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O diploma de MBA, porta de acesso aos EUA corporativos, é especialmente cobiçado em Wall 
Street, já que nos últimos anos as principais escolas de negócios dos EUA mandaram mais de 
40% dos seus formandos para o mundo das finanças. Mas, com a economia caótica e tantas 
empresas em queda livre, analistas e até educadores se perguntam se o ensino dado aos 
alunos de administração não pode ter contribuído para a pior crise econômica das últimas 
décadas. 
 
"É óbvio que algo grande deu errado", disse Angel Cabrera, reitor da Escola Thunderbird de 
Gestão Global, em Glendale, Arizona. "Podemos ver de outra forma, mas, convenhamos -os 
executivos-chefes dessas empresas são as pessoas das quais costumávamos nos gabar. Não 
podemos dizer 'Bem, não foi nossa culpa', quando há uma falha de liderança tão sistemática e 
disseminada." 
 
Críticos da educação para os negócios têm muitas queixas. Alguns consideram que as escolas 
se tornaram teóricas demais, descoladas das questões do mundo real. Outros afirmam que os 
alunos são ensinados a adotar soluções apressadas para problemas complicados. Um outro 
grupo argumenta que as escolas dão aos alunos uma visão limitada e distorcida do seu papel -
que eles se formam com foco em maximizar o valor das ações e com uma compreensão 
apenas parcial das considerações éticas e sociais que são essenciais para a liderança 
empresarial. 
 
Tais deficiências deixaram muitos graduados em administração inadequadamente preparados 
para tomar decisões que, conjuntamente, poderiam ter ajudado a mitigar a crise econômica, 
argumentam os críticos. 
 
"Há coisas extraordinárias ocorrendo na educação para os negócios, e muitas delas são muito 
promissoras", disse Judith Samuelson, diretora-executiva do Programa de Negócios e 
Sociedade do Instituto Aspen. "Mas qual é o teorema central da educação para negócios? É 
querer." 
 
Alguns empregadores e recrutadores também questionam o valor de um MBA e estão dizendo 
aos jovens que é possível receber melhor treinamento no emprego do que na escola de 
administração. 
 
Em muitos campi, há mudanças em cursos e currículos. Algumas escolas estão voltando seu 
foco para a liderança e o pensamento de longo prazo, e muitas estão acrescentando 
seminários para tratar da crise. 
 
Jay Light, reitor da Escola de Negócios de Harvard, argumenta que houve desequilíbrio tanto 
nos campi quanto na economia. "Vivemos um período prolongado de bonança financeira, e as 
pessoas se tornaram menos focadas nos riscos e na gestão de riscos e mais focadas em 
ganhar dinheiro", disse ele. "Precisamos mover esse foco de volta ao centro." 
 
No final da década de 1950, relatórios encomendados pelas fundações Ford e Carnegie já 
recomendavam que a administração se tornasse uma verdadeira profissão, com um código de 
conduta e uma ideologia sobre seu papel na sociedade. Mas essa ideia não decolou, segundo 
Rakesh Khurana, professor da Escola de Negócios de Harvard e autor de um livro sobre a 
história do ensino de administração. 
 
As escolas de negócios, disse ele, nunca ensinaram realmente a seus alunos que, como 
médicos ou advogados, eles são parte de uma profissão. E na década de 1970, disse Khurana, 
arraigou-se a ideia de que o valor das ações de uma empresa é o barômetro primário do 
sucesso, o que mudou o conceito das escolas a respeito das técnicas adequadas de gestão. 
 



Em vez de serem vistos com gestores de longo prazo, afirmou ele, os administradores 
acabaram sendo considerados principalmente agentes dos donos, responsáveis por 
maximizarem a riqueza dos acionistas. 
 
"Uma espécie de fundamentalismo de mercado tomou conta da educação para os negócios", 
disse Khurana. "A nova lógica da primazia do acionista absolveu a administração de qualquer 
responsabilidade por qualquer coisa além dos resultados financeiros."  
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