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Instituições buscam parcerias para aumentar atuação em outros continentes.  
 
Foi um ano curioso para as escolas de negócios da Europa. Quando as cinzas vindas de um 
vulcão na Islândia desceram sobre o norte do continente em abril, isso serviu apenas para 
aprofundar uma penumbra que já havia se assentado sobre o mercado de ensino executivo. As 
receitas foram reduzidas em 25% e alunos graduados em MBA e mestrado em administração 
estavam tendo dificuldades para encontrar emprego. 
 
Mas, conforme o ano avançou, os negócios - e o céu - ficaram mais claros e as matrículas dos 
programas de especialização aumentaram. Embora o destino das escolas da região tenha em 
grande parte refletido o de suas congêneres americanas, algumas tendências peculiarmente 
europeias também se manifestaram. 
 
Enquanto o ano passado foi marcado pelas fusões e aquisições, 2010 foi o da expansão 
internacional. A Manchester Business School e a Skema Business School da França (que surgiu 
com a fusão entre a Ceram e a ESC Lille) estabeleceram campi nos Estados Unidos. Já a 
Universidade de Strathclyde foi para a Índia.  
 
Michael Luger, reitor da Manchester e ele mesmo um americano, diz que há uma demanda real 
em Miami pelo curso de MBA executivo da escola, que conseguiu preencher facilmente as 30 
vagas existentes em seu programa inaugural no terceiro trimestre. Parte do apelo, diz, é a 
perspectiva global da escola. "Nunca tivemos problemas para conseguir alunos americanos no 
programa de período integral." 
 
Mas os grandes desafios continuam mais perto de casa. Colin Mayer, reitor da Saïd Business 
School da Universidade de Oxford, enfatiza os problemas para se conseguir alunos locais. "Há 
muito mérito na internacionalização das escolas de negócios, mas a maioria de nós gostaria de 
ver mais europeus nesse mix", afirma, apontando para estatísticas do Graduate Management 
Admission Council, que publica o Graduate Management Admission Test (GMAT): dos 263.979 
exames GMAT realizados entre 1º de julho de 2009 e 30 de junho de 2010, apenas 9% eram 
de europeus, comparado a 48% de americanos e 19% de asiáticos. 
 
A situação deverá ficar mais difícil no Reino Unido, afirma Kai Peters, executivo-chefe da 
Ashridge Business School, uma vez que o número de vistos de permanência concedidos aos 
estudantes está limitado. No momento, ele calcula que 91% dos alunos dos programas de MBA 
de período integral do Reino Unido são de fora do país e muitos deles terão seus vistos 
negados no futuro. As restrições aos vistos de trabalho poderão desencorajar estudantes não 
europeus de se inscrever em escolas do continente. "Muitos vêm com a intenção de conseguir 
emprego na Europa", diz Mayer. 
 
O último ano claramente foi de maior competição para as escolas de negócios europeias, tanto 
em casa como em outras partes do mundo. Dominique Turpin, presidente da IMD da Suíça, 
acredita que grande parte da concorrência está vindo dos mercados emergentes, com 
estimados 360 cursos de MBA oferecidos hoje na China, 350 na Rússia e muitos mais na Índia. 
"Estamos esquecendo das necessidades específicas dos mercados emergentes. É daí que a 
competição está vindo". 
 
De volta à Europa, porém, é um dos antecessores de Turpin na IMD, Peter Lorange, que está 
comandando um novo tipo de competição, vinda do setor com fins lucrativos. Pouco mais de 
um ano depois que comprou a GSBA de Zurique e a renomeou de Lorange Institute of 
Business Zurich, ele recebeu o reconhecimento oficial de seus cursos pela Association of MBAs 
de Londres. 
 
No Reino Unido, a BPP, faculdade de contabilidade e direito empresarial comprada em 2009 
pela Apollo Group dos Estados Unidos, movimentou-se rapidamente para estabelecer uma 



escola de negócios. Enquanto isso, a London School of Business and Finance, financiada pelos 
russos, gabou-se com o lançamento de seu Facebook MBA "gratuito". 
 
O professor Peter, da Ashridge, diz que esses programas vão atrair um grupo diferente de 
alunos e, além disso, os estudantes que não conseguirem visto para estudar no Reino Unido 
poderão recorrer aos programas on-line.  
 
Muitas outras escolas europeias tradicionais vêm demonstrando que podem lançar programas 
inovadores para atender as necessidades das empresas - do MBA executivo de gerenciamento 
de águas da Rotterdam Business School, ao curso de administração e direito da Insead, 
lançado junto com a Sorbonne. 
 
Os dois cursos ilustram tendências que o professor de marketing da Insead Hubert Gatignon 
identificou no mercado. Em primeiro lugar está a maior ênfase nas questões ambientais e 
sociais. A Warwick Business School, por exemplo, tem um MBA em energia global e a Exeter 
um programa ministrado em conjunto com a organização World Wildlife Fund (WWF). 
Segundo, haverá mais cursos conjuntos com outras disciplinas e entre escolas em locais 
diferentes. A Insead já possui um programa conjunto com o Art Center College of Design de 
Pasadena, na Califórnia, e vai contribuir para o curso de Latin-Legum Magister (LLM) que a 
Sorbonne lançará em 2011 em Paris e Cingapura. A HEC Paris lançou mestrados conjuntos em 
administração com o Indian Institute of Management de Ahmedabad. 
 
Na Ashridge, Peters não está convencido de que tudo isso vai afastar a tempestade que se 
aproxima. "Temos que voltar a ser uma escola profissionalizante e deixar a empáfia de lado. 
Precisamos fazer isso funcionar economicamente."(Tradução de Mario Zamarian) 
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