
NA GÍRIA DAS escolas de negócio chama-
se de shake-out: ou seja, quando muitos
dos competidores que entraram em um
negócio só porque estava em alta começam
a deixá-lo, fugindo da maior concorrência
que eles mesmos agregaram ao entrar no
setor. Segundo muitos reitores, este é o
fenômeno que está vivendo o mercado dos
MBAs globais. E dificilmente poderiam
se equivocar estes acadêmicos, porque o
shake-out é uma das lições obrigatórias que
os alunos devem tomar nas pós-graduações
em administração de empresas.

Trata-se de um excesso de oferta em
relação à demanda. Em meados dos anos
50, nos EUA, a educação de negócios de
pós-graduação praticamente não existia e
apenas se graduavam 3,2 mil MBAs por
ano. No final dos anos 90, esse número
havia subido para 102 mil formandos
anualmente. A partir da globalização da
economia e dos negócios, a massificação
dos MBAs se estendeu pelo mundo. Na
Inglaterra, por exemplo, a indústria de
MBAs, sem ser das maiores ou mais an-
tigas do mundo, está entre os 50 maiores
exportadores, rendendo ao país mais de
US$ 600 milhões ao ano.

Alguns reitores calculam que há dez anos
havia l O mil escolas de negócios no planeta
e hoje chegam a mais de 15 mil. Não existe
região do mundo que não conte com este
tipo de programa, seja por conta de novas
escolas de negócios locais ou de escolas
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estrangeiras que se instalam nesse país para
oferecer seus programas. Escolas como a
espanhola IESE já têm presença em 18 países,
nos cinco continentes. Outras tentam entrar
em mercados relativamente virgens como
Alemanha, onde os doutorados têm mais
peso, e alguns países asiáticos que, como a
China, oferecem escalas gigantescas além
de um potencial baseado em suas enormes
necessidades de capital humano.

Há algum tempo começaram os ruídos
na indústria e muitas escolas de negócios
passaram a colocar dúvidas a respeito. Como
franco atiradores, os mesmos acadêmicos
dispararam uma série de críticas à indústria.
Em seguida, vieram os consultores, as
empresas e ao que parece, finalmente, o
fenômeno decantou nos próprios executivos,
que agora estariam menos interessados
em fazer um MBA, ou pelo menos mais
seletivos quanto à qualidade do curso.

Na América Latina também se multi-
plicou rapidamente o número de escolas
de negócios e de programas e alguns
dos reitores das escolas líderes da região
reconhecem que já não é tão fácil preen-
cher as vagas nos programas. De todas
as formas, para os executivos da região
continua fazendo sentido freqüentar um
MBA, principalmente pela vantagem que
ele dá em ambientes sociais com grandes
déficits de capital humano.

A grande pergunta que as escolas de
negócios estão se fazendo neste momento
é se esse menor interesse nos MBAs é algo
conjuntural ou se trata de uma situação
estrutural. Por sua maior estabilidade,
nos EUA e Europa a indústria dos MBAs
mostra historicamente uma tendência
contrária aos ciclos da economia: quando
a economia está em recuperação, os salá-
rios melhoram e os executivos preferem
trabalhar em vez de capacitar-se, situação
contrária à que ocorre quando há recessão.
Atualmente, o mercado mostra a primeira
situação, pela qual as matrículas têm caído.
Apesar disso, há evidências concretas de
que a mudança é estrutural e os mesmos
reitores o reconhecem.

"O mercado se reduziu porque há
muitas alternativas: Executive MBA,
Part-time MBA, Weekend MBA, Global
MBA, Global Executive MBA, etc.", diz
Angel Cabrera, reitor da norte-americana
Thunderbird, uma das escolas fortemente
golpeadas pela reestruturação do mercado.
"Esta situação se manterá, as matrículas não
se recuperarão." A Thunderbird, que já teve

1,7 mil alunos de MBA por ano, no auge
da moda, hoje tem 750, o que reduziu sua
receita, altamente dependente das matrícu-
las. Cabrera pretende seguir reduzindo o
tamanho de sua escola, para chegar a 400
alunos. Por outro lado, deverá aumentar
o peso da receita proveniente de cursos
mais curtos de educação executiva, para
ajustar-se a estas novas condições.

Em geral, na indústria os programas que
têm sido mais afetados são os de tempo
integral, já que agora se pode perfeitamente
fazer um MBA sem deixar de trabalhar. As
escolas têm desenhado todo tipo de formatos
(inclusive há programas intensivos de um
ano de duração), para economizar dos exe-
cutivos o custo de ficar dois anos somente
estudando. Muitos também percebem que

resulta mais prático estudar e aplicar o
aprendido diretamente ao trabalho.

Certamente não se trata do fim das esco-
las de negócios, como alguns têm tentado
antecipar. "Enquanto houver organizações
privadas ou públicas mal administradas,
se requererá instituições acadêmicas
que reflitam sobre estes problemas", diz
Robert Joss, reitor da escola de negócios
de Stanford. Apesar de todas as críticas e
a incerteza, o certo é que a resposta das
melhores escolas tem estado à altura das
circunstâncias. Agora o desafio das indús-
trias é a "inovação" e a "experimentação",
algo nada fácil de conseguir, considerando
o alto grau de globalização no qual operam
as escolas de negócios.

A metodologia do nosso Ranking de
MBAs Globais incorporou há dois anos
uma avaliação qualitativa do grau de ino-
vação que as escolas estão incorporando
em seus programas. Claramente, as escolas
líderes na lista, como Wharton e Stanford,
em primeiro e segundo lugar, mostram
interessantes níveis nesses parâmetros e
também se destacam nos outros aspectos que
considera a metodologia, como seletividade
e qualidade formal, internacionalização e
vinculação com América Latina. Algumas
destas inovações incluem experiências
de gestão em empresas reais, projetos
de consultoria em companhias de outros
países e mostram um novo interesse por
desenvolver metodologias próprias.

Uma experiência particularmente inte-
ressante é a experimentação com cursos de
design. Sim, você leu bem: design aplicado
aos negócios. Mais do que resolver um caso
e responder às perguntas que surgem dos
problemas de executivos imaginários, o
importante é encontrar problemas para em
seguida dar respostas, como por exemplo
criar protótipos de produtos e experimentar
com eles. Para tanto, algumas escolas, como
Harvard, Kellogg e McDonough, estão
colaborando com as escolas de design.

Criatividade aplicada à empresa é o
novo grande desafio dos MBAs, em uma
indústria cuja competitividade levou a
commoditizar a linguagem dos executi-
vos e às vezes também as respostas das
empresas às suas dificuldades. A explo-
ração em outras áreas profissionais e de
conhecimento poderia ser uma das chaves
para conseguir maiores níveis de inovação
no jeito de atuar dos líderes empresariais.
Será preciso ver até onde as escolas querem
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levar a administração.

Fonte: América Economia, n. 305-306, p. 73-75, 16-29 ago. 2005.




