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Na noite de sua formatura no curso de MBA, o indiano Vijai Asrani convocou toda a família 
para o jantar de confraternização na sede do IESE, em Barcelona. Vieram de Bombaim o pai, a 
mãe, a irmã e seu noivo. Em meio a outras dezenas de famílias da Espanha, Alemanha, 
França, Estados Unidos, Rússia, representando 205 alunos de quase 50 nacionalidades, os 
Asrani se destacavam. Tanto pelos saris, traje típico indiano, quanto pela careta que faziam 
para cada prato servido no suntuoso jantar. Vegetarianos e acostumados a comidas bem 
condimentadas, eles estavam achando tudo muito sem graça. Os sofisticados "pescados" e 
legumes catalães para eles, simplesmente, não tinham sabor. Foi assim até que alguém surgiu 
com uma garrafinha de um poderoso tabasco mexicano. Pronto, os Asrani começaram a comer 
com gosto.  
 
Na era da globalização, a oportunidade de convívio com alunos de culturas distintas é um dos 
atrativos mais propagados entres os melhores cursos de MBA do mundo. No IESE, escola de 
negócios da Universidade de Navarra, na Espanha - primeira colocada no ranking mundial dos 
MBAs da revista "Economist" e 4º melhor do mundo e 2º da Europa pelo "Financial Times"-, 
onde 75% dos estudantes são estrangeiros, o resultado desse mix entre povos tão distantes 
fica evidente. Se a senhora de burca parecia tímida na festa espanhola dos formandos, as 
alemãs comemoravam animadas no melhor estilo catalão.  
 
"Queremos ajudar a construir pontes entre os países e desenvolver a capacidade desses 
alunos de entender e respeitar a cultura dos outros", diz o reitor Jordi Canals. "Os empresários 
precisam saber que o mundo não é só global, mas diverso". Os futuros líderes formados no 
MBA full time (com dois anos de duração) do IESE - o primeiro a oferecer esse formato de 
curso na Europa em 1964-, terão que lidar com novas realidades logo após a formatura. Cada 
um recebeu, em média, 2,5 ofertas de emprego para trabalhar em grandes companhias nos 
mais variados cantos do planeta.   
 
Vijai Asrani, por exemplo, tem propostas para voltar para a Índia ou ficar na unidade 
espanhola da Johnson & Johnson. A brasileira Taciana Fonseca optou por seguir para a Nestlé 
na Suíça. "Já estou vendo meu visto de trabalho", diz. No geral, os alunos ganharão salários 
em torno de 85,7 mil euros por ano. Um belo empurrão para quem está com 27 anos (média 
etária dos estudantes) e tem apenas entre 4 e 5 anos de experiência no mercado. "Eles 
querem ser líderes, têm atitude, não é uma questão de idade", defende o diretor do curso de 
MBA, Francisco Iniesta.  
 
A safra de estudantes de 2006 é bem mais comedida do que a de seus predecessores de anos 
atrás. Disputados a tapas pelos bancos de investimento e consultorias nos campus das 
melhores escolas de negócio do mundo, sobressaía-lhes uma certa arrogância, lembra o 
professor. Este ano, as ofertas voltaram a pipocar, mas agora os alunos sabem que nem tudo 
são flores. O cenário melhorou em relação aos últimos três anos mas pode mudar. "Nesse 
momento, eles avaliam o que é melhor para a carreira e não ficam enrolando as companhias 
interessadas neles", diz Iniesta.  
 
"As empresas vão atrás dos alunos em todas as melhores escolas de negócios da Europa e 
Estados Unidos, a competição é grande e nem toda oferta vira trabalho", pondera o carioca 
Felipe Gadelha, 27 anos, aluno do primeiro ano do MBA no IESE. É preciso lembrar também 
que quem chega a uma escola de primeira linha fez um investimento alto. O custo por 19 
meses de curso chega a 79,6 mil euros, incluindo despesas com alimentação e moradia. "Com 
esse dinheiro poderia ter comprado um apartamento", diz o cearence Nortpool Furlani Junior, 
34 anos, colega de Felipe, que trabalhou por sete anos na Coca-Cola no Rio de Janeiro.  
 
As empresas onde os estudantes trabalhavam antes do curso nem sempre se interessam em 
bancá-los. "Se ela me patrocinasse isso poderia comprometer as minhas oportunidades, 
melhor é poder escolher", diz outro brasileiro Wesley Frederico Rios, 29 anos, também do 
primeiro ano do MBA. Na hora "h", as famílias também ajudam, mas boa parte dos estudantes 



economizou para a grande empreitada desde o primeiro dia de trabalho. "É uma escolha muito 
pessoal", diz a brasileira, Carolina Estefam Nahuz, 29 anos.  
 
Mas quem opta por um MBA espera dar um "up grade" na carreira. E, investir numa escola top 
aumenta as chances disso acontecer. "Daqui a dez anos essa rede de contatos internacional 
ainda estará rendendo frutos", acredita o curitibano Gustavo Ferroni Ferreira, 29 anos. O IESE 
tem 27 mil ex-alunos espalhados por 99 países. No Brasil, são 175.  
 
A rede de ex-alunos do IESE é tão poderosa que irá bancar 21 milhões de euros dos 40 
milhões de euros que estão sendo investidos no novo prédio da escola em Barcelona. O 
campus terá 13 mil metros quadrados de área construída, com auditório para 400 pessoas, 6 
salas de reuniões para 80 pessoas, 36 salas de trabalho e 60 escritórios. Sua inauguração está 
prevista para o segundo semestre deste ano. Ele deverá dobrar a capacidade do IESE nos 
próximos dez anos, segundo o reitor Jordi Canals.  
 
Além de incrementar suas operações na Espanha, a escola também vem investindo no 
exterior. Em 2005, criou programas na Polônia, Índia e Estados Unidos. Também tem planos 
de aumentar sua participação no Brasil (ver matéria ao lado). O IESE, em 40 anos de 
existência, associou-se a escolas de negócios em 12 países.  
 
Uma das características que sempre diferenciou o curso do IESE de outras escolas européias e 
americanas é que seu MBA é bilíngüe. Foi o primeiro no mundo a oferecer essa opção aos 
alunos em 1980. Os estudantes podem ainda aperfeiçoar o espanhol em aulas particulares 
intensivas antes do curso, benefício que também é subsidiado aos familiares do aluno. A 
metodologia de ensino segue os passos de Harvard e é baseada em estudos de casos. 
"Optamos pelo IESE porque ele é forte em administração geral e empreendedorismo", dizem 
os alunos brasileiros.  
 
Para apoiar as iniciativas dos alunos interessados em abrir novos negócios a escola montou 
uma empresa de venture capital, a Finaves. Nos últimos cinco anos, ela movimentou 45 
milhões de euros. Desde 2000, foram analisados 200 projetos e 14 receberam apoio 
financeiro. Também foi criada uma rede de "business angels" formada por ex-alunos, que já 
apoiou nove projetos de alunos do MBA. "Esse encontro rendeu quatro operações de mais de 1 
milhão de euros", diz Maria Julia Prates, professora-assistente responsável pelo contato entre 
alunos e investidores. Em todo o mundo, existem apenas 12 sociedades nos moldes da 
Finaves, 9 estão em escolas de negócios americanas, uma na London Business School e outra 
na China Europe International Business School.  
 
Com boas perspectivas de trabalho após o curso, os alunos de MBA que não quiseram partir 
para o próprio negócio, no geral, pretendem seguir carreira internacional. Dos cinco 
estudantes brasileiros da turma deste ano do MBA do IESE, apenas dois estão dispostos a 
voltar para o Brasil. Isso porque fizeram faculdade nos Estados Unidos, conseguiram a 
experiência internacional desejada na Espanha e depois disso gostariam de ficar perto da 
família. Mesmo assim, só o farão se a proposta for realmente boa. "Espero encontrar algo 
interessante, porque voltar só para voltar não é o meu objetivo", diz Carolina Estefan Nahuz, 
que já trabalhou na GE nos Estados Unidos e hoje possui uma bolsa parcial para minorias de 
uma empresa européia para financiar o curso no IESE. São todos cidadãos do mundo. 
 



 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 maio 2006, Eu & Carreira, p. D6. 
 


