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É cada vez maior o número de alunas nas escolas de negócios. De acordo com a Association to 
Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), as mulheres atualmente representam 37% 
do corpo discente em cursos tradicionais de MBA nos EUA, na comparação com 33% cinco 
anos atrás. Apesar de a maior parte das escolas ainda estar longe de uma divisão equilibrada 
entre os sexos, muitas estão reduzindo a distância.  
 
A classe de formandos deste ano na escola de negócios da Universidade Boston, por exemplo, 
é composta de 45% de mulheres. A Stern School of Business, da Universidade Nova York, 
manteve turmas com aproximadamente 40% de mulheres nos últimos cinco anos e a Wharton, 
na Universidade da Pensilvânia, tem uma classe de primeiro ano com este mesmo percentual.  
 
As escolas de negócios têm se empenhado em seduzir mulheres. Para isso, recrutam 
estudantes que ainda não se formaram, organizam conferências para candidatas potenciais e 
contratam equipes de admissão com o objetivo de desmistificar os cursos de MBA dominados 
por homens. "Numa sala de aula plural a pessoa terá uma experiência de aprendizado mais 
equilibrada", diz John Fernandes, presidente da AACSB. Esse movimento também pode ser 
constatado nas escolas de elite europeias. A porcentagem de mulheres na turma de graduação 
deste ano no Insead, por exemplo, é de 34%, um aumento significativo na comparação com os 
23% registrados em 2000. Nos últimos cinco anos, as matrículas de interessadas na escola 
mais do que dobraram.  
 
Elissa Sangster, diretora executiva da Forté Foundation, um consórcio de companhias e escolas 
que promove mulheres no mundo dos negócios, diz que as escolas mais bem sucedidas em 
atrair mulheres as induz a cogitar o MBA logo cedo. "Quando as mulheres começam a pensar 
em uma especialização, as escolas de negócios não estão em seus planos", diz. Parte do 
motivo para isso, dizem os encarregados de admissão, é que a rota padrão de MBA exige 
quatro a cinco anos de experiência profissional, o que representa um cronograma apertado 
para uma jovem que pretende constituir família. "Por um grande número de motivos familiares 
e/ou de trabalho, a escola de negócios simplesmente surge tarde demais para mulheres", diz 
J.J.Cutler, sub-reitor de admissões em Wharton. Para corrigir isso, a escola começou a recrutar 
no nível universitário. Candidatas promissoras são designadas a estudantes mentoras que dão 
conselhos e dicas de inscrição.  
 
A Harvard Business School (HBS) também está se empenhando em atrair as jovens 
estudantes. Em 2007, a instituição lançou um programa de admissões postergadas ao MBA 
para graduandos, que assegura um lugar futuro, condicionado ao diploma de graduação e à 
conclusão de dois anos de experiência de trabalho. O programa, conhecido como 2+2, não foi 
especificamente projetado para atrair mulheres candidatas, mas tem feito isso, uma vez que 
aproximadamente metade dos 116 estudantes deste ano é do sexo feminino. 
 
A Stern, assim como outras escolas, patrocina eventos de redes sociais para demonstrar que 
oferece uma "comunidade que dá apoio". "É importante que elas vejam como é o ambiente, 
especialmente porque a percepção de programas de MBA é competitiva e centrada em 
homens", diz Anika Davis Pratt, assistente do sub-reitor de admissões da escola.  
 
O Clube Mulher no Mundo dos Negócios da Stern realiza uma conferência anual com uma 
executiva-chefe como principal oradora. "Muitas candidatas têm dúvidas sobre como farão 
para conciliar vida familiar com carreira. Na conferência, é possível conhecer mulheres do mais 
alto nível e se inteirar sobre suas estratégias", diz Pratt. "Elas querem ouvir que isso é 
possível."  
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