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O FIM DAS ESCOLAS DE NEGÓCIO?

RESUMO

Ainda que as escolas de Administração tenham decolado e a educação em administração tenha se
tornado um grande negócio, é surpreendentemente pequena a avaliação do impacto dessas escolas
tanto em seus alunos quanto na profissão de administrador. Os levantamentos existentes sugerem que
as escolas de negócio não são muito eficazes. Os resultados da questão sobre a eficácia das escolas no
preparo de seus alunos são: concluir o MBA ou obter notas altas nos cursos não têm correlação com o
sucesso na carreira. Além disso, há pouca evidência de que as pesquisas acadêmicas realizadas por
essas instituições tenham influência na prática administrativa, questionando, assim, a relevância
profissional da formação em gestão.

Jeffrey Pfeffer
Stanford University

Christina T. Fong
Stanford University

ABSTRACT  Although business school enrollments have soared and business education has become big business, surprisingly little evaluation of the

impact of business schools on either their graduates or the profession of management exists. What data there are suggest that business schools are

not very effective: Neither possessing an MBA degree nor grades earned in courses correlate with career success, results that question the effectiveness

of schools in preparing their students. And, there is little evidence that business school research is influential on management practice, calling into

question the professional relevance of management scholarship.
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INTRODUÇÃO

À primeira vista, as escolas de Administração são a
história de sucesso em educação do final do século XX.
Tanto os registros de conclusão nos cursos de gradua-
ção quanto nos de pós-graduação em Administração das
escolas e universidades aumentaram substancialmente.
Por exemplo, “em 1955-56 a graduação em Administra-
ção era praticamente inexistente, com a concessão de
apenas 3.200 diplomas de MBA nos EUA. Em 1997-98
esse número cresceu para mais de 102 mil” (Zimmerman,
2001, p. 3). No outono de 2000, eram 341 os progra-
mas de mestrado em Administração reconhecidos nos
EUA (U.S. News and World Report, 2002), 900 escolas
norte-americanas ofereciam o curso de mestrado em Ad-
ministração (Leonhardt, 2000, p. 18) e, na primavera
de 2001, em torno de 1.292 ofereciam curso de gradu-
ação em Administração, ou 92% de todas as escolas e
universidades reconhecidas (U.S. News and World
Report, 2002). Em 1996-97, mais de 250 mil diplomas
de graduação em Administração foram concedidos
(AACSB Newsline, 1999). Novos programas educacio-
nais foram criados e os programas existentes expandi-
ram nos EUA tanto quanto a educação em Administra-
ção cresceu ao redor do mundo. “O número de escolas
de negócio na Inglaterra passou de 20, no começo dos
anos 1980, para 120” (The Economist, 1996, p. 54), en-
quanto a educação em administração se expandia pela
Ásia e pela Europa Continental. Nos EUA, um estudo
informal conduzido pelo Graduate Management
Admission Council (GMAC) indicou que 93% das esco-
las de negócio entrevistadas pretendiam aumentar ou
manter o tamanho de seu público-alvo (Application
Trends Survey-GMAC, 2001).

Há pouca dúvida de que a educação em administração
seja um grande negócio e de que, para muitos, incluindo
as instituições de ensino e seus professores, seja, portan-
to, bastante lucrativo. “Desde a metade da década de 1980,
36 norte-americanos doaram, cada um, mais de US$ 10
milhões para escolas de Administração” (The Economist,
1996, p. 53). Um estudo estima que, mesmo no Reino
Unido, certamente não o primeiro nem o maior partici-
pante no mercado de educação em administração, as es-
colas de negócio “estão entre os 50 primeiros produtos
‘exportados’, atraindo mais de ... US$ 640 milhões por
ano de outros países” (Crainer e Dearlove, 1999, p. 4).
Nos EUA, as escolas de negócio expandiram rapidamen-
te seus programas de educação executiva geradores de
receitas. Um relatório da Mckinsey-Harvard, de 1995,
estimava que os programas de educação executiva que

não ofereciam diploma “geravam em torno de US$ 3,3
bilhões e estavam crescendo a taxas entre 10% e 12% ao
ano” (Crainer e Dearlove, 1999, p. 6).

Esse sucesso de mercado do passado significa que as
escolas de negócio produziram importante valor e que
seu futuro está também garantido? Aqui a evidência é
muito mais confusa. Mesmo que as escolas de negócio e
a educação em administração tenham sido sucessos co-
merciais, há questões substanciais sobre a relevância de
seus produtos educacionais e dúvidas sobre seu efeito
tanto na carreira de seus alunos quanto na prática em-
presarial. Essas preocupações, aliadas ao crescimento
dos competidores, incluindo empresas de treinamen-
to, consultorias, ensino à distância e os chamados pro-
gramas in company, como também ao fato de que, de
acordo com Robert Hamada, ex-diretor da escola de
Administração da Universidade de Chicago, “a indús-
tria do MBA está superfaturada” (Gaddis, 2000, p.52),
demonstram que em breve essas escolas enfrentarão de-
safios substanciais.

Notemos que, por toda história moderna das escolas
de Administração, têm existido críticas a seu produto
educacional, mesmo que os detalhes dessas críticas te-
nham mudado drasticamente ao longo do tempo. Nos
anos 1950, o relatório de Gordon e Howell (1959) “des-
crevia a educação norte-americana em administração
como uma coleção de escolas comerciais que careciam
de uma base científica forte” (Zimmerman, 2001, p. 2).
O mesmo relatório, o financiamento da Fundação Ford
e o Conselho Carnegie (Pierson, 1959) deram impulso
às escolas de negócio em sua trajetória contínua até o
alcance do respeito acadêmico e da legitimação nos
campi das universidades, tornando-as departamentos de
Ciências Sociais ou, talvez, de Ciências Aplicadas. No
processo de conquista da legitimidade acadêmica, as es-
colas de Administração “tomaram as tradições e os ca-
minhos da academia tradicional” (Crainer e Dearlove,
1999, p. 40). Análises quantitativas e estatísticas ganha-
ram proeminência, assim como o estudo da ciência da
tomada de decisões. Tanto na atividade acadêmica quan-
to na de pesquisa, as escolas de Administração “entusias-
ticamente aceitaram e aplicaram o paradigma científico
que utiliza critérios de decisão, controle e modelos
verificáveis” (Bailey e Ford, 1996, p. 8).

Entretanto, adotar os caminhos dos outros departa-
mentos das Ciências Sociais produziu um novo conjun-
to de problemas, incluindo a preocupação quanto à
centralidade e à relevância das escolas de negócio e da
educação em administração para o mundo empresarial.
Em uma revisão e atualização do relatório de Gordon e
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Howel (1959), Porter e Mckibbin (1988, p. 64-5) ob-
servaram que os currículos adotados pelas escolas de
Administração eram muito focados em questões analíti-
cas com ênfase insuficiente, se contrastada com a reso-
lução de problemas e a implementação, na identificação
de problemas (Leavitt, 1986) e insuficientemente inte-
grada entre as diversas áreas funcionais. Mais de uma
década depois, essas críticas continuam relevantes. Os
temas – sobre-ênfase na análise dos gastos tanto em in-
tegração quanto em desenvolvimento de conhecimen-
tos, liderança e habilidades interpessoais e o ensino de
coisas erradas, da forma errada (e talvez para pessoas
erradas ou, pelo menos, no momento errado de suas
carreiras) – já foram escolhidos e abordados por outros
autores, incluindo Henry Mintzberg, que despontou
como o mais articulado crítico dos currículos das esco-
las de negócio (Mintzberg, 1996; Mintzberg e Gosling,
2002; Mintzberg e Lampel, 2001), e Harold Leavitt
(1989). Leavitt (1989, p. 39) propõe que “temos de cons-
truir um estranho, quase inatingível, design para o nível
educacional do MBA”, que transforme aqueles que se
sujeitam a ele em “criaturas com cérebros bitolados,
corações gelados e almas encolhidas”.

Críticas recentes às escolas de Administração têm ra-
ramente sido confrontadas com evidências sistemáticas.
Mintzberg e Lampel (2001), no entanto, notaram que,
dos quatro CEOs mais citados pelas as pessoas quando
questionadas sobre quem havia conquistado grandes
feitos, nenhum tinha diploma em Administração – e dois,
Galvin, da Motorola, e Gates, da Microsoft, não concluí-
ram nem o curso de graduação. Os autores também re-
latam que 40% dos CEOs norte-americanos menciona-
dos no artigo da revista Fortune, “Why CEOs fail”, ti-
nham MBAs (Charan e Colvin, 1999). A implicação des-
sas observações é que ter um MBA não garante sucesso
nem previne contra fracassos nos negócios. Em uma de
suas palestras, Gary Hamel declarou que a maioria das
grandes idéias em administração surgidas nas últimas
décadas não teve origem nas escolas de negócio (Crainer
e Dearlove, 1999, p. xx), embora o autor não forneça
nenhuma informação empírica para dar suporte a essa
asserção. Outros também questionam a relevância das
pesquisas realizadas nas escolas de negócio: “Richard R.
West, escrevendo há dez anos como diretor da escola de
Administração da Universidade de Nova York, utilizou
os termos ‘confusa, irrelevante e arrogante’ para afron-
tar a pesquisa acadêmica em gestão” (Gaddis, 2000, p.
55). Bailey e Ford (1996, p. 8) afirmaram que “as esco-
las de Administração mostram-se umas às outras como
comunidades eruditas por meio de excessivos periódi-

cos acadêmicos que são totalmente distantes dos desafios
da gestão do dia-a-dia”. Essas observações são piadas
interessantes e certamente sugestivas sobre o problema,
porém não demonstram evidências convincentes sobre
os efeitos dessas escolas em seus alunos e nem o impac-
to de suas pesquisas na prática empresarial.

Assim, nossa primeira tarefa no presente artigo é re-
visar a evidência empírica – bem como fornecer a nossa
própria – sobre o que as escolas de negócio efetivamen-
te fazem e quais são os efeitos produzidos. Ao analisar
os reais efeitos das escolas de Administração em dois
resultados de extrema relevância, a carreira de seus alu-
nos e o conhecimento que eles produzem, a imagem é
razoavelmente desoladora. Há pouca evidência de que
o domínio do conhecimento adquirido nessas escolas
eleva a carreira das pessoas ou de que até mesmo pos-
suir um certificado de MBA tenha muito efeito no salá-
rio dos alunos ou em sua realização profissional. Da
mesma forma, o impacto das pesquisas realizadas pela
academia, julgado por vários critérios diferentes, apa-
renta ser muito pequeno – isso é verificado até mesmo
quando as pesquisas realizadas por professores são com-
paradas às realizadas por escritores não pertencentes ao
ambiente das escolas de negócio.

Em primeiro lugar, examinamos as evidências do que
as escolas de Administração não fazem, consideramos
algumas possíveis razões para isso e, em seguida, argu-
mentamos que a esperança de mudanças e reformas não
são boas em particular, especialmente para escolas de
ponta já estabelecidas, por questões muito compreensí-
veis. A educação em administração não tem de estar
nessa condição. Tanto as escolas de Medicina quanto
outras escolas oferecem contrastes interessantes. Há tam-
bém alguns programas e escolas de negócio inovadores
que realmente adotam um modelo que minimiza mui-
tos dos problemas enumerados anteriormente.

Para focar o argumento e por questões de espaço, não
tentamos cobrir todos os aspectos da educação em ad-
ministração neste artigo, mas concentramos nossas aná-
lises sobre o impacto das pesquisas em administração e
seus efeitos, embora haja indicações de que os dados e
as conclusões sejam similares para os outros vários ob-
jetos citados. Nossa análise dos efeitos das escolas de
negócio nas carreiras concentra-se nos programas de
MBA. Embora a educação executiva seja uma grande e
crescente proporção dos cursos oferecidos em algumas
escolas, como Harvard, Columbia e Wharton, não há
estudos conhecidos, nem informações informais mas
suficientemente sistematizadas, que nos permitam
acessar os efeitos da educação executiva nos indivíduos
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que a receberam ou em suas organizações. Na verdade,
a falta de informações de qualquer tipo é uma das ca-
racterísticas que definem as escolas de Administração
contemporâneas e uma das razões pela qual os proble-
mas devem persistir. Finalmente, focamos o argumento
nos objetivos formais das escolas de negócio – transmi-
tir conhecimento e influenciar a prática empresarial –,
ao invés de observar alguns benefícios mais informais
de cursá-las, como, por exemplo, construir proveitosas
redes de relacionamentos.

OS PROGRAMAS DE MBA E
OS RESULTADOS NA CARREIRA

Se um programa de MBA é um treinamento útil para
a gestão, então o pensamento seguinte deve ser verdade
por uma questão de lógica: (1) ter um MBA deve, tudo
mais constante, estar relacionado a várias medidas de
sucesso e realização na carreira, como salário; e (2) se
aquilo que alguém aprende no curso de Administração
ajuda a transformá-lo em uma pessoa mais preparada
para o mundo dos negócios, e portanto mais competen-
te nesse domínio – em outras palavras, se as escolas de
negócio fornecem conhecimento profissionalmente útil
–, então a medida de quanto uma pessoa aprendeu ou
adquiriu domínio da matéria, como as notas obtidas nos
trabalhos do curso, deve ser pelo menos uma previsão
de vários resultados que definem sucesso nos negócios.
Consideramos as evidências em cada um desses aspec-
tos e algumas razões que podem ajudar a explicar por
que a educação em administração tem tão pouco efeito
nos resultados alcançados na carreira.

Os efeitos do diploma de MBA
No final da década de 1990, as empresas de consul-

toria acreditavam ser difícil competir pelos talentos com
as start-ups de alta tecnologia. Consultorias, até então,
sempre haviam contratado empregados sem diploma de
MBA, mas agora aumentaram a exigência. Por exemplo,
o Boston Consulting Group contratou, para integrar seu
quadro de consultores, apenas 20% de pessoas sem MBAs
em 2000, a Booz Allen and Hamilton planeja contratar
apenas um terço de seus funcionários sem diplomas de
pós-graduação e “mais da metade dos consultores da
Mckinsey and Company não tem um diploma de Mestre
em Administração de Empresas” (Leonhardt, 2000, p.1).
Se há um trabalho que deve ser atrelado ao grau de MBA
é a consultoria em gestão empresarial. Consultorias ti-
picamente têm sido o destino de grande parte dos for-

mados, principalmente nos programas mais importan-
tes. Em 1995, por exemplo, 38% dos graduados na
Harvard Business School foram para empresas de con-
sultoria (Norris, 1997, c. 23).

As consultorias que contrataram pessoal sem forma-
ção em administração – alguns deles, advogados, médi-
cos e filósofos – obviamente tiveram de fornecer algum
tipo de treinamento para que eles pudessem atender e
aconselhar os clientes usando linguagem e conhecimento
de negócios. Muitas empresas começaram ou expandi-
ram programas relativamente curtos de três semanas em
que os “novos contratados” aprendiam o básico dos ne-
gócios. Sem considerar o fato de que levava aparente-
mente apenas três ou quatro semanas para que todo o
programa ensinado em dois anos pelas escolas de negó-
cio fosse coberto, a questão mais interessante é: como é
a performance dos contratados sem formação em admi-
nistração? Estudos internos conduzidos por essas em-
presas demonstram que os funcionários sem MBA não
se saíram pior, e em muitos casos saíram-se até melhor,
do que seus correspondentes com formação em admi-
nistração. O escritório londrino do Boston Consulting
Group (BCG) relatou que “os sem MBAs estão receben-
do, na média, melhor avaliação do que seus pares que
freqüentaram escolas de negócio” (Leonhardt, 2000, p.
18), enquanto um estudo da Mckinsey sobre os funcio-
nários no trabalho há um, três ou sete anos demonstra
que, em todos os casos, pessoas sem MBA eram tão
bem-sucedidas quanto as que possuíam essa formação.
Um estudo similar feito internamente pela Monitor
Consulting “determinou que pessoas (...) contratadas das
escolas de administração de ponta não eram melhores
em pensamento integrado do que estudantes que não
possuíam pós-graduação (...) contratados de programas
excelentes de liberal arts” (Lieber, 1999, p. 262).

Os bancos de investimento são o outro principal des-
tino dos alunos de MBA (Norris, 1997), e outra ocupa-
ção em que se pensa que ter um MBA é útil e importan-
te. Ronald Burt realizou um estudo privado de consul-
toria para um banco de investimento sobre as carreiras
e seu sucesso e concluiu que, como conquistar um di-
ploma leva tempo, funcionários com MBA eram, em
média, um ano mais velhos do que os sem diploma (Burt,
comunicação pessoal, 26 nov. 2001). “No que diz res-
peito aos pagamentos”, entretanto, “mais educação não
tem associação com compensação total (...) no entan-
to, há uma associação negativa quando esse fator é re-
almente importante”. Burt, que também realizou estu-
dos de follow-up com ex-alunos formados pela Univer-
sidade de Chicago, concluiu que: “nunca encontrei os
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benefícios do diploma de MBA – normalmente ele só
transforma você em uma pessoa dois anos mais ve-
lha que seus colegas sem MBA” (Burt, comunicação pes-
soal, 26 nov. 2001).

Livingston (1971), comparando alunos formados pelo
programa de MBA de Harvard aos participantes de um curso
avançado de Administração com experiências profissionais
similares, aponta que os administradores mais experientes
ganharam mais do que os alunos do programa da Escola
de Administração de Harvard. Dois estudos comparam os
salários dos alunos formados nos cursos de MBA e de gra-
duação. Em um primeiro caso são analisados os alunos da
Universidade da Califórnia em Berkley e, no segundo, alu-
nos de três escolas do centro-oeste norte-americano. Am-
bos mostram que, embora o fato de se possuir um diploma
de MBA tenha tido interferência no salário inicial, esse efeito
não era mais observado no salário atual, exceto em alunos
com menor padrão sócio-econômico (Dreher, Dougherty
e Whitely, 1985; Pfeffer, 1977).

Mesmo aqueles estudos que encontraram algum efei-
to positivo do diploma de MBA estão abertos à interpre-
tação alternativa de que o que estava sendo avaliado era
a qualidade do corpo discente ao invés da aquisição de
conhecimento e ferramentas específicas. Um estudo fei-
to pelo Graduate Management Admission Council com
as pessoas que se registraram para o GMAT (Graduate
Management Admission Test) constatou que, sete anos
depois, aqueles que haviam cursado escolas de Admi-
nistração tinham ganhos maiores do que aqueles que
não freqüentaram essas escolas ou que começaram o
programa mas não terminaram (Dugan, Grady, Payne e
Johnson, 1999). Mas os benefícios referem-se, na maio-
ria dos casos, aos alunos dos programas mais prestigiados
e reconhecidos. Alunos vindos de escolas não certifica-
das ou menos competitivas recebem salários similares
aos de pessoas que nunca cursaram uma escola de Ad-
ministração ou que ainda não são formadas. Essas
constatações reforçam aquelas que mostravam que não
há ganhos econômicos por se possuir um diploma de
MBA, a não ser que seja de um programa de primeira
linha (The Economist, 1994).

Uma interpretação direta desses resultados é que não
é a educação em administração, mas a seleção que está
sendo avaliada. Como Dugan et al. (1999, p. 23) nota-
ram, o fato de os que se formaram pelos programas de
primeira linha mais competitivos terem obtido maiores
ganhos é pouco surpreendente, uma vez que essas pes-
soas “foram selecionadas por seus programas pelas maio-
res credenciais e habilidades”.

Essa interpretação, de que o que é relevante são os

atributos pessoais dos candidatos e não o que eles apren-
dem durante o curso, é consistente com o fato de os
programas dos cursos e até mesmo os livros utilizados
serem semelhantes na maioria das escolas, com níveis
de seletividade diferentes. Então, é difícil argumentar
que há grandes diferenças no conhecimento que está
sendo oferecido nas diversas escolas.

Estudos conduzidos pelo Educational Testing Services
(ETS), em 1982, bem como investigações de Porter e
Mckibbin acerca dos currículos das escolas de negócio,
enfatizam que os currículos são muito similares entre si.

O fato de que as escolas podem servir tanto como
locais de relacionamento, ou de serviços de recrutamen-
to, quanto como instituições de ensino é uma observa-
ção feita por muitos outros autores. Por exemplo, Jill
Rupple, sócio da empresa de consultoria Diamond
Technology Partners, quando questionado do porquê das
empresas contratarem MBAs, respondeu: “é um critério
de seleção” (Leonhardt, 2000, p. 18). De maneira simi-
lar, Seth Godin, um jornalista da Fast Company que
cursou a Escola de Administração de Stanford, afirma
que o currículo-base ensinado nas escolas de negócio é
irrelevante e que a utilidade do diploma de uma escola
de negócio é fornecer a “credencial” e não o aprendizado
(Godin, 2000, p. 322).

Obter maiores notas – ou ter melhor domínio
da matéria ensinada – provoca algum efeito?

Uma razão pela qual ter o grau de MBA pode não
mostrar nenhum efeito é que o mero fato de se possuir
uma credencial pode não estar fortemente relacionado
com o domínio do conhecimento em Administração por
um indivíduo. Recentemente, um banco de investimen-
tos ficou horrorizado com o fato de que um de seus fun-
cionários, que possuía o grau de MBA por uma das es-
colas líderes no ensino da administração e aparentemente
tinha cursado diversas matérias em finanças, não podia
calcular o valor presente líquido de uma sucessão de
fluxos de pagamentos futuros.

Crainer e Dearlove (1999), em seu ensaio crítico so-
bre a educação em administração, descrevem o “Wharton
walk” – um ritual de “bebedeira” em que os estudantes
da Escola de Administração da Universidade da
Pensilvânia visitam dez bares em uma única noite. Eles
concluem que “é isso que acontece nas escolas de Ad-
ministração. A maioria dos estudantes simplesmente fica
bêbada. Estudantes de MBA relacionam-se e são contra-
tados” (Crainer e Dearlove, 1999, p. xix). A descrição
de Robinson sobre sua vida em Stanford é ilustrativa de
muitas das perspectivas dos estudantes: “Aprender não
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é um objetivo explícito. Em nenhum momento Robinson
aborda o que ele gostaria de aprender” (Armstrong,
1995, p. 102, grifo no original).

Obviamente, essa não é uma generalização aplicável
a todos os estudantes em todas as escolas todo o tempo,
mas estender essa constatação sobre o que acontece nas
escolas de negócio tem alguma validade, ajuda a expli-
car como o diploma, dentro e fora de si mesmo, pode
não ter muito valor econômico.

Se o diploma por si só pudesse potencialmente não
significar nada em termos de domínio do conhecimento
do campo, aí provavelmente precisaríamos estudar os
efeitos de algumas medidas do conhecimento adquiri-
do. Embora notas não sejam a medida perfeita para
mostrar o domínio de uma matéria, elas têm a vantagem
de estar disponíveis em alguns estudos e, mais ainda,
têm a probabilidade de, de alguma forma, estar relacio-
nadas com o que se aprende nos cursos. A evidência
empírica sobre os efeitos da média das notas – GPA (grade
average point) – nas escolas de negócio é variada. Nem
Pfeffer (1977) ou Dreher, Dougherty e Whitely (1985)
encontraram algum efeito do GPA nos salários inicial ou
atual. O’Reilly (2001), a nosso pedido, reanalisou os
dados coletados em seu estudo com Chatman sobre os
efeitos da personalidade e da inteligência nos resulta-
dos subseqüentes na carreira dos formandos no curso
de MBA (O’Reilly e Chatman, 1994). Ele constatou que
a nota média dos alunos do MBA da UC Berkeley não
estava relacionada: (a) aos aumentos salariais entre três
e quatro anos após o curso, (b) à média salarial do em-
prego para o qual foi contratado, (c) ao número de em-
pregos conquistados após a conclusão do curso, (d) ao
número de promoções desde a formação, (e) ao número
de ofertas de trabalho recebidas, nem (f) à satisfação na
carreira ou (g) ao ajuste ao trabalho atual. Burt (comuni-
cação pessoal, 26 nov. 2001) relatou que os dados de
uma pesquisa sobre mulheres que se formavam na Escola
de Administração da Universidade de Chicago mostram
que o GPA não tem efeito nos salários nem na probabili-
dade de alcançar cargos superiores.

Williams e Harrel (1964) descobriram que a nota em
cursos obrigatórios não tinha relação com os ganhos dos
formados pelo MBA de Stanford, mas que as notas das
disciplinas eletivas do segundo ano estavam sim
correlacionadas à compensação (ver também Harrel e
Harrel, 1974). Harrel interpretou essa diferença nos efei-
tos das notas em disciplinas obrigatórias e eletivas como
reflexo das conseqüências das motivações e do esforço
ao invés de uma vantagem proveniente daquilo que se
estava aprendendo.

A lógica é que as notas em matérias eletivas revelam
mais sobre a disposição de uma pessoa para realizar um
maior esforço. Weistein e Srinivasan (1974), entretan-
to, encontraram um efeito estatístico significante da
média no curso de MBA nos salários, sem fazer distin-
ção entre as disciplinas, se estas eram ou não eletivas. A
análise dos autores também demonstrou que esse efeito
não ocorria em função da relação de nota com a experiên-
cia de trabalho anterior.

Essa evidência, na melhor das hipóteses, não traz sus-
tentação para a afirmação de que o domínio das matérias
ensinadas nos cursos oferecidos pelas escolas de negó-
cio, pelo menos aquele medido por notas, está relacio-
nado à performance subseqüente nos negócios. Caso isso
acontecesse, deveria haver mais consistência e conexões
mais fortes entre o sucesso nos negócios e o domínio de
conteúdo relevante.

POR QUE HÁ TÃO POUCO
EFEITO DO MBA EM SEUS ALUNOS?

Por uma série de questões, a observação empírica do
pequeno efeito tanto do diploma de MBA quanto das
notas obtidas na carreira dos alunos formados pelo cur-
so não é surpreendente. Primeiro, existem razões eco-
nômicas para que o MBA promova tão poucas vanta-
gens. Os cursos de MBA, como já notamos, expandi-
ram-se rapidamente. Uma vez que a educação em admi-
nistração é uma “vaca leiteira” para a maioria das uni-
versidades, os programas proliferaram, incluindo, mais
recentemente, a criação de cursos de meio período, no-
turnos, de fim de semana, MBAs executivos e a expan-
são dos programas existentes. Embora menos da meta-
de das escolas que oferecem MBA seja certificada, o sur-
gimento de novos cursos permanece. Ao mesmo tempo,
a demanda por cursos de MBA pode estar caindo: “Na
Inglaterra, a demanda por diplomas de MBA caiu pela
metade desde 1991” (The Economist, 1996, p. 54).

Mais oferta e quase a mesma ou menor demanda tra-
duzem-se em menos vantagens salariais ou outros bene-
fícios na carreira para os alunos de MBA. Ainda, ao con-
trário de outras profissões como medicina, advocacia,
contabilidade, arquitetura e alguns tipos de engenharia,
a prática administrativa não é restrita a pessoas que te-
nham uma formação ou certificação de treinamento na
área. Assim, sem barreiras de entrada à profissão – e sem
o ponto de entrada controlado pelas escolas de negócio –,
não é surpreendente que haja um efeito menor do diplo-
ma em vários retornos econômicos (Pfeffer, 1974).
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Segundo, nem as notas nos cursos de Administração
nem a complexidade dos programas podem fornecer
muitas evidências de aprendizagem. A inflação de notas é
disseminada na educação superior norte-americana, e as
escolas de negócio não são exceções (Kuh e Shouping,
1999; Muuka, 1998; Redding, 1998). Como conseqüên-
cia, quase ninguém é reprovado nos programas de MBA,
o que significa que a credencial não serve como um espe-
lho ou um reforço dos mínimos padrões de competência.
Se o grau de MBA realmente não distingue as diversas
pessoas, então não é surpresa que ele não interfira nos
ganhos da carreira. Como Armstrong (1995, p. 4), um
professor que lecionou nos cursos de MBA por mais de
30 anos, observou: “Nas escolas de negócio prestigiadas
de hoje, os alunos devem demonstrar competência para
entrar e não para sair. Todo estudante que quiser (ou que
evitar o sofrimento financeiro ou emocional), irá se for-
mar. Em Wharton, por exemplo, menos de 1% dos estu-
dantes são reprovados em um determinado curso, na
média (...) a probabilidade de ser reprovado em mais de
um curso é praticamente zero. Na prática, as escolas de
negócio desenvolveram sistemas caros e elaborados de
controle de notas para garantir que mesmo o menos com-
petente ou menos interessado consiga os créditos”.

A seguir, uma grande quantidade de evidências suge-
re que o currículo adotado nas escolas de Administra-
ção tem apenas uma pequena relação com o que é im-
portante para se ter sucesso nos negócios. Porter e
Mckibbin (1988, p. 65) notaram que muitos críticos
sentiam que técnicas quantitativas recebiam muito mais
atenção enquanto pouca atenção era dada ao desenvol-
vimento de lideranças e de capacidades interpessoais, e
que havia ainda muito pouca ênfase em habilidades de
comunicação. Uma pesquisa conduzida em 1982 pelo
GMAC chegou, não surpreendentemente, às mesmas
conclusões, considerando “percebida a deficiência nas
habilidades pessoais” (Jenkins e Reizenstein, 1984, p.
21). Mintzberg e Gosling (2002, p. 28) notaram que “a
educação contemporânea em administração foca nas
funções dos negócios mais do que na prática da gestão”.

Outro estudo do GMAC, realizado em 91 escolas com
estudantes do primeiro ano, questionava quais atribu-
tos eles acreditavam que seriam melhorados pelo currí-
culo ensinado nas escolas de negócio. De dez critérios,
apenas um, habilidades de comunicação, era percebido
por mais de 50% dos entrevistados como sendo algo
tanto importante quanto um fator melhorado pelo cur-
so (Stolzenberg, Abowd e Giarrusso, 1986, p. 12). Mui-
tas inconsistências surgiram entre o que os estudantes
achavam ser importante e o que eles acreditavam que as

escolas de negócio eram eficientes em desenvolver. “A
habilidade de aplicar teorias a situações práticas está em
sétimo lugar (...) na importância atribuída para uma
gestão de sucesso, mas em primeiro lugar (...) na exten-
são em que se acreditava ser um fator desenvolvido pela
experiência das escolas de negócio” (Stolzenberg et al.,
1986, p. 13). “Para aqueles que vêem as escolas de Ad-
ministração como academias de liderança, esses devem
ser resultados desapontadores” (Stolzenberg et al., 1986,
p. 13). Se os alunos vêem pouca conexão entre o que é
importante e o que tem sido ensinado, poucos se im-
portam por serem ocasionalmente desdenhados sobre
sua performance em aula.

E se há, de fato, apenas uma pequena conexão entre
as aptidões requeridas pelos negócios e o que é ensina-
do nas escolas, então a ausência de um efeito do MBA
ou de domínio do assunto tratado na carreira dos for-
mados é entendível.

Um paradoxo interessante ocorre na lista de atribu-
tos ou habilidades que as escolas entendem como mais
importantes àqueles que os alunos e os outros acredi-
tam ser. Muito do que as escolas de Administração trans-
mitem – teoria e técnicas de análise de todos os tipos –
é aprendido instantaneamente e imitado, pelo menos por
pessoas inteligentes.

Habilidades de comunicação, de liderança, relacio-
namentos interpessoais e bom senso – “a habilidade de
relacionar e usar diferentes tipos de conhecimento”
(Mintzberg e Gosling, 2002, p. 28) – são, de um lado,
mais difíceis de se ensinar ou transmitir aos outros, mas,
por outro lado, porque são mais dificilmente imitados,
têm mais valor na competição que ocorre nas organiza-
ções por posições de liderança. Existem alguns modelos
alternativos de educação em administração e para esse
propósito o desenvolvimento de lideranças pode fazer
um melhor trabalho comunicando essas qualidades –
discutimos alguns deles neste artigo. Mas precisamos es-
tar conscientes do trade-off entre o que as escolas po-
dem e realmente ensinam e o que deve ser requerido
para diferenciar uma pessoa e torná-la bem-sucedida no
mundo dos negócios.

Apesar dessas longas constatações sobre o currículo,
a última diz respeito à idade de algumas pesquisas e es-
tudos, há evidências de que o currículo mudou pouco
com o passar do tempo. “Os materiais dos cursos têm
sido atualizados e algumas matérias oferecidas muda-
ram, mas o produto dos anos 1960 ainda é bastante reco-
nhecível (...) nos anos 1990” (Davis e Botkinn, 1994, p. 10).

Entregar essencialmente o mesmo material pela In-
ternet é uma inovação no acesso e na distribuição e não
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no conteúdo, e o mesmo tempo permanece verdade para
programas à distância ou oferecidos em horários dife-
rentes – como meio período ou noturno. Conforme
Mintzberg e Gosling (2002, p. 28) comentaram, os currí-
culos dos tão falados programas de MBA, ou programas
educacionais para gestores, são organizados, em muito,
na mesma fôrma dos programas de MBA regulares.

Não se trata de dizer que os currículos não mudaram
para incorporar novos conhecimentos – obviamente, eles
mudaram. Mas a estrutura básica dos cursos e os con-
ceitos básicos têm permanecido notavelmente similares.

Discussões sobre o processo de ensino
Duas outras discussões podem nos ajudar a com-

preender os efeitos limitados da educação promovida
pelos cursos de MBA. A primeira é que muitos progra-
mas funcionam baseando-se em suposições incorretas
sobre o processo de ensino, realizando, assim, ativida-
des que contribuem para empobrecer os resultados do
ensino. Uma dessas suposições é que um bom ensino é
igual a mais aprendizado e é mais bem avaliado por
testes no final ou no meio do bimestre. De um lado,
isso ocorre em resposta ao jogo das notas e à conse-
qüente ênfase na satisfação dos alunos com os progra-
mas de MBA – por exemplo, nas classificações da
Business Week –, e, de outro lado, porque atrair estu-
dantes é uma meta para muitas escolas, e elas criaram
cursos mais “amigáveis aos alunos”. Os estudantes fre-
qüentemente esperam resumos das leituras e materiais
do curso. Por exemplo, em Stanford e muitas outras
escolas de Administração, é, atualmente, costumeiro
passar aos alunos cópias gerais no final de cada aula,
destacando e resumindo os principais pontos e idéias
apresentados em resposta às demandas dos estudantes
por “estrutura” e “pratos-prontos”.

O problema é que, quando os estudantes são alivia-
dos de algum senso de responsabilidade e envolvimen-
to no processo de aprendizado, a evidência é que eles
aprendem muito menos. Tough (1982), estudando a
aprendizagem auto-relatada por adultos, descobriu que
muito poucas experiências de aprendizado ocorreram
em grupos com professores. Armstrong (1995, p. 102)
afirma que, “quando os professores dirigem e avaliam o
aprendizado, os estudantes sentem-se menos responsá-
veis”. Interessantemente, as evidências mostram que há
pouca relação entre a satisfação dos alunos com seus
professores e o que eles aprendem (Attiyeh e Lumsden,
1972), fazendo-se necessário questionar a ênfase no va-
lor dos cursos. Ensinar e aprender são fundamentalmente
diferentes em suas orientações: “o foco no ensino incor-

pora uma orientação de entrada, enquanto o foco no
aprendizado é orientado para a saída” (Boyatzis, Cowen
e Kolb, 1995a, p. 9).

A segunda, e incorreta, pressuposição é que estímu-
los externos são importantes e que, para dar nota à per-
formance dos alunos, os problemas de motivação enu-
merados anteriormente podem ser superados fornecen-
do-se reforço positivo ou ameaçando-se criar dificulda-
des acadêmicas. Há dois problemas com essa afirmação.
Em primeiro, como já observado, poucas sanções são
realmente aplicadas à baixa performance nas aulas. Ain-
da, embora as escolas ofereçam diferentes formas de re-
conhecer desempenho acadêmico, nas escolas de negó-
cio, diferentemente das escolas de direito, em que o de-
sempenho no curso tem real impacto na prospecção de
empregos, há pouca evidência de que notas ou desem-
penho em classe, mesmo quando disponíveis, são leva-
dos realmente em consideração pelos empregadores no
momento da escolha do candidato. E, em segundo, como
revisado extensivamente por Kohn (1993), as evidências,
particularmente em educação, são de que o uso de in-
centivos externos, tais como nota, restringem ao in-
vés de expandir os produtos do aprendizado.

O ponto final a ser avaliado é o método de instrução.
Algumas escolas usam palestras, outras análises de caso,
outras uma combinação. Mas em relativamente poucos
momentos nas escolas de negócio estabelecidas há mais
treinamento clínico ou “aprenda fazendo” – aprendiza-
do experimental, em que “a experiência concreta é a base
para observação e reflexão” (Kolb, 1976, p. 21). Alunos
aprendem a falar de negócios, mas não é claro se eles
aprenderam sobre os negócios. “Infelizmente, não é pos-
sível recriar negócios verdadeiros em classe. O estudo
de caso é um caso típico: estudantes com pouca ou ne-
nhuma experiência em gestão recebem uma apresenta-
ção de 20 páginas de uma empresa que eles não conhe-
cem e são requisitados a falar sobre sua estratégia no dia
seguinte” (Mintzberg e Lampel, 2001, p. 244). Como
argumentaram Bailey e Ford (1996, p. 9), embora a abor-
dagem científica possa ser útil para o estudo da admi-
nistração, não é totalmente claro se ela ajuda no ensino
de gestão: “a prática da gestão empresarial é mais bem
ensinada como arte, rica em lições derivadas da experiên-
cia e orientada para assimilar e responder às ações”. Mas,
como Leavitt observou, as escolas de negócio foram de-
senhadas sem campos de prática.

Um método de ensino que reforça linguagem e con-
ceitos, não o saber ou o domínio prático, explica como as
empresas de consultoria podem, em três semanas, repli-
car a experiência das escolas de negócio de dois anos: “O
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programa de três semanas está os ajudando a aprender o
vocabulário empresarial da América... ‘é uma questão de
aprender o jargão’” (Leonhardt, 2000, p. 18). Mas, como
argumenta Mintzberg (1996), administrar é uma arte prá-
tica, e a experiência típica oferecida pelas escolas de ne-
gócio está, imensamente, distante do contexto dos negó-
cios. Schon (1983, 1987) notou que a “prática é caracte-
rizada pela indeterminação, e o que distingue um bom
praticante de um simplesmente adequado é a habilidade
de transformar situações incertas em certas. A arte pro-
fissional, então, requer transcender as regras e os planos
da racionalidade técnica para ‘pensar na ação’” (Bailey,
Saparito, Kressel, Christensen e Hooijberg, 1997, p. 157).
A importância da prática e da experiência é a razão pela
qual os estudos de desenvolvimento de liderança (por
exemplo, McCall, 1998) chegam consistentemente à con-
clusão de que a melhor forma de desenvolver líderes é
oferecer às pessoas oportunidades de liderar. A impor-
tância da experiência clínica é também uma das razões
pelas quais o treinamento on-the-job é tão eficiente – ele
evita a transferência dos problemas de treinamento ou da
generalização do que é aprendido em classe para o am-
biente de trabalho, o que, de alguma forma, perturba as
outras modalidades de ensino.

Sem um grande componente clínico ou prático, não
fica claro se as escolas de negócio irão algum dia forne-
cer um conhecimento duradouro que afete a performance
de seus alunos.

O IMPACTO DAS PESQUISAS
DAS ESCOLAS DE NEGÓCIO

Em princípio, podemos notar que um dos objetivos
da pesquisa das escolas de negócio é aumentar o prestí-
gio das próprias escolas em que a pesquisa é realizada.
Há evidências de que as pesquisas realmente atinjam
esse objetivo, uma vez que elas “têm, historicamente,
sido consideradas como o primeiro determinante do
prestígio de uma escola” (Armstrong, 1995, p. 103).
Armstrong e Sperry (1994) observaram uma correlação
significante entre o prestígio das escolas de negócio e
uma medida do impacto da pesquisa de cada escola.
Armstrong (1995, p. 103) também encontrou uma rela-
ção entre o impacto da pesquisa e a medida do valor
presente ajustado pelo IR de se formar por uma deter-
minada escola: “a resposta mais óbvia para a questão
‘por que as pesquisas têm correlação com os ganhos dos
alunos?’ está (...) na referência ao efeito que elas têm no
prestígio da escola”. A revista Business Week adicionou

agora uma medida da influência das pesquisas em sua
classificação das escolas de negócio, de forma que a es-
cola que tenha mais pontos nessa categoria aumenta seu
prestígio geral no ranking. A classificação dos diretores
dessas escolas, que está incorporada nos rankings como
os produzidos pelo U.S. News ou o World Report, res-
ponde, ao menos parcialmente, pelo prestígio das pes-
quisas de sua escola.

O segundo objetivo das pesquisas – e o foco de nossa
análise – é a influência, próxima ou remota, na prática
empresarial. Aqui, a evidência indica impactos bem mais
modestos do que o impacto no prestígio. Uma parte da
evidência vem do estudo inovador de Barley, Meyer e
Gash (1988), em que eles usam os construtos de estu-
dos acadêmicos e práticos sobre cultura organizacional
ao longo do tempo para estudar padrões de influência
mútua. Barley et al. (1988, p. 52) concluem que “o prag-
matismo do discurso acadêmico tem se assemelhado ao
da subcultura dos praticantes”. As conceituações práti-
cas ficaram constantes enquanto as dos acadêmicos
mudaram no sentido de ficarem mais similares às pri-
meiras. Isso sugere que, embora os acadêmicos sejam
influenciados pela prática, pouca influência flui da aca-
demia para a indústria. Futuras pesquisas, talvez utili-
zando outras operacionalizações de influência, tais como
difusão de idéias, métodos de análise de dados ou lin-
guagem, poderiam investigar a direção da influência
entre a academia e a prática empresarial. Isso poderia
nos fornecer generalizações úteis do trabalho de Barley
et al. e nos ajudar potencialmente a entender as condi-
ções em que há mais influência comparativa da acade-
mia na prática e vice-versa.

Para futuras explorações do impacto da pesquisa aca-
dêmica na gestão empresarial, coletamos dois grupos de
dados para lançar alguma luz sobre a questão. Os pri-
meiros dados são da análise da lista de melhores livros,
publicada pela Business Week, de 2001, 1991 e 1984 –
primeiro ano em que tal lista foi publicada –, para des-
cobrir qual percentagem desses melhores livros foi es-
crita por professores de escolas de negócio. O pressu-
posto aqui é que os livros listados pela Business Week
como melhores do ano são, em geral, mais influencia-
dores do que os outros livros, afetando tanto o pensa-
mento administrativo, quanto a linguagem ou a prática
de gestão. Nossos interesses estavam em explorar em
que extensão esses livros vinham da academia, espe-
cialmente das escolas de Administração, ou de outras
fontes não-acadêmicas. Também queríamos saber se
houve alguma alteração na origem desses livros du-
rante o tempo – em outras palavras, se há alguma evi-
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dência de que as escolas de negócio estavam aumen-
tando ou diminuindo sua influência no pensamento
empresarial.

Esses dados mostram que apenas uma pequena fra-
ção dos livros de negócio que são presumidamente
influenciadores da prática vem da academia. Em 2001,
apenas dois dos dez melhores livros de negócio foram
escritos por acadêmicos, sendo que os outros foram
escritos por jornalistas ou por executivos. Um desses
dois livros foi escrito por Jim Collins, que não tem dou-
torado, mas lecionou uma vez em Stanford e é agora
consultor e pesquisador independente. Assim, podería-
mos argumentar que apenas um livro, 10% da lista, foi
escrito por alguém que ainda está em uma escola de
negócio. Em 1991, novamente, apenas um dos dez
melhores livros foi escrito por um acadêmico. E, em
1984, apenas quatro deles vieram de autores acadêmi-
cos. Os dados sugerem uma pequena mudança ao lon-
go do tempo na origem da influência dos livros de ges-
tão, mas mostra que, se há uma tendência, é a de haver
cada vez menor número de livros de autores acadêmi-
cos na lista dos dez melhores. Essa constatação é coe-
rente com a observação de que a conexão entre as es-
colas de negócio e a profissão de gestor tem diminuído
ao longo do tempo.

Analisamos também a lista de best sellers de negócios
da Business Week. A lista de melhores livros reflete o jul-
gamento da própria revista, enquanto a lista de best
sellers reflete o julgamento do mercado. Tanto quanto
sabemos, essa é a única lista de livros mais vendidos
devotada apenas à área de Administração. Desde 1995,
primeiro ano em que a lista apareceu, no máximo dois
dos 15 livros mais vendidos tinham vindo da academia
em quaisquer dos anos. Novamente, os dados sugerem
que as escolas de negócio não são a maior fonte de li-
vros que influenciam diretamente o mercado, não im-
portando se a medida é por vendas ou por valores mais
subjetivos dos conteúdos dos livros.

Algumas pessoas não irão concordar em usar como
medida a lista de livros melhores ou mais vendidos para
analisar a relativa influência das escolas de negócio com-
paradas a outras fontes de conhecimento. Afinal, a pes-
quisa acadêmica não tem, necessariamente, um impac-
to direto na prática ou no pensamento empresarial, mas
possivelmente há uma influência indireta, já que essas
pesquisas são citadas e usadas por outros, incluindo os
autores dos textos mais populares e acessíveis. Esse é
um argumento razoável. Assim, coletamos um segundo
grupo de dados para explorar se esse argumento tem
validade. Fizemos isso comparando as citações feitas a

uma lista selecionada de livros acadêmicos com as cita-
ções feitas aos livros listados como melhores pela Business
Week. Notemos que esse procedimento exagera a influ-
ência dos livros acadêmicos, uma vez que eles podem
ser amplamente citados pela comunidade acadêmica
mesmo que não tenham nenhuma influência no pensa-
mento ou na prática empresarial. Apesar disso, os da-
dos são informativos.

Os livros acadêmicos de administração selecionados
foram aqueles que ganharam o Prêmio George R. Terry,
concedido anualmente pela Academy of Management.
Esses são os livros acadêmicos que, presumidamente,
deveriam ter muita influência na disciplina de Adminis-
tração, uma vez que ganharam prêmio oferecido por ela.
De 1991 a 2001, dez livros foram vencedores do prê-
mio. Na média, esses livros receberam 39,9 citações.
Ajustando pelo número de anos desde a publicação, os
livros premiados receberam 6,8 citações por ano. Quan-
do consideramos as citações aos livros da lista dos dez
melhores da Business Week, a média anual das citações
foi de 2,49. Embora os livros acadêmicos sejam mais
citados – em média, no mínimo duas vezes mais por
ano do que os livros de negócios, como já observado –,
essas citações refletem o impacto em ambos tipos de es-
critores, sejam acadêmicos ou mais gerais. Assim, a in-
fluência na prática gerencial está indubitavelmente su-
perestimada por essa comparação. Embora a diferença
entre os dois grupos de livros em percentagem seja gran-
de, é importante lembrar que a diferença absoluta é de
apenas quatro citações ao ano em média, distinguindo
os vencedores do Prêmio Terry dos livros da lista da
Business Week.

Comparamos também a média das citações de livros
acadêmicos versus os outros que compuseram a lista de
melhores livros entre 1991 e 2001. Do total de 107 li-
vros listados nos últimos 11 anos, apenas 19 (17,76%)
são de autoria de acadêmicos. Esses livros foram citados
em média 27,36 vezes. Livros escritos por jornalistas,
CEOs e outros não-acadêmicos foram citados 13,48 ve-
zes em média, quase metade da freqüência. Entretanto,
como mostrado na Figura 1, livros não-acadêmicos fo-
ram citados mais freqüentemente do que os acadêmicos
em cinco dos 11 anos analisados.

Os três livros mais citados foram escritos por acadê-
micos: Competing for the future, de Gary Hamel e C. K.
Prahalad – total de 121 citações –, Development as
freedom, de Amartya Sen – total de 91 citações – e The
corrosion of character, do sociólogo Richard Sennett – 84
citações. Apenas um desses livros veio de uma escola de
negócio, os outros foram escritos por um economista e
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um sociólogo. Quando excluímos esses três livros da
análise, os livros não-acadêmicos são citados 1,62 vezes
mais do que os acadêmicos na lista da Business Week.

Ainda, uma outra forma de observar a influência das
pesquisas feitas pelas escolas de negócio na prática admi-
nistrativa é considerar o grupo de idéias e técnicas utili-
zadas em consultorias, ou seja, algo em que as empresas
realmente aplicam dinheiro para implementar. Rigby
(2001) fez uma pesquisa sobre ferramentas de adminis-
tração durante os últimos sete ou oito anos, quando ele
notou que havia dados das taxas de consumo de cereal,
mas não de técnicas e abordagens nas quais as empresas
estavam gastando US$ 10 milhões. “O termo ‘ferramenta
administrativa’ pode significar uma série de coisas, mas
freqüentemente envolve uma sucessão de conceitos, pro-
cessos, exercícios e estruturas analíticas” (Rigby, 2001, p.
139). Rigby teve como fonte para sua lista (1) uma pes-
quisa bibliográfica no Dow Jones Interactive, utilizando os
termos genéricos, (2) entrevistas com dez a 15 professo-
res de escolas de Administração e (3) entrevistas com cerca
de 30 executivos seniores em empresas. Essa lista varia
um pouco a cada ano.

Os resultados da pesquisa em 1999, relatados por
Rigby (2001), cobriu cerca de 25 idéias e ferramentas.
Entrevistamos Rigby para contrair suas definições das
ferramentas e idéias e também para, conjuntamente,
identificarmos onde elas se originaram. Sete das 25 idéias
e ferramentas vieram da academia e 18 vieram de em-
presas ou de consultorias ou, ainda, de uma combina-

ção das duas. A pesquisa questionava, inclusive, a sa-
tisfação com as ferramentas, sua utilização, e dava uma
estimativa da taxa de defecção, ou seja, a proporção de
empresas que deixaram de usar uma ferramenta. As fer-
ramentas que vieram de consultorias ou empresas ti-
nham uma taxa de utilização maior do que as vindas
da academia (49,7% versus 33,6%, p< 0,10), um mai-
or nível de satisfação (3,79 versus 3,71, n.s.) e uma
menor taxa de defecção (11,9% versus 20,6%, p< 0,10).
Os dados de Rigby sugerem que menos de um terço
das idéias e ferramentas nas quais as empresas estão
investindo dinheiro para implementar teve origem na
academia, e aquelas originadas nas universidades são
usadas menos freqüentemente e abandonadas com mais
freqüência.

Considerando essas evidências, os dados sugerem que
as pesquisas feitas nas escolas de Administração estão
tendo uma modesta contribuição para a prática e o pen-
samento empresarial, mesmo quando comparadas a pes-
quisas realizadas por não-acadêmicos, como jornalistas,
consultores ou executivos.

Explicando o pequeno impacto relativo da
pesquisa realizada pelas escolas de negócio

Por que há tão pouco efeito do conhecimento das es-
colas de negócio na prática, a despeito dos enormes gas-
tos com recursos e pessoas inteligentes e motivadas? Uma
possível resposta vem de um ensaio reflexivo de Paul
Lawrence. O autor argumenta que “os melhores traba-
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acadêmicos
não-acadêmicos

011-028 4/10/03, 5:32 PM21



FÓRUM EDUCAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO • O FIM DAS ESCOLAS DE NEGÓCIO?

22  •  RAE  •  VOL. 43  •  Nº 2

lhos em seu campo vieram de pesquisas orientadas pe-
los problemas, ao invés de pesquisas orientadas pela teo-
ria” (Lawrence, 1992, p. 140), mas que as muitas pres-
sões institucionais conspiram para garantir que não se-
jam feitas muitas pesquisas orientadas por problemas.
Sutton e Staw (1995, p. 378) questionam se a teoria nas
ciências organizacionais é útil e escrevem que “o campo
precisa primeiro de narrativas mais descritivas sobre a
vida organizacional”. Pfeffer (1997), em um caminho
similar, argumenta que a pesquisa deve ser ancorada em
um fenômeno importante. Assim, talvez a ênfase na teo-
ria, ao invés de na observação, nos problemas ou nos
fenômenos, explique parte do problema.

Outro ponto é se a pesquisa é realmente orientada
para ser útil e utilizada ou se vem de um íntimo conhe-
cimento e preocupação com as organizações e suas pes-
soas. Por exemplo, Lawrence (1992, p. 141-2) alega que,
para que as pesquisas “sejam de fato usadas pelos admi-
nistradores em seu primeiro teste de qualidade” a ser
aplicado, é preciso ouvir “a voz dos objetos de estudo
para identificar problemas importantes em que o conhe-
cimento é necessário”. De forma similar, “Argyris alega
que, para os acadêmicos produzirem conhecimento que
seja aplicável, eles devem capturar em suas pesquisas as
condições enfrentadas pelos praticantes” (Bailey e
Eastman, 1996, p. 354).

Ainda outra, e complementar, resposta sobre por que
a pesquisa organizacional tem tão pouco efeito na práti-
ca e no pensamento empresarial vem da análise de Weik
sobre a construção da teoria. Usando a lógica da evolu-
ção ou da seleção, Weik (1989, p. 522) alega que “expe-
rimentos de pensamentos heterogêneos são mais prová-
veis de resolver problemas teóricos do que os de pensa-
mento homogêneo”. Uma implicação desse argumento
é que há benefícios das pesquisas generalistas e
generalizantes. Em sua maioria, teorias e teóricos estão
cada vez menos focados e restritos, buscando o requisi-
to heterogeneidade ou variedade para resolver os que-
bra-cabeças teóricos ou para gerar teorias importantes
menos parecidas. Portanto, à medida que as pesquisas
das escolas de negócio assemelham-se cada vez mais em
seu desenvolvimento mais pragmático às Ciências Sociais,
com suas conseqüentes críticas hostis, a pesquisa origi-
nária dessas escolas está inadvertidamente em desvan-
tagem: “Teóricos escrevem freqüentemente teorias trivi-
ais, pois seu processo de construção de teoria está
embasado em críticas metodológicas que favorecem a
validação ao invés da utilidade” (Weik, 1989, p. 516).
Além disso, o argumento de Weick sugere que o treina-
mento muito generalista nas ciências organizacionais

promove uma vantagem no desenvolvimento de teorias,
mas é uma vantagem que é perdida, à medida que os
recrutamentos focam cada vez mais nos especialistas em
determinada disciplina e o sistema de carreiras premia
uma restrição do foco.

Embora alguns possam se zangar com o saber prescri-
tivo oferecido por essas várias perspectivas, há pouca
dúvida de que os argumentos ajudam a compreender al-
guma coisa sobre o porquê dos esforços de pesquisa nas
escolas de negócio não necessariamente produzirem o
impacto que gostaríamos, dado tanto o talento quanto os
esforços despendidos. Seguindo as recomendações – ser
mais focado em problemas e fenômenos, prestar mais aten-
ção nas observações, ouvir mais os pesquisados, adotar e
premiar ocasionalmente o generalismo e a diversidade
conceitual, e estar preocupado com a aplicabilidade, bem
como outros aspectos da teoria –, embora raras vezes apli-
cadas no mundo acadêmico das escolas de negócio, seria
provável produzir pesquisas que tivessem pelo menos mais
potencial para serem em alto grau úteis, bem como mais
teoricamente interessantes.

PERSPECTIVA E ABORDAGEM DIFERENTES
PARA A EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DE NEGÓCIO

Embora muitos dos argumentos apresentados anterior-
mente possam, à primeira vista, parecer controversos ou
provocativos, na realidade eles não os são – os proble-
mas são tão facilmente reconhecíveis quanto não discu-
tidos ou simplesmente não reconhecidos. Por exemplo,
Donald Hambrick, em seu mandato como presidente da
Academy of Management em 1993, mostrou profundo
ressentimento com a falta de impacto do trabalho de
seus membros na maioria da sociedade em função da
natureza “incestuosa e fechada em seu círculo” de pes-
quisa e autoria (Hambrick, 1994, p. 13). Há mais de
duas décadas, Hayes e Abernathy (1980, p. 68) recla-
mavam da “preferência pelo (...) detalhamento analítico
em detrimento dos insights quem vinham da experiên-
cia de pôr ‘a mão na massa’”.

As escolas de negócio são relativamente únicas den-
tre as escolas profissionalizantes, como as de Direito,
Serviço Social, Medicina, Educação, Arquitetura e En-
genharia, na medida em que são separadas da profissão
a que supostamente servem. Isso não se refere ao fato
de que os membros das escolas de negócio não fazem
consultorias ou ensinam em programas in company, ou
que os alunos não adquirem experiência prática de ges-
tão – obviamente, tudo isso ocorre. Porém, o que é úni-
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co é o grau de separação que diferencia as escolas de
Administração das demais escolas profissionalizantes –
diferenças em termos da proporção de professores que
entram e saem da profissão, ou que a praticam regular-
mente, e a extensão em que o currículo das diversas pro-
fissões está ou não ligado às preocupações da profissão
e diretamente orientado para preparar os alunos para
sua prática, incluindo, e muitas vezes incorporando,
componentes clínicos.

Alguns programas começaram, então, a se dirigir à
questão da relevância e, nesses casos, a maioria compar-
tilha das seguintes características:
1. Concentração em alunos mais experientes, normalmente

empresários atuantes que freqüentam as aulas em perío-
dos pré-determinados e, em seguida, voltam a seus am-
bientes de trabalho para confrontar o que aprende-
ram na teoria com a experiência do dia-a-dia e vice-ver-
sa. O ensino de adultos já atuantes ajuda na transferên-
cia do treino da classe para o local de trabalho. Ensinar
profissionais adultos também ajuda na questão da pron-
tidão para aprender, uma vez que, em grande parte, pes-
soas com emprego estão mais preocupadas em aprender
coisas que as tornará mais eficientes no próprio empre-
go e menos preocupadas em simplesmente adquirir cre-
denciais que as ajudarão a conquistar um emprego. E,
por fim, o ensino desses adultos traz à tona o problema
da relevância, uma vez que esses alunos tendem a pres-
sionar para que haja mais conexão entre o que está sen-
do ensinado e o que é necessário.

2. Design Multidisciplinar. Esses programas tendem a não
ter o grupo tradicional de disciplinas funcionais, mas,
ao contrário, a reconhecer sua interdisciplinaridade, inter-
relacionando o mundo dos negócios atuais. O elemento
do design torna os programas mais verídicos em relação
aos problemas encontrados em situações reais de gestão,
em que os assuntos não chegam a ser resolvidos seg-
mentados por disciplinas.

3. Foco não somente no aprendizado de conceitos e técni-
cas, mas também na mudança de como as pessoas pen-
sam as questões do negócio. Essa dimensão é importan-
te, pois muitas pessoas que ensinam nas escolas de ne-
gócio notam quão pequeno é o efeito sobre aqueles que
passam pela escola. Mudar o modo de as pessoas pensa-
rem é um elemento essencial para mudar o que elas fa-
zem e como elas administram, uma vez que essa é a filo-
sofia que permeia muitas das abordagens e perspectivas
dos gestores, tais como gestão da qualidade total (Pfeffer
e Sutton, 2000).

4. Existência de um componente clínico ou de ação. O
aprendizado é casado com a aplicação do que foi apren-

dido, às vezes em grupos, e invariavelmente em manei-
ras relevantes para o trabalho atual de cada indivíduo e
de sua empresa.

Esses são alguns exemplos de diferentes modelos de
educação em administração. Na Duxx Graduate School
of Business Leadership, no México, 35 cursos são ofe-
recidos em três diferentes áreas principais: “raciocínio
empresarial, conhecimento social e habilidades pessoais
e interpessoais” (Ransdell, 1999, p. 48). Os cursos são
dados por professores que atuam meio período, du-
rante o qual interagem intensamente com os alunos.
Na Roman School da Universidade de Toronto, há uma
ênfase crescente no treinamento interdisciplinar
(Lieber, 1999, p. 262).

Um dos mais inovadores e ambiciosos modelos de
educação em administração é o International Masters
in Practicing Management (IMPM), fundado por Henry
Mintzberg (Reingold, 2000, p. 286). O programa con-
siste em módulos de duas semanas espalhados ao lon-
go de 16 meses e nos cinco continentes – não há um
campus-sede. Os alunos devem ser executivos atuantes
e patrocinados por suas empresas. Quando os alunos
voltam de seus módulos de aprendizado para a empre-
sa, eles “devem escrever um trabalho descrevendo como
o que eles aprenderam relaciona-se com o trabalho que
eles realizam” (Reingold, 2000, p. 286). O programa é
focado na mudança da maneira como os estudantes pen-
sam, ao invés de em um grupo específico de construtos
analíticos. Está dividido em cinco módulos diferentes:
“Administrando o Ego, inclinação reflexiva; Administran-
do Relacionamentos, inclinação colaborativa; Adminis-
trando Organizações, inclinação analítica; Administran-
do o Contexto, inclinação para o mundo; e Adminis-
trando Mudanças, inclinação para a ação” (Reingold,
2000, p. 286). A filosofia de Minstzberg é que uma boa
educação em gestão irá ajudar as pessoas a “aprenderem
a perguntar a questão certa, refletir e evitar as tradicio-
nais armadilhas de reagir a uma crise após a outra”
(Reingold, 2000, p. 286). As aulas são organizadas de
modo que os alunos tenham 50% do tempo para con-
versarem entre si e são muito menos centradas no pro-
fessor do que as aulas dos MBAs tradicionais.

Boyatzis, Cowen e Kolb (1995b) descreveram o
redesenho do programa de MBA da Weatherhead School
na Case Western Reserve University como notável na
maneira em que foi traçado, baseando-se em uma filoso-
fia, não apenas na negociação política entre os departa-
mentos funcionais por um lugar no currículo, mas sim
por um esforço sistemático e consciente em avaliar as
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conseqüências do redesenho curricular. A avaliação de
resultado – análise dos efeitos das intervenções de diver-
sos programas educacionais – é mais freqüentemente vis-
ta nas escolas públicas, nos ensinos básico e médio, e de
fato a avaliação de pesquisa e metodologia é um compo-
nente do treinamento nas escolas. No entanto, a avalia-
ção de resultados ou currículo é extremamente rara, se
não inexistente, nos programas de graduação das univer-
sidades e nos programas das escolas de Administração
em particular. A Association of Collegiatte Schools of
Business (AACSB) durante um certo período defendeu a
avaliação dos programas, cursos e seus efeitos (Boyatzis
et al., 1995b), mas esses esforços nunca foram muito lon-
ge e não penetraram no design e na gestão diária dos pro-
gramas das escolas de negócio. O programa de MBA de-
senvolvido pela Weatherhead School “tem seis elemen-
tos-chave: o curso de desenvolvimento e acesso gerenci-
al, o plano de aprendizado, os cursos principais, os times
executivos de ação, os cursos de perspectivas e as eletivas
avançadas” (Boyatzis et al., 1995b, p. 37).

Não buscamos aqui cobrir todos os programas novos
ou inovadores de educação em administração, mas for-
necer alguns exemplos representativos do que está sen-
do feito e do que é possível. Como o treinamento e a
pesquisa nas escolas de negócio têm se tornado menos
centrados nos problemas e mais auto-referenciais, pro-
blemas de impacto e relevância surgiram. Portanto, é
compreensível que as inovações recentes na educação
em administração incorporem mais trabalhos práticos,
mais conexões entre conceitos e prática e uma visão
menos fragmentada do conteúdo.

BARREIRAS ÀS MUDANÇAS NO MODELO
EDUCACIONAL ATUAL DOS MBAS

Há grandes, aparentemente instransponíveis, barrei-
ras para alterar fundamentalmente os programas de MBA
das formas descritas anteriormente, e a existência des-
sas barreiras ajuda-nos a compreender por que muito
pouco foi alterado a despeito das evidências. A primei-
ra, e principal, é o custo. A escassez de alunos nas esco-
las de negócio é grande e crescente. Zimmerman (2001,
p. 15) notou que as dez maiores escolas formadoras de
doutores reduziram em um terço o número de estudan-
tes formados a cada ano, e a previsão é para que na pró-
xima década formem apenas metade do número de dou-
tores que formavam nos anos 1990. Essa escassez resul-
tou em duas tendências inexoráveis: aumento de salários
dos professores, incluindo o fornecimento de mais su-

porte de verão, auxílio à pesquisa e salários de nove
meses mais elevados, ou redução da carga de ensino,
particularmente nas escolas de negócio mais competiti-
vas, embora a pressão salarial exista em praticamente
toda parte. Ambas tendências aumentam os custos, já
que, quanto melhor pagos os professores (que também
custam mais em função do aumento do suporte ofereci-
do), menor a quantidade de aulas dadas.

A maneira que muitas escolas encontraram para
minimizar o problema foi aumentando o tamanho das
classes, ampliando seu tamanho médio e reduzindo o
número de classes pequenas, ou no mínimo mantendo o
tamanho das classes constantes. Em Stanford, algumas
classes foram remodeladas há alguns anos, de forma muito
semelhante aos aviões, colocando mais assentos no espa-
ço já existente. Em muitas escolas, a utilização das insta-
lações e das classes é medida e administrada. Com a men-
salidade do MBA cobrindo no máximo metade dos cus-
tos de se educar os alunos, as escolas de negócio encon-
tram pressões orçamentárias que não mostram sinais de
diminuição. Mas essas pressões financeiras, encontradas
em parte pelo fato de os professores terem mais alunos
em cada sala de aula, praticamente impedem o tipo de
instrução clínica vista nas escolas de Medicina ou em al-
guns programas recentes de MBA descritos anteriormen-
te. O Center for Creative Leadership limita seus progra-
mas de liderança a classes de em torno de 20 alunos.
Muitas escolas de negócio teriam de cancelar seus pro-
gramas, incluindo os executivos, se tivessem que cons-
tantemente operar com classes desse tamanho.

A segunda barreira encontrada para alterar fundamen-
talmente os programas de MBA atuais é que poucas, se
não nenhuma, das faculdades de Administração estão
particularmente bem equipadas em termos de pessoal para
adotar novos modelos de educação que relacionem ensi-
no e prática. Ao contrário de outras profissões, como
medicina, arquitetura, direito, ou mesmo as escolas de
Administração de um passado distante (e poucas atuais
que empregam métodos mais clínicos), muitos dos pro-
fessores com dedicação integral nunca praticaram a pro-
fissão ou o ofício de gestão. A escassez de professores
implica que mais escolas de negócio contratem profissio-
nais de outras áreas das Ciências Sociais, tais como Eco-
nomia, Psicologia ou Sociologia. Esses professores, que
ganham poder com a escassez, estão prontos para focar a
importância em pesquisas com bases disciplinares e pu-
blicar nas tradicionais revistas acadêmicas, ao invés de
enfatizar as preocupações administrativas. Assim, profes-
sores que foram contratados e promovidos por suas ha-
bilidades teóricas e analíticas e por sua capacidade de gerar
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e, alguns esperam, transmitir conhecimento não são tão
capazes de aplicar o conhecimento que ensinam.

Assim, como em qualquer sistema baseado em status,
não é do interesse das escolas que estão ganhando a
guerra competitiva mudar as regras do jogo que as colo-
caram no topo. Portanto, não é surpreendente que mui-
to da inovação na educação em administração e nos pro-
gramas de MBA venham ou de novas escolas ou de pro-
gramas que não estão no circuito de status dominante,
como a Case Western Reserve, ou ainda de empresas
que não estão de forma nenhuma no contexto do prestí-
gio dos MBAs. Como Podolny (1994) argumenta, o pres-
tígio é conseguido parcialmente em função do status das
empresas às quais as escolas de negócio se associam.
Logo, embora as escolas possam começar programas
educacionais inovadores, a habilidade que teriam de
competir com sucesso por status e prestígio – e lembre-
mos que esse prestígio não tem efeito real nos salários
dos alunos dos MBAs – será limitada.

Em outras palavras, temos um sistema que se auto-
reforça e que será dificilmente modificado. Quanto mais
as escolas prestigiadas atraírem os melhores estudantes,
mais eles, por sua vez, atrairão as melhores oportunida-
des de emprego e os maiores salários e, com isso, os
recrutadores de maior status. Uma vez que o status das
escolas de negócio deriva, em parte, dos feitos de seus
ex-alunos, aquelas que conseguem os melhores alunos
mantêm o prestígio. As escolas que vencem essa com-
petição, e, pela mesma razão, seus alunos, têm pouco
incentivo para inovar. Aquelas que são novas, ou que
por outras razões estão interessadas em experimentar
diferentes modelos educacionais de MBA, começam com
a desvantagem de não estarem necessariamente sendo
capazes de atrair a maioria dos candidatos ou os melho-
res alunos e, portanto, de não serem tão atraentes para
os headhunters das grandes empresas. O novo programa
de Minstzberg (Reingold, 2000) fornece insights nesse
sentido, já que, ao focar em pessoas que já trabalham
para grandes empresas, evita a competição pelos me-
lhores empregos e pelos melhores alunos.

E, finalmente, o status quo é mantido pelo aspecto do
“ter como garantido” presente na educação em adminis-
tração – o fato de que o que fazemos e como fazemos ter
se tornado verdadeiramente institucionalizado. A insti-
tucionalização de práticas e modelos existentes legitima
e isola as escolas tanto da competição quanto das mu-
danças, e até mesmo dos questionamentos sérios. “To-
dos os tratamentos das instituições enfatizam suas con-
tribuições para a estabilidade social” (Scott, 1995, p. 49).
Organizações credenciadoras, tais como a AACSB e as

várias associações profissionais disciplinares, constitu-
em o campo institucional das escolas de negócio e da
educação em administração e agem, reforçando-se mu-
tuamente, para manter o status quo. Ainda, os professo-
res das escolas de negócio estão, em sua maioria, ocu-
pados demais em seu trabalho de ensino e pesquisa para
considerar a ampliação do ambiente em que atuam. E,
mesmo quando o fazem, a habilidade que possuem para
mudar o ambiente é bastante restrita.

Conseqüentemente, a probabilidade de uma profunda
mudança ou reforma na educação contemporânea de ad-
ministração, pelo menos a praticada pelas escolas de ne-
gócio que fazem parte de universidades nos Estados Uni-
dos, parece limitada. Não antevemos o aparecimento de
forças ou atores que podem ser razoavelmente esperados
para ultrapassar a inércia derivada dos fatores discutidos
no presente artigo, nem de outros, que mantêm o mode-
lo atual de pesquisa e ensino de administração.

PARA ONDE IRÃO AS ESCOLAS DE NEGÓCIO A
PARTIR DE AGORA?

Nossa descrição das escolas de negócio, sua evolução
ao longo do tempo e os problemas que emergiram parti-
lham características com outros estudos de escolas que
enfatizaram seus elementos institucionalizados (Meyer
e Rowan, 1977). A institucionalização leva a práticas
ritualizadas que assumem a qualidade de “ter como ga-
rantido” e a pouca tentativa de conectar a racionalidade
técnica às estruturas e políticas atuais. Em particular, é
notável como o ensino da administração e as escolas de
negócio podem ser tão grandes e tão proeminentes du-
rante tanto tempo sem atrair muitas avaliações a seus
resultados. No mínimo, muitas outras pesquisas são ne-
cessárias para confirmar as diversas questões propostas
aqui, bem como outras questões que dizem respeito às
organizações e aos efeitos do currículo das escolas de
negócio, seu padrão do corpo de professores e suas prá-
ticas de pesquisa.

Os estudos sobre educação em administração nos anos
1950 (Gordon e Howell, 1959) e a conseqüente funda-
ção de suporte para “melhorar” a educação em adminis-
tração vieram para definir uma estrutura normativa do
que deveria ser o ensino de administração – baseado em
pesquisas, analítico e fundamentado na Economia e em
outras Ciências Sociais, ensinando às pessoas o conheci-
mento geral que poderia ser usado durante sua vida pro-
fissional. As melhores escolas de negócio atraíram profis-
sionais dos outros departamentos das Ciências Sociais e
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tiveram professores premiados nas próprias Ciências So-
ciais, incluindo o Prêmio Nobel de Economia.

Na rejeição implícita ou explícita dos tão falados
modelos de escola de negociação, essas escolas ganha-
ram respeito e aprovação em seus campi por estar em
conformidade com as normas e comportamentos dos
departamentos de artes e ciências. Assim como a teoria
institucional sugeriria, esse modelo envolvente de edu-
cação em administração logo assumiu uma qualidade
de acomodação que se tornou objeto de avaliação por si
mesma e é raramente, se alguma vez, confrontada com
dados a respeito de seus reais efeitos. Entretanto, algu-
mas vezes, a falta de conexão entre as práticas organiza-
cionais institucionalizadas e as atividades que esperam
ser melhoradas nos programas de administração forçam-
nos a investigar se as escolas de negócio estão realizan-
do seu trabalho de fornecer conhecimento útil e melho-
rar a carreira de seus MBAs.

Nossa revisão das evidências sugere problemas po-
tenciais. Na maioria das vezes, há claras evidências de
que o diploma de MBA, particularmente de escolas de
segunda linha, ou as notas conquistadas nos cursos de
Administração – uma medida do domínio das discipli-
nas – não estão relacionados tanto com salários quanto
com a conquista de posições mais elevadas nas organi-
zações. Esses dados sugerem, no mínimo, que o com-
ponente treinamento, ou educação em administração,
está apenas longinquamente relacionado ao mundo da
gestão empresarial. Uma desconexão similar é observa-
da quando consideramos as pesquisas acadêmicas. No-
vamente, a pouca evidência disponível sugere um efeito
modesto e uma ligação limitada entre a pesquisa em
gestão e a prática.

Mas, como essa situação é praticamente nova, por que
deveríamos de repente antecipar os problemas que po-
deriam ameaçar a ordem existente? Por diversas razões.
Primeiro, a administração tem se tornado objeto de li-
vros e discursos populares. Há algumas décadas, bio-
grafias de líderes de negócios eram raramente escritas e
estavam mais distantes ainda das listas de livros mais
vendidos. Publicações especiais, mídia e revistas
especializadas em negócios têm se proliferado. Em pou-
co tempo, os negócios, não só o mercado de ações, tor-
nou-se um esporte de espectadores nos Estados Unidos.
Assim, os negócios, a educação em Administração e, por
extensão, as escolas de negócio estão começando a ser
tratados com crescente cuidado.

Segundo, a habilidade de administrar e a gestão em
si têm sido identificadas como as principais competên-
cias requeridas para a prosperidade econômica e possi-

velmente até para o desenvolvimento econômico. Em
uma economia cada vez mais baseada no conhecimen-
to, a habilidade de adquirir e utilizar o conhecimento é
uma característica fundamental. Com a privatização de
indústrias e empresas em todo o mundo, a habilidade
de administrar eficientemente organizações de grande
porte de setores privados é condição fundamental para
o bem-estar econômico. Assim, os negócios e o ensino
em administração são cada vez mais tópicos de diálo-
gos, e as habilidades de gestão são igualmente impor-
tantes para a sociedade. Nesse ambiente, o fato de que
as escolas de negócio, aparentemente, não desempenha-
ram bem seu papel, tanto em sua missão educacional
quanto na missão das pesquisas, deixa-as mais vulnerá-
veis às críticas, aos ataques e à competição.

Sim, competição. A demanda por melhores gestores
e mais e melhores líderes e a demanda por conheci-
mento em gestão são inexoráveis, e essas demandas já
geraram numerosas alternativas de fornecedores. Mui-
tas organizações de pesquisa e ensino existem à parte
das escolas de negócio (Gaddis, 2000). Inquestiona-
velmente, é possível observar os cursos rápidos sendo
oferecidos por consultorias como alternativas às esco-
las de negócio, e as pesquisas conduzidas e publicadas
por várias empresas especializadas nesse serviço como
alternativa à pesquisa das escolas de negócio. A educa-
ção executiva é agora oferecida não somente por essas
escolas, mas também por empresas de consultoria e
diversas empresas de treinamento e educação. Em to-
dos os domínios em que operam, as escolas de negócio
encontram competidores que, em sua grande parte, não
estão jogando necessariamente de acordo com as mes-
mas regras, pois não operam dentro do mesmo am-
biente normativo e com a mesma história da maioria
das escolas (Gaddis, 2000).

Para as escolas de negócio, perder essa competição
emergente seria desnecessário e lamentável. As capaci-
tações para pesquisa e, particularmente, o pensamento
rigoroso e o campo teórico que caracterizam os acadê-
micos de Administração e suas pesquisas realmente ofe-
recem uma vantagem em relação ao empiricismo casual
e estimulador das últimas modas que caracterizam mui-
tas, embora nem todas, pesquisas que vêm de fontes não
acadêmicas. E, ainda, o corpo docente das escolas de
negócio passou anos desenvolvendo o ofício de prepa-
rar e entregar materiais educacionais que são pronta-
mente acessíveis e soam intelectuais. Não há razão, em
um mundo em busca de conhecimento e treinamento,
para que as escolas de negócio não possam ser bem-
sucedidas em ambos.
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Para isso, tudo que é requerido é que elas se modelem
mais proximamente às outras escolas profissionais e me-
nos às artes e aos departamentos de ciências. Isso implica
que as pesquisas sejam focadas nos fenômenos e nos
problemas relevantes e que o currículo construído seja
avaliado, em parte, por quão bem ele realmente prepara
os alunos para serem eficazes na prática da profissão. No
mínimo, isso requereria análises sistemáticas dos produ-
tos das escolas de negócio e mais atenção ao ambiente
competitivo. Se as escolas de negócio não mudarem nes-
se sentido, as instituições competidoras podem se tornar
grandes e crescentes ameaças à continuidade de sua
prosperidade, se não à sua própria existência.

Texto traduzido por Tatiana Tinoco.
Artigo convidado. Aprovado em 15/01/2003.
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