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"Grandes empresas de ponta que 
querem internacionalizar seus negócios já 
perceberam que ter entre seus profissionais 
alguém que cursou MBA no exterior pode 
alavancar esse crescimento", explica Denise 
Barreto, sócia-diretora da GNext, consultoria 
de recrutamento de executivos. O perfil de 
quem opta por estudar no exterior já torna o 
profissional diferenciado: ele tem fluência num 
idioma estrangeiro, é empreendedor, aceita 
correr riscos e tem visão de negócio e liderança. 
Um levantamento da GNext de 2011, com 99 
estudantes de MBA em escolas top do exterior, 
apontou que 78% são da região Sudeste, 
63% têm de 25 a 29 anos, 8 1 % são homens 
e 77% pretendem voltar para o Brasil. 

Outra pesquisa da QS/TopMBA mostra que 
os brasileiros estão entre os mais otimistas 
executivos que decidem frequentar um curso de 
MBA. No quesito ambição salarial, o Brasil só 

perde para a Suíça. Entre aqueles que possuem 
até quatro anos de experiência profissional, a 
expectativa é de ver o salário saltar de 39 000 
dólares para 139 000 com o diploma de MBA -
a média mundial é de ver a remuneração crescer 
de 45 000 para 133 000 dólares. Já profissionais 
mais experientes esperam que seu salário anual 
passe 64 000 para 184 000 dólares. 

Segundo Denise, essa realidade não 
serve para todos e também não se trata de um 
passaporte para o sucesso. "Só fazer um MBA 
não faz dele um profissional melhor." De acordo 
com o relatório QS Global 200 Business School, 
da QS/TopMBA, a maioria das grandes empresas 
dos Brics - Brasil, Rússia, índia e China - prefere 
contratar formados por escolas estrangeiras, 
mas o desenvolvimento das economias desses 
países, a realização de grandes eventos, 
como a Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada 
Rio 2016, e a exploração do pré-sal no Brasil 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



têm criado um ambiente propício para a melhoria 
e a expansão de novas e boas escolas. 

O crescimento dos cursos de MBA no 
Brasil tem sido contínuo, com apenas um 
período de dificuldade no fim da década de 
1990 e início dos anos 2000. Na época, a 
economia brasileira enfrentava dificuldades 
e as empresas, que costumavam custear até 
9 0 % da educação continuada de seus melhores 
funcionários, cortaram o benefício. Hoje, as 
bolsas patrocinadas pelos empregadores não 
voltaram ao patamar antigo, e giram em torno de 
5 0 % , segundo a Associação Nacional de MBA 
(Anamba). A diferença é que os colaboradores 
decidiram dividir os custos. 

De olho nesse mercado, as escolas de negócios 
passaram a ofertar cursos variados e com diferenças 
substanciais em relação aos oferecidos no exterior. É 
o que o conselheiro da Anamba Richard Lucht chama 
de "tropicalização dos critérios internacionais". Nos 
Estados Unidos, o aluno precisa ficar dois anos com 

dedicação quase exclusiva à universidade. No Brasil, 
como a maioria dos que optam por frequentar um 
curso de especialização trabalha, essa opção não 
seria viável. Criaram-se, então, modalidades flexíveis 
às necessidades do trabalhador brasileiro. 

Até os cursos full-time no Brasil, que exigem 
dedicação total dos alunos, começam a perder 
espaço para os de meio período e os blended, 
que misturam aulas presenciais e online. Na 
América Latina, 93% de todos os programas de 
MBA de 2011 são desses dois tipos de modelos. 
Eles apresentaram crescimento de 4 0 % no 
número de matriculados em 12 meses, enquanto 
os full-time tiveram retração de 4 2 % , segundo 
dados da Association of MBAs (Amba), que faz 
a acreditação de 198 escolas de negócios em 
70 países. Nas aulas online, a comunicação com 
o professor e colegas da turma é feita toda em 
ambiente virtual, mas por meio de ferramentas 
que a maioria das pessoas já conhece, como 
email, Facebook, Twitter, YouTube e Skype. 
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Text Box
Fonte: Você S/A: Informe publicitário educação continuada, São Paulo, ano 15, n. 11, p. 6-10, nov. 2012.
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