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Crise global intensifica estudo
de ética nas escolas de negócios
Disciplina passou a ser obrigatória na preparação de executivos e atende à demanda do novo modelo capitalista
Murillo Constantino

O gestor de fundos do Santander Mauro Freman, que conparroyo@brasileconomico.com.br
cluiu seus estudos na Tuck em
O capitalismo passa por um pro2010, relembra com entusiasmo
cesso de mutação desde 1960,
as aulas de ética que teve duranquando começou a adquirir uma
te o último ano da sua formaforma globalizada. A evolução
ção. “Foi um dos melhores curdas tecnologias da informação e
sos que fiz lá. É sempre bom reda comunicação nas últimas délembrar os conceitos éticos que
cadas veio para complementar
são imprescindíveis para avaesse advento e modificar de forliar o impacto de uma decisão”,
ma irreversível o modo de fazer
diz. Ele é a favor da obrigatorienegócios. Além disso, a crise ecodade da disciplina e destaca o
nômica que eclodiu em 2008,
aprendizado que teve com as autrouxe à tona uma séria questão:
las. “Sempre que me vejo na dúaté quando o modelo capitalista
vida, penso se meus pais aprovaserá sustentável?
riam minha decisão e me coloco
Diante do cenário de metamorno lugar das pessoas que serão
fose, as escolas especializadas
afetadas”, conta.
em formar executivos têm de
A segunda mudança no curríadaptar seus métoculo da Tuck foi a
dos para atender
implementação
Metamorfose
às novas demando programa “Glodo cenário
das. A Tuck, escobal Experience”,
econômico exige que promove viala americana de
negócios mais angens para países
redução dos
tiga do mundo, fez
China, Ínproblemas éticos como
duas mudanças esdia e Brasil. O objenas empresas
senciais no seu curtivo é apresentar
rículo. Uma delas
diversas culturas
foi a inclusão de “Ética”, antes
aos executivos e deixá-los aptos
eletiva, como disciplina obrigapara lidar com o processo de glotória em todos os cursos. A mubalização. “As grandes empresas
dança foi motivada pela crise
precisam de líderes que saibam
econômica, que começou há
fazer negócios com pessoas de toquatro anos e se perpetua até
do o mundo”, afirma Danos.
hoje nos Estados Unidos e na
Na avaliação de Freman, brasiEuropa. “Acredito que os exeleiro que estudou a maior parte
cutivos dos bancos de investido tempo nos Estados Unidos,
mento como o Lehman Broesse programa é extremamente
thers, por exemplo — que declaválido principalmente para os
rou concordata em 2008 — tiveamericanos. “Nos Estados Uniram muitos problemas técnidos as regras de negócios são
cos. Mas não podemos ignorar
bastante transparentes, o que é
que houve sérios problemas étibem diferente do resto do muncos”, afirma o reitor da instituido. Assim é imprescindível para
ção, Paul Danos.
os executivos que nunca saíram
Priscilla Arroyo

Paul Danos, reitor da Tuck: empresas precisam de líderes capazes de negociar em todo o mundo

lidade” faz pare de todas as aulas de forma objetiva ou subjetiva. “Nossa missão é propor desenvolvimento sustentável às
pessoas e às corporações”, diz.
Ela avalia que repensar a questão metodológica é hoje o maior
desafio de uma escola de negócios . “Existe muita informação
na internet, por isso temos apostado em aperfeiçoar a metodologia para entregar melhor os conteúdos”. Um exemplo dessa prática é a sala do futuro. O executi-

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

A Fundação Dom Cabral, mais
tradicional escola de negócios
brasileira, também fez adaptações no currículo para atender
às novas demandas do meio corporativo. Marta Pimentel, diretora de mercado da instituição,
destaca a inovação nas temáticas como uma das principais
mudanças. O tema “sustentabi-

vo recebe uma pasta com informações sobre o cenário macroeconômico, social e ambiental.
Após verificar esse conteúdo,
ele entra em uma sala ampla, onde são apresentados estímulos
dos mais diversos contextos.
Imagens, sons ou leitura sobre
assuntos que não fazem parte
da sua rotina, como nanotecnologia, por exemplo, são absorvidos pelo subconsciente, com o
objetivo de ampliar a percepção
da realidade. ■

ck, ele observou uma peculiaridade 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.
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é uma tendência que deve continuar por um longo tempo. O
executivo bem qualificado no
Brasil terá a chance de ter bons
salários”, afirma.
Diante desse cenário, a rotatividade é enorme e o desafio
das empresas é manter os líderes. Danos afirma que o segmento financeiro é o único no
qual o executivo permanece
por mais tempo na mesma companhia. “Para atrair e reter
mão-de-obra, as empresas no
Brasil estão acompanhando a
tendência internacional de oferecer um ambiente flexível e
agradável de trabalho”, diz.
Durante os quase vinte anos
que Danos está à frente da Tu-
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Há pouco tempo, as escolas de
negócios dos EUA e Europa
buscavam alunos em países como a China e a Índia. Agora essa procura já engloba as nações da América Latina, em especial o Brasil, que tem cada
vez mais necessidade de capacitar sua mão-de-obra. Hoje,
por exemplo, estudam na Tuck — localizada no estado de
New Hampshire (EUA) — 12
brasileiros. E esse número tende a aumentar.
Além da oferta de bolsas de
estudo para incentivar o ingres-

so dos alunos, a instituição acaba de criar um Departamento
Consultivo Latino (Latin American Advisory Board). O objetivo é dar suporte à escola para
aprimorar seus programas e currículos focados nessa região,
além de identificar potenciais
candidatos ao MBA.
Na avaliação de Paul Danos,
reitor da Tuck, o mercado para
executivos está bastante promissor em países como Brasil, Chile
e México. Isso pela velocidade
do crescimento das economias,
o que cria uma demanda cada
vez maior por líderes bem qualificados. “Você tem muita demanda e pouca oferta, então os
salários vão aumentando. Essa
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Demanda por executivos
cresce, acompanhando ascensão
econômica dos países latinos
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Instituições estrangeiras buscam líderes no Brasil

Diferentemente dos
chineses, por
exemplo, brasileiros
que trabalham fora
preferem voltar ao
seu país de origem

Por mais que o executivo brasileiro goste da sua nação, um
período fora do país é recomendável para a conquista de uma
formação sólida. Pensando em
incentivar essa prática, a Fundação Dom Cabral criou o programa “Brics on Brics”, que
oferece aos alunos uma semana em cada um dos países que
fazem parte do Brics. Marta Pimentel, diretora de mercado
da instituição, afirma que o
contato com a cultura estrangeira está cada vez mais presente dentro da sala de aula. “Antes os brasileiros tinham que
viajar para buscar referências,
agora o mundo vem até nós”,
comenta. ■ P.A.

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 3 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 14

