
Em 20 de janeiro de 2022, a Thunderbird School of Global Management (Thunderbird), faculdade com o melhor curso de 

Mestrado em Gestão do mundo, e a Arizona State University (ASU), que detêm o 1º lugar no ranking de inovação dos EUA, 

lançaram a Iniciativa Global Francis e Dionne Najafi para 100 Milhões de Aprendizes. Essa é a iniciativa de educação global 

mais ousada e ambiciosa já feita na história da educação superior.

 

Por meio da Iniciativa Global Francis e Dionne Najafi para 100 Milhões de Aprendizes, Thunderbird oferecerá um certificado 

on-line credenciado de gestão e empreendedorismo global, que consiste em cinco cursos de nível mundial em 40 idiomas 

para alunos ao redor do globo. Mulheres e jovens mulheres representarão 70% do programa de 100 milhões de aprendizes, 

que alcançará o mundo todo. O certificado será coberto por bolsas integrais e, portanto, sem custo para os alunos devido ao 

apoio filantrópico que sustenta a iniciativa. 

 

Quando os alunos da Iniciativa Global concluírem os cursos do certificado, terão opões adicionais quase ilimitadas de 

aprendizado contínuo e de caminhos educacionais alternativos por meio de Thunderbird e da ASU. Proporcionar essas 

oportunidades no longo prazo garante que a Iniciativa Global continue rendendo bons frutos para o futuro, derrubando 

barreiras e abrindo novas oportunidades educacionais para comunidades desassistidas ao redor do mundo. 

 

Esta Iniciativa Global também promoverá a missão de Thunderbird de capacitar e influenciar líderes e gestores globais 

que maximizam os benefícios da Quarta Revolução Industrial, para que assim promovam prosperidade igualitária e 

sustentável ao redor do mundo. A Quarta Revolução Industrial se refere à era em que vivemos, caracterizada por uma fusão 

de tecnologias que está diluindo as linhas que separam as esferas física, digital e biológica. A Iniciativa Global promove, 

principalmente, o Objetivo 4 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, indo muito além tanto em 

ambição quanto em ousadia.

Na nova economia global, em que a tecnologia deslocou tantos trabalhadores, obter um conjunto de habilidades adequadas 

para o futuro é uma necessidade, tanto para oportunidades pessoais quanto profissionais. Mesmo assim, muitos alunos do 

mundo todo não têm acesso a uma educação de qualidade e às habilidades necessárias para o século XXI, um problema que 

só tende a aumentar nos próximos anos. 

Estima-se que a demanda pela educação superior cresça de aproximadamente 222.000.000 em 2020 até mais de 

470.000.000 em 2035. Para atender a essa demanda, o mundo precisaria construir oito universidades que possam atender 

a 40.000 alunos cada, todas as semanas, durante os próximos 15 anos. Além disso, 90% dos alunos universitários ao redor 

do mundo não têm acesso aos recursos ou ao reconhecimento das melhores universidades. Estima-se que a demanda por 

essas habilidades necessárias para obter sucesso na nova economia de integrantes da base da pirâmide econômica, como 

mulheres empreendedoras, exceda de 2 a 3 bilhões de pessoas. 

A Iniciativa Global Francis e Dionne Najafi para 100 Milhões de Aprendizes ajudará a abordar esse problema oferecendo 

educação de alto nível, acessível e acreditado, sem custo, em 40 idiomas, à comunidades desassistidas do mundo, com 

ênfase em mulheres e jovens mulheres.
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O certificado de gestão e empreendedorismo globais consiste de cinco cursos inovadores 

ministrados pelo mundialmente reconhecido corpo docente de Thunderbird:

Essa Iniciativa Global busca fornecer educação em gestão e empreendedorismo de 

nível mundial de maneira acessível e sem custo a comunidades desassistidas ao redor 

do mundo. Sejam as 220 milhões de pessoas desempregadas ou subempregadas ao 

redor do mundo, os 26 milhões de refugiados, ou as pessoas que precisem melhorar 

ou reciclar as suas habilidades para se manterem competitivas na economia global, 

essa Iniciativa Global fornecerá as ferramentas necessárias e um caminho claro para o 

sucesso.

“As nossas vidas foram 
transformadas pela nossa 
experiência na Thunderbird, 
e queríamos transmitir essa 
mesma experiência trans-
formadora às pessoas ao 
redor do mundo que não têm 
oportunidade de acessar 
essa educação de nível 
mundial.” 

– F. Francis Najafi ’77

“Junto com a ASU, medimos 
o sucesso não por quem 
excluímos, mas por quem 
incluímos e por como 
essas pessoas alcançam 
o sucesso. Essa iniciativa 
ajudará a Thunderbird a 
oferecer educação superior 
de qualidade a pessoas de 
todo o mundo e a promover 
o Objetivo 4 dos Objetivos 
de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações 
Unidas, a Educação de 
Qualidade.”

–  Diretor-geral e Decano da 
Thunderbird,

 Dr. Sanjeev Khagram
Todos os cursos são desenvolvidos e serão traduzidos por meio de um mecanismo do 

Google construído especificamente para a Iniciativa Global. Instrutores com proficiência 

nativa em algum idioma serão engajados e farão o controle de qualidade dos idiomas 

traduzidos digitalmente. Esses idiomas são:

Árabe, bengali, birmanês, tcheco, neerlandês, farsi, francês, alemão, guzerate, hauçá, 

hindi, húngaro, indonésio (bahasa), italiano, japonês, javanês, cazaque, quiniaruanda, 

coreano, malaio, mandarim chinês (simplificado), mandarim chinês (tradicional), polonês, 

português, punjabi, romeno, russo, eslovaco, espanhol, suaíli, sueco, tagalog, tailandês, 

turco, ucraniano, urdu, uzbeque, vietnamita, iorubá e zulu.

Para ter um maior alcance, Thunderbird contará com sua rede global de 50.000 ex-alunos 

em mais de 100 países e uma rede crescente de 16 Centros de Excelência ao redor do 

mundo para firmar parcerias locais e regionais e divulgar esta iniciativa pioneira.

Além disso, as parcerias externas serão cruciais, tanto a nível global quanto a nível 

regional, para diversos aspectos fundamentais da Iniciativa Global, como: divulgação de 

marca e publicidade, tradução de idiomas, desenvolvimento tecnológico da plataforma, 

marketing e recrutamento de alunos, etc. Vamos trabalhar com parceiros globais e com 

parcerias em cada região para obter uma escala necessária para atender às nossas metas.

Os aprendizes receberão emblemas por cada curso digital concluído com êxito, e 

um certificado acreditado pela conclusão com êxito dos cinco cursos. O certificado 

concederá 15 créditos, que podem ser usados para conclusão de cursos em 

Thunderbird, na ASU e em praticamente qualquer universidade do mundo.

O nosso primeiro curso será lançado em 8 de abril de 2022, coincidindo com a 

comemoração do 75º aniversário de Thunderbird e com a inauguração da sede de 

última geração de Thunderbird no centro de Phoenix. Cursos subsequentes e traduções 

continuarão sendo disponibilizados posteriormente.
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