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Lista de formados inclui Roberto Setubal e Fábio Barbosa  
 
No elegante campus do International Institute for Management Development (IMD), uma das 
principais escolas de educação de executivos do mundo, ficará cada vez mais raro ver 
estudantes carregando pesadas apostilas. 
 
A instituição sediada em Lausanne estima ser a primeira a adotar o uso do iPad na sala de 
aula. Cada aluno recebe agora um iPad um dia antes de os estudos começarem, com 
apresentação do programa, casos a serem examinados na sala de aula, toda a teoria a ser 
utilizada, além do acesso à internet e outras aplicações necessárias. O aparelho substituirá 
cerca de mil páginas de documentos por estudante. "Será uma revolução na educação", diz a 
professora Bettina Buechel, diretora de um dos programas. 
 
Ela admite alguns efeitos negativos na sala de aula. Um deles é a distração. O aluno pode ficar 
usando o iPad para ver jogo de futebol ou trocar e-mails com os colegas na sede da empresa. 
Até agora, o IMD tem usado o mesmo método aplicado no uso do telefone celular: quem for 
pego telefonando ou respondendo chamada, paga um champanhe para o resto da turma. 
 
Uma pesquisa da empresa francesa Miratech, relatada pelo jornal "Le Monde", aponta outro 
problema: segundo o estudo, a leitura no papel é mais aprofundada do que num dispositivo 
eletrônico. 
 
Mas os primeiros a estudar com o iPad no IMD se dizem contentes. É o caso de Gustavo Vieira, 
gerente-geral de tecnologia da informação da Vale. "Todas as anotações que fiz no curso já 
enviei rapidamente para minha equipe no Brasil", diz. "A gente discute online com pessoas no 
resto do mundo, a qualquer momento. E dá para, ao mesmo tempo, estudar e olhar a conta 
bancária no Brasil." 
 
Fábio Barbosa, presidente do Banco Santander no Brasil e também da Federação Brasileira dos 
Bancos (Febraban), contou ao Valor que quando fez seu MBA no IMD, em 1979, foi 
surpreendido pelo material que recebeu para o curso. "Quando vi todo o material impresso que 
me foi dado, perguntei se era para o mês inteiro. A resposta foi de que era para a semana. 
Respondi que aquilo não dava para ler numa semana. E foi aí que aprendi logo que era preciso 
definir prioridades", diz. 
 
Bettina admite que alguns participantes ainda preferem ler os documentos no papel. Nesse 
caso, a escola "faz o possível" para atendê-los. Ela vê três gerações de executivos, com 
reações diferentes. O grupo por volta dos 30 anos de idade cresceu utilizando computador e 
internet e explora todas as facilidades. O segundo, no começo dos 40 anos, usou a internet e 
novas tecnologias nos últimos anos e se adapta sem grandes problemas. Já o terceiro grupo, 
de executivos acima de 50 anos, passou grande parte de sua vida profissional num cenário 
completamente diferente. "É o que chamo de nativos digitais e imigrantes digitais", diz ela. 
 
Barbosa, do Santander, está na terceira faixa, mas usa o iPad no cotidiano. E considera que 
realmente importante é o ensinamento e nisso acha que o IMD é uma das melhores escolas do 
mundo. A seu ver, uma das coisas que as escolas de executivos em geral precisam melhorar é 
o ensino de ética e transparência. 
 
"Cinco entre dez grandes executivos brasileiros passaram por aqui", diz Stein Jacobsen, que 
faz a expansão do IMD na América Latina. Alem de Barbosa, do Santander, passaram pelos 
bancos da escola Roger Agnelli, da Vale; Roberto Setubal, do Itaú, e Marcelo Odebrecht, entre 
outros. 
 
A Vale é o cliente numero 1 em termos de volume. A Petrobras é outra boa cliente. Jacobsen 
quer atrair mais empresas, na medida em que as brasileiras se tornam multinacionais. O IMD 



passou a oferecer dois cursos em São Paulo; "High Performance Leadership" e "The Strategy 
Challenge". 
 
A escola se prepara para oferecer no Brasil e nos EUA um curso associado com o WWF, a 
maior organização não governamental na área ambiental. A ideia é formar uma nova geração 
de executivos para desafios do desenvolvimento sustentável. "Isso não é moda, é necessidade 
mesmo", diz o professor Michael Yaziji. "Dentro de 25 anos a escassez de água será forte. O 
que isso significa para um produtor de cerveja, por exemplo?" 
 
Fonte: Valor Ec onômico, São Paul o, 2 6, 27  e 2 8 no v. 2010, Es pecial Ed ucação 
Executiva, p. F2.


