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As escolas latino-americanas progridem e seguem buscando competitividade além das fronteiras 
nacionais  
 
Em 11 de outubro passado, Manuel Sdbar, diretor do MBA da argentina Universidad Torcuato di 
Tella (UTDT), 15º lugar do Ranking, recebeu uma surpresa. Esse dia, Finn Kydland, um dos 
professores da universidade obteve o Prêmio Nobel de Economia 2004. Na verdade, nessa época 
Kydland era professor visitante, passando, posteriormente, à categoria de professor honorário. O 
que Sdbar conta com certo orgulho — e que, com certa humildade, considera um golpe de sorte 
-— é uma das chaves de se fazer rankings que promovam parâmetros de qualidade internacional: 
fomentar a competitividade além das fronteiras nacionais.  
 
Em seus dez anos de existência, este tem sido um dos objetivos primordiais do Ranking das 
Melhores Escolas de Negócios Latino-Americanas: contribuir com o melhoramento contínuo da 
formação dos executivos da região, para potencializar a gestão empresarial. Desde 1996, este 
estudo tem acompanhado, compartilhado e incentivado os diversos processos de 
internacionalização da educação de negócios latino-americana, constatando nas escolas um claro 
progresso em todas as áreas da metodologia do ranking. No entanto, ainda há muito caminho 
pela frente e a brecha do capital humano, inclusive, tem aumentado com relação a outras 
economias emergentes. 
 
Há algum tempo, o diretor de uma prestigiada escola de negócios latino-americana defendia a 
idéia de que a região ainda não tinha o índice de MBA per capita que ostentam as economias 
desenvolvidas. A verdade, mais que quantidade, trata-se de qualidade e, mais ainda, de qualidade 
internacional, que é o que enfocam o ranking e sua metodologia. De acordo com nossa avaliação, 
pelo terceiro ano consecutivo o Incae é a melhor escola de negócios da América Latina. A 
instituição costa-riquenha exibe solidez nas quatro áreas de avaliação: qualidade acadêmica da 
equipe de professores, criação de conhecimento, qualidade e inserção internacional, além de 
poder de marca.  
 
CONCORRÊNCIA INTENSA   
 
A história do Incae é a de uma escola que, surgindo de economias sem um alto grau de 
internacionalização, soube entender rapidamente que seu destino não estava nas fronteiras da 
Nicarágua, sua primeira locação, nem em seu campus de Alajuelas, perto de San José. Assim, tem 
marcado presença e oferecido seus programas de mestrado e educação executiva em diversos 
mercados latino-americanos, especialmente na América Central e do Sul. O desenvolvimento 
desta escola também reflete com clareza os benefícios da internacionalização que começam a 
chegar a essas instituições: desde a realização de alianças até o acesso a redes acadêmicas de 
nível mundial. Estes benefícios também são compartilhados com os países e executivos 
destinatários dos programas, que nem sempre têm acesso à melhor educação. 
 
Em menor escala, mas inclusive com uma maior necessidade de transferir suas fronteiras, há 
duas escolas de negócios chilenas: a da Universidad Católica, em segundo lugar, e a da 
Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), em terceiro. O tamanho de seu mercado de origem e a intensa 
concorrência não lhes deixam outra alternativa que conquistar mercados na região. A Católica, por 
exemplo, já tem MBAs na Guatemala, El Salvador e Equador. A UAI, por sua parte, oferece 
programas no Peru, em conjunto com o Incae, e se prepara para chegar a Miami. Lá, competirá 
diretamente com escolas como a Kellogg e outras universidades locais, um desafio e tanto. 
 
Empatadas em quarto lugar estão a Escuela de Graduados en Administración y Dirección de 
Empresas (Egade) do Tec de Monterrey e o Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). 
Para a primeira, esta posição representa um sinal de alerta de que seu número de doutorados — 



entre os maiores da região — necessariamente deve ser traduzido em maior criação de 
conhecimento e publicações de qualidade internacional. No caso do ITAM e embora esta escola 
não mostre níveis de internacionalização destacáveis, é um prêmio ao esforço de uma das 
instituições da região que mais produz papers nas áreas de conhecimento vinculadas à gestão 
empresarial.  
 
CONSÓRCIO 
A internacionalização da oferta das escolas de negócios latino-americanas pode ser positiva, mas 
não está isenta de custos. A grande pergunta para estas escolas é até que ponto pode aumentar 
sua escala em programas sem sacrificar sua produtividade em pesquisa, o que finalmente 
repercute na qualidade de sua oferta. Ou, como interpreta o diretor de uma importante escola de 
negócios chilena, como evitar "colocar água na sopa". As alianças internacionais com instituições 
latino-americanas ou inclusive com escolas dos EUA ou Europa podem ser uma interessante 
alternativa para diminuir riscos, maximizar recursos e além disso, alinhar padrões de qualidade 
em docência e produção de conhecimento.  
  
Uma das experiências de internacionalização mais interessantes desenvolvidas neste sentido é a 
do MBA for the Americas, realizado em conjunto entre a Escola de Graduados da Faculdade de 
Economia e Administração da Universidade do Chile e o Freeman School of Business da 
Universidade de Tulane, em Nova Orleans, EUA. Esta aliança tem permitido à universidade chilena 
não só internacionalizar sua oferta, mas também trabalhar em conjunto com professores de 
excelente nível. Inclusive já estão pensando em exportar o programa a outros mercados, desta 
vez com um consórcio de escolas latino-americanas e a Freeman, é claro. "Diferentemente de 
outras escolas, não queremos trazer os estudantes ao Chile, mas sim ir aonde o cliente está", diz 
Carlos Maquieira, diretor da Escola de Pós-Graduação dessa universidade. 
 
O único cuidado que as escolas que formam alianças deveriam ter é talvez não aceitar subsídios 
demais das instituições estrangeiras. Devido às restrições de capital humano da região, o 
desenvolvimento institucional continua sendo uma das chaves para gerar instituições sólidas e 
que entreguem uma oferta de qualidade, algo em que nossa metodologia enfoca fortemente. 
Avaliam-se instituições, não programas ou, dito de maneira simples: considera-se que as escolas 
não dependam muito de um grupo reduzido de pessoas, em um mercado que compete duramente 
por professores, um dos recursos mais escassos das universidades. 
 
Internacionalização da educação de negócios latino-americana também tem significado a chegada 
de escolas de fora da região, que têm começado a oferecer seus programas em alguns países. Por 
exemplo, a Thunderbird, do Arizona, nos EUA, oferece o Global MBA for Latin American Managers 
na Bolívia, em El Salvador, no Peru e no México, por meio de um sistema de educação à distância 
e por satélite. Outra norte-americana, Katz Graduate School of Business, da Universidade de 
Pittsburgh, também tem um MBA Executivo em São Paulo. Para essas escolas, que têm uma 
maior carga de custos em professores, não é fácil manter-se competitivas em meio aos vaivens 
econômicos e cambiais da região. Sem dúvida, a chegada destes competidores agrega uma 
interessante cota de concorrência aos mercados latino-americanos de educação de negócios e 
obriga as escolas locais a ser mais agressivas.  
 
Agora, quando se trata de internacionalização, o mérito é ainda maior se se faz a partir de 
mercados submetidos a conflitos de uma complexidade que supera a abertura de qualquer 
europeu ou norte-americano, por mais aventureiro que possa ser. Este é o caso da venezuelana 
IESA, no lugar 12º, e da colombiana Universidad de Los Andes, na posição 13ª do ranking. Ambas 
se integraram com sucesso em diversas redes de cooperação regional e internacionais, 
conseguindo, de quebra, credenciais prestigiosas como a norte-americana AACSB e a européia 
EQUIS, respectivamente. E isto apesar da violência local e inclusive da mesmíssima revolução 
bolivariana do presidente Chávez. É importante recordar que a instabilidade política e econômica 
normalmente termina em drenagem de cérebros e de talento, ainda mais dos estrangeiros. 
 



MASSIFICAÇÃO 
A maior exposição das escolas de negócios latino-americanas também significará assumir maiores 
responsabilidades na área acadêmica. E o contexto das escolas de negócios globais está mudando 
cada vez mais rapidamente. A massificação dos MBA em nível mundial e uma menor demanda por 
estas pós-graduações está fazendo com que as instituições comecem a buscar novas formas para 
diferenciar-se de seus competidores. A este nível já não apenas se trata de ser instituições 
sólidas, com qualidade de classe mundial em docência e pesquisa. Muitas escolas estão iniciando 
uma interessante procura e experimentação de novos modelos, metodologias, conteúdos e 
enfoques que permitan desenvolver uma educação de negócios que forme executivos mais 
efetivos e úteis para as empresas.  
 
O ponto é que as escolas de negócios da América Latina estão preparadas para manter o ritmo e a 
velocidade da globalização das escolas de negócios de outras regiões do planeta, em um mundo 
no qual as empresas cada vez necessitam mais soluções de caráter internacional ou, pelo menos 
regional. Para realmente ter impacto, provavelmente não basta ser um concorrente local. 
Necessita-se pelo menos ter alcance regional. Nestas circunstâncias e dadas as restrições das 
escolas de negócios da região, inevitavelmente, de forma voluntária ou como resultado das 
necessidades que o mercado impõe, as escolas terão de se especializar em alguma área. Este tem 
sido um dos aspectos mais deficitários das escolas, especialmente pela debilidade que mostram 
na geração de conhecimento, algo no qual as escolas dos EUA ou Europa inclusive mostram 
posicionamentos específicos em disciplinas como finanças, marketing, tecnologia, 
empreendedorismo ou operações e logística, para mencionar algumas.  
 
ESPECIALIZAÇÃO   
 
Mas na região esta situação está mudando. Este ano realizamos o primeiro exercício de análise 
para identificar potenciais áreas de especialização nas escolas e o resultado foi extremamente 
interessante. Sem constituir um ranking, a pesquisa mostra com nitidez o surgimento e 
desenvolvimento de alguns focos bastante claros, os quais se podem apreciar no diagrama. Para 
isto, se agregou no questionário tradicional que enviamos às escolas uma seção sobre as 
especialidades dos professores, a pesquisa, centros de estudo e mestrados especializados nestas 
áreas do conhecimento. 
 
O objetivo final de medir as especializações das escolas de negócios é incentivar o 
desenvolvimento de uma indústria mais profunda e segmentada, com consistência em sua oferta, 
mas também eficiente na utilização de seus recursos. Por sua própria história, restrições ou como 
parte de uma estratégia deliberada, cada escola será livre para se especializar nas áreas que 
pareçam mais pertinentes ou para competir como um jogador generalista. No entanto, a norma 
indica que não se pode ser bom em tudo. Para os interessados em fazer um MBA ou outros 
cursos, o interessante é que poderão escolher as melhores dentro de cada área, ou entre as 
melhores em geral, um foco específico de conhecimento em que desejem aprofundar.  
 
E isto é só o princípio. A especialização, a flexibilidade e uma maior aproximação das 
necessidades das empresas já são regras fundamentais para competir na arena global da 
educação de negócios e das quais as escolas da região não podem estar isentas se algum dia 
querem ser jogadores de peso no mundo. O interessante é que o detonador destas mudanças e as 
que virão foi o processo de internacionalização pelo qual as escolas latino-americanas começaram 
há um bom tempo e que o ranking tem promovido constantemente. A mesma eficiência 
econômica que para um país vem do livre comércio, pode ser extrapolada à construção de capital 
humano por meio da internacionalização da educação de negócios latino-americana. 
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 1  1  INCAE 
  Costa Rica / 
Nicarágua  

 2  2 

 

Pontificia Universidad Católica de Chile 

 

 Chile 

3  4 

 

Universidad Adolfo Ibáñez 

 

 Chile 

 4  3 Egade 
Tec de Monterrey, Campus Monterrey 

 México 

 4  5 ITAM 
Instituto Tecnológico Autónomo de México 

 México 

 6  8 Universidad de Chile 
Escuela de Postgrado Economía y Negocios 

 Chile 

 7  8 
 IAE 
Escuela de Dirección y Negocios 
Universidad Austral 

Argentina 

 8  7 Universidad de Chile 
Ingeniería Industrial 

Chile 

 9  9 

 

Coppead - UFRJ 

 

 Brasil 

10 10 Fundação Instituto de Administração 
Universidade de São Paulo Brasil 

11 12 
Tec de Monterrey 
Campus Ciudad de México e  
Universidade de Texas em Austin 

México 

12 15 

 

Iesa 

 

Venezuela 

13 15 

Universidad de los Andes 
Administração 

 

Colômbia 



14 14 

 

Fundação Dom Cabral 

 

Brasil 

15 13 

 

Universidad Torcuato di Tella 

 

Argentina 
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 16  16  Ibmec   Brasil 

 17  17 Esan   Peru 

18  19  Universidad de Desarrollo  Chile 

 19  20 

 

Universidad Anáhuac del Sur 

 

 México 

 20  18 PUC-Rio 
Pontificia Universidade Catôlica  Brasil 

 21  24 

 

Universidad del Cema 

 

 Argentina 

 22  22 

 

Universidad Alberto Hurtado 

 

 Chile 

 23  23 
Centrum 
Pontificia Universidad Católica del Perú Peru 

 24  21 

 

Business School São Paulo 

 
 
 
 
 

 Brasil 



25 25 

 

Universidad ORT 

 

Uruguai 

26 27 

 

Universidad Técnica Federico Santa María 

 

Chile 

27 26 

 

Universidad Anáhuac Poniente 

 

México 

28 29 

 

Universidad del Pacífico 

 

Peru 

29 28 

 

Universidad de las Américas Puebla 

 

México 

30 33 PAD 
Esuela de Dirección de la Universidad de Piura 

Peru 
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 31  30  Universidad de Belgrano   Argentina 

 32  31 

 

Universidad San Ignacio de Loyola 

 

 Peru 

33 32  Universidad de Santiago de Chile Chile 

 34  34 

 

IEDE 

 
 
 

 Chile 



 35  35 

 

Universidad Americana 

 

Paraguai 
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 1  2 Wharton School 
University of Pennsylvania   EUA  

 2  3 Stanford Graduate School of Business 
Stanford University  

 EUA 

 3  1 

 

MIT Sloan School of Management 

 

 EUA 

 4  3  Harvard Business School 
Harvard University 

 EUA 

 5  5  INSEAD  França 

 6  6 Kellogg School of Business 
Northwestern University  

 EUA 

 7  7 Columbia Business School  
Columbia University 

 EUA 

 8  8 

 

London Business School 

 

 Inglaterra 

 9  9 Chicago GSB 
University of Chicago  EUA 

10 15 

 

Institute for Management Development (IMD) 

 

Suiça 

11 11 

Stern School of Business 
New York University 

 

 

EUA 



12 12 

 

IESE Business School 

 

Espanha 

13 10 
Fuqua School of Business 
Duke University 

EUA 

14 13 Haas School of Business 
University of California, Berkeley 

EUA 

15 14 McCombs School of Business 
University of Texas at Austin EUA 
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 16  16 
Anderson School of Management  
UCLA EUA 

 17  18 Tuck School of Business 
Dartmouth University 

EUA 

 18  17 Darden Graduate School of Business Administration  
University of Virginia 

EUA 

 19  19 

 

Instituto de Empresa 

 

 Espanha 

 20  20 Ross School of Business 
University of Michigan 

EUA 

 21  25 Tepper Business School 
Carnegie Mellon 

 EUA 

 22  21  Rotman School of Management 
University of Toronto Canadá 

 23  22 Kenan-Flagler Business School 
University of North Carolina at Chapel Hill EUA 

 24  23 
Yale School of Management 
Yale University 

EUA 

25 24 Johnson Graduate School of Management 
Cornell University 

EUA 

26 27 

 

HEC School of Management 

 
 

França 



27 26 
 

Esade Business School 
Espanha 

28 28 
Ivey School of Business 
University of Western Ontario 

Canadá 

29 30 

 

Rotterdam School of Management 

 

Holanda 

30 29 

 

Babson College 
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 31  33 Goizueta Business School 
Emory University   

  EUA  

 32  31 Freeman School of Business 
Tulane University 

 EUA 

 33  32  McGill Management 
University of McGill 

 Canadá 

 34  35 
Saïd Business School 
University of Oxford  Inglaterra 

 35  39 Judge Institute of Management 
Cambridge University 

 EUA 

 36  37 Cranfield School of Management 
Cranfield University 

 Inglaterra 

 37  34 Olin School of Business 
Washington University in St. Louis  

 EUA 

 38  38 McDonough School of Business 
Georgetown University  EUA 

 39  40 

 

SDA Bocconi 

 

 Itália 

40 - Marshall School of Business 
University of Southern California EUA 

41 43 Simon Graduate School of Business  
University of Rochester 

EUA 



42 - Krannert School of Management 
Purdue University 

EUA 

43 36 Thunderbird 
The Garvin School of International Management EUA 

44 42 
Kelley School of Business 
Indiana University EUA 

45 45 
Babcock Graduate School of Management 
Wake Forest University 

EUA 
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 46  46 
 Owen Graduate School of Management 
Vanderbilt University   EUA  

 47  48 Warwick Business School 
University of Warwick 

 Inglaterra 

 48  47 Manchester Business School 
University of Manchester 

 Inglaterra 

 49  50  Katz Graduate School of Business 
University of Pittsburg 

 EUA 

 50  - 

 

Boston University School of Management 

 

 EUA 

 51  49 Weatherhead School of Management 
Case Western Reserve University  EUA 

 52  53 

 

University of Miami School of Business 

 

 EUA 

 53  - 

 

University of Bath School of Management 

 

Inglaterra 

54 51 

 

HHL-Leipzig Graduate School of Management 

 

Alemanha 

55  52 The Chapman Graduate School of Business 
Florida International University  EUA 

 



Como é feito o Ranking 
 
O Ranking das Melhores Escolas de Negócios da AméricaEconomia avalia a qualidade acadêmica 
dos vários programas de MBA ministrados na América Latina, bem como se essa qualidade se 
traduz na criação de conhecimento. 
 
A amostra de escolas que participam do Ranking é de âmbito regional, e podem participar dela 
aquelas que oferecem programas em período integral ou parcial, inclusive as que desenvolvem 
ambos os formatos. O Ranking não avalia as Escolas de Negócios em sua totalidade, mas apenas 
os recursos acadêmicos que efetivamente se incorporam à realização dos programas de MBA, sem 
separá-los por formato. 
 
Não há cotas de escolas por país, já que o critério básico para fazer parte do Ranking é a 
excelência dos programas. Portanto, é possível que alguns países não estejam representados. 
Inclusive alguns países podem aparecer com um número maior de escolas de negócios que lhes 
corresponderia, caso fosse feita uma atribuição proporcional de programas, de acordo com sua 
população ou seu PIB. 
 
Em cada área de análise e em seus respectivos parâmetros, a avaliação é realizada a partir dos 
dados proporcionados pelas escolas, por meio de um questionário ad-hoc, elaborado por 
AméricaEconomia Intelligence (AEI), que procura sistematizar informações relevantes a respeito 
dos diversos âmbitos da Escola de Negócios e seus programas MBA. Toda essa informação é 
corroborada com as informações públicas das escolas e, caso seja necessário, são feitos contatos 
para checagem. AEI reserva-se ao direito de não considerar as informações de verificação 
insuficiente. 
 
Dentro do processo de avaliação, incluem-se visitas, por parte da equipe de AEI, às Escolas de 
Negócios, com a finalidade de constatar em campo as mudanças e as inovações de maior 
relevância. 
 
Composição das áreas de análise: Como se vê no diagrama, a elaboração do Ranking requer o 
estudo de múltiplas variáveis que compõem as quatro grandes áreas de análise: qualidade 
acadêmica, criação de conhecimento, qualidade e inserção internacional e poder de marca. 
 
As melhores Escolas de Negócios são aquelas que destacam em cada uma das variáveis de 
estudo. Não basta, por exemplo, contar com uma alta percentagem de professores de período 
integral ou Ph.D., e não acompanhá-la com uma produtividade condinzente em publicações de 
qualidade internacional. 
 
Qualidade acadêmica: A qualidade acadêmica dos programas de MBA é analisada em duas 
dimensões: 1) professores em período integral (percentual em relação ao total de professores), 2) 
análise do corpo docente (segundo o grau acadêmico: Ph.D., MBA e M.Sc, nos Estados Unidos, 
Canadá e Europa; e doutorados locais no caso das escolas no Brasil e no México, reconhecendo a 
massa crítica e a qualidade desses graus acadêmicos nesses países). 
 
Ao medir o percentual de professores em período integral, obtém-se uma medida do peso da 
atividade acadêmica desenvolvida pelo grupo de professores em seu conjunto, como aporte 
essencial à formação dos estudantes. A tendência dos diversos MBAs é ter professores de 
dedicação integral, mas com um tempo comedido reservado para a assessoria e participação no 
Conselho de Administração de empresas. O pressuposto por trás disso é a importância de 
complementar o mundo acadêmico com o de negócios. 
 
A composição do corpo de professores, de acordo com o percentual e a massa crítica de Ph.D. é 
um bom proxy do compromisso da Escola de Negócios na formação de seu capital humano. 
 



Criação de conhecimento: Uma boa massa de Ph.D. deve estar necessariamente correlacionada 
em alguma medida com os níveis de produtividade tanto em pesquisa como em publicações de 
management. 
 
Esta análise foi estruturada em quatro parâmetros: 1) Número de papers de qualidade 
internacional, medido por meio das publicações dos atuais professores do MBA, nos últimos três 
anos. Para isso, toma-se como referência o web of science do Institute for Scientific Information 
(ISI). Esta é a base de dados acadêmica de maior prestígio no mundo. 2) Número de livros 
publicados pelo corpo de docentes em exercício dos programas MBA, nos últimos três anos. 3) 
Quantidade e qualidade da pesquisa aplicada, para as quais se consideram os casos de negócios 
desenvolvidos pelos professores da instituição; também se avaliou a atribuição de fundos 
concursáveis de projetos e pesquisas relacionadas com as áreas de conhecimento dos 
acadêmicos. 4) Compromisso institucional com a inovação, avaliado de acordo com a existência 
de centros de pesquisa e seu trabalho, e veículos de difusão de qualidade e continuidade. 
 
Qualidade e inserção internacional: A qualidade e a inserção internacional é medida por meio das 
relações internacionais da Escola de Negócios. Os parâmetros considerados para este item 
incluem as afiliações internacionais das escolas e a possibilidade de dupla titulação. Assim 
mesmo, inclui-se a porcentagem de alunos estrangeiros e nexos estratégicos relevantes com 
outras escolas. 
 
Poder de marca: A análise do poder de marca procura avaliar o impacto do programa no mercado 
local e regional, por meio da visão de executivos da região (ver metodologia da pesquisa a seguir) 
sobre a oferta dos programas MBA; o olhar de especialistas em educação de negócios e uma 
pesquisa sobre os diversos mercados. 
 
Metodologia da Pesquisa de Executivos: Elaborada por AEI e aplicada pela internet (por e-mail) 
entre a comunidade de leitores de AméricaEconomia na região. Obteve-se um total de 1.467 
respostas (com margem de erro de 2,5% em um intervalo de confiança de 95%). O trabalho em 
campo foi realizado entre 6 e 15 de junho de 2005. Os resultados são expressados em 
percentuais. 
 
Notas do Ranking Latino-americano 
 
1. Professores da Escola de Negócios que ministram aulas nos programas MBA. Os professores 
visitantes não fazem parte do corpo docente do MBA. 
2. Para programas brasileiros e mexicanos. 
3. Número de papers publicados em journals ISI (Institute for Scientific Information) durante os 
últimos três anos. Só são considerados os papers das áreas de conhecimento relacionadas com a 
gestão empresarial e escritos por professores que efetivamente ministram cursos nos programas 
MBA. Informação auditada por AEI. 
4. Número de livros publicados pelo corpo docente em exercício nos programas MBA. Informação 
auditada por AEI. 
5. Avalia o nível de desenvolvimento de casos próprios, considerando sua qualidade e quantidade. 
Também analisa a atribuição de fundos concursáveis de projetos e pesquisas relacionados com a 
área de administração e negócios. 
6. Para avaliar o compromisso com a inovação considera-se a existência de centros de pesquisa e 
seu trabalho, veículos de difusão e o desenvolvimento de tecnologias (por exemplo, jogos e 
simulações de negócios). 
7. Com universidades do Canadá, da Europa ou dos Estados Unidos. 
8. Segundo resultados da pesquisa entre executivos latino-americanos e a avaliação qualitativa 
sobre o impacto dos programas no mercado local e regional. 
9. Para efeitos desta avaliação, só são consideradas as publicações de professores locais. 
10. Corresponde ao programa conjunto com Tulane. 
11. Aacsb: título da Tulane nos EUA. 



12. Corresponde ao programa conjunto com a Universidade do Texas - Austin. 
13. Aacsb: título da Texas-Austin nos EUA. 
14. Inclui dados de International MBA, que é realizado em Santiago do Chile, Londres e Madri. 
 
AACSB: The Association to Advance Collegiate Schools of Business 
SACS: Southern Association of Colleges and Schools 
AMBA: Association of MBA 
EQUIS: European Quality Improvement System 
 
PODER DE MARCA: 
E: Excelente  
MB: Muito Bom  
B: Bom 
A: Aceitável  
D: Débil  
Em: Emergente 
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