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Um novo olhar sobr
Escolas de MBA da Europa e EUA investem na formação de empreend

O ensino de iniciativas sociais
ou espírito empreendedor como
opção de programas de MBA está
estabelecendo novas raízes na Eu-
ropa e ampliando seu foco no lu-
gar de origem, os Estados Unidos.

Velhas suposições — em espe-
cial a de que a única maneira das
pessoas seguirem uma carreira
humanitária passa por uma or-
ganização sem fins lucrativos —
estão sendo questionadas pelas
realidades do século XXI.

Assim, a definição restrita de
empreendimento social dentro
dos programas de MBA — prepa-
rando os alunos que sempre tive-
ram um interesse no setor benefi-
cente a se unirem a ele, ou retor-
narem a ele com suas habilidades
administrativas aperfeiçoadas —
está sendo incluída em algo mui-
to maior: o reconhecimento de
que a chance de tornar o mundo
um lugar melhor vem de muitos
pontos de vista e é uma causa que
pode ser abraçada em qualquer
momento na carreira.

Nesse novo mundo, pessoas e
organizações podem criar um
impacto social positivo através
de todo tipo de organizações dos
setores público, privado e sem
fins lucrativos (o chamado ter-
ceiro setor), e a responsabilidade
social se tornou uma coisa pro-
verbial em muitas organizações.

De uma maneira que talvez
possa confundir, essa definição
ampla do ambiente que as facul-
dades de administração tentam
abordar é chamada de iniciativa
social ou espírito empreendedor
social. Mesmo assim, o que está
claro, segundo Herman "Dutch"
Leonard, presidente adjunto da
Iniciativa de Empreendimento So-
cial da Harvard Business School
(HBS), é que: "A maioria das facul-
dades tem hoje em dia um qua-
dro mais diversificado de opções".

Para muitas das faculdades
dos Estados Unidos que estão
oferecendo disciplinas opcionais
de iniciativas sociais em seus
MBAs, a definição mais restrita - a
preparação de administradores
mais eficientes para o terceiro se-
tor - foi o ponto de partida. O
programa de empreendimento
social da Universidade Colum-
bia, por exemplo, tem suas ori-
gens no programa de adminis-
tração pública e sem fins lucrati-
vos estabelecido em 1981.

Ray Horton, diretor do pro-
grama de empreendimento so-
cial, diz que seu antecessor ope-
rava na premissa de que qual-
quer estudante interessado em
praticar o bem público iria ten-
tar carreira em uma organização
sem fins lucrativos ou numa
agência governamental.

"Embora tenhamos encami-
nhado muitos alunos brilhantes
e talentosos para trabalharem
no setor social, estávamos igno-
rando a maioria dos alunos de
MBA que poderiam contribuir
para a sociedade de maneiras
significativas por meio de suas
posições no setor público", diz o
professor Horton.

Isso não é dizer que as faculda-
des perderam o interesse na pre-
paração de alunos de MBA para
papéis mais importantes no ter-
ceiro setor. Allen Grossman, um
membro importante da faculda-
de de empreendimentos sociais
da HBS, ministra dois cursos, so-
bre empreendedorismo no setor
social e liderança eficiente de um
empreendimento social, em que
ele aproveita sua própria expe-
riência na administração de uma
organização sem fins lucrativos,
a Outward Bound USA, na déca-
da de 1990.

"No mundo dos negócios, ha-
via muita teoria para os profissio-

nais liberais", diz o professor
Grossman, "mas isso não existia
no mundo do terceiro setor, exce-
to vez ou outra. Historicamente,
as pessoas diriam 'administre es-
te lugar como uma empresa e tu-
do vai dar certo'. Isso não é mais
racional do que dizer às pessoas
para que administrem uma em-
presa na China da mesma manei-
ra que em Nova Jersey."

O xis da questão para as organi-
zações do terceiro setor, diz ele, ê
"o resultado final duplo" - a neces-
sidade de evitar perdas em termos
convencionais e o imperativo
maior de melhorar a vida das pes-
soas que se pretende beneficiar.

O resultado final duplo da lu-
cratividade e o impacto social
agora já entraram na corrente
principal das empresas - em
grande parte e variando de setor
para setor -, e as escolas de admi-
nistração estão respondendo.
Thomas Cooley, reitor da NYU
Stern School of Business, diz que
pensar como as empresas podem
ser uma força positiva na mu-
dança social é um dos principais
papéis da faculdade, e um que se
tornou parte de sua identidade.

"As pessoas nem sempre apre-
ciam como as empresas podem
ser uma força incrivelmente po-
derosa e transformadora, como
elas podem tirar as pessoas da li-
nha da pobreza, para um pata-
mar mais alto na escada do su-
cesso." Portanto, diz ele, é impor-
tante treinar as pessoas do ramo
dos negócios para que elas sejam
socialmente responsáveis e de-
senvolvam novas maneiras de co-
locar em prática seus instintos
socialmente responsáveis.

A julgar pelos resultados da
HBS, que criou sua iniciativa de
empreendimento social em
1993, as faculdades que introdu-
ziram essas matérias opcionais



e o trabalho social
dedores para o terceiro setor. Por Andrew Baxter, do Financial Times

estão se saindo bem em seu papel
triplo de treinar diretamente as
pessoas para uma carreira no ter-
ceiro setor, fornecer conheci-
mento àquelas que querem de al-
guma maneira participar de ativi-
dades com um impacto social, e
instilar um juízo de cidadania na-
quelas que vão passar o resto de
suas carreiras no setor privado.

O professor Leonard observa
como o compromisso com o ter-
ceiro setor aumenta na medida
em que as carreiras dos alunos se
desenvolvem. Uma ilustração da
importância dos empreendimen-
tos sociais para os alunos, diz ele,
é o apoio que eles dão ao "Service
Leadership Fellows Programme",
que possibilita aos novos for-
mandos em MBA pela HBS passa-
rem um ano ganhando experiên-
cia administrativa em uma orga-
nização sem fins lucrativos ou
agência do setor público.

De uma maneira parecida, a
NYU Stern se beneficiou do lan-
çamento em 2004 do "Steward
Satter Social Entrepreneurship
Programme", amparado pelo
aluno Stewart Satter. O progra-
ma supervisiona o desenvolvi-
mento de currículos e fornece
ajuda administrativa e US$ 500
mil por ano em capital inicial pa-
ra os empreendedores sociais.

O professor Grossman da HBS
observa que, ao contrário de 20
anos atrás, quando as aspirações
de carreira eram mais simples, os
alunos agora terão, sem exceção,
múltiplas carreiras. "Muitos de-
les aspiram entrar para o setor
social em algum momento de
suas carreiras, portanto esta é
uma oportunidade real para que
eles aprendam sobre isso." Pes-
quisas feitas recentemente com
alunos sugerem que em qual-
quer período determinado, mais
de um terço dos alunos de MBA

da HBS participam ativamente
de conselhos de organizações
sem fins lucrativos.

As faculdades européias pos-
suem uma história muito mais
curta nesse campo, mas as pou-
cas que acrescentaram discipli-
nas opcionais de empreendedo-
rismo social em seus programas
de MBA, começaram com uma
interpretação ampla do tema e
um desejo de serem diferentes.
"Como um professor que pensa
em fazer um curso, a primeira
coisa que você faz é não querer
reinventar a roda", diz Johanna
Mair, professora da Iese Business
School que elaborou seu curso de
empreendimento social. Esta fa-
culdade da Espanha alega ter si-
do a primeira da Europa a ter tal
curso em seu MBA.

A professora Mair é encoraja-
da pelo interesse demonstrado
pelo curso, que é ministrado no
segundo ano do MBA, depois
que os alunos absorveram a par-
te funcional básica. Os números
aumentaram de 22 no primeiro
ano do curso para 45 no tercei-
ro, sendo que um quarto dos
alunos estavam fazendo MBA. O
curso vem atraindo um amplo
mix internacional de alunos,
além de estudantes de finanças
convencionais ou com ambições
na área de marketing.

O curso, segundo ela, possui
um forte ângulo estratégico,
examinando as implicações do
fenômeno do empreendedoris-
mo social para as companhias
estabelecidas. "O principal pro-
pósito não é transformar todos
eles em empreendedores so-
ciais", diz ela. "Mas ele almeja
plantar uma semente na cabeça
desses alunos para que quando
eles estiverem ocupando cargos
nas áreas de marketing e finan-
ças, eles vejam as possibilidades

de se trabalhar junto com os
empreendedores sociais."

A estréia da Iese foi seguida no
quarto trimestre de 2004 pela
Said Business School da Universi-
dade de Oxford, a primeira facul-
dade do Reino Unido a ter disci-
plinas opcionais de empreendi-
mentos sociais em seu programa
de MBA. A Skoll Foundation, que
foi estabelecida por Jeff Skoll, o
primeiro presidente da eBay, pa-
ra o avanço do empreendedoris-
mo social, forneceu 4,4 milhões
de libras para a criação de um
Centro de Empreendedorismo
Social, e para que cinco bolsistas
da Skoll participassem do pro-
grama de MBA integral por um
ano da faculdade.

A chegada dos primeiros bolsis-
tas da Skoll foi precedida em mar-
ço de 2004 pelo primeiro fórum
anual Skoll World Fórum on Social
Entrepreneurship, que reforçou a
intenção da faculdade de ser vista
como uma intersecção na discus-
são do empreendedorismo social.
O próximo fórum será realizado
entre 29 a 31 de março.

"O fórum é muito popular",
diz Rowena Young. "Ele e a ab-
sorção das disciplinas opcionais
têm demonstrado que há de fato
uma forte demanda por isso."
No primeiro ano, 54 alunos, ou
um terço dos alunos decidiram
fazer um ou mais das três disci-
plinas opcionais de empreende-
dorismo social.

Talvez o aspecto mais encora-
jador de todos esses programas
seja as atividades que os cercam.
Assim como o World Fórum da
Sald, eles estão entre os mais po-
pulares e concorridos em suas
respectivas faculdades. Eles ga-
rantem que as iniciativas de em-
preendimento social tenham um
impacto sobre um número mui-
to maior de alunos.
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No Ceats, Rosa Maria Fischer diz que alunos têm acesso a casos de Harvard

No Brasil também vem aumen-
tando o número de escolas de ne-
gócios com cursos de extensão,
pós-graduação e MBAs ligados ao
terceiro setor. A idéia é atender a
uma demanda gerada pelo cres-
cimento do número de organiza-
ções não-governamentais
(ONGs) no país e pelos projetos
desenvolvidos nas empresas liga-
dos a área de responsabilidade
social. É o caso da Fundação Insti-
tuto de Administração que, por
meio do Centro de Empreende-
dorismo Social e Administração
em Terceiro Setor (Ceats), criou
há quatro anos um MBA em ges-
tão e empreendedorismo social.

Voltado para executivos dos
setores público e privado, além
de profissionais ligados a entida-
des sem fins lucrativos, o curso
tem duração de um ano e meio,
em um total de 480 horas/aula e
já formou até agora 95 alunos. "A
idéia é prepará-los para buscar
recursos, estabelecer alianças, ter
uma visão estratégica e de plane-
jamento em uma realidade dife-
rente do ambiente corporativo
tradicional", afirma Rosa Maria
Fischer, coordenadora do Ceats.



e cursos de especialização
Um grande diferencial é o aces-

so ao acervo de casos da Harvard
Business School e demais institui-
ções de ensino que fazem parte
de uma rede de universidades
com estudos sobre empreende-
dorismo social, coordenado pela
Harvard, a "Social Enterprise
Knowledge Network". "O aluno
passa a conhecer e discutir as prá-
ticas sociais corporativas de ou-
tros países", ressalta Rosa Maria.

Em contrapartida, os alunos
das escolas pertencentes a esse
grupo — entre elas a Escola de
Graduados em Administração e
Direção de Empresas, do Institu-
to Tecnológico Monterrey, a Pon-
tifícia Universidade Católica do
Chile e a Escola Superior de Ad-
ministração e Direção de Empre-
sas da Espanha — podem ainda
usar estudos de casos brasileiros.

Um exemplo de destaque, de
acordo com Rosa Maria, é o tra-
balho escrito sobre a linha de
cosméticos Ekos, da Natura, que
além de usar ativos provenientes
de áreas de cultivo e reservas ex-
trativistas registradas no Institu-
to Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renová-
veis (Ibama), demonstra uma
grande preocupação com o meio
ambiente e questões da biodiver-

sidade. "Esses estudos são desen-
volvidos pela equipe de pesquisa
do Ceats e traduzidos para dois
idiomas, inglês e espanhol", diz.

Outra tradicional escola que
aproveitou a onda de prolifera-
ção das ONGs e o investimento
das empresas em programas so-
ciais foi a Escola de Administra-
ção de São Paulo da Fundação
Getulio Vargas (FGV-Eaesp). Em
1994, criou o centro de estudos
do terceiro setor de olho no novo
segmento que despontava. Ini-
cialmente, a instituição manti-
nha apenas cursos de curta dura-
ção, com no máximo 52 horas.

Hoje, há uma pós-graduação
lato sensu — administração para
organizações do terceiro setor—,
com programas semestrais.
"Queremos formar especialistas
para ocupar posições de lideran-
ça em um mercado que abre
muitas oportunidades", afirma
Luiz Carlos Merege, coordenador
do centro de estudos do terceiro
setor da FGV-Eaesp.

A pós tem 360 horas e está em
sua quinta turma, com uma mé-
dia de 20 pessoas. Apesar de ter
como foco profissionais que
atuam no terceiro setor, o curso
abre espaço para executivos da
iniciativa privada. Embora para

esse público, a FGV tenha criado
um programa menor, com 80
horas/aula, chamado "Princípios
e Práticas da Responsabilidade
Social nas Empresas", em con-
junto com o Instituto Ethos. "Há
muita procura das empresas que
querem ter uma visão de como
podem atuar na área social",
afirma Merege.

Além dos cursos voltados ao
terceiro setor, muitas escolas de
administração estão inserindo
nos currículos disciplinas ligadas
a área. Na Business School São
Paulo, por exemplo, o Executive
MBA, o International MBA, o
MBA Executivo e a pós-gradua-
ção em gestão empresarial conta
com matérias específicas sobre
responsabilidade social.

Na ESPM, os temas responsa-
bilidade e empreendedorismo
social são abordados por meio
de disciplinas obrigatórias nos
cursos de graduação em admi-
nistração de empresas e no MBA
Executivo. O objetivo é fazer
com que os alunos compreen-
dam os desafios das empresas
em relação a responsabilidade
social. Ou seja, aliar a estratégia
do negócio não apenas em be-
nefício da companhia, mas tam-
bém em prol da sociedade.

Text Box
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