
Columbia quer foco mais amplo em MBA 

R. Glenn Hubbard, reitor da 
Faculdade de Administração 
Columbia, quer que seus estudan-
tes façam contatos — e isso signi-
fica não só conhecer pessoas. 

Ele diz que a culpa da crise 
financeira recente é dos líde-
res que não enxergaram cor-
retamente a situação geral e se 
concentraram em suas próprias 
áreas de especialização. Não ligar 
os pontos, diz ele, foi desastroso. 

Na visão de Hubbard, as facul-
dades de administração pre-
cisam preparar os estudantes 
com uma educação mais ampla 
para que eles possam impedir 
um colapso econômico. Para 
isso, a Columbia está incluindo 
temas como processo de deci-
são e ética nas aulas de todas as 
matérias. 

A faculdade também está 
incrementando a transparência 
sobre as atividades externas de 
seus professores, como consulto-
rias, participação em conselhos 
de administração e participação 
remunerada em seminários. 

Hubbard recebeu críticas 
no filme "A Verdade da Crise", 
documentário de 2010 sobre a 
crise financeira que questionou 
possíveis conflitos de interesse 
devidos a seu relacionamento 
com firmas de serviços financei-
ros e sua renda anual de mais de 
US$ 250.000 para integrar o con-
selho da MetLife Inc. 

Hubbard, que já presidiu o 
Conselho de Assessores Econômi-
cos do presidente, falou ao Wall 
Street Journal sobre aprendiza-
do interdisciplinar, a preparação 
de estudantes para novas carrei-
ras e como ensinar ética. Trechos: 

WSJ: O sr. recebeu algumas crí-
ticas pela maneira como "A Verda-
de da Crise" o retratou, e também 
pela divulgação das atividades 
externas dos professores [incluin-
do quanto ganham]. A Columbia 
mudou a abordagem para algu-
mas dessas coisas? 

R. Glenn Hubbard: Apesar do 
que você pode ter visto em "A 
Verdade da Crise", temos muita 
transparência. Apenas a aumen-
tamos no corpo docente, um pro-
jeto em que trabalhamos desde 
2009. Sempre revelei o que faço, 
minhas rendas e relacionamen-
tos, é por isso que ele sabia o que 
me perguntar. Passamos agora 
para um sistema em que todos 
os professores fazem isso. Basi-
camente, o currículo dos profes-
sores vai [mostrar] as atividades 
externas da mesma maneira 
como [mostra] os artigos publi-
cados e a experiência de ensino. 

WSJ: Qual era a expectativa 
antes? 

Hubbard: Sempre fiz isso 
[revelar as atividades] porque 
sou reitor. Mas os professores não 
tinham que fazer isso. Sempre 
esperávamos que os professores 
informassem caso recebessem 
recursos para pesquisas, é uma 
questão de ética profissional. 

WSJ: Várias faculdades estão 
modificando seus programas para 
preparar estudantes para empregos 
com responsibilidades mais amplas. 
Como é que o sr. dá uma educação 
holística a seus estudantes? 

Hubbard: Não é simplesmente 
uma questão de testar as pes-
soas até que se tornem grandes 
especialistas, mas [ensiná-las] 
como unir tudo. As pessoas eram 
especialistas funcionais em áreas 
individuais, mas não enxerga-
vam os modelos se encaixando. 

No primeiro ano do curso de 
MBA, estudamos um caso que 
ensina aos estudantes como fazer 
perguntas de ângulos diferentes. 
Nós nos [concentramos] na Gene-

ral Motors porque os problemas 
da GM foram surgindo num perí-
odo de 20 a 25 anos. Isso permite 
aos estudantes enxergar desas-
tres, ou oportunidades, que evo-
luem lentamente. 

WSJ: O sr. disse que enxerga 
uma mudança no tipo de habili-
dade de liderança e administração 
necessárias para o sucesso. Como a 
liderança está mudando? 

Hubbard:Uma mudança impor-
tante que nos afeta no mundo 
das escolas de administração é 
que as pessoas estão se tornando 
líderes muito mais rapidamente. 
Quando era estudante, as pessoas 
passavam por um longo período 
antes de se tornarem especialistas 
em algo e aí, talvez sim ou talvez 
não, ganhavam a chefia. Cada vez 

mais estudantes assumem cargos 
significativos de liderança cinco 
anos depois de se formar. Não é 
algo para o qual os podemos pre-
parar na faculdade. 

WSJ: Como o sr. prepara os estu-
dantes para essa trajetória nova? 

Hubbard: Usamos o trabalho 
de alguns colegas sobre inteli-
gência social para mostrar aos 
estudantes no que eles podem 
ser bons como possíveis líderes, 
e no que são ruins, e os ajuda-
mos a melhorar as áreas em que 
são fracos. Temos tutores e faze-
mos muito ensino de liderança 
baseado em testes psicológicos. 
Trabalhar com os estudantes 
para que desenvolvam empa-
ria e incentivem a formação de 
seguidores nas pessoas é muito 

importante. Todos os estudantes 
do primeiro ano participam do 
Programa de Inteligência Social 
[que se concentra nas habilida-
des de liderança]. 

Minha visão é que liderança e 
empreendedorismo são assun-
tos ensináveis. Isso não signifi-
ca que você pode transformar 
alguém numa estrela do rock do 
dia para a noite, mas você pode 
liberar o potencial. 

WSJ: Quais são algumas das 
habilidades mais importantes que 
o sr. espera que seus formandos dei-
xem o campus tendo aprendido? 

Hubbard: Sempre digo ao 
estudante que há três coisas que 
precisa fazer para ser um líder 
bem-sucedido: analisar, decidir, 
liderar. Primeiro você tem que 

conseguir analisar o problema. 
E isso, francamente, qualquer 
bom estudante de administra-
ção pode fazer. Aí você precisa 
tomar as decisões quando não 
tem todas as informações, por-
que no mundo real você nunca as 
tem. A terceira é que você precisa 
convencer outras pessoas a acei-
tar a decisão que você tomar. 

WSJ: Quais os desafios que 
um recém-formado em MBA pode 
enfrentar? 

Hubbard:Eles enfrentam duas 
grandes forças no momento. Uma 
é o fato que muitos setores em 
que trabalhavam [...] vão evoluir 
muito nos próximos dez anos. (...) 
A segunda grande coisa é a conti-
nuação do impulso de globaliza-
ção, que implica que uma pessoa 
interessada em papéis de lideran-
ça cada vez mais importantes pre-
cisa ser completamente global, 
no que você trabalha [e] nos tipos 
de experiências que tem. 

WSJ: A falta de orientação ética 
já foi mencionada como um fator 
causador da crise financeira. Como 
o sr. tenta instigar nos estudantes o 
senso do que é certo e errado? 

Hubbard: Quando me tornei 
reitor daqui havia muitas esco-
las fazendo isso com aulas de 
ética separadas. Minha visão é 
que os estudantes não gostam 
de aulas assim. 

Não acho que os estudan-
tes prestam atenção a isso da 
maneira que prestam quando 
é integrado ao seu curso de 
marketing, no de operacional, 
na aula de finanças. 

Temos "cases" que se entrela-
çam com os palestrantes exter-
nos que vêm trabalhar com os 
estudantes. O que é realmente 
importante para os jovens estu-
dantes de MBA é enxergar isso 
como um problema real, enxer-
gar uma pessoa de verdade do 
mundo empresarial enfrentan-
do essa questão e saber como ele 
ou ela a resolveu. 
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 9 ago. 2011, Empresas, p. B11.




