
Há vários
laboratórios no
mundo para
aprender sobre
negócios. Neles,
nossos alunos
têm percebido
seu potencial
transformador”

Diretor da Sloan, escola de Administração, diz
queuniversidadequer seengajarmais noPaís,
mas não abrirá ‘filial’ nem curso de graduação

MITnãovem,
masvem

Com larga experiência em edu-
cação executiva e um estudioso
in loco da globalização (com
atenção especial para países
emergentes), David Schmit-
tlein esteve na semana passada
no Brasil, em uma das três visi-
tas anuais que faz ao País. Dire-
tor da Sloan, escola de Adminis-
tração de Empresas do Massa-
chusetts Institute of Techno-
logy, Schmittlein falou dos pla-
nos do MIT para o Brasil, afas-
tando definitivamente a possi-
bilidade de abertura de uma ‘fi-
lial’ aqui, algo que chegou a ser
anunciado pelo ministro da
Educação, Aloizio Mercadante,
durante giro da presidente Dil-
ma Rousseff por universidades
americanas em abril. Veja abai-
xo trechos da entrevista:

● Afinal de contas, o MIT vem
para o Brasil ou não?
Nós estamos interessados em
apoiar o Brasil, que, diga-se, já
tem uma história forte em ensi-
no de engenharia e ciências. Va-
mos nos engajar mais no Brasil?
A resposta é claramente sim.
Vamos enfileirar alunos em
uma sala e dar aulas de Introdu-

ção ao Cálculo? Não. Não va-
mos oferecer cursos de gradua-
ção aqui. Mas temos todo inte-
resse em estreitar nossos laços
com o Brasil na pós-graduação
e pesquisa. As pessoas amam
vir para o seu país, especialmen-
te os mais jovens. Temos até
alunos de Sloan aprendendo
português. É claro que ainda é
só um punhado de estudantes,
em um universo de 400, mas há
15 anos isso não existia.

● Quais seriam as áreas de inte-
resse para o MIT no Brasil e
quais as instituições com as
quais pretendem trabalhar?
A questão da energia e dos bio-
combustíveis sempre vem à ca-
beça, mas não é a única. Alimen-
tos, recursos hídricos e maté-
rias-primas são outras áreas in-
teressantes. Mas isso também
passa por uma definição clara
do País sobre as áreas nas quais
pretende se concentrar e nas
quais pode exercer liderança.
Se você quer ser um polo de pes-
quisa e desenvolvimento de
combustíveis renováveis, preci-
sa levar isso muito a sério. E is-
so precisa de alguma coordena-
ção, pública ou privada.

● E as instituições daqui? Quais
são as parceiras ideais?
Na maioria dos países você tem
uma ou, no máximo, duas insti-
tuições com as quais sabe que
deve trabalhar. No Brasil não é
bem assim. No caso da Sloan,
há um relacionamento já de
anos com a FGV. Mas a estrutu-
ra acadêmica é diversificada, há
vários parceiros em potencial.

● O sr. assumiu o cargo em meio
a um processo de internacionali-
zação e também enfrentou o de-
bate sobre como repensar o ensi-
no de administração depois da
eclosão da crise financeira glo-
bal. Como o sr. enxerga essas
duas questões hoje?.
O mundo está cheio de lugares
importantes para você apren-
der determinadas coisas, é isso
que queremos para os estudan-
tes. Há vários laboratórios para
aprender sobre o ambiente de
negócios, que é algo muito
maior do que apenas entender
certas peculiaridades cultu-
rais, do tipo: ‘Não mostre a sola
dos pés para outras pessoas na
Tailândia, é uma ofensa.’ Nos-
sos programas permitem aos es-
tudantes ter experiência real

com negócios, sempre de pe-
quenas empresas que enfren-
tam algum desafio, como a en-
trada de um competidor no
mercado. Estamos satisfeitos.
Achamos que esse modelo cria
nos alunos resiliência, capaci-
dade de resistir a adversidades,
e dá a eles uma boa noção do
seu potencial de transforma-
ção. E, melhor ainda, a maioria
sai acreditando que pode fazer
essa transformação também
em grandes companhias.

● E as mudanças pós-crise?
Sempre tentamos mostrar aos
alunos a necessidade de ter ob-
jetivos que transcendam a ques-
tão do dinheiro. Nesse sentido,
hoje tenho o trabalho mais fácil
do mundo. Lembro de acompa-
nhar discussões em alguns clu-
bes de negócios online na épo-
ca do boom em que os jovens
diziam para quem estava no co-
mando em empresas coisas co-
mo: ‘Vocês são todos estúpi-
dos. Ou nos entregam o poder
ou sua companhia vai desapare-
cer.’ Felizmente, pelo menos
por enquanto, esse tipo de atitu-
de desapareceu. As pessoas es-
tão mais humildes.
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Pós-crise.
Alunos
ficaram
mais
‘humildes’
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 11 dez. 2012, Estadão.Edu, p. 10.




