
ATAQUE ÀS ESCOLAS
O mercado de
trabalho coloca
em xeque o modelo
tradicional de
educação executiva

Leticia Colombini

OR DÉCADAS, AS ESCOLAS DE NEGÓ-
CIOS viveram momentos de lua-de-
mel com o mundo empresarial. Preo-

cupadas em desenvolver seus talentos e
atualizar o conhecimento de seus executi-
vos, as companhias gastaram milhões des-
pachando seus profissionais para cursos de
gestão, especialmente MBAs. O retomo
desse investimento — e a própria capaci-
dade das escolas de formar os líderes de
que as empresas precisam — nunca foi tão
questionado. As críticas, até recentemen-
te restritas a consultores e gurus — como
o canadense Henry Mintzberg, o indiano
Sumantra Ghoshal e o americano Warren
Bennis —. agora ecoam também entre os
próprios executivos.

Uma pesquisa da consultoria Booz Al-
len com uma centena de dirigentes de em-
presas globais —
entre eles Jeffrey
Immelt, da GE —
revela que as esco-
las precisam fazer a
lição de casa. Os en-
trevistados aponta-
ram como falhas o
método de ensino
voltado mais para a
análise do que para
a prática e o currícu-
lo antiquado (veja
quadro). São críti-
cas semelhantes às
dos acadêmicos, que
afirmam que as es-
colas têm demons-
trado dificuldades
em acompanhar a
velocidade das mu-
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turmas de 240 para
160 alunos. A Van-
derbilt University, de
220 para 180. Em
Harvard, a demanda
por cursos de MBA
caiu 16% no ano
passado. Escolas que
antes aprovavam não
mais que 25% dos
candidatos a seus
cursos ficaram me-
nos exigentes. A Van-
derbilt aprovou 68%
das solicitações fei-
tas em 2004.

No Brasil, come-
ça a mudar o perfil
da receita das esco-
las. No Ibmec São
Paulo, o número de

danças no mundo dos negócios e falham
na identificação dos problemas mais im-
portantes enfrentados pelos profissionais.
"As escolas estão no caminho errado", es-
creveu Warren Bennis, em artigo recente,
na Harvard Business Review.

Como resultado, as escolas americanas
agora têm de se ajustar a uma nova reali-
dade de mercado. A universidade de Car-
negie Mellon, por exemplo, reduziu suas

Aula no Ibmec: o número de alunos patrocinados por empresas está diminuindo

Formatura em Harvard: críticas

alunos patrocinados por empresas passou
de 80% para 50% em três anos. No novo
MBA executivo da Business School São
Paulo, nenhum dos 110 participantes re-
cebe qualquer ajuda de custo. Já a deman-
da por cursos feitos sob medida para as
empresas é crescente. Na BSP, esses cur-
sos foram criados há um ano e já repre-
sentam 35% da receita. Na Fundação Ge-
tulio Vargas em São Paulo o número de
programas fechados dobrou de um ano pa-
ra cá. Uma das empresas que optaram re-
centemente por treinar seus executivos
dentro de casa é a Braskem. "Além do cus-
to menor, os resultados do programa sob
medida são mais palpáveis e fáceis de men-
surar", diz Ulrico Barini, vice-presidente

de pessoas e organização da Braskem
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