
Babson College lança Programa para Desenvolvimento de Empreendedores e Executivos  

 
Reconhecido como o principal centro de ensino de empreendedorismo do mundo, o Babson 
College, de Boston (EUA), acaba de eleger o Brasil como foco estratégico para sua expansão. A 
instituição está lançando no País seu “Programa Internacional para Desenvolvimento de 
Executivos, Empreendedores e Acionistas”. O curso será realizado em duas fases: a primeira 
acontecerá de 19 a 22 de novembro, no Hotel Hyatt São Paulo, e a segunda, de 6 a 10 de junho 
de 2004, no Center for Executive Education, no Babson College.  
 
Todas as aulas, tanto no Brasil como no Exterior, terão tradução simultânea e não é necessário 
ser graduado em curso superior para participar. Com ênfase para a discussão de casos reais e a 
busca de soluções inovadoras, o curso é dirigido para proprietários, herdeiros, acionistas e 
conselheiros de empresas familiares e também para executivos de grandes corporações que 
exercem a função de intra- empreendedores ou que almejam ter seu próprio negócio.  
 
Babson College chega ao Brasil atraído pelo fato de o País ser um dos primeiros do mundo em 
empreendedorismo. De cada sete brasileiros um é empreendedor, o que coloca o País na sétima 
posição no ranking mundial, conforme a última edição da pesquisa Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM), realizada de maio a agosto de 2002, pelo Babson College em parceria com a 
London Business School, com apoio do Kauffman Center for Entrepreneurial Leadership, ligado à 
Fundação Ewing Marion Kauffman. Além disso, cada vez mais as grandes corporações precisam de 
profissionais com o dinamismo e a visão de um empreendedor.  
 
Diante deste cenário, o curso abrangerá definições estratégicas que têm impacto para a 
sobrevivência da empresa, buscando preparar líderes capazes de antecipar, iniciar e gerenciar 
mudanças num ambiente global. “O objetivo é trazer conhecimentos avançados que ajudem os 
empreendedores brasileiros a utilizar melhor sua criatividade para identificar oportunidades e 
transformá-las em realização comercial e a desenvolver competências para sustentar e manter o 
negócio, seja em sua própria empresa ou como executivo de uma grande corporação”, explica 
Vanessa Marchetti, supervisora de implantação do Babson Program no Brasil.  
 
O programa das duas etapas (nacional e internacional) envolve painéis interativos, discussões de 
experiências reais de sucessos e fracassos, depoimentos e visita a uma empresa. Entre os temas 
abordados estarão: criação de um novo empreendimento, crescimento empresarial, sucesso na 
empresa familiar, capital de relacionamento, comunicação e relacionamento, crescimento 
acelerado, governança familiar, empreendedorismo corporativo, planejamento de sucessão e 
continuidade da empresa, planejamento financeiro e tributário, fontes de financiamento, business 
plan, estratégia empresarial e governança corporativa.  
 
Além de um programa voltado para a realidade das empresas, o Babson College também se 
destaca pela experiência prática de seus professores. “Todos atuam ou atuaram como 
empreendedores e são incentivados a ter atividades paralelas, para que estejam sempre em 
contato com os fatos reais que envolvem os negócios e não somente com teorias acadêmicas”, 
afirma Vanessa Marchetti.  
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