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Para Danos, a globalização foi a grande mudança nos MBAs, pois permite que alunos realizem 
projetos em qualquer lugar 
 
O maior gargalo dos programas de MBA hoje são os professores. Existem poucos docentes 
pesquisadores disponíveis para atender ao aumento da demanda com a proliferação de escolas 
de negócios pelo mundo. "Países como a Índia, China, Alemanha e Inglaterra investem em 
cursos de educação executiva, mas não se preocupam em formar PhDs em um ritmo que 
garanta a qualidade dos mestres que ensinam nesses cursos", diz Paul Danos, reitor de Tuck, 
centenária escola de negócios americana ligada ao Dartmouth College. A pequena escola com 
500 alunos figura entre as primeiras colocadas nos principais rankings de MBAs.  
 
Danos trabalhou por 20 anos na Universidade de Michigan e há 16 responde pelo comando de 
Tuck. É um profundo conhecedor do mercado de ensino executivo. Em recente entrevista ao 
Valor, ele afirmou que a maior mudança nessa área nos últimos 20 anos foi a globalização. "Os 
alunos agora podem desenvolver projetos em qualquer lugar", diz. Muitos estão indo trabalhar 
em seus países de origem após o curso, como os brasileiros. Em termos de currículo, embora 
assuntos do terceiro setor tenham ganhado espaço, pouquíssimos seguem carreira em ONGs. 
A seguir os principais trechos da entrevista: 
 
Valor: Quais mudanças o senhor observa no mercado de MBA?  
 
Paul Danos: A maior mudança que vi nos programas de MBA foi a globalização. No ano 
passado, em Tuck, mandamos cinco estudantes americanos para trabalhar na Coreia do Sul. 
Isso não aconteceria há 20 anos. Essas companhias não contratariam americanos e eles 



mesmos não iriam. Dos nossos estudantes brasileiros, nove voltaram para o Brasil porque 
tinham boas ofertas de emprego. Antes, quando eles se formavam nos EUA ficavam lá por um 
tempo. A sofisticação dos negócios criou uma demanda global. Muitos estudantes que nunca 
iriam buscar educação fora de seus países estão fazendo isso agora. As companhias estão 
contratando alunos de MBA para atuar em lugares onde eles nunca estiveram antes. 
 
Valor: De que forma esse novo cenário está influenciando as escolas de negócios? 
 
Danos: As melhores escolas permanecem fundamentalmente as mesmas. Se olharmos as 
maiores há 20 anos e hoje, teremos as mesmas. Ao mesmo tempo, muitas surgiram em 
lugares como Brasil e Índia. Hoje existem cerca de 5 mil programas de MBA no mundo. Mas 
muitas escolas enfrentam o mesmo problema, elas não têm os professores das melhores. 
Existe uma grande confusão sobre o que é educação executiva, porque ela é vendida 
atualmente por várias fontes. Antes, você tinha escolas de negócios ligadas a grandes 
universidades. Agora, existem as independentes, menores. Algumas são boas, outras não.  
 
Valor: Por qual razão o número de professores não cresce na mesma proporção dos 
cursos? 
 
Danos: O problema é o número de PhDs. Quase não existem pessoas sendo formadas em 
países como China, Índia, Alemanha e Inglaterra. Eles precisam criar mais cursos. Nos Estados 
Unidos, existem 50 programas de PhD contra milhares de programas de MBA. Os professores 
vêm desses programas. É muito pouco para abastecer todas as escolas. Países como a Índia, 
que querem ter uma universidade com uma base de pesquisadores como nós temos, precisam 
criar seus próprios programas. Isso tem que acontecer ou então eles terão que mudar o 
modelo de ensino completamente. Se a pessoa vai para Stanford, Tuck ou Harvard, sabe que 
vai encontrar o que precisa, mas algumas vezes a pessoa quer viver em outro país ou voltar 
para casa, então é preciso que existam pesquisadores em todos os lugares. Quando você vai 
para um país que tem apenas 30 programas de PhD, as escolas acabam contratando outras 
pessoas para ensinar. O modelo está mudando para muitas escolas, porque elas não podem 
pagar docentes pesquisadores. 
 
Valor: Muitas passaram a contratar executivos para dar aulas? 
 
Danos: Elas contratam professores de outras escolas, como part-time. Existe muita 
terceirização. Em Tuck, temos 50 em tempo integral e outros 10 visitantes. Mas nossa escola é 
muito singular porque existem mais professores seniores do que jovens. São pesquisadores 
que também ensinam. Como são apenas 550 estudantes por ano e só temos o MBA, eles não 
precisam ensinar em dez programas ao mesmo tempo. Poucas escolas podem ter um modelo 
como esse, porque é muito caro. O custo total do salário de um professor em Tuck é de no 
mínimo US$ 410 mil por ano. Um professor assistente ensina em quatro ou cinco escolas para 
fazer dinheiro. É por aí que vai o mundo do MBA.  
 
Valor: O MBA virou um grande negócio? 
 
Danos: A indústria de escolas de negócios fatura bilhões. Nos Estados Unidos existem 
milhares de escolas e os orçamentos vão de US$ 200 milhões a US$ 2 bilhões. É muito 
dinheiro. A educação superior é um grande negócio. Os EUA investem 10% do orçamento em 
educação, o que equivale ao PIB de muitos países. 
 
Valor: O que mudou nos currículos dos cursos de MBA? 
 
Danos: Em relação às matérias, muitas continuam as mesmas como finanças, contabilidade e 
marketing. Acrescentamos algumas como o estudo sobre responsabilidade social, ética e 
liderança. A globalização também está mudando o modo de ensinar. Os professores estudam 
as melhores práticas e não se prendem apenas ao que é nacional. Eles estudam o que querem, 
onde bem entendem. Antes, tudo se resumia aos Estados Unidos. Em Tuck, hoje temos 36% 
de alunos internacionais. Eles não querem conhecer apenas a América, querem saber de tudo 
e põe pressão nos professores para isso. Ter um currículo globalizado é muito mais do que 



oferecer um curso sobre economias emergentes ou negócios internacionais. Você não precisa 
fazer isso para saber como estão os negócios na Indonésia ou na China, porque todo mundo 
discute assuntos como esse nas escolas de negócios. 
 
Valor: O senhor vê interesse dos estudantes de outros países em vir trabalhar no 
Brasil? 
 
Danos: No caso do Brasil, o primeiro passo tem que ser dado pelos estudantes brasileiros. Este 
ano, tivemos dez alunos brasileiros e quase todos quiseram voltar. Isso nunca aconteceu 
antes. Alguns foram para consultorias e bancos, outros para companhias brasileiras. Antes, 
eles ficavam nos EUA e só voltavam porque queriam ficar perto de suas famílias. Atualmente, 
eles voltam para trabalhar, pelas oportunidades. As companhias querem eles de volta. Temos 
o maior percentual de latino-americanos na escola este ano, são 12 % dos alunos e metade é 
do Brasil.  
 
Valor: O câmbio favorável está ajudando a atrair mais brasileiros para a escola? 
 
Danos: Não acho que esta seja uma razão. Acredito que eles buscam o salário no final do 
curso que pode chagar a US$ 170 mil por ano. Quando largam o trabalho para estudar, estão 
ganhando US$ 60 mil. Nosso percentual de colocação após o curso é de 97%. Escolhemos as 
pessoas com muito cuidado. Temos 3 mil candidatos para 250 vagas. Você tem de rejeitar 
muitos que, na verdade, são excelentes. Vamos escolher os mais experientes, os melhores 
líderes, quem vai dar um bom equilíbrio à classe. A decisão não é só baseada em notas. 
 
Valor: Qual indústria está recrutando mais? 
 
Danos: Antes, cerca de 30% iam para bancos de investimentos, 30% para consultorias e o 
restante para as corporações. Agora, a proporção ficou 25%, 25% e 50%. No passado, os 
bancos de investimentos e as consultorias pagavam mais. Tenho a sensação de que os salários 
ficaram mais estáveis nos últimos três anos. 
 
Valor: O interesse dos alunos por trabalhar em ONGs é algo que está crescendo de 
verdade? 
 
Danos: Eles estão interessados, mas no fim das contas são poucos os que pegam esse tipo de 
emprego. Nós mostramos a eles muitas oportunidades, até subvencionamos de alguma forma. 
Talvez 5% dos alunos acabe trabalhando em algo como uma ONG sem fim lucrativo. Eles estão 
estudando mais o assunto, mas não fazendo carreira nele. Geralmente os estudantes vêm para 
Tuck em busca de um emprego mais tradicional. De qualquer maneira, é inegável que há um 
interesse maior na sociedade e no impacto social das ações das empresas.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 jan. 2011, Eu & Investimentos, p. D8. 


