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Em janeiro, cerca de 900 estu-
dantes inauguram a fase mais
vistosa de umnovo capítulo na
história da Escola de Negócios
de Harvard, templo do ensino
de administração. Divididos
em 150 equipes, eles permane-
cerão pelo menos dez dias em
empresasde14cidades,amaio-
riadelasempaísesemergentes.
A premissa é dar experiência
prática (e acima de tudo inter-
nacional) aos futuros líderes
denegócios.SãoPauloterápar-
ticipação especial no projeto.
Receberá 96 alunos, que anali-
sarão como são feitos negócios
em 12 empresas.

Pode parecer apenas outro
programa de MBA internacio-
nal.EmsetratandodeHarvard,
é uma guinada histórica, a
maior desde que a escola criou
suaprincipal grife,omodelode
estudos de caso. Boa parte das
grandes escolas denegóciosdo
mundo imitou o modelo, que

tinha um quê de revolucioná-
rio. A proposta de ensinar con-
ceitos de administração anali-
sando casos concretos de em-
presas ou de situações de mer-
cadodeuprotagonismoaosalu-
nos– issoem1918, dezanosde-
poisdacriaçãodaHarvardBusi-
ness School (HBS).

Agora, Harvard propõe o
field method, ou método de
campo. Para isso,montou uma
operaçãodelogísticaquecome-
çou pela seleção de empresas
emquatro continentes.

OFieldProject temtrêsmó-
dulos.Oprimeiro começouem
setembro, quando os novatos
da turma do MBA 2012 foram
divididos em equipes globais
(ogrupotemalunosde73nacio-
nalidades)ecomeçaramaanali-
sar dados dos países e empre-
sas que visitarão.

“As companhias indicaram
projetos nos quais estão inte-
ressadas, que envolvem algum

tipo de inovação, em produto
ouprocesso,eprecisamserdes-
tinados ao mercado consumi-
dor”, dizGustavoHerrero, que
dirige emBuenosAires umdos
seis centros internacionais de
pesquisa da HBS. “Queremos
que eles tenham uma imersão
verdadeira, entrememcontato
com consumidores, tenham
um feeling pelo elemento hu-
mano do negócio.”

Para isso, a escola selecio-
nou uma mistura de compa-
nhias locais, regionais e multi-
nacionais. Definiu como base
doprograma12cidadesnoexte-
rior:SanJosé(CostaRica),Bue-
nos Aires, São Paulo, Istambul,
Varsóvia,as indianasMumbaie
Chennai, as chinesas Xangai e
Chongqing, Ho Chi Min (Viet-
nã), Acra (Gana) e Cidade do
Cabo. As americanas Boston,
onde está o câmpus da HBS, e
NewOrleans serãousadaspara
alunos que, por motivos pes-CAPA

Harvard muda
projeto do curso
para dar mais
experiência prática
e internacional a
seus alunos, sob
o olhar atento
das escolas de
negócios do Brasil
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soais, não puderem deixar os
EstadosUnidos.

Depois que voltarem a Bos-
ton, os estudantes terão de
apresentar modelos de negó-
cioconcretos. “A terceiraparte
doFieldProjectéfazê-losrefle-
tir sobreoque aprenderamnas
viagens e de fato entregar um
produto ou serviço verdadei-
ro”,dizBrianKenny, responsá-
vel pelas áreas de Comunica-
ção eMarketing da universida-
de. “Até criamos ‘bolsas’, nos
quais estudantes vão investir
nos projetos dos colegas.”

Por trás do fieldmethod es-
tá um franzino engenheiro que
setornouprofessordeadminis-
tração,NitinNohria, e hoje en-
carnaosdesafiosdaHBS.Enge-
nheirode formaçãoepesquisa-
dor em administração, desta-
cou-se pela defesa da ética nos
negócios, ponto central do de-
batequeseseguiuàcrise finan-
ceirade2008–anoemqueassu-
miu o cargo. Além disso, o ho-
memquesepropõeaacelerar a
internacionalização de Har-
vard nasceu na Índia.

“Construircapacidadesam-
plas de liderança, construir o
que eu chamo de sensibilidade
global, de ir para um país e ser
capaz de dimensionar, enten-
derocontexto,sabernoqueele
é diferente daquele ao qual vo-
cê se habituou”, disse Nohria,

que visitou São Paulo em agos-
to,aconvitedaFundaçãoEstu-
dar. “É isso que esperamos que
otrabalhodecampocultiveem
nossos estudantes.”

Mas é mais do que isso. O
fieldmethod é uma das chaves
para a sobrevivência da HBS a
longo prazo no topo do ensino
de administração no mundo.
“Por mais de cem anos fomos
uma grande instituição ameri-
cananograndeséculoamerica-
no”, disse Nohria. “Como ain-
da poderemos ser líderes no
que será, inevitavelmente, um
século global?”

Deolho.Asescolasdenegócios
brasileiras acompanham aten-
tamente as mudanças emHar-
vard. “OsEstadosUnidossem-
pre se consideraram o centro
da geração de conhecimento e
dasmelhorespráticasadminis-
trativasnomundo.Agoraestão
percebendo que a expansão
dos negócios depende de co-
nhecer em profundidade a cul-
turaempresarialnosmercados
emergentes”, avalia o coorde-
nadordoMBAExecutivoInter-
nacionaldaFIA, JamesWright.

Embora vejam com bons
olhosareorientaçãodoprojeto
pedagógicodeHarvard,asesco-
las daqui vão continuar man-
dandoseusalunospara foraso-
bretudo por meio de parcerias

comoutrasinstituiçõesdeensi-
no. Isso porque atendemaper-
fis diferentes de clientes: o
MBA americano equivale a um
mestrado e exige dedicação in-
tegral, enquanto no Brasil o
MBA funciona como uma pós-
graduação lato sensucomduas
aulas por semana, emmédia.

Se o aluno doMBA emHar-
vard tem 27 anos e não traba-
lha, quem faz MBA executivo
noBrasil jápassoudos30eocu-
pa cargos importantes nas es-
truturas das empresas. O que
representa uma vantagem, já
que o conhecimento adquirido
nocursopodeseraplicadoime-
diatamente. “Nosso aluno en-
contra-se emoutronível de ex-
periência profissional”, resu-
meodiretoracadêmicodaBusi-
ness School São Paulo, Arman-

doDal Colletto.
Para a diretora acadêmica

depós-graduaçãodoInsper,Le-
tícia Costa, as mudanças pro-
movidas por Harvard aproxi-
mamaescoladarealidadeatual
do mercado de trabalho – em
que o desemprego bate níveis
recorde nos países desenvolvi-
dose sobramvagasparaprofis-
sionais bem capacitados nos
emergentes. “Hoje os brasilei-
ros preferem fazer MBA aqui
porque, segundo eles, o ‘custo
de oportunidade’ de parar de
trabalhar émuito alto, por cau-
sa da economia aquecida.”

As próprias empresas refor-
çaramapolítica de financiar os
estudos de funcionários após
perceber anecessidadedequa-
lificar os executivos para en-
frentar os desafios de ummer-

cado cada vezmais global.
Na Fundação Dom Cabral,

de Minas, as mensalidades de
90%dosalunosdoMBAsãopa-
gas diretamente pelas compa-
nhias. A instituição tornou-se
um exemplo internacional de
como opera uma relação bem
azeitada entre escola, executi-
vo e empresa. Não à toa, ficou
emterceiro lugarnorankingdo
jornal Financial Times que me-
deaqualidadedaeducaçãoexe-
cutiva customizada, concebida
paraatenderanecessidadeses-
pecíficas de cada empresa.

Segundoodiretor dedesen-
volvimento da Dom Cabral,
Paulo Resende, a realidade das
empresas brasileiras serve de
mote para casos discutidos em
sala de aula e outras atividades
do curso. “Acompanhamos de
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CAPA

perto a internacionalização de
nossos clientes, como quando
a Embraer foi para a China, a
Gerdau para os Estados Uni-
dos e a Vale para a África, por-
que temos alunos dessas em-
presas.” Paulo afirma que a es-
cola privilegia a formação práti-
ca para devolver às compa-
nhias profissionais mais bem
preparados tecnicamente.

Mãosàobra. Em escolas de ne-
gócios brasileiras consultadas
pelo Estadão.edu, não há ini-
ciativa semelhante à de Har-
vard. Mas existem projetos pon-
tuais com o mesmo foco, ainda
que em escala infinitamente
menor. O Insper, por exemplo,
fechou uma parceria com as
Universidades Nova de Lisboa
e Católica Portuguesa para ofe-
recer uma disciplina em que
alunos do MBA das três institui-
ções devem resolver um proble-
ma real de empresas com negó-
cios no Brasil e em Portugal.

A primeira edição do Inter-
national Lab – como é chamada
a matéria eletiva – ocorreu en-
tre julho e agosto deste ano. Foi
formado um time com três alu-
nos do Insper e três portugue-
ses. Nas primeiras duas sema-
nas, o grupo se reuniu em São
Paulo. Depois, a equipe passou
quatro semanas trabalhando à
distância e, por fim, teve mais
duas semanas para concluir e
apresentar o projeto, em Lis-
boa, a representantes do grupo
hoteleiro Pestana.

“Normalmente os alunos

discutiriam o caso em sala, mas
tiveram a oportunidade de tra-
balhar com pessoas de outra na-
cionalidade, usar conceitos e
ferramentas aprendidos ao lon-
go do curso e se comunicar em
nível de top management”, diz
Letícia Costa, do Insper.

Para Michel Bernardo da Sil-
va, de 30 anos, a experiência de
participar do International Lab
foi importante para conhecer a
maneira como pensam e traba-
lham os portugueses. Ele tirou
folga do Banco Itaú, onde atua
como coordenador de análise
de mercado, para viajar a Lis-
boa. “Fiquei orgulhoso de ver
que não sabíamos quase nada
de hotelaria e conseguimos fa-
zer uma proposta elogiada pelo
Pestana”, diz. Michel termina o
MBA no fim do ano.

No Instituto Coppead de Ad-
ministração, da UFRJ, os alu-
nos do mestrado em Adminis-
tração (o equivalente ao MBA
americano) podem cursar uma
disciplina optativa durante as
férias de verão cujo objetivo é
prestar consultoria a uma em-
presa. A matéria Projetos Multi-
culturais tem duração de uma
semana e é realizada em parce-
ria com a Universidade de San
Diego, que envia alunos de
MBA para uma temporada de
estudos no Rio, entre o primei-

ro e o segundo ano do curso.
São formados grupos de cin-

co ou seis pessoas, entre brasi-
leiros e americanos. Cada equi-
pe pega o projeto de uma em-
presa diferente – há de multina-
cionais a startups, que subme-
tem seus problemas ao Cop-
pead. Toda a comunicação de-
ve ser feita em inglês, inclusive
o relatório final, em que os alu-
nos precisam escrever quais
conceitos utilizaram na resolu-
ção das questões.

“Ao fim do primeiro ano os
alunos estão com uma baga-
gem muito boa. Já trabalharam
bastantes casos e fizeram uma
série de pesquisas de campo”,
afirma a coordenadora de pós-
graduação do Coppead, Denise
Fleck. “As empresas acham os
resultados fantásticos e costu-
mam participar novamente.”

Raphael Assayag, de 31, ma-
triculou-se na disciplina no iní-
cio deste ano. Junto com os co-
legas, pegou o projeto de uma
startup de energia eólica, que
pediu ajuda para resolver fa-
lhas de logística, estoque e flu-
xo de processos. Mas o grupo
detectou outro problema, o da

comunicação com o cliente.
“Percebemos que poderíamos
ajudar muito mais a empresa re-
vendo o posicionamento dela
no mercado”, explica Raphael,
formado em Ciências Contá-
beis pela Federal do Amazonas
e com MBA Executivo em Mar-
keting pela ESPM de São Paulo.

Em uma semana, a equipe re-
batizou os produtos, que ti-
nham nomes técnicos, repagi-
nou a identidade visual da em-
presa e até sugeriu um novo es-
queleto para o site – onde ocor-
ria grande parte dos contatos
entre a companhia e possíveis
clientes. “Conseguimos sur-
preendê-los”, diz Raphael, que
está concluindo a dissertação.

“É interessante quando a
gente volta ao mercado, mes-
mo que por uma semana, por-
que vemos as coisas de uma for-
ma muito mais clara. E é bom
que isso aconteça inserido no
contexto acadêmico, em que
você pode se expor mais do que
no dia a dia de uma empresa. Dá
para perceber que o retorno é
positivo quando você arrisca.”

Outra possibilidade para os
alunos do mestrado do Cop-
pead é fazer um summer job de
seis semanas em empresas bra-
sileiras. Apesar do nome, im-
portado do hemisfério norte, o
estágio ocorre entre maio e ju-

lho. Ao fim do período, as com-
panhias que recebem os estu-
dantes entregam uma avalia-
ção de desempenho.

O summer job é comum nas
escolas de negócios america-
nas e europeias que oferecem o
MBA em tempo integral. Quan-
do o engenheiro Murilo Carra-
zedo, de 43, fez o mestrado na
Manchester Business School,
na Inglaterra, entre 2003 e
2004, tirou as férias para esta-
giar na DHL, gigante do setor
de logística e correio expresso.
Passou três meses na Bélgica
trabalhando com um chefe
croata e funcionários da Áus-
tria, Alemanha e Finlândia.

“Meu projeto era integrar as
forças de vendas após uma sé-
rie de aquisições de empresas
que não se falavam”, explica
Murilo. Depois ele fez um traba-
lho de conclusão de estágio pa-
ra apresentar os resultados à es-
cola. Hoje, sete anos depois,
Murilo coordena a admissão e
os projetos do Global MBA, pro-
grama da FGV no Rio em parce-
ria com a Manchester.
/ CARLOS LORDELO
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 nov. 2011, Estadão edu, p. 10-12.




