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A universidade americana Vanderbilt, famosa por seu belo campus dentro de um parque em 
Nashville, Tennessee, está apostando na América Latina para expandir e divulgar seus programas. 
E um dos mais concretos objetivos é trazer seus cursos de curta duração para o Brasil. Esses 
passos poderão ser dados a partir de um acordo de cooperação internacional de pesquisa e 
intercâmbio que a escola fechou em maio com a Universidade de São Paulo (USP). 
 
Apesar de pouco conhecida entre os estudantes brasileiros, a Vanderbilt tem uma relação de 
longa data com o país: de seus cursos, saíram alunos ilustres, como o presidente Eurico Gaspar 
Dutra, o ex-reitor da USP Jacques Marcovitch e o economista José Augusto Savasini. "Queremos 
reforçar esse contato com os brasileiros", diz o reitor da Vanderbilt, William G. Christie.  
 
Ele e o diretor dos programas executivos da escola de negócios Owen Graduate School of 
Management, o brasileiro Hermano Rocha, estiveram no Brasil (São Paulo e Rio) para visitar os 
brasileiros ex-alunos da universidade e para fechar o acordo com a USP.  
 
O primeiro curso previsto para o Brasil é o de inovação estratégica, ministrado pelo PhD, 
professor e consultor David Owens, ex-executivo da agência de design Ideo. O curso, de dois dias, 
deve ser realizado no segundo semestre, de acordo com Rocha. As datas ainda não foram 
fechadas. O objetivo do seminário, que já é aplicado nos Estados Unidos, é fazer com que os 
participantes entendam como as forças individuais, de grupo, organizacionais e técnicas podem 
alimentar a implementação de novas idéias. 
 
A programação do curso desenha como se pode diagnosticar os problemas cognitivos, sociais e 
estruturais da inovação, as dinâmicas e trajetórias das inovações e como criar este tipo de 
estratégia.  
 
 
 
A parceria de Vanderbilt com a USP existe, na verdade, há dez anos. A universidade americana é 
uma das opções dos alunos do MBA Executivo da escola de negócios da USP, que passam uma 
semana conhecendo uma universidade no exterior e empresas de grande porte da região. Entre 
as visitas de Christie no Brasil esteve, por exemplo, um encontro com o presidente da Embraer, 
Maurício Botelho, já que a companhia de aviação brasileira está presente em Nashville.  
 
Fundada em 1873, a Universidade de Vanderbilt preza por manter um volume de cursos reduzido 
que possa, segundo Christie, render uma maior atenção aos alunos. As turmas são pequenas, em 
geral com 35 alunos.  
 
Além dos cursos voltados para a área de administração e finanças, um dos diferenciais da 
Vanderbilt é a atração por profissionais vindos de outras áreas. A universidade oferece, por 
exemplo, cursos customizados para segmentos pouco tradicionais, como os de biotecnologia e 
farmacêutico. A escola Owen desenvolveu um programa fechado para treinar pesquisadores da 
Bristol-Myers Squibb, nos Estados Unidos, em negócios. "O diretor médico da Bristol no Brasil foi 
treinado lá", conta Christie. 
 
A recessão econômica, que atingiu em cheio as escolas de negócios em todo o mundo, também 
afetou os negócios da universidade americana, admite o reitor. A queda nos "applications" para os 
MBAs foi de 15% este ano. Ainda assim, Christie avalia que a Vanderbilt ainda ocupa posição 
muito forte no mercado.  
 
A Owen, escola de negócios da Vanderbilt, fundada em 1969, foi listada, em 2002, como a 24ª 
colocada entre as maiores escolas de negócios do mundo pelo ranking do jornal britânico 



"Financial Times". A escola tem cerca de 480 alunos em seu MBA "full time" e 130 nos programas 
de MBA executivos. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 9 jun. 2003. 


