
“Administração é tão importante quanto medicina” 
Angel Cabrera, presidente Thunderbird, The Garvin School of International Management 
 
Aos 37 anos, o espanhol Angel Cabrera, presidente da Thunderbird, The Garvin School of 
International Management, é o mais  jovem educador e primeiro não norte-americano a assumir o 
comando de uma escola de negócios dos Estados Unidos. Engenheiro de Telecomunicações e 
Ph.D. em Psicologia, Cabrera foi o responsável pela entrada do Instituto de Empresa, de Madri, no 
clube das 15 melhores escolas de negócios do mundo. Para ele, as escolas de negócios não são 
verdadeiramente globais como deveriam e a ética deveria fazer parte do pacote de formação do 
administrador, como o faz de um médico. No início de outubro, Cabrera falou sobre esse e outros 
temas com Júlio Gama, editor-adjunto de AméricaEconomia, em Miami.  
 
Quais os planos para a doação tão generosa de US$ 60 milhões, que Thunderbird recebeu em 
abril? 
Financiar o Centro de Cultura e Línguas, já que a comunicação global é parte central do currículo 
de Thunderbird. Outra parte vai para um Centro de Empreendedorismo. Até agora temos tradição 
em formar gente que trabalha em multinacionais. Mas cada vez temos mais gente como San 
Garvin (ex-aluno da escola e autor da doação), que está criando empresas novas. As grandes 
oportunidades de se criar empresas novas no mundo estarão nos negócios internacionais. 
Estamos tentando desenvolver o conceito de empreendedor global,  alguém capaz de detectar 
oportunidades, criar valor entre países diferentes.  
 
Thunderbird apresenta-se como formadora de líderes em negócios internacionais. Como define 
hoje esse líder?  
Todo mundo fala de globalização. Mas a maioria dos programas das escolas de negócios são 
locais. Harvard Business School diz que aceita quando muito 30% de alunos internacionais e é 
uma escola internacional, mas continua sendo uma educação americana. A maioria das escolas do 
mundo tem componentes internacionais, mas costuma ser uma população de estudantes muito 
homogênea e conteúdos muito homogêneos. A globalização segue o seu rumo, cada vez há mais 
viagens internacionais, cada vez há mais ligações internacionais, mais internet, mais investimento 
estrangeiro direto, mais comércio exterior. Porém, as economias nas américas ainda não se 
colocaram de acordo para ter uma área de livre comércio. Todo o trabalho está por ser feito. 
Nossa visão é formar as pessoas que entendam a complexidade da globalização, todo o valor que 
pode gerar e que também entendam os perigos que possam administrar também.  
 
Depois de todos os escândalos corporativos nos últimos tempos, o que mudou na formação desse 
líder para os negócios? Ou isso não passa de um  blábláblá que se conta para a imprensa, e o 
importante para um executivo é ganhar dinheiro e pronto?  
 
Há opiniões para todos os gostos. Alguns colegas de outras escolas de negócios dizem que a 
responsabilidade de um diretor de empresa é gerar valor para o acionista e se acabou. Discordo 
totalmente. Estou já há quatro anos trabalhando em uma cruzada para mudar essa atitude. A 
direção de uma empresa deva ser tratada como uma profissão de verdade, com maiúsculas. Todo 
mundo entende que a medicina é uma profissão, que requer conhecimentos técnicos e objetivo 
nobre dentro da sociedade. As pessoas têm de entender que dirigir uma empresa é uma profissão 
igual, senão mais importante que outras. As empresas estrão aí para criar inovação, melhorar a 
saúde, construir infra-estrutura, estradas, melhorar o comércio, para que tenhamos roupas, 
tecnologia, tudo depende de ter um tecido empresarial. Mas ainda não chegamos à conclusão de 
que as pessoas que dirigem essas organizações têm de ser verdadeiros profissionais. 
 
A primera parte, a técnica, é ensinada pelas universidades…e a segunda parte? 
Ainda não está tão clara, tão presente quanto deveria dentro das universidades. E deve estar. Se 
você vai à universidade aprender medicina, ensinam biologia, anatomia, fisiologia…e ninguém 
esquece de  falar da ética. Espera -se que o médico saia da universidade com o pacote inteiro. O 
mesmo deve passar na escola de negócios. Isso não tem a ver com perder o rumo.  



Claro que para administrar uma empresa você precisa gerar um benefício. Se não gera valor 
econômico não há empresa e se acabou. É uma responsabilidade clara e fundamental. Isso não é 
uma visão incompatível  com uma visão realmente profissional de qual é o papel de sua empresa 
na sociedade. Criar valou ou destruí-lo, isso tem de estar presente nas universidades. Está 
presente da maneira que deveria? Não. Está se fazendo coisas para que isso mude? Sim. 
 
Por exemplo? 
Faço parte do board da Associação das Escolas de Negócios nos Estados Unidos, que credencia as 
escolas, dá o selo de qualidade às escolas. Há um ano, há um critério que diz que as escolas que 
querem manter suas credencial devem demonstrar que têm um componente dentro de seu grupo 
dedicado a isso. Isso deve ser uma atitude em todas as escolas. Isso já está ocorrendo.  
 
Falando de cultura,  como Thunderbird faz para afinar um currículo global, para atender às 
necessidades de tão diversos alunos de mais de 130 países? 
Não é fácil. Mas talvez isso faça de Thunderbird uma escola especial. Todo mundo em Thunderbird 
tem uma mentalidade global. O professor que ensina estratégia sabe que diante de si não tem 50 
alunos da mesma cidade. Sabe que tem alunos de todo o mundo que estão tentando aprender a 
fazer negócios, mas com a mentalidade global. Todos os conteúdos que analisam são globais. Um 
dia se está analisando um caso de uma indústria farmacêutica do Japão e no outro dia, o caso de 
uma aliança internacional entre uma empresa latino-americana com a Espanha…em todos os 
cursos tem esse componente.  
 
Há uma característica determinante para se fazer se negócios com a América Latina? 
Há cursos com foco na América Latina, Ásia… mas o que Thunderbird faz é dar os parâmetros 
para que se você vai fazer negócios na América Latina, na França, Austrália, saiba analisar o 
ambiente econômico e político, quais as variáveis-chave, como essas variáveis podem afetar o seu 
negócio,  como o ambiente jurídico, cultural, institucional, pode fazer sua vida fácil ou difícil e te 
dá uma rede de contatos. Temos 35 mil ex-alunos. Quando se gradua em uma escola um dos 
ativos é a comunidade a qual vocçe passa a fazer parte. Isso é um valor enorme. Nesse caso, 
tem-se uma rede de antigos alunos não no Arizona, mas onde quer que vá.  Se vai fazer negócios 
na América Latina é fácil tirar dessa rede os contatos e os recursos que necessita. 
 
De que maneira o fato de o senhor ser espanhol ajuda a Thunderbird a fazer a conexão com os 
alunos latino-americanos? 
Parte do valor que trago é que ao ser espanhol, temos um laço muito forte tanto com a europa 
quanto com a Aamérica Latina. Minha rede de contatos, meus colegas, costumam ser latino-
americanos ou europeus. Espanha mesmo se transformou numa ponte entre Europa e América 
Latina. O que eu aporto nesse sentido é que conheço bem  os Estados Unidos e culturalmente me 
sinto muito cômodo na Europa e na América Latina, com a qual, sem dúvida alguma as relações 
vão se estreitar. Já temos um programa muito bom com o TEC de Monterrey. Um programa 
conjunto, o Global MBA for Latin American Managers. Minha primeira visita foi a colegas de 
Monterrey. (está em 3 edições) 
 
E a experiência em São Paulo, que começou em 2001, como vai? 
O programa como tal está na última edição esse ano e assim não vai proseguir. Em vez de ter 
programas regionais, como esse do Brasil e outro de Taiwan, orientado a uma região do mundo. 
Agora estamos desenvolvendo um programa global, no qual os alunos de qualquer parte do 
mundo têm de trabalhar juntos, passando períodos cara a cara em nossos campus e o resto do 
tempo on-line. Estamos desenvolvendo um novo programa chamado Global MBA para pessoas 
que estão no mercado de trabalho e que terão realmente uma experiência global utilizando a 
tecnologia. Eassa é a maneira para substituir os programa regionais que tínhamos. Porque se 
vamos ter algo, tem de ser fiel ao espírito de Thunderbird e o espírito não é uma experiência 
local, mas global. Mas antes da tecnologia, se você queria formar brasileiros tinha de ir ao Brasil. 
 



No mundo da educação, assim como nos negócios, as terminologias se desgatam e se renovam. 
Os MBA não etsariam desgastados, agora que cada vez mais escolas oferecem programas de 
todos os níveis? 
 
O termo em si, provavelmente sim. MBA passou de um programa mais restrito a quase um 
commodity. Qualquer escola oferece um MBA. Tradicionalmente, o programa de Thunderbird não 
se chamava MBA; era Master in International Management (MIM) até 2000, quando se decidiu 
mudar porque as pessoas entendiam MBA muito melhor. Foi uma das decisões mais difíceis na 
história de Thunderbird. Muitos dos antigos alunos, diziam que haviam ido a Thunderbird  porque 
queriam algo diferente, não um MBA. Realmente, o programa continua sendo dife rente, mas antes 
a equiqueta MIM representava essa diferença. Mas também há antigos alunos encantados. Acho 
que é mais um problema de comunicação com o mercado. O que temos claro é que o nosso 
programa jamais pode ser um programa padrão porque não somos uma escola padrão. 
 
Com a proliferação de tratados e acordos  entre países, acha que há número suficiente de pessoas 
capacitadas para trabalhar nesses novos mercados? 
 
Não, não há. E esse é o grande desafio para o sistema educacional de todo o mundo. Quando a 
União Européia começou a consolidar-se e integrar-se passando simplesmente de uma área de 
livre comércio a uma zona econômica e social, um dos primeiro desafios era que não havia gente 
preparada para liderar isso. Não há gente  suficiente capaz de liderar essa integração econômica, 
que se sinta cômoda, que possa passar as fronteiras, que domine os idiomas e se sinta cômoda 
para manejar negócios em outros países.  
 
Grande parte do esforço da UE foi financiar programas para que as pessoas das universidades 
tivessem experiências em outros países da UE. Era uma parte fundamental da união, um sistema 
educacional que ajude a abrir os olhos. Aqui será necessário aplicar  a mesma fórmula. O livre 
comércio das américas não se resume a que os presidentes se reúnam no Panamá, assinem um 
maravilhoso tratado e tirem uma foto. Isso é o princípio  de um processo que requer muito 
esforço e todo o processo que vem por trás é liderado por pessoas como você e eu que sobe num 
avião, abre um negócio, lidera um investimento e aproveita as oportunidades. As pessoas devem 
estar preparadas para isso e esse é um desafio tremendo. As escolas de negócios devem 
participar de alguma maneira. Terá de haver algum tipo de programa e escolas como Thunderbird 
que já fazem isso e outras que tradicionalmente não fazem, terão de embarcar. 
 
Já há programas específicos pensando nesses tratados que se estão assinando? 
Há vários.  O Global MBA for Latin American Managers é um caso claro, com gente do Mpéxico, da 
América Central e até de Miami fazendo um programa em inglês com uma escola do Arizona, onde 
já desenvolvem conhecimento interessante dos EUA, México… Mais tem de haver muitíssimo mais. 
Dentro do Brasil há grande universidades, fabulosas, com muito prestígio, mas que seguem sendo 
brasileiras. Devem ser brasileiras, claro, mas devem fazer o esforço de abrir-se para o resto do 
mundo. 
 
No Brasil sempre alegam que têm um mercado interno enorme… 
Sim, mas um mercado enorme que vai ter um papel chave na economia mundial. E a Alca será 
uma peça fundamental. O Brasil deve preparar uma geração de líderes que tenham essa visão 
internacional. Não apenas na indústria agrícola, tem a indústria espacial, toda a manufatura, 
automóveis. 
 
Pode explicar melhor como será o Global MBA for Working Professional? 
Muita gente não está disposta a interromper sua carreira para fazer um MBA tradicional. Sai muito 
caro. O segmento que estará crescendo mais dentro da formação empresarial é o de 
multiprofissional, de mais ou menos 30 anos que quer fazer seu MBA e continuar sua carreira. 
Esse programa tradicionalmente era muito local. Agora, com a tecnologia pode-se trabalhar e 
relacionar-se com uma comunidade internacional.  



O aluno deverá viajar para nossos campus no Arizona por umas três semanas, depois retorna ao 
trabalho, segue estudando on-line e seis meses depois volta a França por 2 semanas para 
explorar temas da Europa. O aluno pode conciliar parte das viagens com as férias ou negociar 
com sua empresa.  
 
O importante é que não tem de intrerromper seu trabalho. Dura dois anos. O preço será parecido 
com o MBA tradicional porque há as viagens. Assim, alunos de qualquer país do mundo podem 
fazer o curso, com experiência multiregional, com parte da experiência nas Américas, parte na 
Europa, parte na Ásia. Começa em outubro de 2005. 
 
Concorda com a frase de um economista brasileiro que disse recentemente que o modelo chinês 
depende que haja chineses pobres, norte-americanos consumistas e ditadura?  
É radical e está mudando. Nenhum modelo de desenvolvimeto pode se basear em uma força de 
trabalho permanentemente pobre. Uma estrutura salarial mais baixa dá vantagem competitiva 
inicial. Os salários noBrasil são mais baixos que nos Estados Unidos e isso dá uma vantagem ao 
Brasil para receber, por exemplo, uma montadora de carros. Mas só isso não vale. Primeiro, 
porque para uma fabrica chegar lá o país deve ter um sistema educacional potente para fornecer 
os engenheiros e os técnicos; tem de haver garantias de patente; um ambiente jurídico etc. Se 
isso tem sucesso, então você eleva a qualidade de vida do ambiente local e  vai elevar também as 
qualidades salariais.  
 
A Espanha era o terceiro país produtor de automóveis baseando-se no diferencial de salários. Mas, 
com o êxito desse modelo, os salários na Espanha já não são inferiores à média européia. Em 
certa medida, a Espanha foi vítima de seu próprio êxito. Tomara que o mesmo ocorra com o Brasil 
e a China. O grande desafio é construir vantagens competitivas sustentáveis em direção ao 
futuro. O diferencial salarial não é sustentável.  
 
Com o êxito, esse diferencial se acaba. Tem de se basear em inovação em indústrias que 
conseguiram know how, gerando clusters de inovação onde indústria, governo e universidade 
trabalham de maneira integrada. É o que passa na China. Nos últimos anos vimos milhares de 
chineses saírem da pobreza…na China já há inovação, já não fabricam só pastas de papel, 
fabricam alta tecnologia e isso tem um impacto tremendo na economia. Em resumo, essa frase é 
uma supersimplificação. 
 
E em que ponto está a América Latina nesse processo? 
Acho que já se vêem zonas com competitividade em nível mundial, como a indústria espacial do 
Brasil. O país já não é só um produtor agrícola barato. Há áreas da economia nas quais a 
universidade produz conhecimento e a indústria soube se posicionar na escala internacional. Há 
vários exemplos e a América Latina  deve aprender com esses exemplos, de como construir esses 
clusters, essas indústrias que podem ser competitivas em nível internacional e ir além dos 
recursos naturais. 
 
AméricaEconomia online - acesso em 1/12/2004 


