
o mesmo modo que o profissional brasileiro 
viaja para o exterior para aprender sobre a 
cultura da empresa matriz, os estrangeiros 

também passaram a frequentar os cursos de 
educação continuada no país para entender as 
idiossincrasias da cultura e economia local. Os cursos 
customizados para estrangeiros é uma ferramenta 
usada, principalmente por multinacionais, quando 
querem explicar aos seus executivos no exterior por 
que o Brasil se tornou a sexta economia do mundo. 

Nessas situações, os profissionais são 
convidados a passar um tempo no Brasil e cumprir 
uma carga horária, que pode durar de uma semana 
a um mês, sobre economia, cultura e negócios em 
setores específicos. As sessões acadêmicas são 
conduzidas por professores da própria instituição 
de ensino, palestras extracurriculares e visitas às 
instituições públicas e privadas condizentes com 
a pauta otimizada para o programa educacional. 

"As recentes notícias de que o país teve seu 
mercado consumidor mensurado como o oitavo 
maior no planeta fizeram com que o Brasil se 
transformasse num grande foco de atenção 
global", afirma Maurício Carvalho, consultor, 
conselheiro certificado pelo Instituto Brasileiro 
de Governança Corporativa (IBGC) e professor 
de uma renomada instituição de ensino que 
recebe turmas de estrangeiros em seus MBAs. 
Desde o ano passado, a escola de negócios vem 
oferecendo aulas para esse público cujos temas 
são: Ambiente Econômico Brasileiro; Questões 

Culturais nas Relações Comerciais; Estratégia de 
Negócios Sustentáveis; Ferramentas do Mercado 
Financeiro; Desafios do Marketing; E-Commerce 
e Social Media no Brasil; Pensamento Crítico e 
Mudança Organizacional e outros. 

Nesse programa, de quatro dias, os executivos 
realizam visitas a empresas, acompanham estudos 
de caso, vivenciam situações de desafios em oficinas 
interativas, ouvem opiniões de especialistas de 
diversos setores, com destaque para infraestrutura 
e oportunidade de negócios, e comparecem a 
eventos culturais no período da noite. A última 
turma, que veio da Espanha, estava interessada em 
compreender as características do comportamento 
empresarial e cultural do Brasil, assim como entender 
o papel do governo no processo de crescimento. 
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Text Box
Fonte: Você S/A: Informe publicitário educação continuada, São Paulo, ano 15, n. 11, p. 12, nov. 2012.




