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A explosão dos cursos de MBA no Brasil - entre 1987
e 2004, a pós-graduação cresceu 136% no País, sal-
tou de 815 cursos em 1987 para os atuais l 925 e
seus 122 mil alunos — teve como conseqüência a mu-

dança de perfil e de procura dos candidatos locais. Diante
de tanta oferta, os estudantes que antes buscavam cursos
no exterior resolveram ficar no País e disputar vagas em
escolas como o IBMEC, Fundação Getúlio Vargas e Fun-
dação Dom Cabral, de Minas Gerais. Quem se ressentiu
com essa mudança de rota foram as universidades estran-
geiras, que decidiram desembarcar por aqui em busca dos
seus potenciais clientes. Um bom curso de MBA numa
universidade de primeira linha pode sair por até US$ 100
mil. Poucas são as instituições dispostas a abrir mão des-
sa receita. Na última edição do evento The MBA Tour,
que passou pelo País há duas semanas e trouxe represen-
tantes de escolas como Oxford, na Inglaterra, e Berkeley,
nos Estados Unidos, ex-alunos e palestrantes tentavam
convencer esses possíveis "clientes" dos benefícios que
uma experiência internacional pode trazer para a carrei-
ra. Há casos de universidades que criaram pacotes pró-
prios para caber no bolso brasileiro. Foi o caso da Hult In-
ternational Business School, que apresentou um MBA de
US$ 14 mil, enquanto os mais baratos não saem por me-
nos de US$ 38 mil fora as despesas convencionais, como
moradia e alimentação. Não é à toa, já que 25% dos alunos
da Hult são de origem latina. Dos profissionais que saem
da América Sul, 70% têm o Brasil como terra natal. "A
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BORRONI, DO IBMEC
"Os cursos no

Brasil estão cada
dia melhores"

qualidade dos cur-
sos nacionais e a ex-
periência adquirida
para o mercado bra-
sileiro têm pesado
na hora da decisão",
conta Lucca Borroni, coordenador ge-
ral do IBMEC São Paulo. "Nossos alu-
nos são beneficiados com a oportunida-
de de fazer intercâmbio com escolas do
exterior", complementa Tharcísio San-
tos, diretor de MBA da Fundação Ar-
mando Álvares Penteado.

Há dez anos, Japão, Taiwan, Ve-
nezuela, Brasil e Argentina esta-
vam entre os maiores mercados
para estudo no exterior. Hoje,
China e índia tomam ã frente e li-
deram no número de profissio-
nais em especialização. Não é
para menos, já que os dois países estão
entre as potências econômicas que
mais se desenvolveram nos últimos
anos. De acordo com Liz Reisberg, di-
retora da feira The MBA Tour, a expe-
riência internacional é importante
para os brasileiros porque os incentiva
a serem mais competitivos e a preza-
rem mais pelo cumprimento de crono-
grama e compromissos. "Essas são
qualidades essenciais a um bom profis-
sional e o brasileiro
tem um pouco de di-
ficuldade em lidar
com elas", conta.

Exemplos de pro-
fissionais bem suce-
didos não faltaram g
durante a feira para
justificar a tentativa
de atrair novos estu-

BIAGIOTTI:
Especialização na

Itália e emprego em
multinacional

dantes. Em salas separadas, rodas de
debate roubavam a atenção dos visi-
tantes. Luiz Fernando Biagiotti, de 37
anos, era um desses casos de sucesso.
Gerente de marketing de uma grande
empresa de tecnologia, ele narrava aos
candidatos como
conquistou o posto
depois de passar
por uma especiali-
zação na Universi-
dade Bocconi, na
Itália. Segundo ele,
os latino-america-
nos levam vanta-
gem por chegarem
às salas de aula com
bagagem profissio-
nal superior. "Tra-
balho na área desde
a faculdade. Os europeus, por exemplo,
demoram a se formar e se dedicam in-
teiramente aos estudos", explica Bia-
giotti. "A experiência no exterior te
deixa mais produtivo", diz.

ENTREVISTA

Com a proposta de esclarecer dúvidas
sobre os cursos de especialização, a fei-

ra The MBA Tour atraiu 500 profissionais bra-
sileiros em sua passagem por aqui há duas
semanas. A diretora do evento Liz Reisberg
conta, na entrevista a seguir, como os brasi-
leiros são vistos pelas grandes universi-
dades e o que colocou o País na rota da feira

A valorização do real teve influência
na procura pelos cursos no exterior?
A procura desse cursos pelos brasileiros so-
freu Queda nos últimos dois anos. O valor do
Real tem alguma influência, mas não é só isso
que conta. Quando o Real estava próximo do
um para um com o Dólar e o Euro, fazer MBA
no exterior parecia mais acessível. Quando
essa primeira grande desvalorização aconte-
ceu, houve um grande impacto no número de
brasileiros indo para fora. Mas agora as flutua-

ções não re-
p resentam
muita influên-
cia. É simples-
mente muito
caro viajar.

Como as gran-
des universi-
dades viram
no Brasil um
m e r c a d o
para o MBA?
Diversidade na

sala de aula se tornou parte fundamental de
um programa internacional de MBA. Os cur-
sos exigem dos estudantes trabalhos em gru-
pos multinacionais e domínio sobre os desa-
fios da colaboração intercultural. O Brasil tem
uma importante posição econômica frente ao
mercado global e essa é uma perspectiva
que todas as instituições de ensino interna-
cional querem englobar.

Como o brasileiro é visto dentro des-
sas universidades?
As universidades internacionais realmente
amam os estudantes brasileiros. Talvez por
causa da grande diversidade cultural, os bra-
sileiros se sintam confortáveis em um progra-
ma de MBA com pessoas de todas as partes
do mundo. Tendem a ser descontraídos e se
integram com facilidade. Essas características
ajudam a criar pontes com as demais culturas
e ajudam a atrair as pessoas para perto.
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R ecife, quarta-feira, dia 20 de outu-
bro, 18h30, no horário de verão.
Os 12 alunos da turma de MBA

em Gestão, Planejamento e Marketing
Digital entram em sala e esperam o
professor, que chega em seguida. A
aula transcorre normalmente. Per-
guntas são feitas, dúvidas são esclare-
cidas e ao final todos se despedem. A
única diferença dessa turma para ou-
tras de MBA do País é que os alunos
pernambucanos estão separados por
uma distância de 2.643 quilômetros do
professor, que mora em São Paulo, e
outros milhares de quilômetros do res-
tante dos colegas que moram em ou-
tras 11 cidades. Telões de alta resolu-
ção e conexões de alta velocidade à
rede fazem a ligação entre todos os
pontos do MBA, organizado pela Rede
Educartis, a empresa de tecnologia I-
Groups e Fundação de Comércio
Álvares Penteado. Essa modalidade
de ensino, reconhecida pelo Ministério
da Educação, tem permitido que pro-
fissionais interessados em cursos de

pós-graduação
pe rmaneçam
em suas cidades
e tenham acesso
a aulas de alto
nível com pro-
fessores de
grandes centros
como São Paulo. "Não existe diferen-
ça se aprendizado", afirma Aparecida
Lacerda, diretora da Rede Educartis.
A duração do MBA da Educartis é de
14 meses e a mensalidade custa R$
560. Nessa primeira experiência, Apa-
recida Lacerda diz que foram feitos al-
guns ajustes de didática, em particular
na forma como os professores se rela-
cionam com os alunos em função da
existência de classes separadas. "A
experiência está se mostrando bem in-
teressante", afirma Bruno Queiroz, di-
retor da Cartello-W3, de Recife, e um
dos alunos do MBA. Há outras insti-
tuições de reconhecida competência
nessa área, como a Fundação Getúlio
Vargas. O modelo da FGV é mais so-

REDE EDUCARTIS, SÃO PAULO:
Troca de experiências com alunos

de outras regiões sem sair de casa

fisticado. O MBA é feito em conjun-
to por alunos de cinco países: Ho-
landa, México, EUA, China e Brasil.
As aulas acontecem por videoconferên-
cia e às vezes é preciso reunir o grupo
brasileiro de madrugada em função do
fuso horário. A cada 3 meses os alunos
se encontram em um país para aulas
presenciais. A FGV também possui
uma versão nacional, o One MBA, que
usa intensivamente a internet. Em três
versões - para médicos, empresários e
executivos - o curso usa a rede para
atingir alunos em todo o Brasil.

NÃO EXISTE NENHUMA DIFERENÇA NO APRENDIZADO
Aparecida Lacerda, diretora da Educartis



Além de conhecimento, o curso de MBA pode tra-
zer relacionamentos essenciais para a carreira

Amaior lição aprendida pelo diretor
da empresa de tecnologia Diveo,
Paulo Fogetti, não está em ne-

nhum manual de administração e mui-
to menos nos livros dos cursos de
MBA. Há dez anos quando entrou pela
primeira vez na sala de aula e encon-
trou os colegas de turma, ele descobriu

que o aperfeiçoamento profissional
que buscava tinha de estar acompa-
nhado de outra variável: relaciona-
mento, mais conhecido no mundo cor-
porativo pela expressão inglesa net-
working. "É um ativo que você leva
para o resto da vida", diz o executivo.
Nesse caso, ele manteve as boas rela-

ções e ainda encontra alguns colegas
de turma. Numa dessas conversas, Fo-
getti realizou um antigo desejo. Ele re-
comprou para o pai um posto de gaso-
lina que havia sido vendido pela famí-
lia. Um ex-colega de MBA, que traba-
lhava na Shell, ajudou o diretor da Di-
veo na operação e na busca por finan-
ciamentos. "Sem o MBA esse sonho
não teria se concretizado", diz.

Há muitas histórias semelhantes de
gente que se conheceu numa pós ou no
MBA. "Em poucos ambientes o po-
der do relacionamento é tão gran-
de", afirma Eduardo Bom Ângelo,
presidente da Brasilprev, a seguradora
do Banco do Brasil. Como os alunos
que freqüentam esses cursos são em
quase sua totalidade executivos e diri-
gentes de grandes empresas a troca de

FOGETTI, DA DIVEO :
Convivência com outros profissionais
ajudou na realização de um sonho

experiência cotidiana pode se revelar
numa oferta de emprego ou na reali-
zação de um negócio envolvendo duas
ou mais companhias. É o caso do ge-
rente de vendas da empresa america-
na UL, Péricles Arilho. Ele está bem
próximo de concluir seu MBA Execu-
tivo no IBMEC. Desde que entrou em
sala, em 2004, ele recebeu cinco ofer-
tas de trabalho e contratou um colega
de turma para a sua companhia. "Já
planejamos manter o grupo ativo
após a conclusão do curso", diz Arilho.
O networking é uma característica
que acompanha os alunos de MBA em
todo o planeta. Essa ciência é mais so-
fisticada nos Estados Unidos onde é
muito comum que os grupos de sala
de aula se transformem em parceiros
de negócios fora da faculdade. "Já fiz
muitos negócios com os meus ex-cole-
gas de turma", diz o diretor da Na-
tionSoft, Sérgio Cavalcanti, que fez
no inicio dos anos 90 um MBA na uni-
versidade americana de Stanford.

É UM ATIVO QUE VOCÊ LEVA PARA O RESTO DA VIDA
Paulo Fogetti, diretor da Diveo



De Medicina Chinesa à
Vinhos, já existe pós-
graduação para tudo

O Centro Universitário Senac, em
São Paulo, descobriu um nicho na
área de pós-graduação. Em lugar

de montar cursos de MBA e especiali-
zações em áreas já concorridas, o Senac
resolveu apostar em assuntos em moda
no mercado e que não entram na lista
de outras faculdades. "Um das fun-
ções das instituições de ensino é
formalizar o conhecimento que
existe na sociedade. Sem qual-
quer tipo de preconceito", diz Ro-
gério Massaro, reitor do Senac. Dian-
te desse raciocínio a instituição lançou
pós-graduações nas áreas de enologia,

movelaria, medicina tradicional chinesa
e, por último, jogos para computador.
"Existe uma demanda reprimida por
conhecimento e uma das nossas obriga-
ções é atendê-la", afirma Massaro. Com
a autorização do Ministério da Educa-
ção os cursos diferenciados estão
atraindo profissionais que buscam espe-
cialização fora da sua área de atuação e
até gente que pretende mudar de ativi-
dade profissional. "É preciso distinguir
cursos de especialização e MBA's que
preparam executivos para gerenciar
grandes empresas", afirma Luca Borro-
ni Biancastelli, presidente da Associa-

ção Nacional de MBA's. Essa interpre-
tação sobre o que é útil para a vida pro-
fissional é uma discussão que não afu-
genta os alunos dos cursos tradicionais.
E o caso da arquieta Flávia Knoploch.
Aos 31 anos, ele resolveu mudar de pro-
fissão e se dedicar ao mercado de moda.
Para organizar uma estréia à altura ela
fez alguns cursos rápidos e, por último,
cursa um MBA de Moda, na faculdade
paulista Anhembi Morunbi. "É impor-
tante ter essa visão de negócios", diz.
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O mercado de pós-gra-
duação brasileiro ga-
nhou uma nova mo-

dalidade: o Pós MBA. São
módulos de menor dura-
ção do que o MBA tradi-
cional que têm como ob-
jetivo reciclar, atualizar
ou aprofundar o currículo
dos alunos. Faculdades
como Fundação Dom Ca-
bral, em Minas Gerais,
IBMEC e FAAP, em São
Paulo, já oferecem aos
seus ex-alunos a oportu-
nidade de continuar os
estudos direcionando os
assuntos para a área de
interesse. O formato
desses cursos não é pa-
dronizado e varia de
acordo com a institui-
ção. Na Fundação Dom
Cabral, por exemplo,
essa modalidade de ensi-
no existe desde 2002 e
tem dois focos. Um deles
visa profissionais da área
de marketing interessa-
dos em aprofundar os
conceitos básicos e a tro-
ca de vivências obtidos
com a carga horária do
MBA. O outro tem por
objetivo ajudar os alunos
a lidar com a liderança
pessoal. "Durante o
MBA é estimulada a re-
lação do profissional com
sua equipe. Nesse curso
ele aprende a entender a
liderança no âmbito do
desenvolvimento pes-
soal", explica Aldemir
Drummond, coordenador
de Pós MBA da Fundação Dom
Cabral. Tanto um quanto outro
têm duração de uma semana em
sistema intensivo e são inteira-
mente ministrados por professo-

Depois da pós-graduação, chega a
hora de aprofundar o

conhecimento em áreas específicas.

res da universidade de Kellog, na
sede da instituição em Chicago,
nos Estados Unidos. A idéia do
curso é que o profissional aprofun-
de as disciplinas já aprendidas e

RECICLAGEM:
Aulas em período integral e
sistema intensivo para
atualização dos profissionais

adquira experiên-
cia internacio-

nal em uma
universida-
de de credi-
b i li d a d e
m u n d i a l .
" S o m o s

parceiros da
Kellog há 12

anos e fomos
pioneiros nessa ini-

ciativa", conta Drum-
mond. O curso, bancado
em sua maioria pela em-
presas aos seus funcioná-
rios, custa US$ 5,2 mil,
preço que já inclui uma
semana de hospedagem e
alimentação.

Na FAAP, os módulos
de reciclagem que serão
oferecidos a partir do ano
que vem, serão focados
no tema estratégia para
oferecer visões de negó-
cios diferentes e atualiza-
das. O pacote do curso
ainda não está definido,
mas já há convênios com
universidades dos Esta-
dos Unidos, Inglaterra,
França e Espanha para
que haja um sistema de
integração. No IBMEC
São Paulo, um curso in-
tensivo levará os candi-
datos a um hotel durante
uma semana onde serão
ministrados assuntos de
atualização por professo-
res de Harvard destinado
exclusivamente aos altos
executivos de empresas

instaladas no País. "Não será um
curso barato, mas a qualidade
será compensadora", diz Lucca
Borroni Biancastelli, coordenador
do IBMEC São Paulo
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