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Mais tradicional em programas de mestrado e doutorado, o modelo sanduíche, em 
que parte da pós-graduação é cursada no exterior e parte no País, vem se 
consolidando nos MBAs. As principais instituições acadêmicas brasileiras estão 
oferecendo convênios com faculdades no exterior para inúmeras opções de 
especialização. Com custo mais acessível, o número de interessados vem crescendo 
gradativamente. A maioria dos alunos está em busca de uma experiência 
internacional e uma garantia de valorização no currículo. 
 
Na opinião da professora Janete Dias, coordenadora de gestão de carreiras da 
Faculdade de Informática e Administração Paulista (Fiap), a vivência internacional é 
um diferencial na carreira de qualquer profissional. Entretanto, para ser mais bem 
aproveitada, o executivo já deve ter um pouco de experiência na área escolhida.  
 
"Muitos candidatos estão buscando esta estratégia para reforçar o currículo. Uma 
pós-graduação realizada aqui e no exterior tem inúmeras vantagens, como o status 
atribuído a este tipo de certificado e a rede de contatos profissionais estabelecida 
durante o curso", enfatiza Janete. 
 
Experiência reflete-se na colocação no mercado 
 
Após ter passado por este tipo de especialização, o executivo Carl Douglas Oliveira 
tornou-se um exemplo de profissional bem colocado no mercado. Graduado em 
administração pela Fiap, Oliveira fez um MBA em controladoria na Universidade de 
São Paulo (USP), com extensão no exterior, na Euromed École de Management, em 
Marseille, sul da França. Para ele, que hoje trabalha no setor financeiro, a 
experiência foi enriquecedora, sob diversos pontos de vista.  
 
"O contato com outras culturas, especialmente de países desenvolvidos, foi 
bastante gratificante. Esta oportunidade me possibilitou o entendimento de outras 
formas de viver, pensar e administrar. Além disso, estabeleci vínculos com os 
colegas brasileiros participantes do programa e com os alunos e professores 
franceses. Participei de atividades em classe e visitei empresas de referência na 
região. Este tipo de experiência é cada vez mais valorizado no mercado", diz 
Oliveira. 
 
Segundo o executivo, os convênios facilitam o acesso à formação. "Os convênios 
entre as universidades barateiam o MBA, ao torná-lo mais acessível e eficiente do 
que um curso genérico na universidade estrangeira. Além disso, existe a 
possibilidade de se formatar o programa de acordo com as próprias necessidades", 
enfatiza o executivo. 
 
Muitas empresas acabam incentivando seus executivos a realizarem MBAs 
sanduíche. Algumas oferecem bolsas ou mesmo chegam a patrocinar integralmente 
o curso. Entretanto, este investimento não é garantia para se conquistar uma 
melhor colocação na companhia. A empresa espanhola Gás Natural está arcando 
com os custos do MBA de Paulo Emílio Maksoud, chefe de desenvolvimento de 
mercado da organização no Brasil.  
 
Segundo Maksoud, o investimento é um incentivo na sua carreira. "Trata-se de 
uma experiência nova na minha vida. Nunca tinha escutado falar sobre este tipo de 
MBA. A empresa está apostando em mim. A minha intenção é utilizar esta 
oportunidade para abrir novas possibilidades de inserção dentro da Gás Natural, 
principalmente nos nossos escritórios internacionais. Por mais que o futuro seja 
incerto, tenho certeza que esta especialização será positiva na carreira."  



 
O profissional é um dos alunos do IAG Management em Gestão Empresarial, MBA 
da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e está com viagem 
marcada para Grenoble, França, para este início de ano. Com o acordo firmado no 
início deste mês, entre o IAG a Universidade Pierre Mendes, Maksoud receberá dois 
diplomas após o curso: um equivalente ao módulo realizado no País e outro relativo 
ao módulo de Gestão Empresarial Internacional da universidade francesa, 
reconhecido em toda a União Européia. 
 
 
SERVIÇO IAG/PUC-Rio, 0xx-21-3114-1414 FGV/RJ, 0xx-21-2559-6000 USP, 0xx-
11-3091-3170  
 
Leia mais 
 
FGV envia 600 alunos para fora, anualmente 
 
A Fundação Getulio Vargas (FGV) também disputa esta fatia do mercado em 
ascensão. A Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas (Ebape) da 
FGV tem um núcleo de Relações Internacionais, focado em fechar parcerias com as 
maiores universidades do mundo. Todo ano, 600 alunos inscritos em MBAs da FGV 
são encaminhados para universidades no exterior.  
 
Os três programas mais procurados são: MBA Executivo Internacional, em Lisboa, 
Portugal, MBA em Gestão, Controladoria e Auditoria, na Califórnia, Estados Unidos, 
e MBA Executivo Internacional, em Ohio, também nos Estados Unidos. Alguns 
cursos da FGV têm a participação de professores estrangeiros nas suas salas de 
aula. No Master International Management, estão entre os palestrantes o estilista 
Calvin Klein e o presidente do Société Général, François Dossa. 
 
Antônio Freitas, diretor executivo do Instituto de Desenvolvimento Educacional da 
FGV, só vê benefícios nas experiências internacionais. "Vivenciar como funciona a 
educação em outro país é uma oportunidade única. A troca de valores e 
conhecimentos é infinita. A visão e a percepção global que se adquiri no exterior 
são enriquecedoras. Até a década de 80, era mais difícil, era necessário ter 
autorização para estudar fora. Sem contar que poucos alunos tinham oportunidade 
de pagar por um curso no exterior, devido ao alto preço. Agora, ficou mais 
acessível e os alunos estão sabendo aproveitar esta chance", ressalta o professor.  
 
A revista francesa Challenge publicou um estudo atribuindo aos brasileiros a 
característica de administradores globais, ou seja, aqueles executivos capazes de 
se adaptar a qualquer situação, sobretudo as adversas. Este perfil é valorizado hoje 
em dia. O espaço conquistado pelo Brasil neste mercado de trabalho global é 
visível.  
 
"Com esta boa imagem, as ofertas de MBAs sanduíches estão bem diversificadas. O 
preço não deve ser o único a ser levado em consideração na hora da escolha do 
curso. Pesquisar a qualidade do programa oferecido e o perfil da instituição são 
procedimentos fundamentais para que haja uma maior garantia de que o 
investimento irá realmente valer a pena", afirma Janete, coordenadora de gestão 
de carreiras da FIAP. 
 
Fonte: Jornal do Commércio, São Paulo, 27 jan. 2006, Carreiras,p. B-8. 


