA na FIA. Com experiên-
cia internacional prévia — ele já
atuou nos Estados Unidos, Caribe,
Uruguai e Montenegro, na ex-Iu-
goslávia —, ele decidiu tentar tra-
balhar no Brasil depois de ter vi-
sitado o país como turista duran-
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O americano Christopher Kohl fez MBA na FIA, em inglês. Logo depois, começou a trabalhar na filial paulistana da consultoria Grant Thornton. “O curso me ajudou a conhecer o mercado e a fazer contatos”

te 12 anos. “Dois anos atrás, esta-
va procurando uma oportunida-
de em São Paulo e achei que um
programa de MBA seria interes-
s a n t e”, conta. Então sem fluência
no português, Kohl optou pelo
curso em inglês, mas com enfo-
que no ambiente de negócios do
Brasil. “Ele me ajudou a aprender
mais sobre o mercado local e a fa-
zer contatos”, diz.

Executivos experientes como
Kohl, porém, não são os únicos que
têm se animado a investir em edu-
cação continuada no país. De acor-
do com Julia Pacheco, coordena-
dora de relações internacionais da
Escola de Administração de Em-
presas da Fundação Getulio Vargas
(FGV-EAESP), tem havido um no-
tável aumento da procura por par-
te de profissionais estrangeiros
com até três anos de experiência.
Geralmente, eles optam pelo mes-
trado profissional de dupla titula-
ção, em inglês. “Como temos parce-
rias com 26 universidades, eles vêm
de diversos países”, explica. A esco-
lha de fazer parte do programa no
Brasil, segundo Julia, é motivada
pela esperança de entrar depois no
mercado de trabalho. A prova disso
tem sido a alta demanda por parte
de universidades parceiras em

P Á
 G

I N
 A

V IS UA IS
Modigliani tem
retrospectiva em
cartaz no Masp, em um
momento em que sua
obra passa por
valorização no mercado
e revisão crítica

4

P Á
 G

I N
 A

BLUE CHIP
Liliane Ferrari dá aulas
particulares para
moças endinheiradas
que querem ser
blogueiras famosas e
faturar até R$ 100 mil
ao mês com a internet

7
transferir estudantes para tempo-
radas no Brasil. “Isso cresceu tanto
que precisamos recusar alunos de
i n t e r c â m b i o”, diz Julia.

Mariana Barros, sócia-diretora
da Differänce, consultoria espe-
cializada em assistência a expa-
triados, diz que usar os estudos
como porta de entrada pode ser
mais difícil do que parece. Segun-
do ela, os estrangeiros têm uma
visão romântica do país. “Eles são
atraídos por notícias de cresci-
mento, mas na prática, precisam
lidar com burocracia, diferenças
culturais e altos custos de vida”.

Ao decidir fazer um MBA em São
Paulo em 2010, a executiva tcheca
Hana Mrkvickova estava animada
com a possibilidade de trabalhar
no país e assim conhecer melhor a
cultura de negócios latino-ameri-
cana. Os objetivos profissionais fo-
ram alcançados — Hana fez um es-
tágio durante o curso e, logo de-
pois, conquistou uma posição na
FBM Consulting, graças a um pro-
jeto feito durante o MBA. Ela, no
entanto, se surpreendeu com a di-
ficuldade em obter visto de traba-
lho e com os altos preços de produ-
tos e serviços. “Por essa razão, pre-
cisei começar a trabalhar o mais
rápido possível”, diz.

A decisão de vir ao Brasil para es-
tudar e só depois tentar um traba-
lho, no entanto, deu certo. “Fo i
mais fácil começar como estagiá-
ria e depois apresentar o projeto
de consultoria. Assim, o mercado
pôde me conhecer melhor”, diz.

Movimentos como o de Hana,
segundo Mariana Barros, ainda
são exceção. O maior volume de
transferências internacionais, se-
gundo ela, é de empresas que tra-
zem profissionais de outras unida-
des de negócios no exterior. Os
cursos, no entanto, podem ser
uma boa chance de conhecer o
Brasil e se familiarizar com a cultu-

ra e o mercado de trabalho local.
As escolas de negócios brasilei-

ras, entretanto, não são os únicos
alvos dos executivos que preten-
dem trabalhar no país. O cresci-
mento do interesse pela região fez
com que instituições de ensino in-
ternacionais como a UCLA Ander-
son School of Management e a Iese
Business School também desen-
volvessem programas com foco na
América Latina. O objetivo é pro-
mover uma imersão dos alunos em
temas como macroeconomia, cul-
tura empresarial e o ‘j e i t i n h o’ de
fazer negócios no Brasil.

No mês passado, 20 alunos da
UCLA Anderson se dividiram entre
São Paulo e Rio de Janeiro com o
objetivo de visitar empresas brasi-
leiras como Vale, Itaú e Odebrecht
e conhecer um pouco mais do ‘país
por trás do mito’. A comitiva é par-
te do módulo brasileiro do progra-
ma Global Executive MBA for the
Americas, uma parceria entre a
UCLA e a Universidad Adolfo Iba-
ñez, do Chile. O curso, que está em
sua primeira turma, se divide em
módulos ministrados em Los An-
geles, Miami, São Paulo, Rio e San-
tiago. “Os alunos querem estar on-
de há crescimento, por isso preci-
samos incluir mercados como o
Brasil e a China nos programas
globais”, justifica a reitora Judy
Olian. Desde 2004, a UCLA já pos-
sui programa similar na Ásia.

A maior parte dos alunos do
programa da UCLA estava no Bra-
sil pela primeira vez, mas com
grandes expectativas. No caso do
engenheiro Christopher Meanz,
gerente geral da chilena SW Facto-
ring, o programa pode ser útil não
só para fazer negócios, mas para
ajudar a conquistar uma futura
posição no país. “É um mercado gi-
gante e cheio de oportunidades”,
diz.

Yerling Vallejos, gerente de fran-

quias da Yum! Brands Internatio-
nal na Flórida, diz que um MBA
com módulos no Brasil faz o exe-
cutivo estrangeiro se familiarizar
com o país. “Minha empresa tem
negócios por aqui, então tenho
chance de tentar um posto no fu-
turo. O curso é o primeiro passo.”

No caso dos estudantes lati-
no-americanos, a opção por um
MBA no Brasil ainda tem como
vantagem a proximidade cultural
e geográfica. “A possibilidade de
viajar para o Brasil ao invés dos Es-
tados Unidos é uma ótima oportu-
n i d a d e”, afirma Érica Rolim, dire-
tora do Iese Executive MBA, pro-
grama que está abrindo a primeira
turma no país. Dentre os candida-
tos estão peruanos, chilenos e uru-
guaios, além dos espanhóis e por-
tugueses. O curso de 20 meses será
em inglês, português e espanhol.
“O lançamento de um MBA Execu-
tivo com perfil global é uma res-
posta às novas exigências do am-
biente de negócios do Brasil”, diz.

A reitora Judy Olian, da UCLA,
explica que é visível o aumento
do interesse dos alunos em tra-
balhar em mercados ‘menos tra-
dicionais’. “Depois da recessão de
2008, as pessoas reconheceram
que as oportunidades estão dis-
tribuídas pelo mundo e as carrei-
ras estão mais globais.”

Empresas precisam
estar atentas à ‘v oz
ro u c a ’ dos acionistas,
afirma Mauro Cunha,
da Amec D3
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17 maio 2012, Eu & Investimentos, p. D1.




