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Diante do declínio no número de candidatos estrangeiros, as faculdades de administração dos 
Estados Unidos começaram a expandir os esforços de recrutamento fora do país para 
preservar o que dizem ser um componente crucial da credibilidade de instituições educacionais 
como elas. 
 
A melhoria no nível das escolas fora dos EUA, perspectivas ruins de emprego no país, e o 
próprio custo de frequentar uma universidade americana diminuíram o número de estrangeiros 
interessados em vários cursos, dizem coordenadores de várias escolas de administração. 
 
Em geral, as matrículas de estrangeiros em faculdades de administração americanas caíram 
24,8% no ano letivo de 2009 e 2010, e 26,5% em relação a dois anos antes, segundo a 
Associação de Escolas Avançadas de Administração, um órgão de avaliação. 
 
As mais prejudicadas são as escolas que não tem a demanda mundial de instituições como a 
Harvard Business School ou a Wharton School, da Universidade da Pensilvânia, em que as 
matrículas de alunos internacionais em geral se mantiveram ou até aumentaram. 
 
Na Faculdade de Administração Foster, da Universidade do Estado de Washington, as 
matrículas internacionais são apenas 16% da turma de 2012, a menor porcentagem em mais 
de dez anos. 
 
As faculdades americanas querem ter muitos alunos estrangeiros porque isso aumenta o 
prestígio e a credibilidade mundial de seus cursos. Um corpo discente internacional leva 
profissionais que buscam talentos para empresas a descrever a escola como sofisticada e 
diversa, e também dá aos estudantes a oportunidade de fazer contatos internacionais. 
 
Apenas 60% dos estudantes mundiais que fazem o tradicional exame de admissão das escolas 
de pós-graduação em administração conhecido como GMAT vão para faculdades americanas. 
Dez anos atrás o número estava na faixa de 75%. Um motivo é a concorrência crescente das 
escolas asiáticas, como a China Europe International Business School, em Xangai, a Nanyang 
Business School, em Cingapura, e a Universidade de Ciência e Tecnologia de Hong Kong. 
 
Os pedidos internacionais de matrícula na Foster School estão em queda desde 2007, 
especialmente os da Coreia do Sul e do Japão, onde as empresas frequentemente mandavam 
funcionários realizar cursos de MBA no exterior, diz Dan Poston, reitor-assistente de 
programas de mestrado da universidade. Poston citou a crise mundial, bem como a 
disponibilidade menor de bolsas de estudos por causa do encolhimento do fundo de doações da 
escola como as principais razões de tal declínio. 
 
A queda no volume de estudantes estrangeiros pode prejudicar as finanças da universidade. 
Os estudantes estrangeiros, como os de fora do Estado de Washington, pagam mensalidades 
mais caras - US$ 37.419 este ano - que os estudantes residentes do Estado, que pagam US$ 
25.101. 
 
Para aumentar o interesse de estudantes da Coreia do Sul e do Japão, a faculdade está 
enviando representantes de admissão da escola de administração em até seis viagens ano que 
vem, ante duas ano passado. Ela também aumentou o número de eventos de recrutamento 
em três cidades indianas: Bangalore, Mumbai e Nova Déli. 
 
A faculdade orçou este ano mais de US$ 26.000 para esses esforços, com viagens adicionais 
de assistentes vocacionais para entrevistar pessoalmente os candidatos mais promissores. 
 
Na Faculdade de Administração Owen, da Universidade Vanderbilt, no Tennessee, 35% dos 
que se inscreveram na classe de 2012 vieram de fora dos EUA. Em 2008, a parcela foi de 
39%. 
 



John Roeder, diretor de seleção da Owen, diz que os estudantes internacionais estão tendo 
mais dificuldade em achar um emprego nos EUA depois da formatura, e isso fez com que 
alguns deles desistissem de estudar em escolas americanas. 
 
Adeline Chong, que está no primeiro ano do MBA da Ceibs, em Xangai, diz que cogitou se 
inscrever na Stern School of Business, da Universidade New York, na escola de administração 
da Columbia e na Booth School of Business, da Universidade de Chicago. Mas o péssimo 
mercado de trabalho nos EUA convenceu a cingapuriana de que seria melhor ir para outro 
lugar. 
 
"Quando comecei a me inscrever nas escolas de administração, tive de considerar o cenário 
econômico dos EUA", diz Chong, de 30 anos. "Eu me perguntava se conseguiria achar 
rapidamente um emprego." 
 
Chong diz que busca uma carreira em fusões e aquisições em telecomunicação, e planeja ficar 
na Ásia por pelo menos alguns anos depois de se formar. 
 
A Owen começou a enviar ex-alunos a seus países de origem para entrevistar possíveis 
candidatos a ingressar no curso. Até agora, ela já enviou três ex-alunos para países como 
Rússia, Peru e Alemanha; e reservou US$ 10.000 para fazer isso este ano. 
 
Quando voltam, os ex-alunos fazem apresentações para grupos de possíveis interessados no 
curso. A faculdade também selecionou outros ex-alunos de países como Japão, Coreia do Sul e 
Índia para representá-la em eventos de recrutamento. 
 
Na Faculdade de Administração Ross, da Universidade de Michigan, os candidatos 
internacionais responderam por 53% das inscrições este ano para a turma de 2012, ante 59% 
na turma de 2009. 
 
Soojin Kwon Koh, diretor de inscrições, diz que um bom contingente internacional é importante 
não apenas para os estudantes de fora, mas também para os americanos, que buscam 
contatos no exterior. "Os estudantes americanos estão de olho em oportunidades 
internacionais, e isso se reflete na escolha de uma faculdade em que os colegas são de 
diferentes países", diz Koh. 
 
A Ross está incrementando os esforços para atrair estudantes de países em que não 
costumava investir, como a Turquia e nações africanas. 
 
Quando os estudantes fazem estágios internacionais, a Ross começou a solicitar que eles 
também representem a faculdade em eventos de recrutamento. No primeiro semestre ela 
organizou oito eventos do tipo, ante apenas quatro um ano antes. 
 
Koh considera que esses esforços aumentaram o número de estrangeiros interessados, que foi 
de 46% para a classe de 2011, para 53% na classe de 2012. Mas o número ainda é menor que 
alguns anos atrás. 
 
Na Faculdade de Administração Fisher, da Universidade Estadual de Ohio, o total de inscrições 
de alunos estrangeiros caiu 27% na turma de 2012, ante 38% da de 2011. Estudantes da 
China, da Coreia do Sul e de Taiwan cada vez mais preferem as escolas de seus próprios 
países, cuja qualidade melhorou, diz Alison Merzel, diretor de inscrições no M.B.A. da 
faculdade. 
 
O orçamento da faculdade não permite visitar mais países, diz ela. Mas a faculdade está 
tentando atrair estudantes internacionais com uma feira on-line de orientação vocacional. Em 
abril, ela participou de uma feira como essa fornecendo informações, divulgando vídeos de 
recrutamento e se comunicando com interessados. 
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