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Inegável constatação: o número de estrangeiros que vêm para o Brasil fazer uma pós-
graduação está cada vez maior. Dados do Ministério da Educação e Cultura referentes ao ano 
passado, segundo os quais o País recebeu 41% a mais de bolsistas do exterior do que em 
2011, num total de 1.576 alunos, comprovam o fato. 
 
Diretores de grandes instituições de ensino, algumas das quais incluídas nos melhores 
rankings internacionais, também endossam a afirmação: "Os estudantes que vêm ingressando 
no País para fazer estudos, sejam eles de curta ou de longa duração, são cada vez mais 
numerosos", atesta o professor Sérgio Pio Bernardes, diretor acadêmico internacional da ESPM 
(Escola Superior de Propaganda e Marketing). Para John Schulz, presidente da BBS Business 
School, "o fluxo de estrangeiros no mercado de trabalho brasileiro ainda é relativamente 
pequeno, mas não há dúvidas de que deve aumentar". 
 
Vários fatores explicam o fenômeno: mais do que os grandes eventos esportivos, como as 
Olimpíadas e a Copa do Mundo, ou mesmo as grandes obras pra exploração do petróleo do 
pré-sal, "a tendência se deve aos grandes investimentos e à presença de multinacionais 
instaladas no Brasil", avalia Bernardes, explicando que "a cidade de São Paulo é considerada, 
hoje, uma cidade globalizada". 
 
Além disso, no novo arranjo corporativo global pesa a geopolítica da oportunidade: 
"Portugueses que não encontram perspectivas em seu próprio país, vão para Angola; 
americanos vêm para o Brasil", resume Schulz. 
 
Cidade Maravilhosa 
 
Por conta disso, as estatísticas espelham, na ESPM, a mobilidade dos estudantes. "Entre 2004 
e 2012, registramos nos campi de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre um aumento do 
número de matrículas de alunos de fora da ordem de 400%", reporta o diretor da escola, 
apontando também outros indicadores, como um incremento do número de delegações 
estrangeiras. 
 
Na corrida pelas melhores escolas do Brasil, o Rio de Janeiro continua liderando o maior 
percentual de destino, indica o professor Pio Bernardes. 
 
De fato, uma maior visibilidade do País no exterior acabou convergindo para a Cidade 
Maravilhosa, onde os setores nos quais ela mais se destaca como óleo e gás - e um maior 
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conhecimento das características do mercado nacional se tornaram atrativos para os 
estrangeiros que escolhem o Brasil como destino para fazer um mestrado profissional. 
 
Na Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, por exemplo, o aumento do número de alunos 
estrangeiros matricula dos nos cursos de MBAs tem sido expressivo: mais de 60% nos últimos 
dois anos. "O foco dos programas, principalmente do MBA internacional, é traduzir para o 
expatriado o ambiente de negócios brasileiro", justifica Alvaro Bruno Cyrino, vice-diretor da 
EBAPE/FGV. 
 
Estrangeiros 
 
Para John Schulz, que também coordena na BBS Business School um grupo de ex-alunos que 
entrevistam candidatos para uma graduação na Yale, existe uma nova tendência de mercado 
que justifica uma presença cada vez maior de estrangeiros no Brasil: "Há quatro décadas, o 
multinacional típico era expatriado. A tendência era o brasileiro assumir as diretorias e depois 
a própria presidência da empresa. 
 
Hoje, como os quadros brasileiros se tornaram muito caros, as multinacionais estão trazendo 
gerentes médios para as suas filiais. São eles que vêm fazer um MBA no País, em busca de 
três valores, de acordo com a sua faixa etária: informação prática e networking, além do título 
em si". 
 

 
Aqui, o Brasil fez bem a lição de casa  
 
Para frequentar uma das melhores universidades por disciplina do mundo ou se matricular em 
um curso customizado de educação executiva de uma das principais escolas de negócios 
existentes, não é preciso ir até os Estados Unidos, onde Harvard, MIT e UC Berkeley 
despontam como as favoritas no ranking mundial de universidades. 
 
Aqui mesmo, no Brasil, a Fundação Dom Cabral ficou com a 16ª posição no ranking do jornal 
britânico Financial Times, que elege os melhores programas de educação executiva. A escola 
de negócios de Minas Gerais que, em 2011, chegou a desbancar a renomada Harvard Business 
School e ocupar o terceiro lugar do pódio, recuou oito posições em relação a 2012. Mesmo 
assim, ela segue como a melhor brasileira em matéria de educação executiva, segundo o FT: 
atrás dela vem o Insper, de São Paulo, na 36º colocação, registrando igualmente um 
retrocesso em relação a 2012, quando detinha o 29º lugar na lista dos melhores programas 
customizados. 
 
No ranking dos melhores programas abertos latino-americanos, a Dom Cabral também esta 
mais bem posicionada: detém a 23a posição, com um recuo de cinco pontos em relação ao 
período anterior. Depois dela, aparece o Insper em 38º lugar. 
 
Avaliação 
 
Ainda segundo a lista elaborada pelo jornal britânico, o suíço IMD foi escolhido como o melhor 
curso em matéria de programa aberto de educação executiva e a Duke Corporation Education, 
americana, levou o título de escola de negócios que oferece os melhores programas 
personalizados. Para elaborar este ranking, o Financial Times ouviu centenas de presidentes e 
diretores de empresas, que avaliaram os cursos executivos destas escolas nos quesitos 
"infraestrutura", "lógica de planejamento do programa" e "métodos de ensino". 
 
No ranking mundial de universidades por disciplinas QS-2013, a USP (Universidade de São 
Paulo) ficou entre as 50 melhores universidades do mundo em cinco disciplinas: agricultura e 
silvicultura (24a lugar), filosofia (41º), estatística e pesquisa operacional (41º), educação 
(45º) e comunicação e mídia (48º). A Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), por sua 
vez, ganhou a 19º posição com as disciplinas de agricultura e silvicultura. 
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As duas brasileiras dividiram o pódio com várias outras universidades onde se fala 
essencialmente o inglês. Entre elas, destacam-se Harvard, dez vezes em primeiro lugar, MIT, 
UC Berkeley, Oxford, Cambridge e Imperial College London. Para elaborar o ranking, foram 
ouvidos mais de 70 mil acadêmicos e empregadores. 
 
Opção pelo MBA 
 
Mas se tempo é dinheiro, uma pós-graduação é tempo, dinheiro e carreira: no Brasil ou fora 
dele, como não levar gato por lebre? Como fazer uma boa opção, sabendo que qualquer 
escolha indevida no grande caldeirão onde se acumulam, atualmente, mais de 9 mil formatos 
de cursos de especialização no País? 
 
Criado nos EUA há quase um século para proporcionar uma visão prática e aplicada da gestão 
de empresas por parte de professores, cuja principal característica é possuir experiência 
acumulada, o MBA, ou Masterin Business Administration, sempre visou formar líderes. "A 
capacitação para o exercício da liderança e do gerenciamento de uma organização se consolida 
nas escolas de negócios, por meio da realização de um curso de MBA", explica Roberto 
Fialkovits, professor da BBS Business School. Assim, os temas de que trata o curso são 
pertinentes a todo gestor: logística, contabilidade, produção em série. Com o tempo, po-rém, 
assuntos como marketing, tecnologia e gestão de talentos também ganharam importância, e, 
para alguns, a sigla se banalizou. 
 
Para escolher um bom MBA nos dias de hoje, ensina Fialkovits, "o aluno deve antes de mais 
nada aferir o quanto este curso contribuirá para a sua carreira". Para isso, é importante que 
ele tenha um plano pré-estabelecido, ou pelo menos uma boa ideia do caminho que quer 
trilhar e de onde pretende chegar profissionalmente, adverte o professor. 
 
Outro ponto importante: "Como quem busca um MBA são empreendedores e profissionais que 
ocupam posição de liderança e valorizam o conteúdo educacional alinhado com a vivência na 
prática, cabe à instituição de ensino incorporar esta dinâmica corporativa, com professores 
atuantes, que possam trazer e trocar experiências, explica Fialkovits, destacando o fato de o 
aluno precisar "conhecer bem o corpo docente e se informar se todos os professores são 
profissionais de mercado ou consultores experientes e ocupam posições de decisão nas 
empresas em que trabalham". Só assim, acredita Fialkovits, "ele terá em sala informações 
acerca de situações reais facilmente adaptadas à teoria". 
 
Outro ponto que agrega valor na escolha do curso, segundo o professor da BBS Business 
School, são as parcerias internacionais, "a oportunidade de o aluno acrescentar um diploma 
internacional ao seu MBA nacional". Mas, adverte ele, o pretendente deve avaliar bem se elas 
se adequam à sua disponibilidade de permanecer fora do País e, também, checar a qualidade 
dos programas e das universidades, lembrando que a escolha de uma entidade renomada no 
mercado "ajuda a dar um upgrade no curriculum, além de ser garantia de qualidade de 
ensino". 
 
Observar a quantidade de alunos por turma é, por fim, um aspecto a ser observado, na 
medida em que "turmas numerosas demandam muito do professor, limitando o acesso do 
aluno a questionamentos diretos".  
 
Fonte: Diário do Comércio, São Paulo, 1, 2 e 3 jun. 2013, Especial, p. 4. 
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