
Empresas do futuro têm de ir à escola
Aproximar conceitos e valores praticados nas universidades deveria ser meta das corporações. "The Economist"

Como será a companhia do
futuro? Lawrence Summers, ex-
secretário do Tesouro que atual-
mente preside a Universidade
de Harvard, sugere na última
edição da revista "Harvard Busi-
ness Review" que a universidade
de pesquisa americana poderia
ser um modelo.

Ele não quer dizer que as em-
presas deveriam criar suas pró-
prias "universidades" — embora
várias, Motorola e McDonal's en-
tre elas, o tenham feito. Elas deve-
riam, na verdade, adotar a atitu-
de fluida e descentralizada da
universidade de pesquisa para
aliá-la a criatividade e hierar-
quia. "Se você observar as organi-
zações da economia nas quais

agrega-se mais valor, verá que
elas são cada vez mais organiza-
ções que compartilham os valo-
res e o caráter das universidades",
argumenta Summers.

Certamente há aspectos das
universidades que as empresas
poderiam invejar. Para começar,
elas são instituições extraordina-
riamente longevas: a própria
Harvard, de Summers, fundada
em 1636, é uma simples adoles-
cente comparada à Universidade
de Bolonha, fundada em 1088,
ou a de Paris e a de Oxford, surgi-
das menos de um século depois.
E são muito bem-sucedidas: só
nos países ricos, 39 milhões de
pessoas frequentam hoje algum
tipo de curso. E elas ensinam

mais disciplinas do que nunca.
Quem se sentir tentado a zombar
da Universidade Hamburger da
McDonald's deveria atentar para
as aulas de tecnologia dos ali-
mentos e de aprovisionamento
que muitas universidades mo-
dernas oferecem hoje em dia.

A universidade bem-sucedida
tem outras características que as
empresas aspiram cada vez mais:
ela reúne, sob uma única e pode-
rosa marca, pessoas contratadas
para supri-la de todo ou parte de
seu capital intelectual, em troca
da provisão de serviços comuns.
Além disso, os acordos firmados
pela maioria dos académicos
bem-sucedidos quando se trans-
ferem de uma universidade (fre-

quentemente europeia) para ou-
tra (frequentemente americana)
estão ficando mais lucrativos,
com toda sorte de mordomias
sendo consideradas normais.

Mas há uma grande diferença
que Summers não menciona.
Universidades de todas as partes
são, em grande medida, finan-
ciadas por Estados. Os alunos de
Harvard podem pagar pelo ensi-
no, mas a pesquisa da universi-
dade, que Summers insiste para
as empresas imitarem, é forte-
mente subsidiada por dinheiro
público — juntamente com ver-
bas da imensa dotação da uni-
versidade.

O apoio público confere à
maioria das universidades uma

estabilidade financeira que as
companhias não têm. Isso expli-
ca por que, citando Summers, "a
autoridade de ideias mais do que
a ideia de autoridade reina sobe-
rana" nas universidades. É certo
que as companhias prosperam
na esteira de grandes ideias. Mas,
em geral, é sua aplicação que ren-
de dinheiro.

Colocar uma boa ideia em
prática de maneira eficaz e lu-
crativa geralmente exige expe-
riência administrativa e o exercí-
cio da autoridade. É por isso que
brilhantes graduados de 25
anos, mesmo saídos de Harvard,
raramente estão à testa de com-
panhias solidamente bem-suce-
didas. (Tradução de Celso M. Paciornik)


