
Mentes conflitantes buscam a
resposta: ser ou não ser MBA?
Incerteza no campus de Wharton, conceituado master business nos EUA que está com 40% de
sua mais recente turma de formandos sem emprego. Por Paul Sheppard, do "Financial Times"

Ainda vale a pena fazer um
MBA? Enquanto me preparo para
minha formatura nas próximas se-
manas, e ainda sem uma proposta
concreta de emprego, percebo que
essa questão ainda me causa senti-
mentos conflitantes. Reina nesse
momento no campus a sensação
de fim de uma era. Estudantes nos-
tálgicos estão parando para esti-
mar o valor de seus MBAs. Ao refle-
tir sobre as minhas razões particu-
lares de ir a Wharton, concluo que
muitas expectativas foram supera-
das. Depois de uma pequena pes-
quisa rápida entre os alunos, o
item que encabeça a lista da maio-
ria é a excelência acadêmica da
Wharton. O curso é rigoroso e
abrangente. Estudei com professo-
res que são pioneiros em suas es-
pecialidades. Por isso, parto com
uma confiança muito maior para
lidar assuntos gerenciais que
aquela que sentia antes.

Mas ao contrário de nossos ante-
cessores nos melhores programas
de MBA, poucos de nós se formam
com a sensação de que o mundo está
aos seus pés. Um colega de classe se
formará como executivo-chefe de
uma revenda de carros no Brasil —
ele usou seus contatos existentes em
"private equity" para conseguir um
bom emprego. No entanto, cerca de
40% da turma de pós-graduação de
Wharton continua sem colocação. A
maioria está indecisa entre assumir
uma posição em uma área que não é
sua primeira escolha ou esperar para
receber a proposta que desejavam.
Inevitavelmente, os estudantes de-
sempregados estão propensos a cri-
ticar a escola. Essa é a razão para
Wharton ter sido desancada de sua
posição de líder na classificação da
influente BusinessWeekMBA.

Para qualquer pessoa fora do
mundo das escolas de administra-
ção e negócios, pode parecer estra-

nho que os estudantes atribuam tal
peso a esses fatores. Mas isso é um si-
nal da importância fundamental de
garantir uma oferta de trabalho a
graduados em cursos MBA. O escri-
tório de gerenciamento de carreiras
da Wharton sempre se empenhou
em ajudar alunos a encontrar postos
de trabalho em bancos de investi-
mento e consultoras de administra-
ção. Entretanto, à medida que
Wharton tem admitido alunos in-
ternacionalmente mais diversifica-
dos, com maior experiência profis-

sional e mais velhos, a infra-estrutu-
ra de apoio não tem conseguido
acompanhar a demanda.

A escola tem consciência dos
problemas e está trabalhando ati-
vamente para superá-los. A turma
que está se formando fala explicita-
mente sobre sua atitude proativa
em favor de manter vínculos- por
toda a vida com a escola. Isso foi
exemplificado pela campanha que
atingiu um nível de doações recor-
de, cada uma de até US$ 5 mil, doa-
dos por 98% dos formandos, a des-

peito do mercado de trabalho de-
primido. Por isso, deixo a Wharton
com sentimentos conflitantes. Es-
tou, sem sombra de dúvida, pronto
para voltar a viver no mundo real,
embora não tenha certeza sobre
onde estarei em seis meses. E ape-
sar de não ter recebido uma oferta
razoável de trabalho, permaneço
confiante em que minha formação
educacional de MBA será um bom
recurso da qual poderei desfrutar
ao longo dos próximos 20 anos.
(Tradução de Robert Bánvölgyi)


