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Instituições de ensino oferecem certificados de MBA válidos no Brasil e no exterior 
 
Já é possível ter dois diplomas de países diferentes cursando apenas um MBA. O duplo diploma, 
que se tornou uma realidade há alguns anos na graduação, graças aos convênios entre 
universidades brasileiras e instituições estrangeiras, chega agora à pós-graduação. E começa a 
beneficiar executivos que não podem - ou não querem - cursar integralmente um MBA 
internacional, embora reconheçam a importância do status e da experiência globalizada no 
currículo. 
 
"Estava numa boa empresa, por isso não podia largar tudo para ficar dois anos fora", afirma 
Guilherme Montoro, diretor comercial e de marketing da área de Tecnologia da Informação da IT 
Mídia, que cursou um MBA na Universidade de São Paulo (USP) em 2001, com um módulo de 
estudos na França e aguarda a validação do diploma francês como Master. Montoro conta que seu 
salário triplicou depois do MBA, além de ter sido promovido a diretor - na época ocupava o cargo 
de gerente. 
 
O duplo diploma, no entanto, não é privilégio apenas da USP. Hoje, ele também é oferecido pela 
Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP) e a partir do próximo ano pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio (PUC-RJ). A complementação do MBA com um módulo na França, 
cursado em tempo integral durante quatro ou cinco semanas, começou a ser oferecida há três 
anos pela Faculdade de Economia e Administração da USP, a partir de um acordo firmado com a 
École Superieure des Affaires (ESA) da Universidade de Grenoble - que criou um programa de 
aulas específico para esses alunos. 
 
Até este ano, o diploma de MBA era concedido apenas pela USP, enquanto a universidade 
francesa conferia um documento de estudos aprofundados. As próximas turmas, porém, já devem 
obter o duplo diploma, com o título de Master outorgado tanto pela instituição francesa quanto 
pela brasileira. Os alunos que já fizeram o curso, como Guilherme Montoro, poderão pleitear a 
mesma diplomação. 
 
"O processo de mudança de validação está acontecendo agora", revela Fernando de Almeida, 
professor da USP e representante do Institut Franco-Bresilien D'Administration des Entreprises 
(IFBAE) no Brasil. Como todos os ajustes do currículo já foram feitos, o pro fessor dá a validação 
como certa. O MBA tornou-se mais denso para cumprir as exigências da reforma do ensino 
francês e a complementação na França terá duração de mais de cem horas, em ritmo intensivo. 
Os alunos ficarão pelo menos quatro semanas fora do Brasil. "Além do diploma internacional, 
existe uma grande valorização da vivência fora do país, especialmente na Europa", diz. 
 
A primeira turma a embarcar com a expectativa de trazer o duplo certificado na bagagem será a 
de comércio exterior, com viagem marcada para janeiro. Em abril, será a vez dos alunos de 
tecnologia da informática. No Instituto de Administração e Gerência (IAG) da PUC-RJ, a 
expectativa é tão grande em relação ao MBA com duplo diploma que já existem 30 alunos 
inscritos para a turma que vai embarcar para a França em 2006. "A novidade está atraindo muitos 
ex-alunos", conta Patrícia Tomei, coordenadora do projeto de intercâmbio com a França do IAG.  
 
Por trás da parceria com a França para viabilizar o MBA com duplo diploma está o IFBAE, lançado 
em Grenoble em 2001, com o objetivo de consolidar as relações universitárias e econômicas entre 
os dois países. Muitas subsidiárias de multinacionais francesas interessaram-se pelo intercâmbio 
firmado entre as instituições, tanto para poder matricular seus executivos brasileiros, que têm a 
oportunidade de se aprofundar na cultura de negócios francesa, como para expatriados que 
querem estudar no Brasil.  



"No Rio, há multinacionais francesas com programas para esses estrangeiros. É bom ter contato 
com brasileiros e não ficar isolado em guetos", diz Patrícia, da PUC- RJ e uma das conveniadas ao 
IFBAE. 
 
Por conta da estada no exterior, de um ou dois meses, o preço dos MBAs com duplo diploma são 
mais salgados do que os cursos brasileiros. O módulo na França, segundo Fernando de Almeida, 
da USP, sai em torno de 4 mil euros. Patrícia, da PUC, diz que o sobrepreço em relação ao MBA 
feito somente no Brasil será basicamente o custo do hotel na França. "Estamos falando de 
executivos, então não dá para colocar os alunos no campus da universidade estrangeira, como 
fazemos com a graduação", afirma. 
 
No caso da FGV, o duplo certificado exige uma temporada de um ano fora do país, tempo no qual 
o aluno se integra a uma turma no exterior com um currículo correspondente ao do curso 
brasileiro. Os acordos foram firmados há sete anos com duas instituições: a École Superieure des 
Hautes Etudes Commerciales (HEC), na França, e a Universidade do Texas, nos EUA. Após dois 
anos, os alunos adquirem o MBA da universidade estrangeira e o Mestrado Profissional em 
Administração. 
 
Em média, apenas dois ou três alunos têm embarcado para o exterior com a proposta do duplo 
diploma, conta Abraão Sicsu, coordenador do MPA da FGV. "O programa de intercâmbio é mais 
procurado, porque só exige um ou dois meses fora do país", explica Sicsu. Neste caso, a 
instituição estrangeira só concede um certificado de conclusão do módulo. 
 
Como no caso da USP e da PUC, a maioria dos alunos da FGV já está numa carreira executiva e 
teme abandoná-la por um período longo de tempo. Mas a experiência internacional é cada dia 
mais valorizada, principalmente agora que os cursos no exterior incluem visitas e palestras dentro 
das empresas, além de aulas com profissionais do mercado. "Hoje em dia os projetos são globais 
e ter contato com outras culturas de negócios é fundamental", diz Montoro, que além de ficar um 
mês na França fez módulos complementares em Barcelona e Londres. 
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