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A
s primeiras mudanças acadêmicas ocorreram
nos Estados unidos, país-mais afetado pela crise
financeira internacional, iniciada há quase um ano
com a falência do banco de investimentos Lehman

Brothers. Também vítimas da instabilidade do mercado
e da decisão de muitos executivos e estudantes de adiar
os estudos de cursos de administração, universidades norte-
americanas viram a necessidade de rever determinados
métodos de ensino. A lição aprendida nos últimos meses
é que a economia mundial evolui também em função
de graves crises, o que obriga gestores e executivos a se
prepararem para atuar em meio a dificuldades. Para isso,
precisam de preparação prática e atualizada. Essa reação
acadêmica se espalhou por outros países - à medida que eles
também eram afetados -, chegando ao Brasil e ao Canadá.

"A crise tem demonstrado a importância de se obter
informação válida e atual sobre os mercados financeiros
e suas práticas. Mostra também que devemos dar mais
ênfase a alguns temas, como a ética empresarial e a
responsabilidade social", avalia Jacques Roy, diretor do
Programa de MBA da HEC Montreal. A instituição foi uma
das escolas canadenses que reviram seus currículos para
adaptá-los à nova realidade econômica. Como resposta à
expectativa de profissionais, a instituição elaborou um curso
específico denominado Financial Crises.



"Nós já ensinamos os alunos de MBA a lidar com
a incerteza e gerir os riscos. Mas a crise recente tem
aumentado a consciência de estudantes e professores. Em
uma perspectiva mais local, contudo, nossa província e o país
têm sofrido muito menos do que outras regiões do mundo,
devido, basicamente, a um sistema bancário mais estável no
Canadá", explica, uma das principais alterações adotadas
é o reforço de temas considerados fundamentais para os
negócios - mas que nos últimos anos foram perdendo
destaque -, como a ética e a responsabilidade social. A perda
de importância desses dois tópicos nas empresas, segundo
muitos analistas e especialistas, teria contribuído para a
gravidade da crise internacional. Na HEC Montreal, cursos
complementares sobre ética e governança e responsabilidade
social foram incluídos na grade de diversos programas da
escola nos últimos quatro anos - os alunos estudam estas
disciplinas no início e no final de seus cursos.

Transformação na gestão - No Brasil, algumas instituições
adotaram a mesma atitude. Também aqui prevalece
a percepção de que os profissionais e as companhias
demandam produtos de ensino melhor adaptados. "Assim
como outras empresas, tivemos que encontrar no ensino
respostas internas de gestão de fluxo e de processos. Quanto
ao conteúdo, nos adaptamos ao fato de que a crise é de
responsabilidade de uma série de agentes, inclusive das
escolas de negócios", aponta Fernando Trevisan, diretor
executivo da Trevisan Escola de Negócios. Em muitas análises
sobre os desdobramentos da que está sendo considerada
uma das piores reviravoltas na economia global, observadores
de mercado lançaram o questionamento sobre o papel das
escolas de administração na incapacidade dos líderes de
perceber, em 2008, o que estava prestes a acontecer. Uma vez
que muitos diretores e presidentes executivos são ex-alunos
de alguns dos mais prestigiados MBAs, o que faltou em sua
formação para que pudessem tomar medidas preventivas ou
se preparar adequadamente?

Trevisan conta que, para evitar equívocos do passado,
foi preciso reforçar cinco pontos nas grades curriculares:
gestão de caixa, devido à necessidade de as empresas
estarem mais preparadas para eventuais crises; gestão de
custos; melhoria de processos; controles internos; e gestão
de riscos. Assim como governos e conselhos de direção, as
escolas de negócios precisaram avaliar como os executivos
que pretendem formar devem se posicionar em situações
às quais não estão acostumados - ou que prefeririam



não enfrentar. Partindo desse conceito, dois cursos criados
recentemente - Gestão de negócios em tempos de turbulência e

Gestão eficaz em cenários adversos - dão destaque a três aspectos
considerados essenciais pelos coordenadores da escola. O primeiro deles

é o conhecimento econômico, fundamental para saber identificar e medir os
impactos que as mudanças na economia podem ter na empresa. Em seguida,

a capacidade de negociação, uma vez que, em situações de crise, executivos e
administradores se veem obrigados a renegociar condições de contrato com fornecedores

e colaboradores. Por último, a gestão de pessoas precisa ser mais completa, principalmente
porque pode ser necessário demitir e motivar os funcionários - cuidar de talentos, neste cenário,

torna-se ainda mais difícil. A crise financeira internacional, portanto, desencadeou ajustes também
no modo de ensinar aqueles que, no futuro, ocuparão posições de liderança. "Daqui para frente,
destacaremos em todos os nossos cursos o que estava sendo negligenciado até antes do último
trimestre de 2008. O mercado financeiro deve ser visto como complemento da economia real, que
está baseada na produtividade, e não na especulação financeira. Muitas empresas se esqueceram
disso nos últimos anos", adverte Trevisan.

No centro da turbulência econômica, novos produtos financeiros considerados obscuros foram
apontados como vilões da quebra das instituições tradicionais dos Estados unidos, prejudicando a
estabilidade do mercado mundial. O ensino de administração e gestão, neste sentido, deve ser capaz
de "apresentar" esses produtos aos estudantes e destacar os riscos de cada um. "A crise impõe a
necessidade de uma transformação na gestão. Deve-se pensar muito além das relações internas e
privilegiar as cadeias produtivas, os arranjos organizacionais e industriais. Isso se traduz em complexidade

e completude maiores", explica Celso Grisi, diretor
da área de Desenvolvimento de Novos Negócios,
Marketing e Relações Internacionais da Fundação
Instituto de Administração (FIA).

O questionamento predominante nos círculos
acadêmicos se refere a qual deve ser o perfil do
executivo melhor capacitado. Segundo Marcos Alberto
Oliveira, coordenador de cursos de pós-graduação na
área de Administração da Fundação Armando Álvares
Penteado (FAAP), o mercado busca profissionais aptos
para atuar num mundo cada vez mais competitivo. "Por
isso, o ideal é que os aprendizes - como são chamados
os estudantes de MBAs - recebam formação equilibrada
entre as ferramentas de gestão e as habilidades
pessoais", diz. Professor na mesma instituição, Manuel
Nunes, coordenador de cursos de pós-graduação na
área de Economia, destaca outros pontos comuns aos
profissionais e estudantes da instituição.

"A busca pelo aperfeiçoamento acadêmico para
obter melhor projeção pessoal e colocação profissional

Lemos, da FGV: possíveis alterações favoráveis para a
convalidação de diplomas no país



é um diferencial que costumamos perceber em nossos
alunos. Geralmente são profissionais bem colocados e que
almejam cargos mais altos", completa. A pós-graduação em
Administração de Empresas da escola oferece formação
generalista e tem como público-alvo pessoas de diversas
áreas que buscam complementar sua formação com o
ensino de negócios. Já o curso de Gestão Estratégica
de Projetos tem foco direcionado a alunos que desejam
ampliar conhecimentos sobre ferramentas utilizadas em
gerenciamento de projetos.

Atualização constante - Para Armando Dal Colleto,
diretor acadêmico da Business School São Paulo (BSP),
a especialização restrita à área de atuação profissional
pode não ser o melhor caminho para a manutenção do
emprego na atualidade. Do mesmo modo, planejar a
carreira não é suficiente para se destacar. Diante de uma
realidade menos favorável e mais competitiva, as empresas
demandam pessoas treinadas para analisar os fatos e
entender as tendências, aprender com os casos de outras
empresas e se manter atualizadas com os fatos relevantes
do meio empresarial e econômico. "Estamos sujeitos a
inúmeras interferências em nossas carreiras, positiva ou
negativamente, e, quanto mais preparados ou aconselhados
estivermos, melhores serão nossas escolhas. Na BSP
incluímos debates com essa temática logo no início dos
programas para conscientizar nossos alunos", observa.

Com a maior importância dada aos MBAs e cursos
de pós-graduação de gestão no Brasil, somada a essa
movimentação das instituições para melhorar seus
currículos, muitas pessoas que planejam investir na carreira
podem a aproveitar o objetivo maior das universidades
de atrair novos estudantes para contornar a perda de
interessados provocada pela crise global. Os valores de
alguns cursos MBAs caíram em parte devido à falta de
recursos disponíveis para o financiamento. Segundo Celso
Grisi, a maioria das universidades americanas e européias,
por exemplo, vive de doações que escassearam diante da
crise, gerando uma preocupação mais acentuada com a
captação de novos alunos.

Além disso, a estabilidade da moeda e do câmbio
favorecem estudantes brasileiros com planos de estudar
no Canadá. No segmento de intercâmbio estudantil, a
movimentação dá sinais positivos. "Tivemos uma queda
na procura de novembro a março deste ano, mas, a partir
de maio, a demanda voltou a subir e a estabilizar. Devemos
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