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FORMAÇÃO

Antes de chegar à famosa Yale School of Management, Jeffrey Garten deixou para 
trás duas carreiras de sucesso, bem longe do mundo acadêmico: no governo, 
quando ocupou altos cargos nas áreas de economia e política externa durante os 

mandatos de Nixon, Ford, Carter e Clinton, e, antes disso, em Wall Street, na poderosa 
Lehman Brothers, onde desenvolveu a área de bancos de investimento da empresa na 
Ásia, e no Blackstone Group, onde atuou na área de fusões e aquisições.

Quando Yale contratou Garten em 1995, ele tinha apenas 49 anos de idade. Encontrou 
um programa de MBA em difi culdades. Na verdade, a Yale não oferecia um curso de MBA, 
e sim um MPPA –Master of Private and Public Administration, ou Mestrado em Administração 
Pública e Privada.

Logo que chegou a Yale, Garten mudou o curso, sinalizando que seu MBA competiria 
com os das demais instituições de ensino. E a sigla que batizava o curso certamente não 
foi o único obstáculo a ser enfrentado pelo novo diretor. Devido a sua reputação como 
escola de administração pública, ela era vista como “anti-business”.

Em seu livro The Politics of Fortune: A New Agend for Business Leaders (ed. Harvard Business 
School Press), publicado em novembro de 2002, o sr. critica o fato de o ensino de administração 
raramente colocar ao aluno alguma questão referente ao que a sociedade quer de seus líderes 
empresariais. Isso mudou?

Será que o ensino de administração ou os líderes empresariais estão correspondendo 
às necessidades da sociedade? Essa é sua pergunta. E minha resposta é: não.

No mundo empresarial, a bem da verdade, a pressão para se manter estritamente 
centrado em questões de curto prazo aumentou muito desde os ataques terroristas de 
11 de setembro e das denúncias sobre a Enron. A possibilidade de que os presidentes de 
empresa possam tirar os olhos dos detalhes imediatos da condução dos negócios é muito 
menor do que costumava ser.

Portanto, qualquer discussão que possa levar à afi rmação de que de alguma forma os 
líderes empresariais devem contribuir com as políticas públicas ou com o desenvolvimento 
da comunidade, ou qualquer coisa do gênero, é ainda mais remota do que no passado.

Reviravolta    
em Yale
Há dez anos, o especialista em gestão Jeffrey Garten 
foi chamado a provocar uma “revolução” na faculdade 
de administração da Yale University, até então muito 
associada ao ensino de administração pública. 
Agora ele deixa o cargo e, nesta entrevista, faz uma 
avaliação de conquistas
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E quando se fala em ensino de administração, para o bem ou para o mal –e eu acho 
que para o mal–, as escolas de administração são seguidoras, não líderes. Tipicamente, 
elas levantam o dedo ao vento e perguntam: “O que querem nossos clientes?”.

E seus clientes são de dois tipos: os contratantes e os alunos. Em minha opinião, esse 
é um conceito pernicioso –que os alunos sejam clientes–, pois presume que eles sabem 
julgar melhor que tipo de ensino devem receber. Contudo, essa é a cultura prevalecente 
na maioria das instituições de ensino de administração.

No mesmo livro, o sr. lamenta que não existam líderes empresariais como os que faziam parte do 
comitê de desenvolvimento econômico do governo norte-americano na década de 1940. O sr. vê 
perspectivas de mudança nesse campo?

Não. E não é que eu não gostaria de ver essa mudança. O momento certo para tal teria 
sido logo após os ataques de 11 de setembro e assim que eclodiu o escândalo Enron. Esses 
dois eventos criaram um ambiente inteiramente diferente, em que a segurança passou ao pri-
meiro plano para os cidadãos. Ao mesmo tempo, a confiança nos negócios foi destruída.

Portanto, se houve uma ocasião em que os líderes empresariais poderiam ter mostrado 
uma atitude de estadista, foi aquela. No entanto, eles têm sido muito lentos em desenvol-
ver qualquer tipo de parceria com o governo em termos de segurança e de governança 
corporativa. A maioria das empresas foi arrastada a contragosto à era pós-Enron. E já 
começamos a ver uma forte reação contra as novas regras. Agora, devemos admitir que 
algumas delas são realmente imperfeitas.

Como a lei Sarbanes-Oxley [para melhora da governança corporativa]?
Sim. Essa lei foi extremamente importante, um verdadeiro marco para nosso governo. 

Mas foi aprovada muito rapidamente e deixou arestas a aparar. Não podemos nos esquecer 
das debilidades do sistema reveladas pela Enron.

Voltando ao ensino de administração, por que o sr. considera pernicioso enxergar o aluno como 
cliente?

Nos últimos 15 anos, surgiram muitas classificações de faculdades de administração, que 
correspondem em grande parte ao nível de satisfação dos clientes. Basicamente estamos 
perguntando aos alunos: “Quão boa foi sua experiência?”.

Presume-se que eles saibam o que deveriam estar apreendendo ou se o ambiente de 
determinada faculdade é melhor que o de outra, na qual jamais estudaram. E essa atitude 
realmente debilita a noção de ensino.

Se não acreditarmos que a instituição educacional e os professores sabem mais que 
nós sobre o processo de aprendizado, então não deveríamos sequer pensar em ir a essa 
escola. A noção de que os alunos são clientes afeta muito negativamente a qualidade. Se 
os professores são classificados do ponto de vista de quanto os alunos gostam deles e do 
curso, isso dilui o rigor e o desafio do próprio curso.

Em outras palavras, a medida do sucesso do professor na sala de aula é uma mensura-
ção artificial. Logo, todas essas classificações tiveram o efeito de idiotizar os currículos de 
várias faculdades de administração.

Os alunos também mudaram nos últimos dez anos? São diferentes de quando o sr. chegou a Yale? 
Mais sagazes, mais espertos, melhores?

São muito mais preparados quando se trata de tecnologia da informação. Há dez anos, 
tínhamos um laboratório para ensinar as pessoas a utilizar computadores. Esse laboratório 
já não existe mais. Além disso, visto que, de modo geral, nossos alunos chegam com alguns 
anos de experiência no mercado, já sabem usar computadores não apenas na faculdade, 
como também no ambiente de trabalho.

Acho que os alunos hoje são mais “viajados”. Muitos dos que nasceram nos Estados 
Unidos já trabalharam no exterior. Claro que há outro fenômeno que ocorreu na última 
década, pelo menos em Yale, que é a única universidade que realmente conheço: houve 
grande aumento do número de alunos estrangeiros.

 “Se os 
professores são 
classificados  
do ponto de 
 vista de quanto 
os alunos 
gostam deles 
e do curso,             
isso dilui o rigor 
e o desafio do 
próprio curso”
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Por exemplo: quando cheguei, há dez anos, recebíamos cerca de 50 candidatos da 
China e por volta de três eram aprovados. Atualmente, temos de 500 a 750 candida-
tos da China e cerca de 20 são aceitos na qualidade de alunos e, se quiséssemos, em 
uma semana, poderíamos gerar o triplo de candidaturas. Também tivemos grande 
aumento de alunos provenientes da Índia. Pode ser cedo para identificar uma ten-
dência, mas me pergunto quantos desses alunos regressarão à China e à Índia depois 
de formados.

Vou à China com certa freqüência, acabo de passar uma semana lá. Há cinco anos, 
quando estive em Beijing para me encontrar com ex-alunos de nossa faculdade, eram 
seis. Na semana passada, havia 50 ex-alunos, e todos tinham se formado nos últimos três 
ou quatro anos. Depois de Yale, voltaram para a China. Alguns se desviaram um pouco, 
passando um ano na Goldman, Sachs ou na McKinsey e, ainda, em filiais dessas empresas 
em Hong Kong, por exemplo. O mesmo acontece com os indianos. Costumavam ir para 
o Vale do Silício, e alguns ainda vão, mas o regresso à Índia também é uma tendência 
entre eles.

Sempre educamos muitos alunos estrangeiros nos Estados Unidos, que historicamente 
ficavam por aqui, mas a China está fazendo um esforço monumental para levá-los de volta 
rapidamente. Contribui para esse empenho o fato de muitas empresas dos Estados Unidos 
terem estabelecido grandes divisões de pesquisa e desenvolvimento (P&D) na China. As-
sim, os alunos têm a oportunidade de regressar a seu país de origem e, ao mesmo tempo, 
trabalhar em empresas norte-americanas ou européias.

Acho que estamos melhor por ter alunos estrangeiros, que vêm aos Estados Unidos 
para estudar e depois regressar, do que se nem chegassem a vir para cá. Mas não é como 
no passado, quando podíamos aproveitar os melhores cérebros no mundo inteiro para 
nossa própria economia e produtividade.

Essas parcerias de pesquisa e desenvolvimento na China não são mais um exemplo de pensa-
mento de curto prazo por parte das empresas norte-americanas? No longo prazo, elas não serão 
empurradas para fora ou pelo menos dominadas e por fim absorvidas pelos chineses?

Eu não teria essa perspectiva. Esse é um exemplo de algo diferente: há uma cres-
cente desconexão entre os interesses 
das empresas norte-americanas e os in-
teresses nacionais dos Estados Unidos. 
Atualmente, quando as empresas norte-
americanas vão ao exterior e transferem 
suas unidades de P&D para a China, 
fazem-no em interesse próprio. Não cri-
tico essa atitude.

Basicamente o que dizem é: queremos 
estar mais próximos de nossos clientes; 
queremos aproveitar especialistas do 
mundo todo, e em muitos casos há um 
custo. Portanto, se eu fosse acionista de 
uma empresa e a visse abrir operações 
na China, consideraria esse ato uma 
melhoria.

No entanto, como cidadão dos Estados 
Unidos posso dizer: bem, essas empresas 
se beneficiam de conhecimentos cien-
tíficos básicos adquiridos nos Estados 
Unidos e financiados pelos contribuintes 
daqui. Assim que desenvolvem algo novo, 
é imediatamente transferido para as Ín-
dias e Chinas do planeta, e lá empregam 
cientistas indianos e chineses. É bom que 

Saiba mais sobre Garten
Jeffrey E. Garten foi diretor da Yale School of Management por quase dez anos. 

Durante sua gestão, que se iniciou em 1995, foram criados o centro internacional 
de finanças de Yale, o instituto internacional de governança corporativa e o fundo 
Sachem de capital de risco para projetos, situado em New Haven. Também esta-
beleceu a aliança com a Goldman Sachs para financiar empreendimentos sem fins 
lucrativos. Ao longo dessa mesma década, a procura por vagas em Yale cresceu 
75% e o corpo docente aumentou 42%.

Anteriormente, Garten havia trabalhado para o poder público –foi assessor da 
Casa Branca durante a administração Richard Nixon e integrou as equipes de 
planejamento político dos governos de Gerald Ford e James Carter; no governo 
Clinton, retornou como subsecretário de Comércio Internacional. Entre 1979 e 
1992, Garten se destacou no âmbito privado: foi diretor executivo do banco de 
investimentos Lehman Brothers e do Blackstone Group. 

Atualmente, além de ensinar comércio internacional, finanças e administração 
em Yale, é membro dos conselhos de administração de empresas como a Aetna 
Corporation, a Calpine Energy Corporation, a CarMax e a Credit Suisse Asset 
Management, entre outras. Escreveu vários livros: A Cold Peace: America, Japan, 
Germany and the Struggle for Supremacy (1992); The Big Ten: The Big Emerging 
Markets and How They Will Change Our Lives (1997); The Mind of the CEO (2001); 
e The Politics of Fortune: A New Agenda For Business Leaders (2002). É colunista 
da revista Business Week.
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   “Os alunos 
indianos e 
chineses 
tendem a ser 
muito bons. 
Muito, muito 
inteligentes. 
Muito 
motivados.  
São obcecados 
em aprender 
tudo o que 
podem”

estejam desenvolvendo e fortalecendo suas economias –e isso nos trará algumas vanta-
gens em termos de exportações–, mas estão fortalecendo suas economias para competir 
conosco.

Não é necessariamente favorável aos interesses nacionais dos Estados Unidos transferir 
as jóias da coroa de nossa sociedade de conhecimento e a tecnologia de ponta. Ao mes-
mo tempo há um clamor por aumentos de orçamento para financiar a National Science 
Foundation e mais pesquisa básica nas universidades, que os chineses poderão aproveitar. 
Logo, de certa forma, os Estados Unidos são como um gigantesco mecanismo de subsídios 
para o resto do mundo.

Os alunos da China e da Índia são diferentes dos alunos norte-americanos?
Não gostaria de comparar, mas diria que alunos indianos e chineses tendem a ser 

muito bons. Muito, muito inteligentes. Muito motivados. São obcecados em aprender 
tudo o que podem. Num lugar como Yale, sabem que ganharam na loteria e estão deter-
minados a capitalizar sobre isso. Ainda não conheci chineses ou indianos em Yale que 
dissessem: bem, a parte mais difícil já passou. Eles realmente vão a fundo. São muito 
sérios e, às vezes, acho que amadureceram cedo demais. E somos uma faculdade melhor 
por tê-los conosco.

Às vezes, os alunos de MBA são chamados de mercenários. Os chineses e indianos são diferentes 
nesse sentido?

Eu não empregaria o termo “mercenário”, pelo menos não em referência a Yale. Ten-
demos a atrair alunos que possuem traços de interesse público. Isso não quer dizer que 
não sejam ambiciosos, mas se lhes perguntar: “O que você quer fazer?”, invariavelmente 
a resposta inclui duas coisas ao mesmo tempo.

Querem ser excelentes banqueiros de investimentos e também dirigir uma fundação. 
Gostariam de ser presidentes de empresa e também fazer parte do conselho de adminis-
tração do Lincoln Center.

Creio que muitas vezes os chineses e os indianos têm a mente menos aberta nesse sen-
tido, possuem um foco mais centrado no que desejam fazer, e não vêm a uma faculdade 
de administração nos Estados Unidos com o intuito de dirigir uma ONG com atuação 
mundial ou para adquirir habilidades gerenciais que possam ser transferidas para o setor 
público ou para atividades sem fins lucrativos. Querem ganhar dinheiro. São jovens e são 
o produto de sociedades que reprimiram as oportunidades por muito tempo e que agora 
começam a se abrir.

O sr. acha que os alunos que vê hoje são mais conservadores do que aqueles de quando chegou 
aqui, há dez anos?

Eu diria que são mais sóbrios. Os atuais alunos de MBA viveram o estouro da bolha das 
ponto.com, os escândalos na área corporativa e os ataques terroristas de 11 de setembro. 
Também presenciaram muitos colegas ser demitidos por empresas cujos resultados estavam 
melhorando. Viram a revolução da produtividade e a da terceirização, que permitiram 
que as empresas prosperassem sem contratar gente nova.

Portanto, penso que os alunos que se formam nos dias de hoje são muito mais realistas 
em relação ao futuro. Sabem que será necessário trabalhar duro para ter sucesso. É uma 
atitude muito mais saudável.

Entre 1998 e 1999, os alunos estavam convictos de que ganhariam uma fortuna 
e já falavam sobre o que fariam depois disso. Em uma das sessões de boas-vindas, 
lembro de ter dito: “Muitos de vocês nesta platéia acham que ganharão 1 bilhão de 
dólares em seus primeiros cinco anos de trabalho e eu realmente espero que con-
sigam, pois, se há um tempo na história dos Estados Unidos em que isso é possível, 
esse momento é agora. Só me permitam um conselho: se conseguirem, não creiam 
que é por seu valor próprio. Vocês são beneficiários de circunstâncias criadas sem 
sua participação. Portanto, será pura sorte. Aproveitem, façam coisas boas, mas não 
achem que são tão bons”.
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O sr. acha que tudo isso também tornou os MBAs mais cínicos?
Não. Permita que eu exponha um raciocínio. Se olharmos para a crise financeira na 

Ásia, o que ocorreu lá foi um colapso da filosofia de que somente se abrirmos os mercados 
teremos sucesso. Isso foi o que fizeram os países asiáticos, e foi, como disse um amigo 
meu, como se acendessem uma lâmpada dentro de um reator nuclear –e o reator nuclear 
representa a economia mundial. Não estavam prontos nem preparados; não tinham o 
arcabouço regulatório. Foi cedo demais e rápido demais.

Além disso, se somarmos a tudo isso os escândalos empresariais cinco anos mais tarde, 
seria de esperar um tremendo cinismo, pelo menos na Ásia, quanto a mercados e capita-
lismo. Mas não é esse o caso. Não sei explicar o porquê, mas todos os países do Sudeste 
Asiático saltaram no bonde do capitalismo no melhor estilo americano e parecem ter 
superado bem todos aqueles obstáculos.

Atualmente, a visão de que o acionista deve ser colocado acima de tudo norteia o pensamento 
empresarial. Essa visão é considerada um fato da vida pelos alunos de MBA ou é questionada?

Isso é raramente questionado. Mas debatemos questões do tipo: para quem é adminis-
trada uma empresa, como levamos em conta os funcionários, os fornecedores, os clientes 
e a comunidade na qual a companhia está localizada.

Os alunos em Yale que dizem que apenas os acionistas importam são minoria. A idéia de 
que outras partes interessadas existem e que são importantes é crucial. Como esses outros 
grupos de interesse são levados em conta, quanto e como lhes é dado peso: essas são as 
questões que debatemos o tempo todo, embora sem chegar a conclusões definitivas.

Já falamos de escândalos como os da Enron. Os alunos de MBA acham que houve uma verdadeira 
crise de liderança ou consideram esses líderes como anomalias ou aberrações, que não repre-
sentam o sistema como um todo?

Existe o reconhecimento de que algo muito sério aconteceu e que a teoria de algumas 
maçãs podres na cesta não é muito sólida. A incidência de procedimentos que carecem 
de integridade é bem mais ampla do que as pessoas podem ter imaginado.

Se os escândalos tivessem sido limitados aos casos Enron, WorldCom, Adelphia, HealthSou-
th e de outras poucas empresas, teria sido uma coisa. Mas houve uma segunda onda: Fannie 
Mae, Boeing –não o caso, mas os lapsos éticos– e a questão ainda paira sobre AIG e Citigroup. 
Essas empresas são ícones norte-americanos. Podemos argumentar que essa onda não é tão 
grave quanto a anterior, mas esses passos em falso realmente levantam algumas questões.

O sr. espera ver mais, e não menos, regulamentação governamental no futuro?
Não vislumbro redução alguma na regulamentação governamental. As empresas que 

começam a montar uma ação de retaguarda contra a lei Sarbannes-Oxley, dizendo que 
é excesso de regulamentação, correm o risco de exagerar na tentativa, visto que não há 
indicação alguma de que o público ache que tenhamos superado os escândalos.

Começamos nossa conversa falando sobre como os líderes empresariais, cerca de 50 anos atrás, 
enxergavam seu papel como parte da gestão da economia –eles eram mais estadistas.

Certo. Isso tem implicações profundas, não só em função do que será o mundo em-
presarial, mas principalmente em razão do que o governo terá de fazer.

Alguém tem de assumir a responsabilidade pela estrutura pública na qual as empresas 
operam. Se esse papel for assumido pelos líderes empresariais, eles terão de desenvolver 
códigos voluntários e supervisão. Um dos grandes desafios atualmente é a evolução de 
um arcabouço regulatório mundial –padrões comuns de contabilidade, governança cor-
porativa, padrões em questões trabalhistas, proteção ambiental e assim por diante. Em 
discussões sobre a globalização, por exemplo, os empresários deveriam dizer: “Permitam 
que tomemos a dianteira, visto que já temos presença mundial”.

Quando fui subsecretário de Comércio Internacional durante o mandato presidencial 
de Bill Clinton, fomentei essa idéia. Ao se fecharem em suas conchas, os líderes empresa-
riais criam enorme vácuo no qual o governo se vê obrigado a entrar.

“Penso que 
os alunos que 
se formam 
nos dias de 
hoje são muito 
mais realistas 
em relação 
ao futuro. 
Sabem que 
será necessário 
trabalhar 
duro para ter 
sucesso”
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Olhando em retrospectiva seus dez anos em Yale, existe algo que se arrepende de ter feito ou de 
não ter feito?

Sim, pois, devido ao fato de eu ser recém-chegado e pelo estado em que se encontrava 
a faculdade, não agi tão energicamente quanto poderia. Não me arrependo de nada que 
tenha feito, mas cheguei com idéias que tive de abortar prematuramente.

Por ter sido negociador comercial em Washington e ter negociado com a China na 
Organização Mundial do Comércio, eu já sabia no que esse país se tornaria –o segundo 
mais importante do mundo. Cheguei a Yale com a intenção de criar o primeiro grande 
centro de estudos sobre negócios na China. Eu buscaria apoio de todas as grandes empresas 
norte-americanas presentes na China, bem como dos líderes chineses. Contudo, quando 
apresentei essa idéia ao corpo docente, acharam que eu era louco. Nenhum deles tinha 
grande interesse na China e ninguém queria sair pelo que consideravam uma tangente. 
Por que, perguntei a mim mesmo, eu embarcaria nessa enorme empreitada sem o apoio 
deles? Então decidi não fazê-lo e, em retrospecto, vejo que foi a decisão errada. Hoje sei 
que um reitor pode ser um líder muito enérgico se estiver disposto a ficar ensangüentado 
e a arcar com vários solavancos. O que descobrimos é que, quanto mais ficamos lá, mais 
difícil é fazer uma mudança radical. Ainda creio que seja uma excelente idéia, porque 
não existe esse tipo de centro ou instituição nos Estados Unidos. 
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