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A história da Insead começa em 1959, quando cinco jovens franceses recém-formados pela 
Harvard Business School decidiram lançar no Château de Fontainebleau, ex-casa de campo dos 
reis franceses, um programa de ensino para executivos. Eles não imaginavam que estavam 
criando o embrião de um dos melhores cursos MBA do mundo. Este ano, a escola que possui 
um campus em Fontainebleau, outro em Cingapura e em janeiro inaugura novas instalações 
em Abu Dhabi, comemora 50 anos com uma série de eventos pelo mundo.  
 
Na semana passada, o reitor Frank Brown esteve em São Paulo para visitar ex-alunos e 
empresas. Em sua rápida passagem, concedeu uma entrevista exclusiva ao Valor. Brown falou 
sobre os planos para o Brasil, o cenário atual para as escolas de negócios e a metodologia de 
ensino da Insead, conhecida por apostar na inovação e na diversidade. "Não estamos ligados a 
nenhuma universidade ou entidade, o que assegura nossa independência", diz o reitor, 
primeiro executivo a ocupar o cargo. Brown fez carreira na PwC e assumiu o comando da 
escola há quatro anos. O custo do MBA do Insead, somado ao custo de vida, não sai por 
menos de €75 mil. Mesmo assim, a disputa por vagas é acirrada. Embora tenha mais de 40 mil 
alumni, a escola não recolhe doações milionárias como as instituições de ensino de maior 
prestígio dos EUA - metade do faturamento vem de cursos executivos e dos chamados "in 
company". A seguir os principais trechos da entrevista:  
 
Valor: Quais são os planos da Insead para o Brasil? 
 
Frank Brown: Temos uma parceria de 20 anos com a Fundação Dom Cabral em pesquisas e 
também realizamos alguns programas conjuntos. Como nosso principal objetivo é criar uma 
oportunidade para o aluno expandir seu mundo, é importante entendermos o Brasil e 
trazermos conteúdo sobre o país para o nosso programa. Somos a única escola de negócios 
que tem três campi: em Fontainebleau, outro Cingapura e, nos últimos dois anos, montamos 
um em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Mas eu não vejo um campus do Insead no Brasil, 
nem na Índia ou na China. Nesses países, nossa estratégia é fazer parcerias com outras 
instituições de ensino porque seria muito caro e difícil de operar neles. Cingapura e Abu Dhabi 
são cidades cosmopolitas. O Brasil está se tornando também, mas ainda é muito local. A maior 
parte dos alunos seriam brasileiros e o Insead é uma escola que não vai para sociedades 
homogêneas. 
 
Valor: Existe algum plano para a América Latina? 
 
Brown: Temos uma pequena parceria no Chile e no México, mas o Brasil é o nosso maior foco 
na América Latina. Gostaríamos de ver a parceria com a FDC crescer para programas mais 
abrangentes na região e acho que existe interesse em fazer isso. 
 
Valor: Como o senhor define a linha de atuação da Insead? 
 
Brown: Somos independentes. Não estamos ligados a nenhuma universidade ou algo 
parecido. Além disso, acreditamos na diversidade como fonte de aprendizado. Nosso corpo 
docente vem de 35 países diferentes, inclusive temos alguns brasileiros. Os alunos também 
representam 80 nacionalidades. Não temos mais de 10% de estudantes vindos de um mesmo 
país. Deveremos ter entre 30 e 40 brasileiros no próximo ano. 
 
Valor: Qual o maior diferencial da escola hoje? 
 
Brown: Inovação. Desenvolvemos o programa de MBA de dez meses há 50 anos. Ninguém faz 
isso até hoje. Algumas escolas têm programas de um ano, mas não de dez meses ou um MBA 
onde escolhe estudar em três continentes diferentes. Os primeiros quatro meses podem ser 
em Fontainebleu ou Cingapura, depois a cada dois meses você pode trocar e fazer dois meses 
em Wharton, nos Estados Unidos, pois também temos uma parceria com eles. As escolas de 
negócios são prestadoras de serviços.  



 
Valor: De onde vem o faturamento da escola? 
 
Brown: Metade do nosso orçamento vem da educação executiva, dos cursos "in company" e 
dos programas abertos. Apenas 10% vem de doações. Nos EUA é diferente, lá a maior parte 
da receita das grandes escolas vem de doações. 
 
Valor: Como foi a procura pelo curso de MBA este ano? 
 
Brown: Tivemos um crescimento nas inscrições tanto no MBA Executivo como no regular. 
Alguns alunos que contavam com o patrocínio de suas empresas e que perderam esse apoio 
desistiram. Mesmo assim, o número de alunos subiu de 99 participantes em 2008 para 127 
este ano, um aumento substancial no MBA Executivo. No MBA regular, vamos graduar 990 
alunos este ano contra 937 em 2008. O número de inscrições continua crescendo. 
 
Valor: A crise, em sua opinião, já terminou? 
 
Brown: As coisas estão melhorando em países como Brasil e China, mas ainda temos 
condições muito difíceis nos Estados Unidos e na Europa. Não acho que já saímos da fogueira, 
mas vejo algumas melhoras e mais confiança em 2010. 
 
Valor: De que maneira este cenário afeta o mercado de MBA? 
 
Brown: Acredito que para nós é um pouco diferente do que para outras escolas. Nosso 
programa foi descoberto nos últimos anos pelos americanos. Eles estão mudando suas cabeças 
e gostam da nossa proposta de entender o mundo, o que significa um grande desenvolvimento 
para a escola. Hoje, eles já representam 10% dos alunos. Temos também um grande número 
de indianos, franceses e chineses.  
 
Valor: O que mudou na postura dos alunos de MBA com a crise? 
 
Brown: Cada experiência em classe serve de base para uma discussão. A aula não é uma 
performance de um professor exportando conhecimento. Você pode estar fazendo uma 
apresentação na área de finanças e falar sobre uma maneira particular de ganhar crédito em 
determinada situação. Então, alguém do Brasil diz como isso acontece no seu país, outro da 
Coréia também fala e assim por diante. Isso cria um ambiente onde todos falam. O fato mais 
importante dessa crise é que as pessoas não se falavam, não eram desafiadas. Existiam 
muitas ovelhas e poucos líderes. Isso precisa mudar e nosso programa foi idealizado para criar 
um ceticismo saudável. Hoje existe uma interação maior entre as disciplinas da escola. Você 
encontra contabilistas trabalhando com professores de marketing, pessoas de operações 
trabalhando com economistas. Eles tentam entender os problemas e suas causas. O que temos 
como resultado é um debate mais aberto na frente dos estudantes. Nossos alunos podem 
interceptar os professores fora da classe. A governança tende a ser uma disciplina cada vez 
mais transversal, que passa por toda organização. 
 
Valor: Remuneração é o tema do momento nas escolas de negócios? 
 
Brown: Existe muita gente estudando remuneração e sistemas de recompensa em geral. Qual 
o gap entre a remuneração do CEO e dos empregados, como ele ficou tão grande, quando ela 
se desconectou da organização. Temos pessoas pensando sobre as formas de motivar os 
executivos, qual o mix perfeito entre a recompensa em dinheiro, bônus e stock options. Não 
acho que a crise mudou muito as coisas, pois estas são questões bastante estudadas nos 
últimos anos. Existem 140 professores na escola fazendo pesquisa constantemente em uma ou 
mais áreas. 
 
Valor: A escola está estudando o lançamento de um programa de MBA de dois anos?  
 



Brown: Estamos conversando com várias instituições para formar esse novo programa. Seria 
um ano de MBA, mais um ano de mestrado em administração pública. Mas esse plano ainda 
não está fechado.  
 
Valor: Onde os alunos de MBA estão procurando trabalho hoje? 
 
Brown: Os estudantes estão indo mais para a indústria do que para as instituições financeiras. 
Nós nunca apostamos completamente apenas num setor. Sempre houve equilíbrio entre a 
procura por consultoria, pela área financeira e pela indústria. Temos uma relativa vantagem na 
crise porque conseguimos colocar pessoas diretamente na Ásia e no Oriente Médio, onde 
somos bem relacionados, e lá a situação está um pouco melhor do que na Europa e nos EUA. 
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