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MBA: Salários menores afastam professores e dificuldades de relacionamento espantam 
executivos. 
 
Talvez seja a maior ironia em uma escola de negócios o fato de que enquanto os professores 
lecionam interminavelmente sobre habilidades de liderança e planejamento sucessório, ela 
própria tenha cada vez mais dificuldades para preencher seu cargo de reitor. Essas instituições 
não só parecem incapazes de colocar suas teorias em prática, como a demanda por reitores 
está aumentando de acordo com o crescimento do número de escolas de alto nível em países 
como China, Índia e Cingapura. A questão não é que existam poucas pessoas qualificadas para 
o cargo, mas apenas algumas o querem, afirma Jennifer Bol da consultoria SpencerStuart. "A 
disponibilidade de talentos é pequena. Muita gente simplesmente não está interessada." 
Segundo Jennifer, o número de mulheres interessadas em se tornar reitoras é ainda menor, 
pois a natureza exaustiva do cargo deixa pouco tempo para os interesses familiares. 
 
Em geral, a remuneração é um fator crítico. Um professor no topo da carreira pode aumentar 
sua renda prestando consultoria, assumindo um cargo de diretoria não executiva e fazendo 
palestras, enquanto a remuneração de um reitor é restrito pelas políticas das universidades. 
Com salários entre US$ 500 mil e US$ 750 mil para um reitor de uma grande escola de 
negócios americana, e de US$ 300 mil a US$ 400 mil para o cargo equivalente na Europa, os 
professores mais bem pagos precisariam aceitar uma redução de salário para se tornarem 
reitores.  
 
Mas isso é apenas o começo do problema. Uma das maiores dificuldades que os novos reitores 
enfrentam é lidar com o corpo docente - um exercício frenquentemente mencionado como 
"cuidar de um bando de gatos". Chris Bones, que deixa o cargo de reitor da Henley Business 
School no fim de julho, é um pouco mais diplomático. "É como administrar um grupo de 
corretores individuais." Assim como ele, Carol Stephenson, reitora da Ivey School da 
Universidade de Western Ontario do Canadá, ingressou no mundo acadêmico vindo do mundo 
corporativo. Ela se lembra do conselho que recebeu sobre a vida acadêmica: a primeira 
lealdade dos professores é com os colegas com os quais realizam pesquisas, 
independentemente da instituição para a qual trabalham; a segunda maior dedicação é com 
seus alunos; a terceira é com os demais membros do corpo docente; no fim da lista está a 
lealdade com a própria instituição. "É o sentido contrário do que acontece no mundo dos 
negócios", diz. 
 
Sunil Chopra, reitor interino da Kellogg School da Northwestern University, levanta outro 
problema. "Engajar todos os envolvidos em uma instituição e alinhá-los é um desafio. Os 
estudantes querem ser ensinados apenas pelos professores praticantes. O corpo docente está 
interessado em pesquisa. Depois, há o staff não acadêmico e, naturalmente, não existe uma 
aliança entre todos esses elementos." Uma vez fora das quatro paredes, é preciso lidar com os 
ex-alunos, pois eles investiram muito tempo e dinheiro em seus MBAs. "Você compra poucas 
coisas onde o valor futuro está nas mãos de outra pessoa. Os ex-alunos compraram seu 
produto 15 anos atrás mas ainda estão observando o investimento que fizeram", afirma. 
 
 
É preciso também administrar o mundo dos negócios - a fonte de financiamentos, palestrantes 
convidados e, talvez o mais importante, recrutadores para os alunos de MBA. Os reitores 
precisam se encontrar com os empresários em seus próprios territórios. Por esta razão, muitas 
universidades optam por recrutar reitores do mundo dos negócios. Alguns como Tom Gerruty 
da Wharton e Robert Joss da Stanford Graduate Business, que possuem esse background, têm 
sido muito bem-sucedidos. Mas, conforme Jennifer alerta: "É um caminho muito longo do 
mundo comercial para o mundo acadêmico." 
 
Edward Snyder, um acadêmico puro que deixará pela segunda vez o cargo de reitor (da 
Chicago Booth agora e antes de Darden), para se tornar reitor de Yale em 2011, diz que os 
reitores corporativos precisam ter o respeito do corpo docente. "Eles não dão aulas e não 



fazem pesquisa e, portanto, os que não são acadêmicos simplesmente não conseguem o 
respeito dos professores. Acredito que é por isso que os acadêmicos estão chegando ao topo, 
mesmo sem ter as habilidades e a experiência das pessoas do mundo dos negócios", afirma. 
Snyder, um dos profissionais mais eficientes no cargo, admite que a função ficou mais difícil. 
Um dos motivos para isso, na opinião dele, é que hoje há uma preocupação crescente em 
relação à situação financeira não só da escola, mas da universidade como um todo. 
 
Arnoud de Meyer, que está deixando o cargo de diretor da Judge Business School de 
Cambridge para se tornar presidente da Singapore Management University, acredita que com 
os cortes dos financiamentos às universidades e com a globalização, o cargo de reitor está 
ficando parecido com o de executivo-chefe.  
 
"As organizações precisam encontrar seus próprios recursos", diz. Para muitas escolas de 
negócios, a dificuldade de encontrar um reitor e o tempo necessário para formar um consenso 
acadêmico em torno de um candidato, significa que algumas podem ficar sem ninguém no 
cargo por até dois anos. A notável exceção é a Harvard Business School, que tradicionalmente 
escolhe seus reitores dentro da própria instituição e parece que poderá fazer isso de novo em 
2011, quando Jay Light será substituído. 
 
Portanto, o que é preciso para fazer um grande reitor? Segundo a SpencerStuart, o candidato 
deve ser bom em elaborar e definir a mensagem de sua escola para que ela atraia um corpo 
docente de primeira; deve saber lidar com os stakeholders; deve ter estatura acadêmica; deve 
ter credibilidade no mundo corporativo; e cada vez mais precisa ter uma perspectiva global. 
São exigências absurdas, admite Jennifer. "Ninguém tem tudo isso. Não existe um candidato 
messias."  
 
Num mercado cada vez mais globalizado, a demanda por reitores está aumentando, 
acompanhando o crescimento das escolas de negócios na Ásia e no Oriente Médio. A isso 
junta-se o fato de que muitas instituições estabelecidas, especialmente na Europa, estão agora 
procurando reitores que possam operar em inglês além do idioma local. 
 
Hoje em dia, os reitores passam cerca de quatro anos no cargo e há cerca de 50 vagas que 
sempre estão abertas. Isso significa que alguns reitores bem-sucedidos são procurados por 
headhunters até uma vez por mês para que considerem uma nova nomeação. 
 
Nos EUA, três das maiores escolas de negócios - Harvard, Chicago Booth e Kellogg - estão em 
busca de reitores, enquanto no Reino Unido os cargos na Henley e Cambridge estão abertos. 
Na Insead e na Saïd School da Universidade de Oxford, os reitores disseram que não ficarão 
nos cargos depois do término de seus mandatos de cinco anos, em 2011. Na Ásia, a Nanyang 
Technical University de Cingapura também está a procura de um reitor, enquanto a 
Hitotsubashi University do Japão acaba de nomear seu primeiro reitor não japonês, um 
americano. (Tradução de Mario Zamarian) 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14 abr. 2010, Eu & Investimentos, p. D12. 


