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Paul Strebel, do IMD da Suíça, alerta profissionais de administração para o perigo de seguir 
fórmulas prontas propostas por livros e gurus da moda 
   
 
Diretor do MBA de uma das mais prestigiadas escolas de negócios do mundo, o IMD - 
International Institute for Management Development -, da Suíça, o professor de estratégia e 
"change management" ou gestão de mudanças Paul Strebel, não mede as palavras para criticar 
aqueles que estão sempre em busca do último guru, do último livro, da última fórmula. De 
passagem por São Paulo na semana passada, ele alertou seus ouvintes, durante seminário do 
Congresso Nacional de Recursos Humanos, de que a vida de uma empresa tem de ser vista como 
uma trajetória, e não sempre numa perspectiva imediatista e futurista. É deste tema, aliás, que 
trata o seu novo livro, "Trajectory Management", previsto para ser lançado em novembro. 
 
Em entrevista ao Valor, ele adiantou que o teor da obra passa pela desmontagem de velhas 
crenças de profissionais da administração. Para ele, a situação de cada empresa é singular, com 
história e perspectivas peculiares e, por isso, não se deve copiar ou seguir modelos prontos: "É 
loucura seguir a moda sem refletir ou identificar o que é ou não realmente bom para a cultura em 
questão", explicou ele, que acumula ainda o cargo de professor de gerenciamento na Sandoz 
Family Foundation.  
 
Por décadas a fio, assinalou o especialista, os Estados Unidos deram o tom às chamadas 
"melhores práticas " e propagaram sua filosofia com sucesso pelos quatro cantos do mundo. 
Embora acredite que o país seja um celeiro de excelentes profissionais de negócios, ele ressalta 
que o cenário mudou muito depois dos ataques terroristas de 11 de setembro, incitando 
comportamentos menos multiculturalistas e muito mais voltados para o próprio umbigo. Por isso, 
apesar de olhar para o que se passa pelo mundo afora, ele destaca que os executivos brasileiros 
deveriam olhar mais para a sua própria cultura e reforçar a auto-estima. "Eles deveriam inventar 
oportunidades e desafios. Aproveitar o repertório local para tornar-se global", ressaltou Strebel, 
acrescentando que a Embraer é um ótimo paradigma do que deveria ser feito no país, sem a 
pretensão (errônea) de ser uma sucursal dos Estados Unidos. 
 
Para ilustrar as idéias de que trata em seu novo livro, Strebel usa a metáfora do surfista, que 
desliza de olhos bem abertos sobre a onda na horizontal, e nunca desconsidera o histórico da 
maré: "Algo que foi aplicado vinte anos atrás pode ser ainda válido. Não é necessário achar uma 
novidade todo dia". Para o especialista, um dos principais desafios a serem vencidos pelos 
profissionais de administração e gerenciamento é a tendência de simplificar tudo, seguindo uma 
ordem pragmática e imediatista: "A realidade é sempre mais complicada e os bons executivos 
devem encontrar o ponto de equilíbrio entre a complexidade e a praticidade. Eles são pagos para 
isso".  
 
Acompanhado do diretor para as Américas e Iberia, Stein Jacobsen, o especialista teve a 
oportunidade de conversar com alguns alunos brasileiros que ingressaram há cerca de seis meses 
no programa de MBA do IMD, composto tanto por executivos de multinacionais como a Novartis, 
até de bancos como o Real e também de companhias geridas por famílias. Na sua opinião, os 
pontos fortes dos brasileiros são a garra e o entusiasmo ("especialmente acentuadas em relação 
aos americanos"), e também a criatividade e o repúdio à burocracia. Por outro lado, ele ainda 
sente falta de rigor e de habilidade de sistematização: "Os brasileiros precisam aperfeiçoar a 
capacidade de auto-disciplina". 
 
Entusiasmados com a adesão dos brasileiros, tanto Strebel como Jacobsen revelaram que a 
intenção é de que eles passem a representar 5% das matrículas (atualmente oscilam em torno de 
1%) nos próximos três anos. Ex-aluno IMD, o diretor corporativo de pessoas do grupo Accor, Luiz 



Edmundo Prestes Rosa, ressalta que a principal diferença do IMD em relação a outras escolas de 
negócios é o respeito e a integração das culturas: "No IMD eu não me senti minoria e pude ficar à 
vontade", comentou.  
 
Fazendo as vezes de "garoto-propaganda" da escola de negócios, Strebel acrescenta que o 
instituto consegue ter esse caráter peculiar tendo por critério, por exemplo, jamais ter mais de 
10% de alunos que tenham como língua nativa o inglês numa mesma turma. Quanto às 
nacionalidades, apesar de serem donos da casa os suíços não ultrapassam 5% do alunato, sendo 
a maioria dividida em duas metades: uma formada pelas Américas, Ásia e Austrália e a outra 
pelos europeus orientais e ocidentais. Outro ponto importante é a atenção dada ao preparo 
emocional: "A questão é: como posso ser um líder melhor entendendo a mim mesmo?", pontuou 
Strebel.  
 
Apesar de ligeira queda no número de americanos nos últimos três anos, Jacobsen frisa que a 
escola não sofre com a crise que atinge as principais escolas americanas: "Temos um público 
top", disse. Com uma taxa de um professor para três alunos, o IMD se orgulha em apresentar 
estatísticas onde o nível de empregabilidade chega a 94% nos três meses subsequentes à 
formatura. A média salarial anual gira em torno de US$ 98 mil, alcançando US$ 99 mil para a 
indústria e US$ 105 mil nas consultorias.  
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