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A consultora de recursos huma-
nos Sylvie Faria, de 41 anos, che-
gou ao Brasil em janeiro, com o
marido e três filhos. Largou par-
te da família, a casa e sua empre-
sa no Canadá para fazer um
MBA em São Paulo. “Além do
potencial econômico do País,
os desafios e problemas sociais
que o Brasil ainda enfrenta fo-
ram alguns dos motivos que in-
terferiram na minha escolha”,
afirma a canadense. “Vir para
cá me parecia muito mais signi-
ficativo do que ir para um país
europeu ou asiático.”

Sylvie, aluna do MBA interna-
cional da Fundação Instituto
de Administração (FIA), é
exemplo de um fenômeno re-
cente, a vinda de estrangeiros
para fazer cursos de educação
executiva no Brasil. São pes-
soas que têm interesse em
aprender sobre as demandas e
soluções locais e fazer conta-
tos num mercado promissor.

“Em meio ao cenário de re-

cessão das economias centrais
a que assistimos, o Brasil é um
dos poucos mercados que ain-
da têm potencial de crescimen-
to”, afirma Carlos Honorato,
professor da FIA. “Esse contex-
to tem atraído cada vez mais
executivos estrangeiros, que
normalmente migram para em-
preender ou para ocupar um es-
paço vago pela ausência de mão
de obra qualificada.”

De acordo com Honorato, o
empreendedorismo é o princi-
pal objetivo dos executivos es-
trangeiros que chegam à insti-
tuição – a FIA tem 38 deles ma-
triculados em cursos de MBA.
“A educação entra justamente
como aliada para uma melhor
compreensão do ambiente fi-
nanceiro e comercial que te-
mos aqui.”

Empreender era um dos obje-
tivos de Sylvie quando chegou
ao Brasil. As dificuldades buro-
cráticas e o alto investimento
necessário para a abertura de
uma empresa, no entanto, a
afastaram dessa alternativa.

O MBA escolhido pela cana-
dense foi desenvolvido para

atender grupos multiculturais
de executivos que trabalham
ou desejam atuar no mercado
internacional. As turmas são
formadas quase que exclusiva-
mente por estrangeiros e as au-
las, que ocorrem de segunda a
sábado, são todas ministradas
em inglês. Até por conta da car-
ga horária, que varia de 4 a 9
horas diárias, poucos são os
que conseguem aliar o estudo a
alguma atividade profissional.

Emprego. Após terminar o
MBA, que, por ser intensivo,
tem duração de um ano apenas,
Sylvie pretende arranjar empre-
go e permanecer no Brasil por
pelo menos mais um ou dois
anos. “Acho que precisamos fi-
car mais tempo para realmente
aproveitar ao máximo essa ex-
periência.”

A canadense acredita que,
com o diploma em mãos, não
será difícil arranjar emprego
por aqui. “Minha ideia é aliar o
conhecimento do mercado
americano que já tenho com o
que estou absorvendo do cená-
rio brasileiro”, afirma.

Atualmente o Brasil é um
ótimo destino de trabalho
para qualquer profissional”

Daniel Abril, colombiano,
aluno do MBA da Universidade de Pittsburgh
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Segundo Julia von Maltzan,
coordenadora de Relações In-
ternacionais da Escola de Admi-
nistração de Empresas de São
Paulo da Fundação Getulio Var-
gas (FGV-Eaesp), a instituição
temrecebido cada vez mais con-
sultas de alunos e de faculda-
des do exterior. “O Brasil é co-
nhecido como um país de opor-
tunidades de negócio. A procu-
ra deve muito também à trípli-
ce coroa da FGV”, diz, referin-
do-se à distinção dada às esco-
las de Administração que têm
qualidade reconhecida pelas
três principais acreditadoras in-
ternacionais – European Foun-
dation for Management Deve-
lopment (EFMD), Association
to Advance Collegiate Schools
of Business (AACSB) e Associa-
tion of MBAs (Amba).

Em 2011, a FGV recebeu 333
estrangeiros, entre graduan-
dos e pós-graduandos. Neste
ano, foram 272 só nos cursos de
pós. Há apenas dois meses no
País, o italiano Andrea Carucci,
de 23, formado em Administra-
ção, participa de um programa
de mestrado profissional de du-

pla diplomação pela Universi-
dade Luigi Bocconi, de Milão,
instituição parceira da Eaesp.

Ao optar pela FGV, Carucci
deixou de lado várias escolas de
negócios reconhecidas, de paí-
ses como Espanha, Holanda e
Reino Unido. “Queria ter uma
experiência para além do con-
texto europeu e nada melhor
do que um país emergente com
o peso e a relevância do Brasil
para isso”, afirma. “Queria es-
tar no meio dessa vibração eco-
nômica que toma conta do País
já há alguns anos.”

Para Marco Antônio Sando-
val de Vasconcelos, professor
da Faculdade de Economia e
Administração (FEA) da USP e
membro do Conselho Regional
de Economia, a opinião dos es-
trangeiros sobre o País está mu-
dando. “Apesar de estar estacio-
nado, o Brasil ainda oferece
perspectivas mais positivas
que a Europa, com exceção de
um ou outro local”, afirma.

Carucci tem aulas com ameri-
canos, latino-americanos, euro-
peus e brasileiros. Assim como
Sylvie, pretende permanecer
aqui após a sua graduação. An-
tes disso, terá de voltar à Itália
para apresentar a sua disserta-
ção. “A grande vantagem do du-
plo diploma é justamente esta:
ter as portas abertas para dois
mercados distintos”, diz.

Tripla certificação. Visando
atender a uma demanda corpo-
rativa para a formação de líde-
res globais, a FGV lançou neste
semestre o Corporate Interna-
tional Master’s (CIM). Trata-
se de um curso elaborado por
escolas conceituadas de pós-
graduação do mundo: a Esade
Business School, da Espanha, a
Universidade de Georgetown,
dos Estados Unidos, e a Escola
Brasileira de Administração Pú-
blica e de Empresas (Ebape) da
própria FGV.

Com módulos presen-
ciais em Washington, Rio,
Madri e Xangai, o curso
oferece aos participantes
uma tripla certificação:
Corporate Master of Bu-
siness Administration,
Masters in Internatio-
nal Business e Mestra-
do Executivo em Ges-

tão Empresarial.
“O CIM é mais do que um cur-

so nacional com extensão no ex-
terior”, afirma Goret Pereira
Paulo, diretora da FGV in Com-
pany. “O programa já nasce es-
truturado sob um caráter multi-
nacional e multicultural, não
só pela existência dos módulos
internacionais, mas também
pela formação da própria tur-
ma”, diz.

De acordo com Goret, o gru-
po deve reunir executivos de to-
do o mundo. “Já temos o inte-
resse de uma série de empre-
sas, não só dos países sedes,
mas de toda a América Latina e
até mesmo da África”, afirma.
As aulas da primeira turma do
CIM estão previstas para come-
çar em março de 2013.

O curso é voltado a profissio-
nais já experientes, que enfren-
tam o desafio de atuar direta-
mente no mercado internacio-
nal ou têm de interagir com
companhias de culturas distin-
tas. “Quando falamos de um
curso multicultural, não se tra-
ta simplesmente da cultura teó-
rica, mas, principalmente, da
pragmática”, diz José Luiz
Guerrero, diretor acadêmico
de Georgetown.

Apesar de nenhuma escola
chinesa estar presente na elabo-
ração do programa, o módulo
em Xangai foi criado pela im-
portância do país no mercado
mundial, diz Guerrero. Os mó-
dulos internacionais, que terão
duração média de 11 dias cada
um, serão intercalados com ou-
tros de ensino a distância, o que
permite aos participantes man-
ter o trabalho nas companhias
em que estão empregados.

Pittsburgh. Neste ano, a Uni-
versidade de Pittsburgh, que
oferece MBA Executivo simul-
taneamente nos Estados Uni-
dos, em Praga (República Che-
ca) e São Paulo, tem 6 estrangei-
ros entre os 26 da turma. Ape-
sar de ainda pequeno, o núme-
ro é relevante para o tamanho
da escola e duas vezes maior do
que o de 2011.

Karla Alcides, diretora para
América do Sul de Pittsburgh,
acredita que a atração de alu-
nos estrangeiros está ligada à
boa perspectiva de crescimen-
to profissional que o Brasil pas-
sou a oferecer e ao retorno de
executivos brasileiros ao País.
De acordo com Karla, 20% dos
expatriados estão voltando ao
Brasil. “Esse retorno acabou
abrindo os olhos de muitas em-
presas para executivos que já vi-
veram experiências fora.”

O colombiano Daniel Abril,
de 29 anos, chegou ao Brasil na
metade de 2010, transferido pe-
la Dow Chemical, multinacio-
nal de origem americana. O exe-
cutivo chegou para desenvol-
ver o cargo na área de supply
chain, mudou para o setor de
compras e resolveu cursar o
MBA executivo de Pittsburgh.

“O brasileiro, no geral, é mui-
to aberto às pessoas estrangei-
ras, não só em termos de cordia-
lidade, mas também na disposi-
ção para aprender com outras
culturas”, afirma Abril. “Isso
não só facilita a adaptação do
estrangeiro como faz de cida-
des como São Paulo um mel-
ting pot, onde pessoas de dife-
rentes culturas trocam ideias e
experiências abertamente. Es-
sa é uma vantagem da cidade
frente a outras grandes metró-
poles do mundo.”
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Acreditações
internacionais são
importantes para

validação do diploma
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Inglês é regra em MBAs
‘internacionalizados’

O potencial
econômico do
País e os seus
desafios sociais
interferiram na
minha escolha
por cursar um
MBA aqui no
Brasil”

Sylvie Faria, canadense,
aluna do MBA da FIA

Em 2012, 272
estrangeiros

participaram dos
cursos de pós da FGV
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mercado de trabalho ainda pro-
tege excessivamente a mão de
obra nacional, o colombiano
acredita que as oportunidades
são boas. “Há poucos anos, o
Brasil era um bom destino para
qualquer latino-americano.
Mas, na situação global de hoje,
é um ótimo destino de trabalho
para qualquer pessoa.”

Andarilho. Colega de Abril na
Pittsburgh, o japonês Hajime
Marui, de 46 anos, viveu em vá-
rios países antes de se estabele-
cer no Brasil. Nos últimos 20
anos, passou pouco mais de 5
no Japão, 13 nos Estados Uni-
dos e está no Brasil há 2 anos
para expandir os negócios da
empresa Toyobo, fabricante de
produtos têxteis e bioquími-
cos, na América Latina.

“Primeiro a minha intenção
era, claro, apenas trabalhar pa-
ra atingir meu objetivo. No en-
tanto, depois dos três pri-
meiros meses, percebi
que precisava de mais ex-
periência em diversas
áreas, como finanças, re-
cursos humanos, lide-
rança e comportamen-
to organizacional, bem
como uma ligação mui-
to forte com os brasilei-
ros e empresas de mui-
tas indústrias diferen-
tes. Por isso escolhi tra-
balhar e estudar.”

Para Marui, as cone-
xões que faz em sala de
aula têm sido o maior be-
nefício de estudar no Bra-
sil. “O MBA também in-
centiva e fortalece a mi-
nha capacidade de estabele-
cer a perspectiva de um proje-
to.”

Apesar de gostar da tempora-
da no País e de ter feito amigos
aqui, o executivo vive uma si-
tuação complicada: é um tan-
shin funin, expressão usada pa-
ra se referir a um marido que
trabalha sozinho no exterior.

Marui é casado há 18 anos
com uma japonesa que traba-
lha no país natal. Os dois vi-
vem separados há oito anos.
Encontram-se pessoalmente
apenas três ou quatro vezes
por ano. “Mas o nosso relacio-
namento é muito bom”, garan-
te o executivo.

Curso da FIA cria equipes multiculturais para
trabalhar com empresas em quatro países

Colocando a
mão na massa

● A globalização exige líde-
res que transitem com facili-
dade em ambientes diferen-
tes. Visando atender a essa
demanda, a FIA lançou em
2011 o Américas, MBA volta-
do aos mercados do Brasil,

México, Canadá e Estados
Unidos. A primeira turma
começou os módulos inter-
nacionais neste semestre.

Desenvolvido em conjun-
to pela FIA, o Instituto Tec-
nológico Autónomo do Méxi-

co, as Universidades
Vanderbilt, america-
na, e Simon Fraser,
canadense, o curso,
que reúne executi-
vos dos quatro paí-
ses, é dividido em
módulos nacionais
e internacionais.

“No primeiro
ano de atividade,
os alunos dedi-
cam-se aos estu-
dos dos concei-
tos de adminis-
tração interna-
cional”, diz Ja-

mes Wright,
coordenador do

Américas.
As aulas nessa pri-

meira fase são minis-
tradas em todas as ins-

tituições, simultanea-
mente, mas sem nenhu-
ma interação.

“Após essa introdução, os
alunos se reúnem e fazem
uma imersão na cultura eco-
nômica de cada um dos paí-
ses – tudo isso, presencial-
mente”, afirma Wright. O pri-
meiro encontro ocorreu em
Montreal e, há um mês, os
estudantes se reuniram em
São Paulo. Em fevereiro será
a vez do México e, em abril,
dos Estados Unidos.

Nessa etapa, os executivos
têm de lidar com cases reais.
Em grupos multiculturais,
prestam consultoria a organi-
zações parceiras em todos os
países visitados, normalmen-
te trabalhando em cima de
questões específicas ligadas
ao comércio internacional.

Com quatro colegas, Nilton
Filgueiras, de 33 anos, traba-
lha em um projeto de expan-
são da Des-case, empresa
americana de filtros indus-
triais. O atual supervisor de
manufatura da Johnson&
Johnson é um dos 15 executi-
vos brasileiros do MBA multi-
cultural. “A possibilidade de
atuar no exterior com profis-
sionais de diferentes naciona-
lidades nos traz uma expe-
riência fundamental para o
exercício da negociação nos
dias de hoje”, afirma. “Essa
aproximação nos permite,
por exemplo, entender os va-
lores culturais em jogo, facili-

tando e calibrando a nossa
percepção para lidar com pro-
fissionais e empresas de cul-
turas distintas da sua.”

Como fazer negócios em
um país estrangeiro? Quais
são as regras para essa nego-
ciação? Como fazer o marke-
ting de uma mesma marca
em diferentes culturas? Es-
ses serão alguns dos questio-
namentos levantados ao lon-
go dos 12 meses do Corpora-
te International Master’s
(CIM), recém-criado pela
FGV com escolas do exterior.

Para Goret Pereira Paulo,
diretora da FGV in Company,
uma das vantagens do CIM é
o fato de que, nos módulos
internacionais, serão aborda-
dos conteúdos ligados ao
perfil da instituição par-
ceira. Na Universida-
de de Georgetown,
em Washington,
por exemplo, o
tema explorado
será a relação
entre iniciativa
privada e governo.
“Nada melhor do que
discutir isso com a esco-
la que está ao lado do Con-
gresso americano.” Na Esa-
de, a sustentabilidade – finan-
ceira e ambiental – dos negó-
cios será o principal tema e,
na Ebape, o modelo de lide-
rança criativo e flexível.

DIVULGAÇÃO

CAPA

❛❛Atuar no exterior com profissionais de diferentes
países traz uma experiência fundamental
para o exercício da negociação nos dias de hoje”

Nilton Filgueiras, supervisor
da Johnson&Johnson
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 nov. 2012, Caderno Edu, p. 12-14.




