
ESCOLAS GLOBAIS / INTRODUÇÃO

INOVAÇÃO
PERMANENTE

COMO SERÁ O currículo do futuro?
A Graduate School of Business da
Universidade de Stanford afirma ter a
resposta. Em maio passado, o conselho
de acadêmicos da Universidade aprovou
a maior reforma do sistema curricular
de seu programa de MBA em 27 anos.
O novo modelo que estreará em 2007
parte da base de que cada aluno desenhará

o seu currículo acadêmico: depois de
um plano comum que se desenvolverá
no primeiro trimestre, não existirão as
matérias obrigatórias. Além disso, terá
uma ênfase no pensamento analítico
crítico, maior foco na gestão global e
no desenvolvimento de habilidades de
liderança.

Para levar a cabo a nova malha

curricular, a escola espera construir um
campus totalmente novo, avaliado em USS
275 milhões. De onde tirará o dinheiro?
A recente doação de USS 105 milhões
feita por Philip H. Knight, ex-MBA de
Stanford, vice-presidente e fundador
da Nike Inc., não somente quebra o
recorde das maiores doações privadas
feitas a uma instituição acadêmica.

VARIAÇÃO POSTULAÇÕES A MBAs FULL TIME 2006 E 2004
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POSIÇÕES NO RANKING DA AMÉRICAECONOMIA

Também permite à escola começar o
antes possível a construção do novo
campus, que se chamará The Knight
Management Center.

Bem-vindo à realidade da Universi-
dade de Stanford, cuja escola de MBA
lidera nosso ranking anual de programas
globais de administração de empresas
para latino-americanos. É a primeira
vez que a escola de Palo Alto lidera essa
competição na qual cada vez mais se torna
importante a capacidade de inovar.

ansiedade por consegui-lo
levou as escolas a focar no-
vas áreas em busca de lições
e oportunidades para seus

alunos. Inclusive na América Latina.
Stanford, por exemplo, viu nos negócios
responsáveis e nos empreendimentos
na base da pirâmide uma fonte de
inovação, e criou o Center for Social
Innovation (CSI). Desse centro, observa

empresas como a mexicana Cemex ou
os produtores de café centro-americanos
para analisar como os pobres surgem
como um novo segmento para serem
inseridos nas redes de abastecimento e
consumo. E o que também está fazendo
o Center for Responsible Business de
Haas School of Business de Berkeley
(N° 12 no ranking) ou o Center for the
Advancement of Social Entrepreneurship,
da Fuqua School of Business de Duke
(N° 14). Tratam-se de centros focados
no estudo de negócios responsáveis que
oferecem a seus alunos a possibilidade
de direcionar suas carreiras para além
das fronteiras tradicionais e que, de
passagem, são para os latinos uma
oportunidade de treinamento para as
novas necessidades da região.

Não é só por isso que Stanford con-
seguiu posicionar-se no primeiro lugar
do ranking. Sua principal característica
é a incansável vocação de unir o mundo
da gestão com a pesquisa científica, o

que lhe tem permitido acompanhar o
nascimento de algumas das empresas
mais inovadoras do mundo, como as
de tecnologia da informação e de bio-
tecnologia. A escola do Vale do Silício
se transformou no referente mundial
no que se conhece como "transferência
tecnológica", que consiste em entregar
patentes dos inventos de seus acadê-
micos a homens de negócios para que
abram empresas. Entre os casos mais
chamativos está o da SUN Microsys-
tem (sabia que SUN significa Stanford
University Network?), ou o Google,
empreendimento criado pelos estudantes
Larry Page e Sergei Brin com o apoio
da universidade. Depois da oferta inicial
de ações do Google no ano passado, a
Stanford arrecadou US$ 336 milhões
ao vender sua participação.

Em 2005, a Stanford transferiu ao
setor privado 12 companhias, cifra
somente superada pelo Massachusetts
Institute of Technology (MIT), que
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MERCADO QUE
REPRESENTA
MAIOR
CONCORRÊNCIA
PARA ESCOLAS
DE NEGÓCIOS

criou 20 empresas, sendo ambas as
universidades mais ativas nessa prática.
Em 2004, 432 empresas de origem aca-
dêmica começaram a operar nos Estados
Unidos, um incremento de 24% em
relação ao ano anterior, segundo cifras
da Associação de Administradores de
Tecnologia Universitária, organização
que reúne o segmento.

Dado seu menor tamanho em rela-
ção a outras escolas de mesmo nível, a
Stanford é capaz de aplicar atualizações
a seu currículo com mais agilidade que
seus concorrentes, o que permite, por
exemplo, empreender mais rapidamente
intensas mudanças curriculares, como
a já mencionada.

a mesma forma que Stanford,
a francesa Insead (4) também
interveio na estrutura de seu
programa para dar maior

ênfase às habilidades de liderança. Há
dois anos que a escola de Fontainebleau,
na França, começou a incorporar mo-
dificações que apontam nessa direção.
Entre elas, a obrigatoriedade dos cursos
"Liderança de pessoas e grupos" e "Li-
derança de organizações".

A flexibilização das malhas curri-
culares não só busca manter alinhados

os conteúdos ministrados com as novas
necessidades da alta direção. Também
obedece à necessidade das escolas de
atrair alunos talentosos que provêem de
disciplinas diferentes de administração.
E fato que o interesse por MBAs tem
diminuído em relação aos níveis re-
gistrados no final da década passada, o
que se reflete na queda generalizada no
caudal de candidaturas que as escolas
top recebem em seus departamentos
admissão (ver gráfico). Novos programas
nas escolas de Governança, Relações
Internacionais, ou inclusive Filosofia
e Arte, estão atraindo estudantes que
buscam desenvolver carreiras no mundo
da empresa, nos bancos de investimen-
tos e em consultoria, setores ávidos de
novos e mais criativos talentos.

Ainda que Stanford lidere o ranking
geral, Harvard (N° 3) segue como a
escola com mais prestígio entre acadê-
micos e executivos latino-americanos,
segundo estudo da AméricaEconomia
Intelligence (ver resultados na página
52), seguida por Wharton (N° 2), da
Universidade da Pennsilvania. Além
de prestígio, Harvard possui o melhor
poder de rede regional, entendido
este como uma combinação entre os
esforços por fortalecer seu network,
o desenvolvimento de atividades e

experiências acadêmicas relacionadas
à região, e a relação com escolas locais,
além da existência de uma extensa rede
de ex-alunos.

Da perspectiva das principais escolas
do mundo, a concorrência por seduzir
estudantes é cada vez mais global, mas
seguem sem considerar as escolas da
América Latina como rivais. Em sua
resposta, os acadêmicos das escolas
globais consideram concorrentes o
mercado dos EUA (30%), Ásia (26%)
e Europa (25%), enquanto a região
somente é vista como ameaça por um
número bem menor (2%). Por outro
lado, os professores de escolas latinas
estimam que seus rivais dos EUA são
sua maior concorrência (56%), seguidos
das próprias latino-americanas (27%)
e não temem muito as européias (8%)
nem as asiáticas (7%).

O surgimento da primeira escola
chinesa dentro do ranking das melhores
globais para latinos poderia começar a
mudar essa percepção. A China Europe
International Business School (Ceibs)
(N° 49), de Shangai, integra-se à nossa
lista, abrindo a porta para que novas
universidades chinesas ou indianas
se somem às próximas edições deste
estudo. Agora a concorrência é real-
mente global. •

Text Box
Fonte: América Economia, n.327, p.44-46, 14 ago. 2006.




