


POR ANNE FISHER

Q uando Jack Welch deu uma palestra na Sloan
School of Management, do MIT, em 2005, al-
guém na multidão perguntou: "O que devería-
mos aprender nas escolas de administração?"
A resposta de Welch: "Concentre-se no net-

working. Todo o resto que precisa-
rá saber você aprenderá no traba-
lho." O reitor da Sloan, Richard
Schmalensee, ficou surpreso por-
que "Jack, na verdade, estava di-
zendo que um diploma de adminis-
tração era perda de tempo". Pouco
depois dessa visita, o MIT resol-
veu repensar seu currículo, redu-
zindo a ênfase em habilidades pu-
ramente quantitativas e adicionan-
do cursos mais interpessoais. As
escolas Wharton, Tuck, Chicago,
Darden, da Universidade da Virgí-
nia, e Haas, de Berkeley, entre ou-
tras, também começaram a dar
destaque ao trabalho em equipe e
mais atenção a habilidades "soft",
como dar ouvidos aos colegas.

NOVOS VALORES O que motiva essa
mudança no currículo? As escolas de
administração funcionam muito mais
como empresas nos dias de hoje e es-
tão mais atentas a seus vários clientes
- o pessoal de recrutamento das em-
presas e os estudantes. "Os estudan-
tes de MBA que contratamos não
precisam chegar como gurus financei-
ros. O mais importante é que saibam
como analisar questões e comunicar
suas recomendações", afirma Ken
Barnet, vice-presidente da State
Street Corp., que trabalha com esta-
giários de escolas de administração e
alunos de MBAs recém-formados. Os
números confirmam Barnet. Todos os
anos, desde 2002, o Conselho de Ad-
missão do Aluno de Administração (Graduate Manage-
ment Admissions Council), que administra o exame GMAT
aos candidatos de escolas de administração, vem realizan-
do pesquisas com os responsáveis por recrutamento. E, to-
dos os anos, a pesquisa revela que muitas das habilidades
que os empregadores mais valorizam - como, por exemplo,
a habilidade de escrever e falar de maneira clara e convin-
cente - são as habilidades que faltam aos novos MBAs.

Outro motivo que tem levado as escolas a mudar é a

concorrência de programas online de graduação que, des-
de fevereiro de 2006, têm direito a empréstimos estudan-
tis federais. Um diploma pela internet não apenas tornou-
se mais conveniente, como também uma pesquisa recen-
te feita pelo site de empregos Vault.com mostrou que
81% dos gerentes encarregados de contratação vêem de
forma mais favorável os candidatos com diplomas virtuais
do que há cinco anos. O levantamento também demons-
trou que 41% desses gerentes agora acreditam que um di-
ploma online é tão bom quanto um "de verdade".

TRABALHO EM EQUIPE AS mudan-
ças no currículo são mais perceptí-
veis nas escolas quantitativas tradi-
cionais. Na Universidade de Chica-
go, o curso que todo candidato a
MBA deve cursar para poder se
graduar é o curso de comunicação e
formação de equipes, no qual estu-
dantes do segundo ano especialmen-
te treinados aconselham e orientam
os calouros. No ano passado, a uni-
versidade acrescentou o Spring
Launch, uma série de seminários
para os formandos de MBAs, vi-
sando aprimorar as habilidades
pessoais antes de eles se juntarem
ao universo do trabalho.

Da mesma forma, em 2005,
Wharton - o berço da econometria
e de outras ferramentas quantitati-
vas dos iniciados - passou a ofere-
cer um programa de lideranças que
enfatiza o aconselhamento indivi-
dual realizado por coaches profis-
sionais. É um sucesso: as matrículas
praticamente duplicaram, passando
de 50 alunos há dois anos para os
atuais 90. Balaji Krish, que veio da
índia para estudar em Wharton via
Vale do Silício, está para se formar.
Ele garante que o currículo modifi-
cado preparou-o para um "mundo
orientado às equipes. Você trabalha
em dez ou 15 equipes diferentes an-
tes de se formar aqui".

Nesse meio tempo, os alunos
também exigiram algumas mudan-

ças - especialmente um foco maior em ética nos negó-
cios. Começando no segundo semestre, a escola Tuck,
em Dartmouth, passará a oferecer um curso sobre como
usar o microcrédito como ferramenta para aliviar a po-
breza global. "Eles querem aprender como proporcionar
maior retorno aos acionistas e ao mesmo tempo ser equi-
librados e com princípios. Trata-se do double bottom
Une", diz Paul Danos, reitor da Tuck, referindo-se à ava-
liação da empresa que inclui, além dos demonstrativos



QUAL É O PREÇO DA GLÓRIA?
Em 1988, Leonard Stern, o milioná-

rio das rações para pássaros e
dos imóveis, deu seu nome à escola
de administração de empresas da
New York University por meros US$
30 milhões. Em 2004, o magnata
dos fundos de hedging G. David Tep-
per doou US$ 55 milhões para sua
universidade, a Carnegie Mellon,
que rebatizou a escola de adminis-
tração de Tepper School. No ano

passado, o fundador da Nike, Phil
Knight, contribuiu com US$ 105 mi-
lhões para a escola de administra-
ção de Stanford. A escola, porém,
não foi renomeada. Isso leva a uma
pergunta: quanto custaria para ter a
escola de administração de Harvard
ou da Columbia rebatizada com seu
nome? Será que Warren Buffett ou
Bill Gates teriam cacife para isso?
Tanto Harvard quanto Columbia ga-

rantem que não. "Completaremos
100 anos em 2008, e a marca é
muito forte. Nada poderia nos induzir
a mudá-la", garante o porta-voz da
Harvard Business School, Jim Aisner,
cuja instituição já contabiliza US$
2,3 bilhões em doações. Resta en-
tão a Universidade de Chicago.
Quando perguntado se haveria um
cheque grande o bastante para colo-
car o nome de um bilionário na porta,
o reitor Ted Snyder respondeu: "Nos-
sa resposta a uma proposta dessas
seria 'Vamos conversar.'"

financeiros, o seu desempenho quanto ao impacto social.
Isso não quer dizer que o interesse próprio tenha fi-

cado pelo caminho. A escola de administração de Yale,
por exemplo, acaba de acrescentar um curso obrigató-
rio para os alunos do primeiro ano que lhes ensina a
planejar a carreira. No programa está incluída a forma
de lidar com "itens de estresse, como perda de empre-
go e envelhecimento", diz a descrição do curso. Jona-
than Feinstein, o professor que desenvolveu e minis-
tra o curso afirma: "Temos que colocar na cabeça deles
que uma carreira é um projeto a longo prazo."

LONGO PRAZO Finalmente, esse tipo de pensamento
também ajuda as escolas de administração de empre-

sas a prosperar. "Se nossos alunos saírem daqui conse-
guindo excelentes primeiros empregos, mas não tive-
rem sucesso a longo prazo, teremos falhado", afirma
Stacey Kole, diretor assistente do programa de MBA
de tempo integral em Chicago. "Queremos que eles te-
nham sucesso à medida que sua carreira se desenvol-
ve." Os empregadores e os próprios estudantes de
MBAs não poderiam estar mais de acordo.
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