
Latinos na 1ª divisão 
Diego Fonseca    
 
As melhores escolas da região atraem estudantes internacionais que querem se tornar 
empresários latino-americanos  
 
Yassine Latoundji não cabe em si de alegria. Francês de família africana, com apenas 22 anos, é 
aluno de intercâmbio da Reims Management School no MBA do Tec-Campus de Monterrey, no 
México. Escolheu o Tec convencido de que a afinidade cultural entre franceses e mexicanos — 
afinal, todos latinos — o permitiria conhecer mais sobre os negócios latino-americanos.  
 
Ao comparar rankings, Latoundji decidiu passar um ano na Reims, em Monterrey. Satisfeito, além 
de estudar administração no México, Latoundji pôde desenvolver sua outra paixão, a arte. Em 
julho, ele expôs 15 pinturas de belas mulheres africanas na mostra Regards de Femmes, no lobby 
do Tec. "O Tec preencheu todas as minhas expectativas acadêmicas, mas finanças não é a única 
coisa que me completa", diz.  
 
Como Latoundji, cerca de 150 alunos estrangeiros cursaram ou cursam o MBA do Tec no último 
ano. A maioria deles — ao contrário do que se poderia imaginar — não é latino-americano. É o 
magnetismo do management latino-americano, que traz europeus, norte-americanos e 
canadenses para conhecer a cultura regional de gerenciamento de empresas. Experiência 
altamente valorizada pelo mercado.  
 
O fenômeno não é exclusivo do Tec Monterrey, com o MBA líder do ranking regional. Outras das 
melhores escolas também seduzem os estudantes "estrangeiros" com os intercâmbios que 
oferece. As chilenas Universidade Católica, Adolfo Ibáñez e Universidade do Chile, e a brasileira 
Fundação Getúlio Vargas, já entraram no radar global do ensino de negócios.  
 
A Católica do Chile inclui uma semana obrigatória na UCLA; a Adolfo Ibáñez trabalha com projetos 
de consultoria entre seus alunos e os da Wharton; a FGV e o Tec dividem o OneMBA com a 
universidade de North Carolina, a Rotterdam School of Management e a The Chinese University of 
Hong Kong.  
 
O mérito é das escolas latino-americanas, que globalizaram o ensino de negócios regional. Por 
meio de credenciais como a AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) 
ou a européia EFMD, duplas titulações, intercâmbios e parcerias, as latinas estão mais próximas 
do mapa das escolas do primeiro mundo.  
 
O que busca um estrangeiro em terras latinas? "É uma imersão total em uma cultura diferente", 
diz Enrique Ostalé, decano da chilena Universidade Adolfo Ibáñez (UAI).  
 
Os benefícios? Nas palavras do francês Guillaume Woestelandt, de 23 anos, aluno do Tec: "Egade 
é uma escola mais global que Harvard. Oferece cursos para entender um país emergente, 
preparando-nos para trabalhar em qualquer parte do mundo."  
 
O texano Matt Young, de 27 anos, chegou a Monterrey para tirar vantagem da relação estreita 
entre o México e os Estados Unidos. "No meu país, todas as empresas dirigem suas mensagens ao 
mercado latino, e estudar aqui me dá vantagens competitivas", diz. Resultado: após sua dupla 
titulação no Tec — vinha de Pepperdina — foi trabalhar na Cemex, a poderosa companhia de 
cimentos mexicana.  
 
Perto do primeiro mundo  
 
O sueco Nicolas Ter Wisscha, de 30 anos, que já estudou e trabalhou na Espanha e na América 
Latina, decidiu-se pela chilena Adolfo Ibáñez. "O Chile é uma economia liberal e aberta, um bom 



ponto de partida para fazer negócios na região e no mundo, especialmente agora com o tratado 
de livre comércio com a União Européia", diz.  
 
Segundo nossa pesquisa, os executivos mexicanos e chilenos são os que mais recomendam 
estudar negócios em seus respectivos países. Apesar de o Brasil ser um dos mercados que 
despertam maior interesse entre os estrangeiros, pelo seu potencial, o certo é que, salvo 
honrosas exceções, não são muitos os estudantes do primeiro mundo que se aventuram a estudar 
em suas escolas.  
 
O valor relativo dos programas — a relação preço/qualidade — é forte razão para os estudantes 
do primeiro mundo decidirem pelos melhores MBAs latino-americanos. "Economicamente é muito 
vantajoso e dá a possibilidade de viver em outro país", diz o norueguês Hakon Hanisch, de 25 
anos.  
 
Embora as coisas não mudem muito na América Latina, para os estudantes do primeiro mundo a 
região mantém seu atrativo. Em síntese, é um dos melhores laboratórios de negócios onde o 
management desenvolve-se em meio a uma incerteza permanente. Neste caso, a instabilidade é 
uma vantagem competitiva.  
 
Enquanto isso, as escolas latino-americanas continuarão competindo para globalizar o ensino 
regional de negócios. Alonso Gómez, decano do Tec, diz: "Aos europeus não interessam Santiago 
ou Buenos Aires porque são de perfil europeu, mas Monterrey e o eixo Rio-São Paulo, sim". 
Também olha para a Ásia, onde conversou com três escolas japonesas e fechou acordos na 
Austrália, na China e em Singapura.  
 
O Tec de Monterrey convida executivos de empresas japonesas no México, como a Sony, a 
conhecer seu Executive MBA para que se tornem seus promotores informais. "Abriremos o leque, 
buscaremos sócios e criaremos opções", diz Gómez. É uma boa notícia para os alunos do Tec e 
bom exemplo para outras escolas, já que o MBA do Tec será cada vez mais completo.  
 
O convite dos executivos  
 
AS ESCOLAS DE NEGÓCIOS DE SEU PAÍS OFERECEM UM PROGRAMA ATRATIVO PARA 
ESTUDANTES DE OUTRAS REGIÕES DO MUNDO?  
 
Não. Há escolas mais adequadas em outros países - 29%  
 
Só recomendaria fazer intercâmbios no país - 17%  
 
Sim - 54%  
 
Sim  
 
México - 66%  
 
Chile - 55%  
 
Não  
 
América Central - 58%  
 
Colômbia - 47%  
 
Peru - 45%  
 



Só recomendaria fazer intercâmbios no país  
 
Argentina - 34%  
 
Fonte: pesquisa executivos, AméricaEconomia Intelligence. Respostas múltiplas.  
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