
O aprendizado
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Para acompanhar o ambiente globalizado dos negócios, escolas como
Harvard guerem ter alunos e professores das mais diversas nacionalidades
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A nova realidade de um mundo de
negócios com fronteiras tênues muda o
ambiente do ensino nas mais respeitáveis
e tradicionais escolas - e em detalhes nunca
antes imaginados. É importante, por exem-
plo, ter nas classes estudantes de muitas
nacionalidades como forma de enriquecer
o debate sobre as variáveis dos negócios
nas diferentes economias do mundo.
Quem faz a observação é John Quelch,
reitor associado da venerada Harvard Bu-
siness School, em entrevista a Executivo
de Valor. Melhor ainda, segundo ele, se,
além da miscigenação de alunos, houvesse
também um número maior de professores
que não sejam de países de língua inglesa.
Os de Harvard são predominantemente
de origem americana e européia, com
um aumento recente, embora ligeiro, de
latino-americanos. O grande desafio é
encontrar professores qualificados e, ao
mesmo tempo, fluentes em inglês, princi-
palmente da China e do Japão. "E muitos de
nossos alunos querem, com toda a razão,
aprender ao máximo como fazer negócios
nesses países", diz Quelch.

Autor de mais de 20 livros sobre ad-
ministração e marketing global, Quelch
leciona administração de negócios em
Harvard e já foi reitor da London Business
School. Sua obra mais recente, lançada
em 2007, é Business Solutions for the Global
Poor: Creating Social and Economic Value.

Nesta entrevista, Quelch fala não só do
ensino, mas também das qualidades ne-
cessárias a um executivo global.

Valor: Proliferam os cursos de adminis-
tração e MBAs por todo o mundo. De que
forma essa oferta maior de cursos influencia
o desenvolvimento do executivo global?

John Quelch: Desde a queda do Muro de
Berlim, em 1989, mais países se tornaram
parte da economia global, como a China
e a emergente índia. Há agora bilhões de
pessoas que não eram parte da economia
global há 20 anos. Criou-se, com isso, uma
tremenda necessidade de formar talentos
na administração para as empresas desses
países competirem - não apenas defen-
dendo suas posições de mercado contra a
concorrência internacional, mas também
passando a competir no mercado global
com maiores exportações, joint ventures
ou fusões e aquisições. Por causa do cres-
cente fluxo de comércio e de investimen-
tos além-fronteiras e da integração de
economias nacionais, é cada vez mais im-
portante para os gestores desenvolver um
entendimento de como fazer negócios no
ambiente internacional, e não somente no
mercado doméstico. Essa necessidade vale
até mesmo para alguém que, por exemplo,
pretenda desenvolver toda a sua carreira
apenas no Brasil. Esse alguém também
precisa compreender a competitividade
do ambiente internacional de mercado. Em
algum momento de sua carreira vai preci-
sar defender o mercado brasileiro contra a
competição internacional, ou então pegar

seus produtos brasileiros e vendê-los fora.
É por isso que cada vez mais nós vemos os
currículos das escolas de administração
enfatizando negócios globais.

Valor: O que um profissional que preten-
de ser um executivo global deve considerar
para escolher um curso?

Quelch: Na minha experiência, sempre
preferi escolher o melhor professor a optar
por algum curso em particular. Quando es-
tava na escola de administração, realmente
nunca liguei muito para qual era o nome
do curso, mas sim se o instrutor tinha uma
reputação excelente, se era atualizado e
entusiasmado. E assim que eu escolheria.

Valor: As mais prestigiosas universi-
dades de administração e negócios apre-
sentam também um crescente número de
estudantes estrangeiros. Parece uma boa
oportunidade para começar a aprender a
lidar com diferentes culturas e crenças.
Quanto desse aprendizado de relaciona-
mento pode verdadeiramente ser aprovei-
tado no mundo corporativo?

Quelch: Acho que é muito importante
poder ir para uma escola de negócios que
tenha uma representação de estudantes
de muitas nacionalidades. Isso enriquece
o debate nas classes e as ferramentas dos
professores. A forma de fazer negócios va-
ria nas diferentes economias e nas diversas
partes do mundo. Conhecer essas variações
e saber ajustar seus negócios e estilo de
administração à cultura em que se está
inserido é uma habilidade cada vez mais
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valorizada. Em especial para profissionais
que vão trabalhar para multinacionais. Em
muitos casos, eles farão parte de projetos
em equipes muitas vezes unidas apenas
eletronicamente - talvez os integrantes
nunca venham a se conhecer pessoalmen-
te. Ser capaz de desenvolver afinidade e
confiança, a distância, junto a pessoas de
outras culturas é uma qualidade muito
importante para ser um gerente eficiente
na economia global.

Valor: É possível, realmente, desen-
volver essa habilidade ainda durante a
universidade?

Quelch: Muitos estudantes que hoje têm
21,22 anos e estão pensando em ir para a
escola de administração já viajaram muito
mais para o exterior do que os jovens da
minha geração quando iam para a univer-
sidade. Já existe esse "internacionalismo"
nos jovens, que é muito mais avançado e
sofisticado do que uma geração atrás. Isso
ajuda consideravelmente.

Valor: Quais são as outras qualidades fun-
damentais para ser capaz de lidar bem com as
diferentes culturas e padrões éticos?

Quelch: A habilidade de ouvir, observar
e ter a mente aberta sem tirar conclusões
rápidas. E adaptar, não necessariamente
os próprios valores - não se deve abrir mão
dos valores pessoais só porque se está num
lugar diferente -, mas o estilo ou a maneira
pela qual se interage com as pessoas, para
uma forma mais humilde, adequada a um
ambiente de negócios ao qual você não
está familiarizado.

Valor: Qual é a melhor maneira de desen-
volver as capacidades necessárias no líder
global, além de ir para uma boa escola?

Quelch: Quando um estudante vem
para um curso de MBA, sempre surge essa
questão: será que podemos moldar seus
valores ou estes já estão arraigados desde
a infância, forjados pelas experiências es-
colares, de forma que tudo que podemos
fazer é selecionar pessoas que vão ser não
apenas líderes excepcionais, mas também
donos de uma poderosa bússola moral? A
experiência no programa de MBA pode re-
forçar e aprofundar os valores que o aluno
já tem quando chega aqui. No programa,
os cerca de 900 alunos admitidos por ano
são divididos em grupos de 85 pessoas, que
ficam juntas o ano todo. Tudo o que fazem,
fazem como grupo. Embora Harvard seja

uma escola muito grande, cada pessoa é
desafiada a desenvolver individualmente
uma reputação e a ganhar a confiança
de outras 84. Isso é um jeito importante
de desenvolver os valores e o caráter das
pessoas que vêm aqui.

Valor: Há muitos problemas ou confli-
tos nesses grupos? Existem pedidos para
trocar de grupo?

Quelch: Não há absolutamente ne-
nhuma base para que um aluno mude de
um grupo para outro. É a vida, quer dizer,
você não escolhe as pessoas com quem
trabalha. É preciso ser capaz de lidar com
pessoas com as quais você não necessaria-
mente gostaria de estar associado. Pedir
que as pessoas trabalhem em grupos
assim é uma amostra do mundo real. A
intensidade dessas experiências é muito
saudável para os que vêm para cá.

Valor: Quais são as decisões mais
difíceis para um profissional que deseja
se tornar um executivo global ao mesmo
tempo em que luta para ter uma vida
familiar saudável?

Quelch: Quando se trabalha para uma
corporação multinacional, adota-se um
estilo de vida que precisa estar aberto a
mudanças de país a país, continente a con-
tinente. Isso, claro, pode ser um problema.
É muito importante que o parceiro tenha
uma ocupação que possa facilmente ser
exercida ou aproveitada em qualquer lugar
do mundo. Alternativamente, se um indi-
víduo já passou pela experiência de mudar
de país várias vezes quando criança, com
um pai que foi diplomata ou funcionário
de multinacional, estará mais afeito a se
casar com alguém que trabalha interna-
cionalmente. Acho que é bem importante

que os jovens que aspiram a carreiras
internacionais escolham parceiros com
interesse, ou ao menos curiosidade, de
viver em várias partes do mundo. Se não,
pode haver conflitos significativos.

Valor: Aprender mandarim é uma prer-
rogativa para o líder global do futuro?

Quelch: Nos colégios americanos hoje
há uma tremenda demanda por aulas de
mandarim. As línguas que estão em bai-
xa hoje são francês e alemão. O governo
alemão está muito preocupado com o
declínio do ensino de alemão para não-
alemães ao redor do mundo. Acho que
o francês também, embora seja a língua
da diplomacia. Mas o idioma que está em
trajetória ascendente, além do mandarim,
é o espanhol. É claro, nos Estados Unidos,
também devido ao crescente número de
imigrantes hispânicos. Há ainda um gran-
de interesse em russo. Mas mandarim é o
nome do jogo.

Valor: É realmente importante ser
fluente em muitos idiomas?

Quelch: E importante, para o trabalho,
ter conhecimento de pelo menos mais dois
idiomas. E como dizer "sou curioso sobre
outras culturas além da minha". E uma óti-
ma declaração para quem está procurando
uma carreira internacional de negócios.

Valor: Quais são as maiores dificuldades
que escolas de renome como Harvard en-
frentam hoje para se adaptar a essas novas
realidades e demandas globais?

Quelch: A maior dificuldade é na ver-
dade encontrar professores qualificados
de países que não sejam de língua inglesa.
Que sejam suficientemente qualificados
para instruir nossos alunos. O mix de alu-
nos é muito mais internacional do que o de
professores. Obviamente a predominância
de professores é de origem americana ou
européia, com um ligeiro aumento de re-
presentação latino-americana. O número
de professores asiáticos é particularmente
desafiador. Não com respeito aos indianos,
que falam inglês. Mas a dificuldade é mais
com a China e o Japão. Muitos de nossos
alunos querem, com toda razão, aprender
ao máximo como fazer negócios nesses paí-
ses. Mas a pouca disponibilidade de profes-
sores chineses ou japoneses qualificados,
suficientemente fluentes em inglês para
poder dar aulas numa escola americana de
negócios, é um desafio enorme.
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