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Para Monisha Varadan e Joachim Vandaele, a vida não é como eles imaginaram quando se 
matricularam no programa de MBA da Insead há apenas um ano. No mês que vem, eles 
deverão se tornar donos de uma companhia de treinamento. Uma surpresa e tanto para 
Monisha- uma ex-jornalista que trabalhava na City de Londres-, porque foi na escola que ela 
teve sua primeira experiência empreendedora.  
 
De fato, Monisha, 30, e Vandaele, 32, só foram trabalhar juntos pela primeira vez há seis 
meses, durante um curso elaborado para identificar companhias prontas para uma aquisição. 
Agora, eles elaboraram um plano de negócios, levantaram capital de private equity e 
colocaram o que aprenderam em prática. "O verdadeiro teste do MBA é quando você volta 
para o mundo real", diz Vandaele, ex-banqueiro e consultor. 
 
Embora os números ainda sejam pequenos, uma porcentagem crescente de diplomados com 
MBA vem optando por se tornar empresários. Em Sloan, escola do MIT, 8,4% dos alunos que 
se formaram em 2010 começaram suas próprias empresas após o curso, uma das maiores 
proporções registradas até agora. Na Harvard Business School, entre 35 e 45 alunos seguiram 
o mesmo caminho. 
 
Essa movimentação é uma reação à recessão, diz Jana Kierstead, diretora-gerente de carreiras 
de MBA de Harvard. "Essas pessoas passaram por muita coisa. Elas viram os pais serem 
demitidos; os amigos. Elas foram profundamente afetadas pela visão de colegas colocando 
seus pertences em caixas de papelão e indo embora." 
 
Os escândalos bancários de 2008/09 e a posterior quebra de confiança nos negócios levaram 
as escolas de negócios a um ponto de inflexão. O próximo ano será crítico para essas escolas 
reerguerem a marca MBA e estabelecerem alicerces para o futuro. 
 
Nos EUA e na Europa, os tradicionais programas de MBA nunca enfrentaram tanta 
concorrência, graças à aceleração do crescimento do número de escolas nos países em 
desenvolvimento e a explosão do aprendizado on-line. Como as principais escolas de negócios 
do mundo, especialmente as dos EUA, se tornarão concorrentes globais? E como elas vão 
ganhar escala mantendo a qualidade? 
 
Paul Danos, reitor da Tuck School of Business do Dartmouth College, descreve as escolas de 
negócios tradicionais como um modelo "retrógrado". "Ninguém tem uma grande fatia do 
mercado. Somos todos peixes grandes em nossos lagos pequenos", diz ele. 
 
A elite das escolas de negócios também é lenta na hora de inovar, diz Karl Ulrich, vice-reitor 
de inovação de Wharton, escola de negócios da Universidade da Pensilvânia. "As principais têm 
sido as últimas. As instituições de segunda e terceira linhas é que vêm fazendo coisas 
realmente interessantes porque precisam." 
 
Liderando o caminho entre as principais escolas está a Kenan-Flager Business School da 
Universidade da Carolina do Norte, que vai lançar este ano um MBA a distância que cumpre 
todos os critérios de admissão e conteúdo usados para seus outros programas de MBA. O 
reitor James Dean diz não ter dúvidas de que outras escolas farão o mesmo. 
 
Enquanto algumas estão se concentrando na necessidade de tamanho e escala, outras estão 
cuidando do conjunto de programas que oferecem. Santiago Iñiguez, reitor da IE Business 
School de Madri, refere-se à hibridização do mercado. "Depois de anos em que um MBA 
significava exatamente a mesma coisa, veremos agora uma onda de diferenciações", diz ele. 
 
Por exemplo, os MBAs são cada vez mais oferecidos como um título duplo ou conjunto com 
outras áreas de interesse. Há também um interesse crescente por mestrados e outros tipos de 
graduação. 
 



David Schmittlein, reitor da MIT Sloan, sempre deu valor à pluralidade de graduação. "Não 
tenho nada contra o programa de MBA; só acho que ele não é tudo." 
 
Além disso, a tradicional divisão entre os MBAs de um ano na Europa e os cursos de dois anos 
nos EUA, embora nunca bem definida, poderá se turvar ainda mais com escolas tradicionais 
americanas como a Kellogg School of Management, de Chicago, intensificando seus cursos de 
um ano. 
 
Eric Weber, reitor associado da Iese Business School da Espanha, que oferece um dos poucos 
MBAs de dois anos da Europa, diz que uma desvantagem de um curso de um ano é que ele 
normalmente não inclui o estágio de verão. "Os recrutadores usam esse período como um 'test 
drive' dos alunos", diz ele. 
 
Muitos discordam. Carol Stephenson, reitora da Richard Ivey School of Business da 
Universidade de Western Ontario, diz que reduziu a duração de seu MBA de dois anos para um. 
Em 2010, 92% da turma tinha conseguido emprego após a formatura. "Existe a ideia de que 
você precisa fazer um estágio", diz ela. "Isso acabou se transformando em um mito." 
 
Jake Cohen, reitor do programa de MBA da Insead- indiscutivelmente o mais conhecido 
programa de um ano no mundo, com 1.000 estudantes por ano-, diz que o período de um ano 
com estudo em dois campi tornou-se a proposta de valor da escola. 
 
Com a recessão terminando e as oportunidades de recrutamento crescendo- as escolas no 
topo do ranking "FT MBA" deste ano relatam um aumento de cerca de 10% no número de 
alunos empregados -, normalmente elas esperariam ver uma queda nas inscrições, na medida 
em que os administradores buscam oportunidades de melhoria de cargo junto aos atuais 
empregadores. 
 
Mas ao longo do último ano, há poucos sinais de que as inscrições vêm caindo. Isso poderá 
mudar. J.J. Cutler, vice-reitor de admissões de MBA de Wharton, prevê que as inscrições na 
escola cairão ligeiramente no próximo ciclo. Isso será resultado do crescimento das 
oportunidades em mercados emergentes como Índia e China.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 7 fev. 2011, Eu & Investimentos, p. D8. 


