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Empresas oferecem MBAs sobre países emergentes
Juliana Guarany
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As escolas internacionais de negócios agora oferecem cursos para profissionais interessados
em países emergentes. Será que vale a pena para você?
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London Business School: instituição criou um curso cuja temática são novos negócios em
mercados em desenvolvimento
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As principais escolas de negócios do mundo estão revendo seu conteúdo curricular para os
cursos de MBA. Isso porque as economias emergentes, como Brasil, China e Índia, têm
despertado maior interesse de investidores, recrutadores e dos jovens de países
desenvolvidos. Entre as dez primeiras escolas no ranking do jornal inglês Financial Times,
referência para o segmento, todas oferecem cursos voltados para os países emergentes.
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A inglesa London Business School criou um curso cuja temática são novos negócios em
mercados em desenvolvimento. A americana MIT Sloan Management foi mais longe: fez uma
parceria com a escola de negócios russa Skolkovo, a primeira essencialmente focada em
cursos para os Brics, sigla para Brasil, Rússia, China e Índia. Os MBAs criados pela Skolkovo
pretendem desenvolver líderes e empreendedores para atuar nos países emergentes. O curso
tem 45 estudantes por turma e dura 16 meses.
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Os alunos começam a estudar em Moscou e depois viajam para Índia, China e Estados Unidos.
No Brasil, a Skolkovo conta com um MBA Executivo em parceria com a Fundação Dom Cabral,
de Minas Gerais. A escola brasileira recebeu uma turma de jovens da escola russa em março.
“Em vez de termos estudos de caso e todas as teorias dos países ricos, contamos com a
experiência e a vivência nos próprios países”, diz Stephan Dertnig, diretor de projetos da
Skolkovo.
O MBA russo está no início de sua terceira turma. Os primeiros quatro meses do curso
acontecem na Rússia e os alunos moram em flats dentro do campus universitário. Essa é a
parte mais teórica do programa, com estudos de caso e aulas em classe. Depois disso,
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seguemse dez meses de projetos reais na Índia e na China tocados por grupos de, no máximo,
cinco alunos, além de uma temporada de aulas no MIT, em Boston, nos Estados Unidos.
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Em cada país, o foco se volta para uma especialidade local. Enquanto na China os estudantes
se debruçam sobre a linha de produção, na Índia o objeto de estudo é o empreendedorismo
social e, na Rússia, o relacionamento das empresas privadas com o governo. “É um misto de
MBA clássico com coisas que você tem em várias escolas de negócios, e outros dez meses de
projetos reais, muito próximos do trabalho de consultoria”, diz Stephan, o diretor da escola.

ed
uc
a

Depois desse módulo intensivo de gestão, os alunos voltam para Moscou para mais dois meses
dedicados a iniciar os próprios projetos e tocá-los com a ajuda da instituição. O programa da
Skolkovo de fato põe a pessoa em contato com realidades de diversos países relevantes no
atual cenário global. Nesse sentido, ele está bem à frente do que é oferecido no Brasil. Mas
não é só isso. Há outros três itens que integram a grade curricular da escola de negócios russa
que não são encontrados na maioria dos MBAs brasileiros.
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O primeiro deles é o foco no empreendedorismo. A Skolkovo dá todo o suporte para a criação
de organizações sugeridas pelos alunos: desde assessoria jurídica e contábil até estrutura de
escritório e consultoria. são dois meses de incubadora de negócios. “até depois de se formar,
nossos alunos contam com apoio para iniciar uma empresa”, diz o coordenador do curso,
Wilfried vanhonacker. O segundo aspecto é a rede de relacionamentos.
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As aulas, os estudos de caso e os projetos são feitos por profissionais vindos de países em
desenvolvimento. além disso, o contato direto gera relacionamentos sólidos com esses
mercados, o que pode fazer a diferença no futuro. O terceiro ponto são os projetos e as
turmas reduzidas, que permitem a participação efetiva de todos. as turmas são divididas em
equipes de cinco pessoas, que fazem um trabalho de consultoria em companhias parceiras do
curso.
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Os projetos criados na skolkovo continuam vigentes nas empresas e muitas vezes geram
convite de trabalho aos alunos nessas mesmas companhias. O preço do curso é o ponto
negativo. Ele custa 60 000 euros, o equivalente a 160 000 reais — valor duas vezes superior
ao MBa One da Fundação Getulio vargas, que também possibilita ao aluno a experiência
internacional. Em tempos de dólar barato, o preço cobrado pela Skolkovo também é pouco
competitivo se considerarmos as melhores escolas americanas.
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Com 160 000 reais o estudante consegue pagar por um MBa nos Estados unidos e ainda
custear os dois anos de moradia no exterior. Porém, os poucos brasileiros (dois até o
momento) que experimentaram o MBa russo não se arrependeram. “Achei muito mais
interessante fazer projetos reais do que passar meus dias dentro da sala de aula estudando
casos”, diz o economista mineiro Marcus alves, de 31 anos, aluno do MBa da Skolkovo. A
experiência russa, no entanto, mostra que há novas formas de pensar o MBa. Algo que os
coordenadores no Brasil precisam aprender.
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O administrador paulistano Nicholas Wiczer, de 29 anos, era responsável pela área de
operações estruturadas no banco BBM, em São Paulo, quando foi aprovado, depois de um
processo de seleção de cinco fases, para fazer parte da primeira turma da Skolkovo Moscow
School of Management, em agosto de 2009. “Eu nunca tinha pensado em ir à Rússia, mas a
parceria com o MIT foi determinante para a minha decisão.”
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Ele pagou o MBA à vista, com 10% de desconto, e se mudou para Moscou. No meio do curso,
em julho de 2010, algo inusitado aconteceu com Nicholas: seis headhunters brasileiros e um
russo o procuraram para fazer propostas de trabalho. Nicholas preferiu seguir com os estudos.
Hoje, formado, trabalha com a presidência do private equity Sun Group, na Índia, e ganha o
dobro do que ganhava no Brasil.
Menos 20 graus
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Quando o economista mineiro Marcus Alves, de 31 anos, ex-gerente de vendas na KimberlyKlark, empresa de higiene, escolheu encarar o inverno de 20 graus negativos para estudar em
Moscou, os amigos acharam que ele estava precisando de férias.
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“Eu me interessei pela característica „mão na massa‟ do curso”, diz ele, referindo-se aos
projetos extraclasse. Marcus está financiando o curso e vai pagar as mensalidades, com juros
de 7% ao ano, depois de formado. O economista não pretende voltar ao Brasil quando
terminar o programa, em dezembro. “Minha ideia é seguir trabalhando em multinacionais. Tive
uma experiência na China incrível”, diz. Na China, o projeto de Marcus foi realizado em uma
rede de supermercados. Seu objetivo era aumentar as vendas de laticínios.
O que é a Skolkovo?
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A Skolkovo Moscow School of Management tem 18 fundadores, que estão espalhados pela
Rússia, pela Índia e por alguns países desenvolvidos. Ao todo, nove empresas, como a gigante
indiana Sun Group, focada em private equity, o banco suíço Credit Suisse e companhias da
Rússia e Leste Europeu, investem na escola.
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Os outros nove integrantes são investidores bilionários do país interessados em criar laços com
jovens prodígios. Entre eles está o magnata do petróleo Roman Abramovich, dono também do
time de futebol inglês Chelsea.
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Fonte: Exame.com [Portal]. Disponível em:
<http://exame.abril.com.br/carreira/noticias/empresas-oferecem-mbas-sobrepaises-emergentes?page=1&slug_name=empresas-oferecem-mbas-sobre-paisesemergentes>. Acesso em: 5 jul. 2012.

