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Escolas de negócios
comemoram a volta
dos bons tempos
Mais alunos, maior oferta de emprego no campus e salários melhores
reanimam o mercado. Por Delia Bradshaw, do Financial Times

Hoje os suspiros de alívio nas
faculdades de administração de
empresas dos Estados Unidos são
quase audíveis. Depois de quatro
anos de descrença, rejeição e de-
sespero, com os recrutadores
dando as costas aos cursos de
MBA e o número de candidatos
caindo, a maioria das escolas es-
tão agora convencidas de que es-
se mercado se estabilizou. De fa-
to, as mais otimistas acreditam
que dias melhores virão.

Os dois principais indicadores
para as escolas de administração
- o número de recrutadores que
querem empregar seus forman-
dos e o número de estudantes
que se inscrevem para seus pro-
gramas - foram bem positivos.

O primeiro destaque pode ser
atribuído aos salários pagos aos
formandos em 2005 e ao número
de recrutadores que visitaram as
universidades dos Estados Uni-
dos. O setor bancário, liderado
pelo Goldman Sachs, elevou o sa-
lário-base oferecido em US$
10.000, alcançando a marca de
US$ 95.000 anuais, afirma Jac-
queline Wilbur, diretora do de-
partamento de desenvolvimento
e carreiras do Massachusetts Ins-
titute of Technology (MU). É o
primeiro aumento no salário-ba-
se desde 1996, diz ela. As grandes
firmas de consultoria também
elevaram seus salários-base em
US$ 5.000. As companhias de tec-
nologia voltaram a recrutar pa-
gando salários ao invés de op-
ções de ações.

"O salário-base médio está che-
gando a US$ 100.000 anual (no
MU)", diz Jacqueline Wilbur. Na

Universidade de Columbia em
Nova York, a história é parecida. O
reitor Glenn Hubbard diz que o
número de formandos com três
ou mais ofertas de emprego au-
mentou no ano passado. "O re-
crutamento no campus está mais
vigoroso do que até mesmo no
fim da década de 1990."

Por estar localizada perto de
Wall Street, não surpreende que
na Universidade de Columbia a
maioria das ofertas de emprego
sejam das áreas bancárias e fi-
nanceira. O professor Hubbard
diz que Wall Street briga pelos
melhores talentos.

As estatísticas de emprego rela-
tadas para o ranking 2006 do "Fi-
nancial Times" dos programas glo-
bais de MBA, reforçam essas evi-
dências. Em 2002, por exemplo,
12% dos formandos das dez maio-
res faculdades dos Estados Unidos
estavam sem emprego três meses
após a formatura. Este ano apenas
8% dos alunos formados se encon-
tram na mesma situação.

Para as escolas com posições
mais baixas no ranking, a discre-
pância foi muito maior. Em Cor-
nell, apenas 74% dos alunos que
se formaram em 2002 estavam
empregados três meses depois
do curso, e na Anderson School
da UCLA, o número era de 73%.
Em 2005, os números foram 88%
e 94%, respectivamente.

Mais frágeis são os números de
inscritos em busca de uma vaga
em um programa de MBA. Para a
turma que iniciou em 2005, os
números em geral ainda estavam
muito baixos em toda as partes
do mundo, com algumas estima-

tivas apontando uma queda de
até 30% nos inscritos. No Reino
Unido, por exemplo, quase todas
as faculdades, exceto a Said Scho-
ol da Universidade de Oxford, re-
gistraram queda no número de
inscrições e matrículas. Mas com
o início das inscrições para a tur-
ma que vai começar no quarto
trimestre de 2006, há uma sensa-
ção geral de otimismo, afirma
Beth Flye, reitora assistente da
Kellogg School da Universidade
Northwestern. "Nos EUA nós pre-
vemos um crescimento firme até
2010." Seu otimismo pode estar
bem fundamentado.

Estatísticas recentes do US Bu-
reau of the Census mostram que
o crescimento da população
mundial de adultos com idades
entre 25 e 29 anos - a faixa de ida-
de alvo dos programas de MBA -
deverá se acelerar bastante, pas-
sando dos 510 milhões em 2005
para 600 milhões em 2015.

Na América do Norte, o cresci-
mento do número de pessoas com
esta mesma faixa de idade no mes-
mo período, também deverá cres-
cer de 22 milhões para 24,5 mi-
lhões. Na Europa (tanto no lado
ocidental como no oriental), a po-
pulação vai cair, segundo as esta-
tísticas. O maior crescimento, po-
rém, será no número de potenciais
alunos de MBA na Ásia, que deverá
passar de 290 milhões em 2005 pa-
ra 350 milhões em 2015. Os núme-
ros da América Latina para a mes-
ma faixa etária também devem
crescer vigorosamente.

Isso significa que o crescimen-
to da população e alunos de MBA
será em regiões geográficas onde
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Hubbard, da Universidade de Columbia, diz que o recrutamento de alunos está mais vigoroso do que no fim dos anos 90

existem hoje poucos programas
de MBA, afirma Dezsö Horváth,
reitor da Schulich School da Uni-
versidade York de Toronto, no
Canadá. Tudo isso significa que
ás escolas de administração de
empresas terão que se tornar
mais internacionais em suas
abordagens, se quiserem atrair
os alunos mais brilhantes, diz ele.
"Os programas de MBA estão se
tornando mais transnacionais",
afirma o professor Horváth.

Muitas faculdades de adminis-
tração já confirmaram isso. A
Smith School da Universidade de
Maryland, por exemplo, come-
çou a ministrar seus primeiros
programas internacionais na
China em 2001 e hoje está pre-
sente em quatro continentes:
América do Norte (Washington),
Europa (Zurique), Ásia (Pequim
e Xangai) e África (Tunísia).

"Se você quer ser uma faculda-
de de administração de classe in-
ternacional precisa estar engaja-
do em uma arena multinacional",
diz Scott Koerwer, reitor associa-
do da Smith School. "As institui-
ções que não iniciarem seus pro-
cessos agora irão fracassar."

Esta é uma mensagem que
também está chegando lenta-
mente aos estudantes america-
nos. Embora a esmagadora
maioria deles - mais de 98% - ain-
da recorram às faculdades de ad-

ministração americanas, um nú-
mero crescente vê a Europa oci-
dental como um bom lugar para
se fazer um MBA, segundo as es-
tatísticas mais recentes divulga-
das pelo GMAC (Graduate Mana-
gement Admissions Council).

Em 2000, cidadãos america-
nos enviaram 2.305 formulários
de testes para escolas de admi-
nistração da Europa ocidental.
Em 2005 o número cresceu para
3.701, um aumento de 62%. Estu-
dantes americanos sempre fre-
qüentaram grandes faculdades
como a Insead e a Londres Busi-
ness School, mas este ano a HEC
Paris afirma que o seu maior gru-
po de alunos é dos EUA.

"Há mais americanos no pro-
grama hoje do que franceses",
diz Valérie Gauthier, reitora as-
sociada do programa de MBA da
HEC. "Os perfis são de pessoas
que tentaram os sistemas dos
EUA e da Europa e acabaram op-
tando por um europeu."

Embora os estudantes ameri-
canos estejam começando a pre-
ferir o sistema multicultural eu-
ropeu, o futuro reitor da Insead,
Frank Brown, que assume no ter-
ceiro trimestre, acredita que ain-
da há muita coisa a ser feita para
convencer as organizações ame-
ricanas a recrutarem formandos
na Europa. "Esta é uma oportuni-
dade enorme", diz Brown, ele

mesmo nascido nos EUA. "As em-
presas americanas ficam surpre-
sas quando falo sobre a Insead."
Elas não têm conhecimento, por
exemplo, do perfil multicultural
dos alunos da Insead, diz ele.

Brown também acredita que o
modelo de MBA de um ano vai ser
cada vez mais atraente para as
companhias dos EUA. Nas Améri-
cas, algumas faculdades de admi-
nistração já reduziram seus pro-
gramas para doze meses. Na Ivey
School da University of Western
Ontário, a reitora Carol Stephen-
son acredita que o modelo de um
ano é o caminho. "Os alunos que-
rem se concentrar no MBA, fazê-lo
e concluí-lo", afirma ela. "O custo
de se ficar dois anos afastado do lo-
cal de trabalho ê muito alto."

Na Argentina, a IAE, uma das
maiores faculdades de administra-
ção do país, reduziu a duração de
seu programa de 16 para 12 meses
e passou a atrair um número
maior de alunos, inclusive de ou-
tros países. A mudança de percep-
ção sobre o MBA nas empresas é
um dos motivos da popularidade
dos programas de um ano, afirma
o reitor Fernando Fragueiro. "O
MBA é visto hoje como o primeiro
passo na carreira de um adminis-
trador de empresas e as compa-
nhias dão mais oportunidades aos
que se aperfeiçoam."
(Tradução de Mário Zamarian)



Européias avançam no domínio da elite americana
Financial Times

As faculdades de administra-
ção da chamada Ivy League, a
elite das universidades dos Esta-
dos Unidos, continuam domi-
nando os escalões mais altos do
mercado de MBA, segundo o no-
vo ranking de programas glo-
bais de MBA do "Financial Ti-
mes". No entanto, as melhores
escolas de administração da Eu-
ropa estão começando a invadir
seu domínio.

A Wharton School da Universi-
dade da Pennsylvania manteve a li-
derança pelo sexto ano consecuti-
vo, com a Harvard Business School
ficando com o segundo posto. Da
Ivy League, Columbia, Dartmouth
College e Yale ficaram logo atrás.

No entanto, seis das 20 princi-
pais faculdades são agora euro-
péias, como a Said School da Uni-
versidade de Oxford, com menos

de dez anos de vida, ficando entre
as 20 melhores pela primeira vez.

No geral, o ranking é uma no-
tícia particularmente boa para as
faculdades de administração bri-
tânicas, que ficaram com 16 posi-
ções entre as 100 primeiras. A
London Business School mante-
ve a quinta posição, o que a torna
a mais bem colocada entre todas
as escolas de administração eu-
ropéias. Das 15 escolas britânicas
restantes, 14 subiram no ranking
ou entraram na relação este ano.

Os rankings do "Financial Ti-
mes" são parcialmente baseados
nos salários ganhos pelos alunos
três anos após a formatura. Ao lon-
go dos anos, os salários dos alunos
de faculdades européias vêm su-
bindo em direção aos mais altos al-
cançados pelos americanos, o que
vem impulsionando seu sucesso.

Isso pode ser conferido especial-
mente em áreas como consultoria

administrativa e o setor indus-
trial— este ano, pela primeira vez
alunos das escolas européias que
trabalham no setor industrial ga-
nharam mais do que seus colegas
americanos, uma média de US$
104.000 anuais.

Apesar da queda das inscrições
nos programas de MBA integrais
que ocorre há anos, os dados no-
vos mostram que uma vaga nos
principais MBAs ainda é um bom
investimento. Alunos de mais de
70 das 100 escolas do ranking do-
braram de salário. Ou seja, o que
ganham hoje, três anos após a for-
matura, é mais do que duas vezes o
salário que recebiam antes.

E nas três primeiras colocadas,
Wharton, Harvard e Stanford, os
alunos que hoje se encontram na
primeira metade dos trinta anos
ganham um salário médio supe-
rior a US$ 150.000 por ano.

O ranking de MBA do FT foi

realizado pela primeira vez em
1999 e é baseado em três grupos
de critérios: o progresso que o
aluno realiza na carreira após a
formatura, a composição inter-
nacional da escola e a eficácia
com que ela gera novas idéias.

A faculdade de administração
asiática mais bem colocada na lista
é a China European International
Business School (Ceibs) de Xangai,
que ficou na 21 - posição. Seus alu-
nos, que são em grande parte chi-
neses, viram seus salários aumen-
tarem 154% entre o início de seus
MBAs e o momento em que a pes-
quisa do "Financial Times" foi feita,
três anos após a formatura.

Da América do Sul, o único re-
presentante foi o brasileiro Insti-
tuto Coppead, que ficou na
92ªcolocação. É a quinta vez que
a escola aparece no cobiçado
ranking internacional.
(Tradução de Mário Zamarian)
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