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Aluno no campus da Universidade de Harvard. A escola decidiu aumentar o número de vagas 
em seu programa de MBA de 900 para 937, com o objetivo de atender à maior procura este 
ano  
 
Edward Snyder, reitor da Chicago Booth e ex-reitor da Darden School da Universidade de 
Virgínia, é um dos observadores mais perspicazes do mercado das escolas de negócios. 
Portanto, quando ele disse ao "Financial Times", em fevereiro, que seria quase impossível 
prever o número de estudantes que iriam se matricular em programas de MBA este ano, 
tratava-se de um comentário digno de nota. 
 
E assim foi provado. O percentual de candidatos aceitos como alunos e que aparecem de fato 
no começo do programa disparou nas principais escolas de negócios. Como resultado, as mais 
bem colocadas nos rankings estão anunciando números recordes de estudantes. 
 
Na Chicago Booth, os 592 alunos de MBA em período integral matriculados este ano 
representam a maior turma que ela já teve. No ano passado, foram 577 alunos matriculados. 
Na Wharton School da Universidade da Pensilvânia, a história é parecida. Em anos anteriores, 
Wharton matriculou entre 800 e 820 alunos no primeiro ano de seu programa; este ano, o 
número é de 862 alunos. "Foi tudo muito difícil de prever este ano", afirma Tom Robertson, 
reitor de Wharton. 
 
Outras grandes escolas de negócios americanas que aumentaram o tamanho de seus 
programas de MBA incluem Harvard, de 900 para 937 alunos; Stanford, de 370 para 384; e a 
Ross School da Universidade de Michigan, de 434 para 500. A Insead, com campi na França e 
Cingapura, pretende receber mais alunos no próximo ano, passando de 900 para 980, o que 
fará de seu programa o maior de todos. 
 
Essas aumentos vêm tendo um efeito-dominó sobre as escolas de negócios de menor porte. 
Na Anderson School da UCLA, por exemplo, Mae Jennifer Shores, reitora-assistente e diretora 
de admissões, lamenta que a resposta tenha sido menor nesta escola da Califórnia. "O 
aumento de capacidade das grandes instituições de ensino executivo teve responsabilidade 
sobre isso", diz Mae.  
 
O fato de haver duas teorias concorrentes sobre as escolas de negócios e a recessão explica 
em parte porque é difícil prever a resposta. Um dos argumentos afirma que uma recessão 
econômica é uma boa oportunidade para investir em educação no momento em que é pouco 
provável a ocorrência de grandes aumentos de salários ou bonificações nas empresas. O 
contra-argumento é que se você tem um emprego, é mais provável que você vá querer 
mantê-lo. 
 
Mas neste ano há pelo menos duas complicações adicionais. A primeira é a queda no número 
de estudantes internacionais que estão se inscrevendo nas escola de negócios dos Estados 
Unidos. Eles temem não conseguir os empréstimos necessários para fazer as matrículas- ou 
amargar o desemprego depois da formatura. 
 
Em Nova York, Linda Meehan, reitora-assistente e diretora executiva de admissões da 
Columbia Business School, que trabalha no setor há 16 anos, acredita que a queda das 
inscrições de alunos estrangeiros reduziu ligeiramente as matrículas de Columbia. "O ano 
passado foi muito singular e bem diferente das outras recessões." 
 
Talvez mais significativo tenha sido o círculo vicioso de culpa que se seguiu ao colapso do 
Lehmam Brothers um ano atrás. Muitos dos participantes centrais foram ex-alunos de MBAs e 
as escolas de negócios ficaram temporariamente com a reputação arranhada. 
 
As relações públicas ruins podem não ter afetado os alunos que estão se matriculando este 
ano, segundo afirma Derrick Bolton, diretor de admissões de MBAs de Stanford. "Eu acho que 



há um período de execução longo. Os candidatos começaram o processo em 2007-08 e muitos 
deles já estão com uma ideia fixa no MBA", afirma ele. 
 
Mas Bolton está preocupado com os estudantes que começarão o processo este ano para se 
matricularem em 2011. "São eles que estão ouvindo todas as coisas negativas agora." 
 
Será que as inscrições serão menores, como resultado disso? E o que as escolas de 
administração esperam, em termos de inscrições, para o programa do ano que vem? 
 
Para J.J. Cutler, diretor de admissões de Wharton, os estudantes que estão começando o 
processo de inscrição agora poderão apresentar algumas surpresas e potencialmente provocar 
uma nova alta. "Acho que este será o ano em que realmente veremos o impacto das 
demissões sobre os serviços financeiros", diz ele. "Muitas dessas pessoas seriam alunos 
excelentes para as escolas de negócios." 
 
Uma outra boa surpresa é o aumento de alunas. Em Wharton, elas representam 40% (contra 
36% no ano passado) e na Insead de 32% (contra 29%). E essa tendência provavelmente vai 
continuar com o aumento de inscrições de estudantes de outros países. 
 
Em termos de custos, fazer um curso de dois anos é o equivalente a "comprar cinco Lexus", 
conforme compara Mark Zupan, reitor da Simon School da Universidade de Rochester. 
Portanto, conseguir uma fonte de financiamento competitiva é muito importante. 
 
No ano passado o aperto de crédito levou muitos potenciais alunos a desistir, mas este ano a 
história é diferente, especialmente para aqueles que esperam estudar nos Estados Unidos. 
Quase todas as principais faculdades de administração, com exceção da Columbia, em Nova 
York, possuem um esquema de empréstimos para alunos estrangeiros, que não exige avalista. 
 
Entretanto, nem todos os possíveis alunos estão a par disso, segundo Derrick Bolton, diretor 
de admissões de MBA de Stanford na Califórnia. "As informações sobre os problemas 
circularam bastante, mas não as de que eles foram resolvidos." 
 
Stanford, Wharton, Ross e outras implementaram seus próprios planos de empréstimos para 
estudantes internacionais, enquanto cerca de 30 outras escolas de negócios se juntaram sob 
uma iniciativa de concessão de empréstimos facilitada pelo Graduate Management Admission 
Council. 
 
Uma dessas 30 é a Simon School, onde o Professor Zupan diz que 50% da turma que está 
entrando este ano é de fora dos EUA, a maior proporção entre todas as maiores escolas de 
negócios americanas. 
 
O número de alunos estrangeiros de Columbia, por exemplo, caiu de 43% no ano passado 
para 38% este ano. Algumas escolas vêm se mostrando particularmente criativas na 
concessão de empréstimos para os alunos. 
 
A Insead na França e Cingapura vem apoiando um grupo de ex-alunos chamado Prodigy 
Finance, que lançou um bônus comunitário de € 50 milhões para financiar seus estudantes, 
bancado por amigos corporativos e ex-alunos. Os fundadores pretendem lançar o esquema 
também em outras escolas de negócios. 
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