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Escolas de negócios dos EUA enfrentam uma crise de confiança em relação ao que 
ensinam. 
 
Dia 8 de abril de 1908. Cerca de 30 candidatos a cargos de liderança se reuniram 
em Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos, para começar um novo curso: o de 
mestrado em administração, de empresas. Desse total, só oito todos homens 
concluíram o programa de MBA em Harvard, com duração de dois anos. Os outros 
25 podem ter vivido o suficiente para se arrepender de não terem entrado para um 
dos mais exclusivos clubes de negócios do mundo. 
 
Sim, porque o MBA de Harvard se transformou em um dos mais cobiçados diplomas 
e uma importante marca educacional do mundo na área de gestão. É o cartão de 
apresentação para aqueles que querem entrar para os conselhos de administração 
da América. Quase 500 mil estudantes devem obter um diploma de MBA em 2008 e 
a demanda pelo ensino de administração continua crescendo. 
 
Os números mais recentes do GMAT teste de entrada para as melhores faculdades 
de administração apontam para um aumento de 7% no volume de alunos nos 
Estados Unidos em 2007, além de um crescimento de quase 22% em outras partes 
do mundo. A China, que até 10 anos atrás não tinha nenhum programa de MBA, 
hoje forma 30 mil pessoas a cada ano. Enquanto a índia, com cerca de mil 
faculdades de administração autorizadas, possui mais programas de MBA do que os 
EUA. 
 
Embora essa proliferação alarmante dos programas de MBA seja realidade, ainda 
fica difícil evidenciar se nos 100 anos de ensino de administração exista algum 
impacto benéfico para os negócios. Até mesmo entre seus defensores é possível 
encontrar quem questione se as faculdades de administração ensinam as coisas 
certas, da maneira correra e às pessoas certas. Ironicamente, as escolas que foram 
ágeis em medir, analisar e avaliar todos os campos, do setor farmacêutico às artes 
cênicas, têm sido lentas no desenvolvimento de medidas para seu próprio 
setor.Quando solicitados a mencionar os avanços surgidos das faculdades de 
administração, há referências vagas aos modelos financeiros usados em Wall 
Street. O único exemplo concreto desse modelo é a fórmula "Black-Scholes" de 
formação de preços de opções, desenvolvida em 1973 por Fischer Black, que em 
períodos diferentes trabalhou em Harvard, na Universidade de Chicago e no MIT 
Sloan. 
 
Há de se defender a tese de que os EUA devem parte de seu sucesso econômico ao 
número elevado de alunos que se formam todos os anos nas faculdades de 
administração, segundo afirma Roger Martin, reitor da Rotman School da 
Universidade de Toronto. Após realizar uma pesquisa para o Institute for 
Competitiveness & Prosperity do Canadá, ele observou que 21 % dos universitários 
dos EUA se formam em administração bacharelado, mestrado ou doutorado. Quase 
o dobro do Canadá. "Fico louco que no Canadá invista-se em ciências ou 
engenharia". 
 



Além disso, pelo menos 30 das 100 maiores empresas globais são administradas 
por presidentes com MBA, de Jeffrey Immelt da General Electric e Vikram Pandit do 
Citigroup, a Jean-Pierre Garnier da GlaxoSmithKline e Nobuo Kuroyanagi do 
Mitsubishi UFJ Financial. 
 
As faculdades de administração também podem reclamar crédito por criarem 
riqueza através das companhias iniciantes, afirma Arnoud De Meyer, diretor da 
Judge Business School da Universidade de Cambridge no Reino Unido. Cerca de 
40% dos alunos formados pelas principais faculdades de administração estão 
comandando empreendimentos bem-sucedidos 10 anos após a formatura, diz. 
 
Ellen Miller, diretora-gerente do Lehman Brothers, afirma que os MBAs são uma 
ferramenta de democratização das empresas, abrindo acesso a administradores 
talentosos às maiores companhias. "Os manda-chuvas do setor costumavam sair 
dos altos escalões", afirma. "E o MBA se tornou uma insígnia de respeitabilidade". O 
que não se discute é que para aqueles que estudam para obter um MBA em uma 
das melhores faculdades de administração, as recompensas financeiras podem ser 
substanciais. , E apesar dos temores de uma recessão iminente, o interesse pelo 
MBA continua forte este ano. Isso porque os já diplomados em geral, pessoas entre 
28 e 29 anos estão conseguindo empregos no setor financeiro e ganhando salários 
de até US$ 120 mil, incluindo bônus no fim do ano. 
 
Segundo Paul Danos, reitor da Tuck School, que pertence ao Dartmouth College, o 
mais importante em um MBA é que ele dá às pessoas a possibilidade de mudar de 
carreira. "Nos cursos de MBAs, os estudantes entram como especialista em 
tecnologia ou engenharia, e saem como consultores, banqueiros e empresários". 
Transformação bem vista por alunos e ex-alunos. 
 
Niel Courtis, formado pelo Insead em 2007, usa como analogia um automóvel. Um 
diploma de MBA abre o campo de visão e mostra como o motor inteiro funciona. 
"Sem ele, você se concentra em um único aspecto, ou no limpador de pára-brisa ou 
nos pneus". No entanto, sua única crítica é que o MBA não ensina implementação. 
"Você não sai como um mecânico". 
 
Na opinião de Courtis, há coisas que o MBA não pode ensinar, mas acrescenta que 
o curso pode dar "um brilho no conhecimento. É o paraíso dos exibicionistas". Tal 
ceticismo pode ser visto nas muitas interpretações não-oficiais dadas à sigla 
Medíocre But Arrogant (medíocre, mas arrogante), Master of Brainless Axioms 
(mestre em suposições desmioladas) e coisas parecidas. Isto posto, para os 
recrutadores o processo de seleção das faculdades de administração atua como um 
filtro que isola os melhores cérebros. É uma fórmula que parece funcionar para 
empresas como a Bain & Co., consultoria de gestão. "As faculdades de 
administração vêm conseguindo atrair pessoas do topo da pirâmide e depois 
desenvolvê-las", diz Bill Neuenfeldt, sócio da Bain & Co. e diretor global de 
recrutamento em faculdades. 
 
Embora as consultorias de gestão e os bancos de investimento sejam os 
recrutadores tradicionais em cursos de MBAs, um número crescente de empresas 
dos setores industrial e de consumo vêm se unindo a eles. Uma das maiores é o 
Google, diz Alison Parrin, gerente de recrutamento de MBAs da companhia na 



Europa, Oriente Médio e África. "Buscamos nos MBAs profissionais para cargos 
muito específicos". 
 
O recrutamento em MBAs já está incutido na cultura do Google e os funcionários 
com MBA são chamados a participar dos esforços de recrutamento em faculdades 
de administração, para encorajar potenciais "nooglers" (como são chamados 
informalmente os novos funcionários do Google) a entrarem para a companhia. 
 
Dada a popularidade óbvia do MBA, pode soar estranho que as faculdades de 
administração especialmente nos Estados Unidos estejam enfrentando uma crise de 
confiança em relação ao que elas ensinam. Um dos maiores problemas é 
surpreendentemente parecido com o dilema enfrentado por Harvard 100 anos 
atrás: até onde as faculdades de administração devem ensinar o lado prático e 
pesquisar o lado teórico?. 
 
Naquele primeiro programa, os 33 candidatos a administradores fizeram apenas 
três cursos exigidos, todos elaborados para dar a eles habilidades práticas: os 
princípios da contabilidade, contratos comerciais e economia americana. 
 
Essa abordagem, chamada de escola comercial, com ênfase nas habilidades 
práticas, foi popular nos EUA até a década de 1950, quando uma mudança teve 
início em direção a tornar os cursos de administração mais parecidos com os de 
economia ou psicologia. Isso preparou o caminho para o tipo de pesquisa 
acadêmica revisada por especialistas apresentada em 31 de março. 
 
Alguns afirmam que o processo foi longe demais, com as faculdades de 
administração publicando pesquisas sobre assuntos de difícil compreensão, como 
"assimetria informativa ideal", ou "estratégias de métodos Baynesianos", que 
poucos gerentes que trabalham na área lerão algum dia. 
 
Nos últimos cinco anos, professores como Jeffrey Pfeffer, de Stanford, e Henry 
Mintzberg, de Mc-Gill, vêm se queixando que as escolas de administração perderam 
contato com as empresas. Mas Glenn Hubbard, reitor da Columbia Business School 
de Nova York e ex-presidente do Conselho de Conselheiros Econômicos do 
presidente George W. Bush, diz que isso está mudando. "Acho que estamos vendo 
agora um retorno muito saudável do pêndulo sem a perda do rigor acadêmico. 
Recuamos e perguntamos: 'Quais são as grandes questões com que as empresas 
têm de lidar?'" 
 
As faculdades de administração dos EUA vão se deparar, daqui para frente, mais 
com questões como essas, na medida em que instituições da Europa e da Ásia 
melhoram o nível de ensino. Enquanto nos EUA existe apenas uma pós-graduação 
em administração (o MBA), as faculdades da Europa e da Ásia estão desenvolvendo 
uma série de qualificações diferentes. Essa fragmentação significa que um 
empregador que estiver recrutando funcionários na Europa pode escolher entre 
estudantes ainda não formados, estudantes com mestrado e aqueles com um MBA 
"post-experience". "Eu acho que isso nos dá muita flexibilidade", afirma Miller, do 
Lehman Brothers. 
 



Mas esse não é o maior problema que as faculdades de administração terão de 
enfrentar. Os alunos que vêm ingressando nos programas de MBA hoje são cada 
vez mais parte integrantes da geração internet, com acesso a informação, a redes 
mundiais e fazem julgamentos de maneiras diferentes de seus antecessores. É o 
que defende Joel Podolny, reitor da Yale School of Management. 
 
"A pedagogia do ensino de administração vai ter de mudar mesmo enquanto 
tentamos cuidar de novos tópicos como a globalização e a sustentabilidade", 
afirma. Na sua opinião, a nova geração vem crescendo e processando o 
conhecimento de maneira diferente. "Eles preferem ler 20 textos de uma página 
cada um, do que um artigo de 20 páginas, mesmo que a informação contida nos 
dois casos seja a mesma", ressalta Podolny. 
 
O reitor de Yale acredita que a habilidade em lidar com essas questões é que vai 
determinar o sucesso ou fracasso das faculdades de administração no futuro. "As 
instituições que resolverem isso serão as que provocarão um impacto real", aposta. 
(Tradução de Mário Zamarian). 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 abr. 2008, Eu & Carreira, p. D6 


