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Crescimento econômico dos últimos anos transforma mercado de escolas de negócios no país.  
 
Em 1961, a Índia começou a estabelecer sua rede de escolas de negócios estatais - os 
respeitados Indian Institutes of Management (IIMs) -, com o objetivo de criar um quadro de 
administradores de elite, peritos no pensamento econômico mais moderno. Como a economia 
era dominada por empresas estatais, e se desenvolvia à chamada "taxa de crescimento 
hindu", de cerca de 2% ao ano , a demanda por formados na área era limitada. Assim, muitos 
diplomados pelo IIM acabaram saindo do país, em busca de oportunidades que não 
encontravam em casa. 
 
Hoje, a Índia cresce alucinantes 8% ao ano, as empresas estão famintas por administradores 
qualificados que possam ajudá-las em operações em setores que vão do bancário ao varejo e o 
imobiliário. Os jovens indianos também veem o ensino de administração como um passaporte 
para oportunidades na vida e clamam por especialização. Mas as escolas de negócios estatais 
da Índia não estão conseguindo acompanhar o ritmo de crescimento da demanda. O sistema 
IIM cresceu de quatro campi na metade da década de 1980 para os atuais nove, mas a 
demanda de potenciais alunos supera em muito a disponibilidade de vagas. Em 2009, um total 
de 242 mil candidatos de todos os cantos da Índia disputaram as 1.800 vagas oferecidas. 
 
Aproveitando essa brecha, muitas escolas privadas surgiram. Algumas, encorajadas pela 
vontade de formar talentos de alto nível e estimular pesquisas para fazer a economia da Índia 
progredir. Outras são atraídas pelas oportunidades de ganhar dinheiro num mercado de ensino 
de negócios estimado hoje em cerca de US$ 645 milhões e que vem crescendo a uma taxa de 
12% a 13% ao ano. 
 
Todos os anos esses institutos formam cerca de 100 mil profissionais, cujo conhecimento e 
qualificações vão da categoria internacional a um nível tão fraco que eles não conseguem 
distinguir entre lucro bruto e lucro líquido, ou compreender uma declaração de lucros e perdas. 
"Cerca de 80% a 90% do ensino é oferecido por escolas particulares. Desse total, apenas 5% 
a 10% estão proporcionando educação de qualidade", afirma Shobha Mishra Ghosh, diretor do 
departamento de ensino superior da Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry 
(Ficci). Anjan Das, especialista em ensino superior da Ficci, concorda: "O número de pessoas 
que está saindo das escolas de negócios é alto, mas a questão é se estamos produzindo 
profissionais de boa qualidade." 
 
Parte do problema é que o setor de ensino de administração da Índia é tao regulamentado que 
na prática acabou ficando quase que totalmente desregulado. O plano de estudos de um curso 
de MBA reconhecido pelo governo é ditado em detalhes microscópicos pelo All India Council for 
Technical Education. Este organismo também prescreve que os programas reconhecidos pelo 
governo precisam reservar cotas para estudantes das castas indianas inferiores.  
 
Com isso, muitas escolas sérias optam por não buscar o reconhecimento do governo, uma vez 
que isso restringe o ensino de métodos pedagógicos mais modernos, mina a viabilidade 
financeira das instituições e as impede de tomar decisões baseadas puramente no mérito. Em 
vez disso, essas escolas oferecem diplomas ou certificados que são vistos como equivalentes a 
um MBA. "Se a indústria reconhece que os alunos que estão sendo treinados em sua 
instituição são bons, você provavelmente pode fazer seu trabalho sem a necessidade de uma 
certificação", afirma Ghosh. 
 
No topo do ranking das melhores escolas de negócio indianas está a Indian School of Business 
(ISB). Ela foi criada na cidade de Hiderabade (Sul do país), em 2001, por acadêmicos e 
empresários conceituados, como Rajat Gupta, ex-diretor-gerente da McKinsey & Company, que 
vivia e trabalhava no Ocidente, mas sentia que a Índia precisava ter sua própria escola de 
nível internacional. O currículo da ISB foi desenvolvido junto com a Wharton e a Kellog School 
of Business. As duas instituições, juntamente com a London Business School, enviam 
regularmente membros de seus corpos docentes para a Índia e colaboram com a ISB em 



pesquisas. A escola, que está construindo um segundo campus em um terreno de 4 mil metros 
quadrados no estado do Punjab (Norte da Índia), ficou em 12º lugar no ranking de 2010 do 
"Financial Times" dos melhores cursos de MBA do mundo - a única instituição indiana a 
aparecer na lista. 
 
Muitas universidades particulares indianas respeitadas também criaram escolas de negócios 
sólidas. Em Mumbai, o SP Jain Institute of Management & Research surgiu dentro da 
Universidade de Bombaim, mas separou-se dela para garantir sua liberdade acadêmica. Outras 
escolas, como o Manipal Institute of Management de Karnataka, ou a Symbiosis de Pune, 
oferecem cursos de MBA reconhecidos pelo governo. Ao mesmo tempo, outra categoria de 
escolas de negócios - incluindo aquelas que são pouco mais que uma fábrica de diplomas 
visando lucros - está explorando a ambiguidade reguladora da Índia para criar institutos que 
oferecem certificados sem preparar os alunos para empregos de alto nível. 
 
A Índia não possui uma agência independente de reconhecimento oficial para suas escolas de 
negócios, embora tenha dois órgãos de credenciamento afiliados ao governo. Mas o 
reconhecimento não é obrigatório para programas de ensino de administração e o processo é 
tão burocrático que muitas instituições nem se importam em tentar. O governo indiano está 
considerando uma legislação que tornaria o reconhecimento das escolas obrigatório e 
estabeleceria um organismo profissional para realizar as avaliações. Enquanto isso, muitas 
universidades estrangeiras estão interessadas em entrar no mercado de ensino de negócios na 
Índia, mas no momento são impedidas pelas leis do país. Enquanto se discute essa permissão, 
muitas escolas globais de alto nível se concentram no ensino executivo, oferecendo cursos não 
diplomados para executivos experientes. 
 
A Harvard Business School, por exemplo, criou o India Research Center em Mumbai há quatro 
anos, para desenvolver estudos de casos no país e oferecer programas como o curso de cinco 
dias chamado Criando um Empreendimento Globalizado na Índia. Com a Índia lutando para 
regulamentar seu florescente setor privado de ensino de negócios, o governo vem aumentando 
gradualmente a rede IIM. Este ano, dois novos campi foram abertos e há planos para a 
construção de vários outros.  
 
"É uma grande iniciativa, mas precisamos nos preocupar com a introdução de corpos docentes 
de mais qualidade nessas instituições", afirma Das, da Federation of Indian Chambers of 
Commerce and Industry. "Também precisamos olhar para a maneira como outras instituições 
vêm estabelecendo seus padrões mínimos, para garantir a qualidade." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 out. 2010, Eu & Investimentos, p. D8. 


