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Especial | Educação continuada

Ensino Escolas de negócios cruzam as fronteiras dos países tradicionais

Crescem as parcerias com
instituições estrangeiras

REGIS FILHO/VALOR

John Schulz, presidente da BBS: “Acordos com estrangeiras aumentaram por conta da demanda de alunos”

Jacilio Saraiva
Para o Valor, de São Paulo

Crescem as parcerias das esco-
las de negócios com instituições
estrangeiras. Os acordos incluem
módulos de estudo que valem
disciplinas em MBAs, intercâm-
bio de alunos e professores, coo-
peração e desenvolvimento de
projetos de pesquisa. Além de
países considerados mais tradi-
cionais na troca de experiências
acadêmicas, como os Estados
Unidos e integrantes da União
Europeia, há novas opções de
cursos na Índia, China, Rússia e
Coreia do Sul. Para especialistas,
os convênios ampliam a área de
conhecimento, o networking
profissional e as oportunidades
de emprego dos alunos.

A BBS Business School, com 250
alunos no Brasil, nasceu de uma
parceria com a University of Rich-
mond, nos Estados Unidos. “Esse
foi o primeiro passo para que a es-
cola iniciasse suas atividades em
2000, com um MBA executivo na
sede, em São Paulo”, diz John
Schulz, presidente da BBS. Hoje,
além de uma unidade própria em
Angola, tem acordos com a india-
na Jindal Global University e a Uni -
versitat Autònoma de Barcelona.

“Os acordos com as institui-
ções estrangeiras aumentaram
por conta da demanda dos alu-
nos, que querem agregar um di-
ferencial aos currículos, e pelo re-
conhecimento das universidades
credenciadas”, diz Schulz.

No caso da americana Rich-
mond, há intercâmbio dos alunos
de lá para a BBS. “Eles visitam o

Brasil como parte do trabalho de
conclusão do curso e prestam con-
sultoria gratuita para companhias
nacionais que querem exportar
para os Estados Unidos”. A escola
estuda novas parcerias com insti-
tuições da Europa e Ásia.

Para Álvaro Cyrino, vice-diretor
da Escola Brasileira de Administra-
ção Pública e de Empresas da Fun-
dação Getúlio Vargas (Ebape/FGV),
com 330 alunos, as alianças além-
fronteiras ajudam as instituições a
integrar um grupo de elite mun-
dial, na área da educação. O núme-
ro de acordos da Ebape passou de
26, em 2010, para 50 parcerias, em
2013. A lista inclui a Copenhagen
Business School, na Dinamarca, e a
americana Cornell University. Em
2014, a meta é expandir os módu-
los internacionais dos mestrados
profissionais.

Na Fundação Dom Cabral
(FDC), dos 35 mil executivos capa-
citados em 2012, mais de 1,4 mil
participaram de ações em outros
países, segundo Roberto Sagot, di-
retor de relações internacionais.
“Cerca de 10% do faturamento vem
de programas estrangeiros”.

Atualmente, a FDC mantém
cooperação com 15 escolas no
exterior. O primeiro compromis-
so foi assinado em 1976, mesmo
ano de fundação da instituição.
Mas há alianças que datam da dé-
cada de 1990, com a escola fran-
cesa de negócios Insead e com a
Kellog g, nos Estados Unidos. En-
tre os mais recentes estão trata-
dos com a Esan, no Peru, e a vene-
zuelana Iesa, que vão integrar
uma rede de cooperação entre
escolas latino-americanas, idea-
lizada pela FDC.

Para Fernando Augusto Trevi-
san, diretor da Tr e v i s a n Escola de
Negócios, com três mil alunos,
um dos objetivos nos próximos
meses é desenvolver conexões
com instituições de língua espa-
nhola na América Latina, como
alternativa às opções na Europa e
Estados Unidos.

Com 36 convênios e prestes a
finalizar a assinatura de mais
quatro, o Ibmec manda alunos
para países como Canadá, Ho-
landa e Israel. “Em 2010, tínha-
mos apenas 26 acordos com esta-
belecimentos de fora”, diz Fer-
nando Schuler, diretor-geral do
Ibmec-Rio de Janeiro. O último
contrato foi firmado no mês pas-
sado, com a The Hebrew Univer-
s i t y, de Jerusalém. O plano do Ib-
mec é atingir 50 convênios até o
final de 2013.

Para estudantes,
curso no exterior
melhora decisões
De São Paulo

Estudantes que já fizeram cur-
sos no exterior afirmam que a ex-
periência ganha peso importan-
te durante entrevistas de empre-
go e tomadas de decisão no dia a
dia de trabalho. No ano passado,
Daniel de Lima, 22 anos, aluno da
Escola de Economia de São Paulo
da Fundação Getúlio Vargas
(EESP-FGV), estudou durante
quatro meses na Northwestern
U n i v e r s i t y, em Evanston, Chica-
go. Graças ao acordo entre as
duas instituições, não precisou
pagar pelas aulas.

“Gastei cerca de R$ 11 mil com
passagens aéreas, hospedagem,
seguro e alimentação”, diz Lima,
estagiário em uma gestora de re-
cursos. “Queria conhecer mais
outras áreas que conversam com
a economia, como a sociologia”.

Para ele, a temporada no exte-
rior permitiu conhecer os melho-
res professores que fazem pes-
quisas na área, além da oportuni-
dade de estudar em uma univer-
sidade com alunos de todo o
mundo. “A viagem ampliou meu
conhecimento de economia e
abriu portas em entrevistas. Os
entrevistadores sempre querem
saber sobre o intercâmbio”. O
plano agora é fazer uma pós-gra-
duação nos Estados Unidos.

Para a analista de crédito Julia-
na Molina Martins da Fonseca, de
25 anos, a experiência em uma
universidade estrangeira já a aju-
dou em reuniões de negócios.
“Muitos dos cases estudados, de
empresas visitadas durante a via-
gem, me vêm à cabeça quando

preciso tomar uma decisão im-
portante no escritório”, diz.

Aluna do MBA Executivo da BBS
Business School, Juliana fez um
módulo internacional, de 30 ho-
ras, sobre gestão de empresas, na
Universitat Autònoma de Barcelo-
na, em setembro de 2012. Gradua-
da em administração, deve finali-
zar o MBA em outubro de 2014.

“Na Espanha, além das aulas e
palestras que aconteciam durante
a semana, visitávamos uma em-
presa por dia, o que complementa-
va o conteúdo teórico”, diz. “É im-
portante saber que ferramentas
são aplicadas em companhias eu-
ropeias que se tornaram exemplos
de sucesso”. O investimento no
curso foi de 1,3 mil euros, além de
passagens e hospedagem.

Segundo Fernando Schuler, di-
retor do Ibmec-Rio de Janeiro,
passagens em instituições estran-
geiras representam uma comple-
mentação importante no apren-
dizado e na experiência universi-
tária. “O contato com outros paí-
ses, inclusive com a cultura aca-
dêmica, é enriquecedor para o es-
tudante e contribui para a forma-
ção de uma visão mais crítica”.

Para o especialista, cada vez
mais companhias, em vários seto-
res, perseguem a expansão geo-
gráfica. “As instituições de ensino
também devem seguir essa voca-
ç ã o”. Segundo Schuler, há equilí-
brio entre a procura por cursos
nacionais e escolas no exterior.
“Temos mais estudantes estran-
geiros no Ibmec-Rio do que alu-
nos nossos lá fora” Há 56 visitan-
tes na unidade carioca e 35 brasi-
leiros em outros países. (JS)

Queremos o caminho
que ninguémusou, porque
ele geralmente leva aonde

ninguém foi. Queremos
perguntasmelhores, porque
é delas que nascem asmelhores

respostas. Queremos tentar,
tentar e tentar. E quando já estiver

bomqueremos tentar umpoucomais.
Queremos pessoas que pensem

comodonos, para que se sintam
donas dos resultados. Queremos

os inconformados, os inquietos,
os indignados. Queremos

os impacientes e os inventivos.
Queremos aqueles com

vontade demudar omundo.
Não queremos você

apenas por achar que você
tem a nossa cara.

Queremos ter umpouco
da sua também.

www.itau.com.br/carreira

Queremos você.

Programa Trainee

Itaú Unibanco 2014.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14, 15 e 16 jun. 2013, Especial: Educação continuada, p. F3.




