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Além de um produto que quebre paradigmas e revolucione o mercado, a inovação também 
pode estar presente num processo que contribua para aumentar a produtividade, Este pode 
ser um instrumento poderoso para o Brasil, que vive um momento econômico especial e 
precisa aproveitar essa oportunidade. Em entrevista concedida ao diretor executivo do FGV 
Online, Stavros Xanthopoylos, o presidente da Fundação Getulio Vargas, professor Carlos Ivan 
Simonsen Leal, destaca a importante missão que as escolas de administração assumem para a 
formação dos gestores no país, contribuindo para a geração de conhecimento e com o desafio 
de consolidar uma estrutura de pesquisa consistente dentro do Brasil. No que se refere à 
educação a distância, ele defende que os cursos reflitam o ethos nacional, uma visão 
brasileira, apesar de os princípios que norteiam esse universo serem internacionais. 

1) Em momentos de crise, a inovação pode ser uma resposta à escassez de recursos 
materiais e humanos e à retração dos mercados - como ocorreu, por exemplo, com o 
Google após o estouro da bolha "pontocom ". No contexto da crise econômica atual, 
como as escolas de negócio podem responder às demandas das empresas por 
um busÍness management mais inovador? 

Em primeiro lugar, temos que considerar o seguinte: inovação não necessariamente é um 
produto novo. Pode ser um processo novo. Quando você consegue fazer alguma coisa de 
forma mais eficaz, mais eficiente - com menor custo, portanto - você, de fato, consegue 
sobreviver mais tempo. Você consegue competir mais tempo e consegue competir melhor. 
Escolas de administração são muito facadas em trabalhar esses pontos: aumentar a eficácia e 
aumentar a eficiência, o que se chama, em geral - reunindo os dois conceitos - de efetividade 
das ações. Nós temos, no Brasil, uma oportunidade ímpar, porque somos um país cheio 
de commodities em um mundo que precisa delas; somos um país que tem um grande 
mercado interno, com uma população consumidora que cresce - mais ainda, com uma renda 
que cresce; então, temos vantagens muito grandes a serem exploradas, e é preciso organizar 
isso. As escolas de administração devem trabalhar com esse propósito: capacitar pessoas a 
organizarem o país e fazerem com que o nosso nível de competitividade aumente. Há de se 
notar que, na história da Humanidade, várias vezes foi cantado o fim do mundo pela exaustão 
dos recursos - isso desde a época de Malthus, há alguns séculos atrás. O que sempre 
aconteceu? Sempre alguém mais inteligente, mais "cabeça fria", veio e fez alguma inovação 
que, na prática, acabou salvando o mundo e acabou reorganizando as coisas. Hoje, deve dar 
muito prazer a qualquer brasileiro, quando ele viajava em um avião em qualquer parte do 
mundo, e esse avião é brasileiro. Isso é tecnologia brasileira, isso é inovação brasileira. É 
inovação incrementaI, e não uma inovação disruptiva, mas, assim mesmo, é brasileira . Quando 
o Brasil fura um poço de petróleo é porque há, por trás disso, uma série de inovações. Quando 
a nossa agricultura consegue aumentar, em ritmo absolutamente assombroso, seus níveis de 
produtividade, isso também é devido a uma série de inovações. Estamos, no Brasil, nesse 
instante, em um fortíssimo processo de inovação. 

2) O Brasil viu, no último ano, uma intensa movimentação no setor educacional, desde 
grupos nacionais que cresceram via aquisições a players internacionais que voltaram 
suas atenções para o país. Nesse contexto, como a Fundação Getulio Vargas - que 
tem como uma de suas principais marcas o casamento entre a tradição acadêmica e a 
gestão inovadora da democratização do conhecimento - tem pensado seu 



posicionamento frente aos competidores, e como a instituição tem absorvido as 
inovações tecnológicas do setor? 

Quanto mais competição houver nesse setor, melhor é para o país. E, se é melhor para o país, 
então é melhor para a Fundação Getulio Vargas. Nós temos, aqui dentro, sim, que fazer o 
nosso trabalho e estarmos preparados para sobrevivermos como instituição, e isso vai 
depender da nossa capacidade de inovar. Então, se existem mais e melhores competidores, nós 
temos que, todo dia, trabalhar para melhorarmos. Se esses novos participantes do mercado 
têm grandes redes, têm muito dinheiro, nós temos que trabalhar duro e arranjar recursos e 
investir em uma coisa que precisa ser brasileira: o conhecimento. Nós precisamos gerar 
conhecimento dentro do Brasil, precisamos ter a nossa estrutura de pesquisa aqui, e isso é o 
que dará força à Fundação Getulio Vargas. 

3) O Governo é um importante vetor de estímulo à inovação, por meio de políticas 
voltadas para o setor produtivo e incentivos em forma de leis, editais e linhas de 
crédito para a indústria. No Brasil, o momento é de cortes no orçamento do 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e contingenciamentos das verbas 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT). Em um 
cenário em que o Brasil se toma a sexta maior economia do mundo, e o 
desenvolvimento tecnológico é peça fundamental para o crescimento da indústria, 
qual é o papel da FGV - reconhecida historicamente por suas contribuições à 
administração pública do país - na colaboração com o Governo para a formulação de 
políticas de incentivo à inovação? 

Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte: é natural, em todo processo desse tipo, que haja 
momentos em que há maior abundância e momentos em que há menor abundância de 
recursos públicos. Na média, ao longo dos últimos anos, a trajetória dos recursos disponíveis 
tem sido crescente, e eu acredito que, passado esse período de turbulêncía internacional que 
nós estamos atravessando, o governo brasileiro vai continuar investindo, cada vez mais, em 
ciência e tecnologia, simplesmente porque é do interesse brasileiro. Isso posto, acho que a 
Fundação tem uma colaboração a dar, sempre, a esse governo e a qualquer governo do Brasil, 
em qualquer época. É justamente a capacidade de aprender o que acontece nessas idas e 
vindas de maior ou menor expansão de investimentos. Muitas vezes, quando você dá dinheiro 
para ciência e tecnologia, você corre o risco de o dinheiro ser mal aplicado. Em um país onde 
os recursos são escassos, onde as necessidades são muitas, você tem que aprender a aplicar 
esse dinheiro de forma cada vez melhor. Não quer dizer que não esteja sendo bem aplicado; 
quer dizer o seguinte: a gente tem que fazer força para cada vez ser melhor, para o resultado 
ser cada vez mais alavancado. Com isso daí, o que isso significa: toda vez que há um recuo, 
você vê aquilo que sobrevive, aquilo que se sustenta, que já ganhou sustentabilidade, que já 
gerou produtos, que já gerou consequências, então você vai adiante, você aprende nos 
momentos de crise. A Fundação sabe fazer isso, ela faz para si mesma e é capaz de estudar 
para o Brasil como um todo. 

4) Com a progressão incessante das inovações tecnológicas no campo da comunicação, 
uma tendência que se desenha é a do nomadismo entre os profissionais, que surge 
aliada a outra tendência: a da internacionalização das salas de aula de educação 
executiva. 

• Quais caminhos a educação a distância deve seguir para inovar e acompanhar o 
rápido desenvolvimento tecnológico atual? 



A educação a distância, como qualquer forma de educação superior - eu não falo da 
educação a distância a nivel básico, na qual eu não acredito tanto - mas a educação a 
distância em nível superior, ela não pode estar desconectada da pesquisa, e esse nomadismo 
não funciona na pesquisa - ao contrário. Qualquer instituição que vise ao longo prazo, que 
procure ter, minimamente, seriedade naquilo que produz, ela tem que ter um núcleo de 
pesquisa forte. Esse núcleo de pesquisa forte - repare, na Fundação nós temos cerca de 800 
pessoas, em um total de 3 mil, que são pesquisadores e professores ao mesmo tempo. Sem 
esse núcleo, nós não teríamos a Fundação. A Fundação é esse corpo central, secundado pelo 
resto, e é isso que me diz que a questão do nomadismo é apenas uma questão transitória. A 
verdadeira competição é entre aqueles que têm um núcleo (de pesquisa) para valer. 

• Além disso, qual seria o papel da educação a distância na atração de estudantes 
e profissionais estrangeiros interessados em entender a dinâmica do mercado e 
da economia brasileira? 

Bom, nós temos vanos aspectos. O primeiro aspecto é o seguinte: alguém que esteja na 
Finlândia e resolva fazer um curso qualquer, que fale português ou que faça um dos nossos 
cursos em inglês - nós temos cursos, aqui na Fundação, em várias línguas -, mas digamos 
que ele resolva fazer um curso em inglês ou em português, e procure aprender como certas 
coisas são feitas aqui. Essa pessoa, certamente, começará a se informar sobre o Brasil, 
começará a se sentir atraída pelo Brasil - com grande certeza, ela já tinha alguma coisa a ver 
com o Brasil ou ela passará a ter alguma coisa com o Brasil. Os cursos de ensino a distância 
não podem deixar, em nenhum momento, de refletir o ethos nacional. Os professores são 
brasileiros - em sua quase que absoluta maioria -, o conhecimento é gerado aqui e, embora 
os principios sejam internacionais em muitas das coisas que nós estudamos, acaba-se tendo 
uma visão brasileira. O que é uma coisa interessante, porque, mesmo em matéria de negócio, 
politica internacional e de Direito, o Brasil já pode aspirar, pleitear, pelo menos, ter a sua visão 
independente, madura, estabelecida - não em contraposição -, às vezes em contraposição, às 
vezes em complementação às diversas visões existentes no mundo. Então, esse problema 
evolui de forma muito simpática - e não é um problema para nós, é mais uma vantagem. O 
fato de estrangeiros acessarem os cursos a distância que são feitos no Brasil é ótimo. 
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