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Numa palestra recente, Julian Birkinshaw, professor de administração estratégica da London 
Business School foi abordado por um participante de uma grande companhia de telefonia 
móvel da Malásia. O executivo lhe disse que, sem o seu conhecimento, havia usado um de 
seus artigos para compor o planejamento estratégico de sua companhia. 
 
Os principais executivos da empresa preencheram um questionário sobre seu atual modelo de 
administração; que aparência gostariam que ele tivesse em cinco anos e, para conseguir isso, 
quais mudanças deveriam ser realizadas. O professor Birkinshaw disse: "Acho que isso é um 
caso típico sobre como as pesquisas acadêmicas são usadas- raramente oferecemos conselhos 
diretos, que podem ser implementados imediatamente, mas somos bons em mostrar um 
quadro mais amplo e desse modo ajudamos os executivos a tomar decisões mais cuidadosas." 
 
O incidente também ilustra um dos problemas mais complexos do relacionamento entre as 
empresas e o mundo acadêmico: a dificuldade de se quantificar e analisar o impacto das 
escolas sobre o mundo dos negócios. 
 
A maioria dos administradores nunca entra em contato propositalmente com o mundo 
acadêmico voltado para os negócios. No Reino Unido, por exemplo, existem 4,8 milhões de 
administradores, segundo a Commission for Employment and Skills. Mas as melhores 
estimativas são de que apenas um em cada cinco deles tenha qualquer tipo de qualificação 
administrativa. 
 
A maneira como o conhecimento empresarial é disseminado é importante para o valor das 
pesquisas sobre administração. Nos últimos anos, a discussão está centrada no "rigor" 
acadêmico versus pesquisas "relevantes". Robin Wensley, diretor do Advanced Institute of 
Management Research do Reino Unido, diz ter descartado o termo "relevância" no que diz 
respeito a esses estudos, em favor de "engajamento." 
 
"Engajamento é um processo que de uma maneira ou outra produz discussões e debates". Ele 
admite, entretanto, que isso inevitavelmente acontece apenas em pequenos grupos de 
pessoas, possivelmente em programas executivos ministrados nas escolas de negócios. 
 
Bem mais úteis na disseminação do conhecimento são os meios intermediários, como jornais 
ou consultores. Eles podem engajar os administradores em muitos níveis, diz o professor 
Wensley. Ele observa que a equipe de pesquisas Aim tem 30 milhões de libras em recursos 
para os próximos 10 anos. No mesmo período, os consultores do britânicos terão um ganho 
bruto de 30 milhões de libras.  
 
Para as companhias que costumam recrutar diretamente nas escolas de negócios, como as 
empresas de serviços profissionais e os bancos, os laços entre as empresas e o mundo 
acadêmico parecem estar mais claramente definidos.  
 
O banco de investimento Goldman Sachs sempre foi um dos destinos favoritos dos estudantes 
dos cursos de MBA. Apesar dos cortes de empregos nos últimos dois anos no setor bancário, a 
instituição está aumentando o recrutamento este ano, segundo Edith Hunt, diretora-gerente e 
presidente da área de recrutamento global. 
 
Independentemente das preocupações recentes de que as escolas de negócios não estão 
atendendo as necessidades das empresas no ensino praticado nos MBAs, Hunt diz que o 
Goldman Sachs está muito satisfeito com as pessoas que contrata. "As instituições estão 
fazendo um trabalho fantástico no ensino de habilidades analíticas", diz a diretora. Com a 
revitalização do mercado de trabalho, ela acredita que o mercado de MBA vai "ter a mesma 
aparência, e não uma cara diferente", apesar das turbulências dos dois últimos anos.  
 
Na Ernst & Young dos Estados Unidos, Ellen Glazerman, diretora de relações com as 
universidades para as Américas, acredita que a iniciativa das escolas americanas de levar os 



profissionais para as salas de aula tem sido uma ajuda considerável. Para ela, os programas de 
MBA proporcionam aos alunos um tipo de conhecimento sobre o trabalho em uma comunidade 
globalizada que as firmas de serviços profissionais precisam. No entanto, ela está preocupada 
com o movimento existente nos EUA de se recrutar alunos mais jovens (com menos de 25 
anos) para esses programas. "Nossa tendência é trazer profissionais para fazerem MBA com 
base na experiência que eles possuem." 
 
Em outros países, as escolas estão buscando outras maneiras de interagir com as empresas. 
Nos arredores de Barcelona, na Espanha, a Esade Business School estabeleceu a Creapolis, 
onde as companhias alugam espaço de escritório junto com alunos da Esade. Um dos 
inquilinos é Federico de Gispert, cuja empresa, a FlowLab é especializada em tecnologia da 
informação para o setor de saúde. 
 
Gispert é bacharel em administração pela Esade e conseguiu um MBA pela Iese Business 
School, também de Barcelona. Ele decidiu mudar a sede de sua empresa porque assim poderia 
trabalhar com ex-professores. A maior parte do contato entre as empresas e os mestres, e 
entre as diferentes companhias, ocorre no restaurante, diz ele. Creapolis possui 
administradores no local que facilitam as reuniões e constroem relacionamentos e, segundo diz 
ele, "há sempre o fator sorte."  
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