
Administração à moda francesa 
Della Bradshaw  
 
Pesquisa do jornal britânico mostra liderança das instituições de ensino da França.  
 
Algumas disciplinas acadêmicas têm mais prestígio do que outras? E a ordem de importância 
depende de onde você vive no mundo? Poucos anos atrás, na Índia, jantei com um grupo de 
professores de uma das escolas de negócios locais. Na medida em que a noite transcorria, a 
conversa foi mudando até chegar em nossos filhos. Eles perguntaram o que meu filho mais 
velho gostaria de estudar na universidade. Respondi que provavelmente história. Eles ficaram 
surpresos: "As pessoas na Inglaterra ainda estudam história?". 
 
Eles explicaram que na Índia quase não se fala em estudos das artes. Seus filhos pretendiam 
ser médicos, engenheiros ou, pelo menos, economistas. Isso me levou a imaginar por que 
algumas profissões, especialmente negócios e administração, são muito mais populares em 
alguns países do que em outros. Isso não é apenas curiosidade acadêmica; é particularmente 
relevante para o ranking Master in Management do "Financial Times", que é dominado pelas 
escolas de negócios francesas; 17 dos principais 65 programas de mestrado em administração 
(e 5 entre os 10 maiores) são franceses. 
 
O domínio das "grandes écoles" francesas não é surpresa para aqueles que entendem o 
idiossincrático sistema de ensino superior da França. Basicamente, qualquer aprovado no 
exame final do ensino médio tem direito a uma vaga na universidade. Mas aqueles que 
querem fazer parte da elite, estudando nas caras "grandes écoles", têm um obstáculo adicional 
na forma de dois anos de treinamento de especialização, seguidos de um exame competitivo. 
 
Os grandes e os bons do establishment francês invariavelmente procedem dessas escolas. E, 
com o medo do desemprego atingindo a classe média francesa, os pais estão dispostos a 
investir o que for preciso para proporcionar aos filhos uma educação que lhes dará uma força 
no mercado de trabalho, aumentando assim a competição por vagas. O problema é que as 
"grandes écoles" ensinam apenas duas disciplinas: engenharia e administração. Se você quiser 
estudar filosofia ou literatura, medicina ou direito, terá de recorrer ao sistema universitário 
estatal. 
 
Tudo isso é peculiarmente francês. Mas e quanto aos Estados Unidos? Quais diplomas levam 
você até o topo lá? Direito? Administração? Parece que sim. Barack Obama é advogado, 
enquanto George W. Bush cursou a Harvard Business School. Na Alemanha, famosa pelo seu 
know-how técnico, a chanceler Angela Merkel é cientista - ela estudou física na universidade. O 
primeiro-ministro da Índia Manmohan Singh é economista. 
 
O caso mais interessante é o Reino Unido. Quais diplomas levam você até o topo na Grã-
Bretanha? A resposta é aquele clássico atemporal, o diploma de filosofia, política e economia 
(PPE na sigla em inglês) por Oxford. O primeiro-ministro David Cameron tem um, assim como 
cinco outros membros conservadores da coalizão que apoia o governo, inclusive David Willetts, 
ministro dos negócios, inovação e capacitação: o homem que determina a política para as 
faculdades de administração! 
 
São poucos os diplomas de administração entre a elite britânica. Diante disso, talvez seja 
surpreendente o fato de as faculdades de administração britânicas se saírem tão bem no 
ranking Master in Management do "Financial Times". Este ano, das 65 faculdades classificadas, 
11 são britânicas, e o Reino Unido fica atrás apenas da França no número de escolas 
representadas. 
 
Na liderança das escolas britânicas está a London School of Economics and Political Science 
(LSE), classificada como sétima melhor do mundo. A faculdade é famosa em todo o mundo por 
sua postura rigorosa em relação as ciências sociais, mas seu recém-criado departamento de 
administração vem sendo tratado com suspeita por muitos de dentro e de fora da instituição. 
Tendo evitado a administração por décadas, apenas recentemente a LSE decidiu que quer 
entrar na área. A postura de que esta não é uma disciplina acadêmica "apropriada" 



acompanhou as faculdades de administração britânicas por muitos anos e ainda permeia a 
mentalidade de muitos conselhos corporativos.  
 
A dúvida permanece: por quê as faculdades britânicas se saem tão bem no ranking Masters in 
Management? A resposta é bastante benéfica e melhor exemplificada pela LSE: 100% dos 
alunos de seu programa Masters in Management são de fora do Reino Unido. Ao contrário das 
"grandes écoles", onde os alunos franceses predominam, as melhores faculdades de 
administração britânicas estão treinando estudantes de outros países. 
 
É claro que isso não é uma notícia ruim para o Reino Unido; ela mostra a elevada consideração 
que o resto do mundo tem pelo ensino britânico. Quanto ao meu filho, estou aliviada em saber 
que - não importa o que ele decidir que vai estudar -, sempre haverá um lugar no mundo onde 
suas qualificações serão apreciadas. 
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 1 out. 2010, Eu & Investimentos, p. D10. 


