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Pouca gente sabe, mas em 2008 se "9 comemora o 65° aniversário de um dos mais aclamados 
programas de educação: o MBA (Master of Business Administration). Com 52 alunos na 
primeira turma, este tipo de programa nasceu em 1943 em Chicago oriundo de uma percepção 
bastante aguçada daquela época: a economia da guerra. E logo na década seguinte já havia se 
espalhado para o Canadá e Europa. No Brasil ele só surgiu na década de 80. 
 
Leia na seqüência, em texto traduzido, uma das notas a respeito do assunto datada de 1943: 
"A atual emergência nacional criou uma demanda sem precedentes por homens treinados não 
apenas como engenheiros ou mecânicos, mas como administradores, supervisores e analistas. 
A guerra gera primeiramente uma demanda de coordenação entre homens e materiais na 
produção industrial; é um problema de gestão. Este treinamento requer instalações especiais 
em instituições bem equipadas e geridas, capazes de prover este tipo de instrução. Esta 
necessidade é urgente." 
 
Perfeito. E aqui não me refiro à guerra. Mas à criação de um programa que pudesse atender a 
uma lacuna de formação existente no mercado. E até hoje, escolas do mundo inteiro procuram 
fazer com que seus programas de MBA dêem suporte a uma demanda de mercado na área do 
"management" que tem como principal característica a velocidade com que os negócios são 
realizados. De lá para cá muito mudou. Um dos principais e atuais desafios das escolas tem 
sido a formação de profissionais capazes de aplicar os conceitos do "management" e gerar 
resultados em qualquer lugar, independente de onde esteja a escola. É a formação do 
"Cosmopolitan Manager". Não importa se é na América do Norte, Europa, Ásia ou América 
Latina. Todas querem incorporar em seus programas os principais assuntos ligados a 
globalização dos negócios. E o desafio não é fácil. 
 
Passa por ter professores capazes de trazer a perspectiva cosmopolita para a sala de aula, seja 
pela sua própria experiência, por pesquisas ou pelos estudos de casos. Seja pela capacidade 
da escola em admitir alunos que representem a diversidade do mundo, tanto em termos 
profissionais como pessoais. Passa ainda pela capacidade da escola em estabelecer parcerias 
internacionais e estender esta relação, enviando alunos brasileiros para experiências no 
exterior e vice-versa. E o mais importante, passa pelo compromisso de longo prazo em 
oferecer ao mercado experiências educacionais sérias e sólidas que possam de fato promover 
uma transformação em seus alunos. 
 
Muitas mudanças ocorreram nestes 65 anos de existência do programa e no Brasil as 
mudanças também foram incorporadas, colocando várias de nossas escolas no circuito 
internacional de educação. 
 
Cada vez mais somos alvos de escolas internacionais que procuram o Brasil para sediar 
módulos internacionais de seus programas, para mostrar e expor seus alunos a uma economia 
que nos últimos 15 anos sofreu mudanças radicais, a começar pelo forte controle da inflação, 
redução das taxas de juros, crescente acesso ao crédito de consumo, entre outras. Atualmente 
vários grupos que chegam ao país querem saber sobre petróleo, soja, etanol e 
internacionalização de empresas brasileiras. 
 
Temos muito que comemorar. Estes programas no Brasil têm pouco mais de 25 anos e desde 
muito cedo conseguimos formar profissionais que hoje ocupam posições de destaque aqui e 
em mercados internacionais. Já podemos dizer que temos programas tradicionais e com 
grande reputação no mercado de trabalho. Sem dúvida, a capacidade de adaptação das nossas 
escolas foi e continuará sendo um dos grandes diferenciais de nossos executivos. São poucas 
as pessoas no mundo que conseguem concretizar a ideia de inflação mensal na casa dos 80%, 
taxa de juros perto de 45% e reajuste preços duas vezes por semana em alguns setores da 
economia, como os brasileiros viveram na década de 80. 
 
A experiência de um programa de educação como este vai muito além das disciplinas e 
conteúdos. Passa pela relação estabelecida com os professores e colegas em classe. Passa pela 



expansão da fronteira de pesquisa e do conhecimento de mercado. E passa por muito mais. 
Afinal, como diria o Carlos Faccina, professor/escritor e ex-vice-presidente de RH da Nestlé: 
"Fórmulas, calculadoras e equações serão insuficientes para resolver todos os problemas 
gerenciais que vamos enfrentar em nosso dia-a-dia." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 set. 2008, Eu & Investimentos, p. D10. 


