
QUALIDADE
INTERNACIONAL
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 Uni-
versidad Torcuato di Tella (UTDT), 15°
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 Negó-
cios Latino-Americanas: contribuir com o
melhoramento contínuo da formação dos
executivos da região, para potencializar
a gestão empresarial. Desde 1996, este
estudo tem acompanhado, compartilha-
do 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 metodo-
logia. 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
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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 rea-
lização de alianças até o acesso a redes
acadêmicas de nível mundial. Estes be-
nefícios 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

y Dirección de Empresas (Egade) do Tec
de Monterrey e o Instituto Tecnológico
Autônomo 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 produ-

Uma das experiências de internaciona-
lização mais interessantes desenvolvidas
neste sentido é a do MBA for the Américas,
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 Uni-
versidade de Tulane, em Nova Orleans,
EUA. Esta aliança tem permitido à uni-
versidade 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

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

tividade 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 esco-
las 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.

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
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por professores, um dos recursos mais
escassos das universidades.

A 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 vaivéns econômicos e cambiais da
região. Sem dúvida, a chegada destes
competidores agrega uma interessante
cota de concorrência aos mercados lati-
no-americanos de educação de negócios
e obriga as escolas locais a ser mais
agressivas.

Agora, quando se trata de interna-
cionalização, 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 12°, 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. E 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

tram na geração de conhecimento, algo
no qual as escolas dos EUA ou Europa
inclusive mostram posicionamentos es-
pecíficos 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.

trições 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

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, inevita-
velmente, 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 mos-

Sem constituir um ranking, a pesquisa
mostra com nitidez o surgimento e
desenvolvimento de alguns focos bas-
tante 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 espe-
cializações 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, res-

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 que-
rem 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
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negócios latino-americana.

Fonte: América Economia, n. 305-306, p. 52-57, 16-29 ago. 2005.




