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A crise levou o mercado a se questionar sobre a contribuição das escolas de negócios na atual 
turbulência financeira. Afinal, uma significativa parcela dos atuais líderes empresariais passa 
pelas salas de aulas dessas instituições. Há tantos acusadores quando defensores do modelo 
de ensino. Mas, enquanto o debate prossegue, os homens de negócio não têm se afastado das 
salas de aula. Pelo contrário, a procura por educação executiva tem crescido. Basta ver o caso 
do Iese Business School, escola de negócios da Universidade de Navarra (Espanha), que 
contabilizou 207 candidaturas reais (aquelas que preenchem todos os requerimentos do 
programa) ao seu Full-Time MBA em 2007. No ano passado, mesmo com a crise já ocupando 
as manchetes do mundo todo, a procura pelo curso avançou 25%, chegando a 265 
candidaturas. Outro dado revelador é o incremento de 40% nas consultas e solicitações de 
informação sobre o programa.  
 
O que ocorre é que a necessidade de repensar os negócios tem sido maior do que eventuais 
críticas às instituições e até mesmo do que a contenção de gastos com formação. Em 
novembro, no meio da crise, o sócio e diretor de negócios da Menteinovadora, Álvaro Luiz 
Cruz, decidiu cursar o Global CEO Program for Latin America, iniciativa do Iese em parceria 
com a Wharton School e a China Europe International Business School. "O Brasil tem 
exportado algumas experiências corporativas para o mundo, mas muitos não têm consciência 
disso. O fato é que se os negócios nacionais não se tornarem globais, acabarão comprados", 
diz.  
 
Na análise do executivo, a indústria nacional de educação passará por uma significativa 
expansão nos próximos anos, internacionalizando-se. "Eu precisava me preparar", diz. O curso 
é dividido em três módulos. A primeira etapa ocorreu em Madri (Espanha), entre 30 de março 
e 3 de abril. De 26 de abril e 1 de maio, as aulas ocorreram na Filadélfia (EUA). O módulo final 
ocorrerá na primeira semana de julho, em Xangai, no norte da China.  
 
A decisão de participar do programa do Iese também está em sintonia com os acontecimento 
da carreira de Cruz, que trabalha há 18 anos na indústria da educação e já passou por 
empresas como Escola 24 Horas e Rede Pitágoras. No começo de 2007, o executivo chegou à 
EDAcom, na época representante nacional da Lego Education. Sua missão era promover a 
internacionalização da empresa, que teve uma operação exitosa no País. Em novembro do 
mesmo ano, a operação brasileira acabou resultando numa joint venture entre a EDAcom e o 
Grupo Lego, o que deu origem à Lego Zoom Internacional. Com a mudança, Cruz se tornou 
chefe de operações internacionais da iniciativa. "Era essa a minha missão: preparar a joint 
venture internacional", diz.  
 
Em fevereiro deste ano, Cruz foi procurado pela Menteinovadora - empresa cuja proposta é 
nada menos do que ajudar alunos a pensar -, representante da israelense Mind Lab Group no 
Brasil. Valmir Pereira, presidente e principal acionista da companhia, fez ao executivo uma 
proposta irrecusável para que ele repetisse o mesmo processo de internacionalização da 
EDAcom na Menteinovadora. Em 5 de abril, após retornar do primeiro módulo do curso do 
Iese, Cruz assumiu seu posto na Menteinovadora, como sócio e diretor de negócios. "O projeto 
que a Mind Lab me apresentou foi fundamental para a minha decisão. A empresa está 
crescendo muito. Os desafios são grandes, mas queremos alcançar 300 mil alunos até 2012", 
diz.  
 
Para Cruz, a indústria da educação nacional começou a se profissionalizar há pouco tempo, e 
ainda precisa evoluir muito. Ele justifica a afirmação lembrando que apenas quatro grupos do 
setor possuem ações na Bolsa de Valores. Porém, o cenário exige mais agilidade. "O 
aprendizado que tenho tirado do Global CEO Program é que o jogo que estamos jogando agora 
é diferente daquele de seis meses atrás. O crise mudou o ambiente de negócios do mundo 
todo. A área de educação precisa compreender isso. O mundo é plano nesse sentido, as 
oportunidade agora são globais. E Brasil é um mercado chave. É necessário se preparar", 
sustenta.  
 



Para Cruz, cursos como o oferecido pelo Iese ajudam a compreender profundamente as 
mudanças que a crise tem provocado nos mercados. O executivo sustenta que houve uma 
transformação no que diz respeito à credibilidade. "Estamos mudando para um cenário no qual 
a confiança será baseada na reputação das pessoas e empresas, não nas regulamentações, 
porque estas falharam. A ética vem à tona", diz. Cruz acrescenta também que os executivos 
precisam estar atentos aos movimentos que estão sendo feitos por causa da turbulência 
financeira, para que eles possam "mover suas peças" e se posicionar para o "novo tipo de 
jogo" que está se delineando no mundo corporativo. "O pior erro é a imobilidade. No curso, 
fiquei surpreso como os colombianos, portoriquenhos e panamenhos estão buscando 
oportunidades. Aos contrário do que o senso comum diz, as companhias estão movimentando 
suas peças", afirma.  
 
Reflexão coletiva  
 
Um olhar detalhado sobre os participantes do programa para CEOs latinoamericanos do Iese 
mostra que Cruz não é o único com essa visão. De acordo com o diretor do programa, Carlos 
Hornstein, 70% das empresas que estão participando do programa são de serviços e 55% 
delas operam globalmente. No total, são 13 nacionalidades representadas. "Os participantes 
estão satisfeitos não apenas com o excelente nível acadêmico dos professores, mas também 
pela complementaridade das três escolas envolvidas", garante. Cruz, da Menteinovadora, é um 
exemplo dessa satisfação. "A partir do momento que você se encontra os principais dirigentes 
de outras indústrias, a sua visão muda. Uma das ações que planejamos hoje envolve votação 
por celular, um aparelho que está nas mãos dos estudantes", conta ao exemplificar uma idéia 
que surgiu durante as discussões no programa.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 7 maio 2009, Plano Pessoal, p. D7. 


