
Há pouco tempo, as escolas de
negócios dos EUA e Europa
buscavam alunos em países co-
mo a China e a Índia. Agora es-
sa procura já engloba as na-
ções da América Latina, em es-
pecial o Brasil, que tem cada
vez mais necessidade de capa-
citar sua mão-de-obra. Hoje,
por exemplo, estudam na Tu-
ck — localizada no estado de
New Hampshire (EUA) — 12
brasileiros. E esse número ten-
de a aumentar.
Além da oferta de bolsas de

estudo para incentivar o ingres-

so dos alunos, a instituição aca-
ba de criar um Departamento
Consultivo Latino (Latin Ameri-
can Advisory Board). O objeti-
vo é dar suporte à escola para
aprimorar seus programas e cur-
rículos focados nessa região,
além de identificar potenciais
candidatos ao MBA.
Na avaliação de Paul Danos,

reitor da Tuck, o mercado para
executivos está bastante promis-
sor em países como Brasil, Chile
e México. Isso pela velocidade
do crescimento das economias,
o que cria uma demanda cada
vezmaior por líderes bemquali-
ficados. “Você tem muita de-
manda e pouca oferta, então os
salários vão aumentando. Essa

é uma tendência que deve conti-
nuar por um longo tempo. O
executivo bem qualificado no
Brasil terá a chance de ter bons
salários”, afirma.
Diante desse cenário, a rota-

tividade é enorme e o desafio
das empresas é manter os líde-
res. Danos afirma que o seg-
mento financeiro é o único no
qual o executivo permanece
pormais tempo namesma com-
panhia. “Para atrair e reter
mão-de-obra, as empresas no
Brasil estão acompanhando a
tendência internacional de ofe-
recer um ambiente flexível e
agradável de trabalho”, diz.
Durante os quase vinte anos

que Danos está à frente da Tu-

ck, ele observou uma peculiari-
dade nos alunos brasileiros.
“Eles trabalham para empresas
localizadas em diversas partes
do mundo, mas na maioria dos
casos optam por voltar ao país
de origem. Diferentemente
dos chineses, por exemplo,
que se adaptam bem a outras
culturas”, diz.

Pormais que o executivo bra-
sileiro goste da sua nação, um
período fora do país é recomen-
dável para a conquista de uma
formação sólida. Pensando em
incentivar essa prática, a Fun-
dação Dom Cabral criou o pro-
grama “Brics on Brics”, que
oferece aos alunos uma sema-
na em cada um dos países que
fazem parte do Brics. Marta Pi-
mentel, diretora de mercado
da instituição, afirma que o
contato com a cultura estran-
geira está cada vezmais presen-
te dentro da sala de aula. “An-
tes os brasileiros tinham que
viajar para buscar referências,
agora o mundo vem até nós”,
comenta. ■ P.A.

Ocapitalismo passa por umpro-
cesso de mutação desde 1960,
quando começou a adquirir uma
forma globalizada. A evolução
das tecnologias da informação e
da comunicação nas últimas dé-
cadas veio para complementar
esse advento emodificar de for-
ma irreversível o modo de fazer
negócios. Alémdisso, a crise eco-
nômica que eclodiu em 2008,
trouxe à tona uma séria questão:
até quando o modelo capitalista
será sustentável?
Diantedocenáriodemetamor-

fose, as escolas especializadas
em formar executivos têm de
adaptar seusméto-
dos para atender
às novas deman-
das. A Tuck, esco-
la americana de
negóciosmais an-
tiga domundo, fez
duasmudançases-
senciaisnoseucur-
rículo. Uma delas
foi a inclusão de “Ética”, antes
eletiva, como disciplina obriga-
tória em todos os cursos. Amu-
dança foi motivada pela crise
econômica, que começou há
quatro anos e se perpetua até
hoje nos Estados Unidos e na
Europa. “Acredito que os exe-
cutivos dos bancos de investi-
mento como o Lehman Bro-
thers, por exemplo—que decla-
rou concordata em 2008— tive-
ram muitos problemas técni-
cos. Mas não podemos ignorar
que houve sérios problemas éti-
cos”, afirma o reitor da institui-
ção, Paul Danos.

O gestor de fundos do Santan-
der Mauro Freman, que con-
cluiu seus estudos na Tuck em
2010, relembra com entusiasmo
as aulas de ética que teve duran-
te o último ano da sua forma-
ção. “Foi um dos melhores cur-
sos que fiz lá. É sempre bom re-
lembrar os conceitos éticos que
são imprescindíveis para ava-
liar o impacto de uma decisão”,
diz. Ele é a favor da obrigatorie-
dade da disciplina e destaca o
aprendizado que teve comas au-
las. “Sempre queme vejo na dú-
vida, penso semeus pais aprova-
riamminha decisão eme coloco
no lugar das pessoas que serão
afetadas”, conta.
A segunda mudança no currí-

culo da Tuck foi a
implementação
doprograma“Glo-
bal Experience”,
que promovevia-
gens para países
como China, Ín-
diaeBrasil.Oobje-
tivo é apresentar
diversas culturas

aos executivos e deixá-los aptos
para lidar comoprocesso de glo-
balização. “As grandes empresas
precisam de líderes que saibam
fazernegócios compessoasde to-
do omundo”, afirma Danos.
Na avaliação de Freman, brasi-

leiro que estudou a maior parte
do tempo nos Estados Unidos,
esse programa é extremamente
válido principalmente para os
americanos. “Nos Estados Uni-
dos as regras de negócios são
bastante transparentes, o que é
bemdiferente do resto domun-
do. Assim é imprescindível para
os executivos que nunca saíram

do país entender como negociar
com os chineses, por exemplo.”

Brasil
A Fundação Dom Cabral, mais
tradicional escola de negócios
brasileira, também fez adapta-
ções no currículo para atender
às novas demandas domeio cor-
porativo. Marta Pimentel, dire-
tora de mercado da instituição,
destaca a inovação nas temáti-
cas como uma das principais
mudanças. O tema “sustentabi-

lidade” faz pare de todas as au-
las de forma objetiva ou subjeti-
va. “Nossa missão é propor de-
senvolvimento sustentável às
pessoas e às corporações”, diz.
Ela avalia que repensar a ques-

tãometodológica é hoje omaior
desafio de uma escola de negó-
cios . “Existe muita informação
na internet, por isso temos apos-
tado em aperfeiçoar ametodolo-
gia para entregarmelhor os con-
teúdos”.Umexemplo dessa prá-
tica é a sala do futuro. O executi-

vo recebe uma pasta com infor-
mações sobre o cenáriomacroe-
conômico, social e ambiental.
Após verificar esse conteúdo,
ele entra emuma sala ampla, on-
de são apresentados estímulos
dos mais diversos contextos.
Imagens, sons ou leitura sobre
assuntos que não fazem parte
da sua rotina, como nanotecno-
logia, por exemplo, são absorvi-
dos pelo subconsciente, com o
objetivo de ampliar a percepção
da realidade. ■
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Text Box
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