
Bases redesenhadas 
 
A crise está colocando em xeque a competência e a qualidade das melhores escolas de 
negócios do mundo. Diante de tantos erros de empresários e executivos, que se expuseram 
demasiadamente ao risco e causaram perdas bilionárias, é fácil levantar questões nesse 
sentido.  
 
Mas seja no epicentro da crise, os Estados Unidos, ou no Brasil, tanto os executivos quanto as 
próprias escolas de negócios começam a se reinventar para responder as dúvidas que vêm à 
tona. Alguns caminhos começam a ser traçados.  
 
Luca Borroni, diretor acadêmico do Ibmec-SP, concorda que as escolas precisam reconhecer 
alguma culpa. "O que pode mudar, agora, é que talvez as cadeiras relacionadas à gestão de 
risco ganhem mais destaque", afirma ele. Além de mexer nos seus cursos já existentes, a 
escola vai lançar no segundo semestre dois cursos de curta duração que tem tudo a ver com a 
crise. Um deles é sobre fusões e aquisições, em parceria com a escola espanhola IE Business 
School. O outro terá um nome bem explícito: "Recuperação de empresas em tempos de crise". 
Assim como esses diversos outros cursos de curta duração já à disposição podem servir para 
remodelar o conhecimento e o currículo.Os críticos do método de ensino de negócios têm 
muitas queixas. Alguns dizem que as escolas tornaram-se muito científicas, muito desligadas 
das questões do mundo real. Outros dizem que os alunos aprendem a apresentar soluções 
rápidas para problemas complicados. Outro grupo sustenta que as escolas dão para os alunos 
uma visão limitada e distorcida de suas funções e que eles se formam com o foco em 
maximizar o valor para os acionistas.  
 
Essas deficiências podem ter deixado os formandos em escolas de negócios inadequadamente 
preparados para tomar decisões que, juntas, poderiam ter ajudado a atenuar a crise 
financeira, dizem os críticos.  
 
Jay O. Light, reitor da Harvard Business School, defende que têm havido desequilíbrios, tanto 
nos campus quanto na economia. "Nós vivemos um enorme período prolongado de bons 
tempos financeiros, e as pessoas passaram a dar menos atenção para os riscos e o gestão de 
riscos e mais para a geração de dinheiro", disse.  
 
Mas se a fórmula clássica do MBA norte-americano está em xeque, no Brasil esses cursos 
ficam cada vez mais especializados. Na Fipecafi, por exemplo, é possível escolher um Master in 
Business Administration em gestão tributária, logística integrada ou mercado de capitais, entre 
outros. Segundo Maria Yamamoto, coordenadora do MBA em mercado de capitais da Fipecafi, 
que é disponibilizado há 15 anos, existe uma grande demanda pelos MBAs mais focados que 
atendam as pessoas que já trabalham na área. "Esse tipo de curso não deixa de ser 
generalista, que é o objetivo do MBA, mas é generalista dentro de um determinado segmento. 
O conceito original está sendo mantido", explica.  
 
A Fundação Getúlio Vargas também aposta em MBAs especializados e oferece cursos focados 
em gestão de sustentabilidade, bens culturais e até mesmo jornalismo investigativo. "Há pelo 
menos cinco anos estamos apostando em cursos mais especializados", diz Paulo Lemos, 
superintendente de educação executiva da FGV-SP.  
 
A Anhembi Morumbi, por sua vez, foca em nichos ainda mais específicos, como gestão e 
marketing de entidades esportivas e de organizações culturais e criativas. No mesmo caminho 
vai o Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, que é especializado em design, e escolheu 
esse segmento para especialização de seus cursos de MBA.  
 
Embora se proliferem os cursos específicos, há uma corrente que defende que só os 
generalistas são verdadeiros MBAs. A Associação Nacional de MBA (Anamba) possui uma série 
de requisitos mínimos para que um curso possa ser considerado Master in Business 
Administration. Dentre os requisitos ditados pela associação estão mínimo de 480 horas de 
aula - enquanto para pós-graduação lato sensu o número é de 360 horas - sendo que 360 



delas devem contemplar uma lista de nove áreas de conhecimento, entre elas teorias 
econômicas, marketing, estratégia, tecnologia da informação, gestão de pessoas e outras.  
 
Seja qual for a modalidade de pós-graduação escolhida, especialistas em recrutamento dizem 
que o importante é pensar na progressão de carreira, e ser bastante criterioso na escolha do 
curso.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 24, 25 e 26 abr. 2009, Escola de Negócios e 
MBAs, p. F1-F4. 


