


m um relatório sobre cur-
sos de MBA nos Estados 
Unidos, a Fundação Ford 
clamava por uma "revolu-

ção" nas escolas de negócio, classi-
ficadas como "superficiais" e "inde-
fensáveis". Como solução, propunha 
organizar os currículos em discipli-
nas, abandonando o método baseado 
em relatos de negócios. O ano? 1959. 

Acompanhar as transformações 
do mercado e compreender as mu-
danças de cenário sempre foram 
desafios para o mundo acadêmico 
da administração. Desde o início 
desta década, instituições ameri-
canas e europeias vêm conduzindo 
um movimento de revisão em suas 
disciplinas, estruturas curriculares 
e dinâmicas de sala de aula. O debate 
sobre o futuro do MBA converge para 
um desafio comum: formar líderes 
capazes de construir o ambiente de 
negócios pós-crise econômica, o que 
interessa tanto às nações desenvol-
vidas como aos países ansiosos para 
entrar no clube dos mais ricos. O per-
fil que emerge desse novo líder é um 
profissional que, além de dominar 
as disciplinas técnicas que rondam 
seu cotidiano, deve se capacitar para 
analisar cenários amplos, traba-
lhar em equipe e agir globalmente. 

Para Sharon Oster, reitora da Yale 
School of Management, as escolas es-
tão reagindo à necessidade de formar 
líderes polivalentes. "Tentamos iden-
tificar e preparar profissionais que 
não pensem apenas em suas compa-
nhias, mas em toda a sociedade. E isso 
deve fazer parte de suas decisões", 
disse Sharon a Época NEGÓCIOS. 
A Haas School of Business, da Uni-
versidade Berkeley, na Califórnia, 
criou um modelo de ensino para o 

desenvolvimento de líderes inovado-
res. As disciplinas tradicionais per-
manecem no currículo. Incorporam, 
porém, princípios que estimulam o 
desenvolvimento de competências 
ligadas a inovação e liderança, como 
pensamento crítico, flexibilidade e 
sensibilidade para perceber ideias 
criativas. O modelo dos MBAs é, tra-
dicionalmente, dividido em dois gran-
des blocos: o primeiro é composto pe-
las matérias básicas, como marketing 
e finanças. No segundo, é conduzido 
um projeto prático para a aplicação da 
teoria aprendida, que se articula com 

matérias eletivas. Hoje, no entanto, as 
escolas têm investido na mudança não 
apenas das disciplinas, mas na orga-
nização delas ao longo do currículo. 

A Wharton School, da Univer-
sidade da Pensilvânia - oitava colo-
cada no ranking de MBAs da revista 
The Economist -, é uma das que estão 
remodelando a grade curricular. Um 
dos principais pontos é o foco em po-
líticas públicas, que voltou à tona com 
a intensa regulação em curso nos Es-

tados Unidos e na Europa. O mesmo 
tema ganhou importância no MBA da 
Insead. Seu reitor, Jack Cohen, que ali 
leciona regulações governamentais, 
argumenta que os futuros gestores 
precisam dominar como o Estado 
pensa e concebe suas políticas para 
dialogar com os governantes. Outro 
reflexo da crise econômica no currí-
culo da Insead é a introdução de uma 
disciplina dedicada a analisar riscos 
de crédito. Isso devido às dúvidas 
em torno do funcionamento de deri-
vativos e empréstimos imobiliários, 
entre outros fatores que culminaram 
com o estouro da bolha financeira. 

Ética também tornou-se um ponto 
crítico de abordagem na escola fran-
cesa que, reconhecida pelo seu alcan-
ce global (possui filiais em Cingapu-
ra, Emirados Árabes e Israel), tem 
na diversidade um traço que exige 
maior atenção às relações em sala de 
aula. Para Cohen, a multiplicidade de 
crenças, origens e religiões compele o 
professor a assumir um novo papel: 
"É ele o moderador dessa diversida-
de. Não podemos dizer a pessoas tão 
diferentes o que é certo ou errado". 

Se na Insead e em Wharton fo-
ram introduzidos novos temas, a Yale 
School of Management preocupou-
se com a integração das disciplinas. 
Ainda-no ano inicial, criou uma es-
trutura de "perspectivas organiza-
cionais", composta por nove matérias 
consideradas fundamentais para um 
gestor que deseja engajar e liderar. 
Figuram neste módulo inovação, 
relações entre Estado e sociedade e 
macroeconomia global. Os alunos 
realizam viagens internacionais para 
interagir com líderes sociais e gran-
des empresas. A canadense Rotman 
School, da Universidade de Toronto, 



também se vale da perspectiva de 
correlação entre as matérias como 
atrativo. Com uma metodologia in-
titulada "pensamento integrador", 
a escola tenta, segundo o vice-reitor 
James Fisher, "mudar a maneira pela 
qual vemos o mundo e abordamos 
os problemas". De acordo com Fi-
sher, os executivos habituaram-se 
a pensar de modo muito específico, 
desprezando a visão do todo, por 
meio da qual é possível enxergar a 
conexão entre as partes. Esse nó-
cego, segundo o reitor, foi uma das 
razões da crise do subprime norte-
americano: "Não havia consciência 
sobre a cadeia de efeitos causados por 
aquela sucessão de inadimplências". 

O pensamento integrador inspi-
rou a Business School São Paulo a 

criar sua própria abordagem. A es-
cola, filiada à rede norte-americana 
Laureate, oferece uma disciplina de-
nominada Gestão da Complexidade. 
Em linhas gerais, é uma tentativa 
de modificar a visão do aluno sobre 
o mundo dos negócios. O erro e a 
incerteza - fantasmas para qual-
quer estrategista - são considerados 
parte do jogo, de acordo com o reitor, 
Armando dal Colletto. Os alunos 
tomam contato com os fundamentos 
de filosofia, história e ciência, para 
que entendam não apenas como fun-
ciona o marketing ou a contabilidade 
mas também como os diferentes co-
nhecimentos se articulam na práti-
ca. "Somente assim o executivo terá 
agilidade para mudar de rota quan-
do necessário", afirma Dal Colletto. 

refuga o modelo de disciplinas clás-
sicas é a Ross School of Business, da 
Universidade de Michigan, onde le-
cionava o guru indiano C.K. Praha-
lad, morto no ano passado. Para seu 
reitor, Robert Dolan, o melhor mo-
delo de educação deriva de um bom 
treinamento conceituai combinado a 
um contato com o mercado capaz de 
habilitar o aluno a captar oportuni-
dades de negócio. Durante dois meses 
do primeiro ano, a única atividade 
dos alunos consiste em um proje-
to com fontes de empresas globais. 

No Brasil, a Fundação Dom Ca-
bral está reestruturando sua grade a 
partir de princípios semelhantes às 
tendências globais. O novo currículo, 
segundo Paulo Resende, diretor de 



pós-graduação, pretende equilibrar as 
dimensões do indivíduo, da organiza-
ção e do meio ambiente. Entre os temas 
que ganham importância com a nova 
proposta estão ética, cenários de mu-
dança, responsabilidade corporativa, 
sustentabilidade e cultura organiza-
cional. "As empresas brasileiras devem 
aprender a dialogar com outras cultu-
ras, pois o mercado entrou em um pro-
cesso de fusões e aquisições em escala 
global que não tem volta", diz Resende. 

O método dominante no ensino 
de negócios remonta à década de 20. 
Trata-se do estudo de caso, criado 
na Harvard Business School (HBS). 
Assemelha-se a uma reportagem que 
descreve, com dados aprofundados, de-
terminado problema corporativo. Por 
trás dos fatos e números, há pontos te-

óricos que fundamentam as potenciais 
resoluções para a questão apresentada. 
Para Ricardo Reisen de Pinho, repre-
sentante da HBS no Brasil, os relatos 

desenvolvem no leitor capacidade de 
análise. "Quando o aluno é obrigado a 
defender um ponto de vista, ele muda 
sua atitude", afirma. No Instituto de 
Ensino e Pesquisa (Insper), o método 
de estudo de caso chega a ocupar 80% 
das aulas. "Porém, ele não resolve toda 
a questão", afirma seu diretor Irineu 
Gianesi. As atividades extracurricu-
lares ocupam lugar de destaque. É o 
caso da Empreenda, uma competição 
de planos de negócios, e do Innovation 
Challenge, em que as empresas colo-
cam dilemas reais e os grupos de MBA 
disputam uma solução. "Tais ativida-
des facilitam a aplicação de conceitos 
e técnicas a situações reais, com ajuda 
de professores", afirma Gianesi. 
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