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O MBA, um passe livre para o mundo de negócios norte-americano, é especialmente cobiçado 
em Wall Street. Nos últimos anos, as principais escolas de negócios enviaram, rotineiramente, 
mais de 40% de seus formandos para o mundo das finanças. Mas com a economia em 
desordem e tantas empresas financeiras em queda livre, os analistas e os próprios educadores 
perguntam-se se os métodos de ensino podem ter contribuído para causar a mais grave crise 
econômica em décadas.  
 
"É tão óbvio que um elemento importante fracassou", diz Ángel Cabrera, reitor da Thunderbird 
School of Global Management, em Glendale, Arizona. "Não podemos dizer que não é nossa 
culpa quando há uma falha sistêmica e generalizada de liderança".  
 
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. Alguns líderes e recrutadores também questionam o valor de um 
MBA, e dizem aos jovens que eles podem receber melhor treinamento pela prática do que nas 
escolas.  
 
Em muitos campus, as mudanças estão em andamento nos cursos e currículos. Algumas 
faculdades intensificam suas ênfases em filosofia de longo prazo ou liderança, e muitas estão 
acrescentando seminários para responder à crise econômica.  
 
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.  
 
Auto-análise  
 
As escolas fizeram auto-análise antes, e parte dos problemas atuais podem ter se originado da 
última grande auto-análise. Nos final dos anos 50, os relatórios encomendados pelas 
fundações Ford e Carnegie encontraram membros medíocres das faculdades e currículos pouco 
concentrados nas aptidões vocacionais.  
 
Uma de suas recomendações era que as escolas de negócios adotassem métodos mais 
analíticos e rigorosos. E, ao longo dos anos, foi assim em quase todas as escolas. Os 
professores conduzem pesquisas independentes e as publicam sempre em publicações 
acadêmicas. Os alunos aprendem modelos complexos para analisar as estratégias 
competitivas, valorizando opções e mais.  
 
Mas as escolas podem ter ido longe demais nessa direção, segundo Warren Bennis, professor 
de administração da University of Southern California. As escolas sofrem de "uma ênfase 
excessiva no rigor e ênfase insuficiente na relevância", ele disse. "As escolas de negócios 
esqueceram que são escolas profissionalizantes".  
 
Henry Mintzberg, professor de estudos administrativos da McGill University em Montreal, 
também argumenta que os alunos passam tempo demais desenvolvendo respostas rápidas 
para as versões acondicionadas de problemas empresariais, eles não aprendem o suficiente 
sobre as experiências do mundo real. Com toda a ênfase no rigor analítico das escolas de 
negócios hoje, outra importante recomendação dos relatórios das fundações dos anos 50 - que 
a administração de negócios sejam uma verdadeira profissão, com um código de conduta e 



uma ideologia sobre seu papel na sociedade - recebeu menos impulso, disse Rakeh Khurana, 
professor da Harvard Business School e autor de "From Higher Aims to Hired Hands", uma 
análise histórica da disciplina de negócios. Segundo ele, as escolas de negócios nunca 
ensinaram seus alunos que, como os médicos e os advogados, eles eram parte de uma 
profissão. E nos anos 70, ainda de acordo com Khurana, vingou a idéia de que o preço das 
ações de uma empresa eram o principal barômetro de sucesso, o que mudou o conceito das 
escolas de técnicas administrativas apropriadas.  
 
Do lado de fora, pelo menos, as escolas de negócios parecem robustas. Por anos, elas atraíram 
alguns dos alunos mais brilhantes, e muitos grandes candidatos ainda se matriculam. De fato, 
os formulários das escolas de negócios normalmente crescem quando a economia enfraquece 
porque os prováveis alunos vêem o diploma como um refúgio da incerteza profissional.  
 
Valor do diploma  
 
Os chefes estão fazendo menos viagens de recrutamento para as escolas de negócios este 
ano, dada a economia, mas as pessoas que receberam recentemente diplomas de MBA 
continuam ganhando cargos seletivos nas áreas de finanças e consultoria. Uma pesquisa 
realizada no ano passado, entre candidatos a diplomas do MBA no mundo inteiro, pela 
Graduate Management Admission Council, que administra o GMST, concluiu que 29% dos 
novos candidatos a diplomas trabalhavam em finanças ou consultoria, e que 53% foram 
trabalhar nesses setores depois de formados.  
 
Para as universidades, a disciplina de negócios é uma fonte de receita. As escolas de negócios 
são menos caras de operar do que as escolas de graduação com laboratórios elaborados e 
instalações de pesquisa, e os ex-alunos tendem a ser generosos com as doações.  
 
Mesmo assim, surgiram sinais de que nem tudo vai bem no ensino de negócios. Um estudo de 
trapaça entre alunos formados, publicada em 2006 no periódico Academy of Management 
Learning & Education, concluiu que 56% de todos os alunos de cursos MBA trapaceavam 
regularmente - mais do que em qualquer outra disciplina. Os autores atribuíram isso ao 
"comportamento percebido do colega" - em outras palavras, os alunos acreditavam que todos 
outros faziam o mesmo.  
 
Alguns chefes estão também questionando o valor de um diploma MBA. Um projeto de 
pesquisa que dois professores de Harvard divulgaram em 2008 descobriu que os patrões 
valorizavam a capacidade dos estudantes formados de resolver complexos problemas de 
negócios, mas que ainda faltava alguma coisa. "Há necessidade de sair do foco analítico dos 
programas MBA para dar mais ênfase às aptidões e um sentido de propósito e identidade", diz 
David A. Garvin, professor de administração de negócios e um dos autores do projeto.  
 
Decerto, os próprios alunos estarão contentes com a ênfase nas habilidades pessoais. Nas 
pesquisas que o Aspen Institute regularmente conduz, os candidatos a diplomas MBA dizem 
que eles na verdade tornam-se menos confiantes durante o tempo que passam na escola de 
negócios de que serão capazes de resolver dilemas éticos no local de trabalho.  
 
O ensino de negócios "acentua as peças técnicas simples", disse Samuelson, do Aspen 
Institute, e "ignora a complexidade real e, francamente, as oportunidades realmente 
empolgantes de negócios devem ser o motor da prosperidade de longo prazo".  
 
Um número crescente de escolas de negócios tenta novos métodos - e muitas encontram 
lições valiosas da crise econômica.  
 
Na Stern School of Business da Universidade de Nova York - situada no que seu reitor, Thomas 
F. Cooley, chamou "o ventre da besta" em Lower Manhattan - 33 professores escreveram, 
recentemente, ensaios analisando a crise e oferecendo recomendações que foram reunidas 
num livro a ser publicado este mês.  
 



Thomas Philippon, professor assistente de finanças da Stern, pretende incorporar o mundo 
alterado no seu curso no quarto trimestre. Se por um lado ele planeja continuar discutindo os 
conceitos e as ferramentas financeiras básicas, por outro pretende passar mais tempo em 
conceitos como risco sistêmico.  
 
Além disso, o professor Philippon quer injetar uma discussão de o mercado está ou não 
sempre certo nas avaliações. " Não teríamos essa discussão há três anos, ele disse.  
 
Revisão do currículo  
 
Algumas escolas fizeram revisões profundas de seus currículos mesmo antes de a crise 
econômica se alastrar.  
 
No ano passado, a Harvard Business School iniciou uma revisão ligada ao seu centenário, e 
estuda meios para tornar os cursos mais globais. Provavelmente será colocada mais ênfase 
nas aptidões de liderança, disse Dean Light.  
 
"Creio que temos de redobrar nossos esforços", ele disse, "nos certificar de que mesmo 
aquelas pessoas que mandamos para o setor de serviços financeiros sejam primeiro e 
principalmente líderes que entendem as situações de um ponto de vista administrativo geral", 
disse Light. Mais imediatamente, Harvard está juntando argumentos baseados em episódios 
recentes - temas envolvendo práticas contábeis, por exemplo, e a aquisição do Bear Stearns 
pelo JPMorgan Chase.  
 
Em 2006, a Yale School of Management apresentou um currículo que oferecia perspectivas 
interdisciplinares sobre problemas complexos. Está também desenvolvendo argumentos 
baseados na crise financeira, e há planos para dedicar sessões no currículo essencial para a 
crise.  
 
O Aspen Institute, enquanto isso, tenta mudar o ensino de negócios do lado de fora. O 
instituto produz um relatório anual classificando as escolas de negócios pela integração dos 
temas social e ambiental nos seus currículos. (Nem todas as escolas participam dessa 
pesquisa).  
 
Também desenvolveu um currículo em conjunção com a Yale School of Management que tem 
por intuito ensinar os alunos como agir com relação aos valores no trabalho. Perto de 55 
escolas de negócios, incluindo aquelas de Stanford, Northwestern e MIT, estão usando todos 
ou partes disso em programas pilotos.  
 
Há também pedidos para fazer da administração uma profissão como Direito ou medicina, com 
um código de conduta, um exame de certificação e aulas suplementares.  
 
O reitor Cabrera, da Thunderbird, tem trabalhado com a United Nations Global Impact, que 
promove padrões para práticas empresariais sustentáveis, e coordenou uma força tarefa no 
desenvolvimento de um conjunto de "Princípios para a Educação Administrativa Responsável" 
que segue uma filosofia similar. Perto de 200 escolas de negócios do, incluindo a Thunderbird, 
os adotaram, embora algumas das escolas americanas mais conhecidas não estejam na lista.  
 
Mas as pesquisas feitas entre alunos de cursos de administração de negócios mostram que 
eles estão começando a se concentrar mais nos temas sociais e éticos, e que isso pode 
intensificar os rumores de tornar as obrigações dos diretores com a sociedade mais explícitas.  
 
"O desafio para muitas escolas de negócios é como desenvolver líderes, e não diretores", disse 
James Tran, candidato a um diploma MBA e um mestrado em administração pública em 
Harvard.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 24, 25 e 26 abr. 2009, Escola de Negócios e 
MBAs, p. F1-F4. 


