






Anúncio



RANKING MB As GLOBAIS
O RANKING DOS Melhores MBAs Globais
para Latino-americanos procura servir de guia
sobre os programas que agregam mais valor
para os executivos da região. Para isso, são
medidos os benefícios potenciais de estudar
em uma destas pós-graduações nessas
instituições. As escolas foram selecionadas
em uma amostra de 75 instituições que,
seja pela sua qualidade geral e/ou seu foco
global, foram julgadas interessantes.

O passo seguinte foi o desenvolvimento
de um questionário ad-hoc para obter infor-
mação sobre cada MBA. Além de coletar
dados essenciais sobre as características
de cada programa, este questionário identi-
fica as principais variáveis que intervém no
momento de ranquear as escolas. Todas
essas variáveis têm o mesmo peso dentro
da avaliação:
Excelência na seleção dos melhores can-
didatos: medida por meio da pontuação
média GMAT da última turma que ingressou
no programa Full Time e também com base
no nível de seletividade (% de candidatos
aceitos no programa).

Relação da escola com a América Latina:
expressa nos esforços para fortalecer e
ampliar seus vínculos com a região (poder
de rede).
Inovação curricular: medida pela incorporação
de novos conteúdos, estrutura do programa
de estudos e metodologias de ensino.
Internacionalização: nível de participação
de alunos estrangeiros no programa Full
Time.

Para medir o prestígio de cada escola e
obter os fatores determinantes desta, foram
convidados a participar de uma pesquisa
online os decanos e professores de Escolas
de Negócios da América Latina, Estados
Unidos, Canadá e Europa. Obteve-se um
total de 361 respostas durante o mês de
junho de 2005.

Igualmente aos anos anteriores, foi tes-
tada a validade destes parâmetros. Também
foram exploradas as variáveis acadêmicas
dos programas, que explicavam as preferên-
cias dos professores, para assim obter um
método mais objetivo de hierarquização. Foi
estabelecido que os programas mais pres-

Maior pontuação no GMAT e menor % de imagem

de prestígio (segundo professores)

tigiados no mercado, e aqueles preferidos
pelos professores, continuam sendo os que
selecionam seus alunos mais duramente
[maior pontuação no teste GMAT].

VALUE FOR MONEY LATINO-AMERICANO
Embora não se tenha ranqueado os MBAs por
esse critério, para uma melhor comparação
a respeito dos benefícios e custos relativos,
incluímos um gráfico que relaciona esses
parâmetros (ver pag. 79). Este mostra o GMAT
médio, somado ao prestígio da escola na
região, em razão do custo total do programa
e do custo de vida. Com cada variável em
base 100, o indicador é o seguinte:

GMAT médio + Prestígio regional
Custo total MBA + Custo de vida
Este indicador corresponde ao valor obtido

em qualidade acadêmica e prestígio, por
pagar um determinado preço e custo de vida
(custo de mudança). Embora esta equação
não incorpora o custo de oportunidade e o
salário potencial, esta é uma forma de isolar
o valor relativo do programa, sem assumir
nenhuma mobilidade internacional de trabalho
em particular. Se desejar completar a aná-
lise supondo benefícios potenciais nesses
mercados, a informação sobre salários está
disponível no Ranking.

NOTAS DO RANKING GLOBAL
1. Avaliação de programas Full Time, anos 2004

e/ou 2005.
2. Corresponde à porcentagem de postulantes que

são aceitos nos diversos programas.
3. Avalia a conexão com a região para a produção

de conhecimento e alianças estratégicas.
4. Inovação em conteúdos e estrutura curricular.

Desde Alta (evidente preocupação por conteúdo e
trabalho na estructura de um currículo inovador)
até Baixa.

5. Imagem das escolas de negócios entre professores
da América Latina, EUA, Europa e Canadá. Calcu-
lado com base em respostas múltiplas sobre os
dez melhores MBAs para latino-americanos.

6. Corresponde ao número de alunos da última
geração a ingressar no programa Full Time.

7. Custos aproximados do programa completo.
8. Custo aproximado de alojamento, seguros, livros

e comida na cidade da escola.
9. Salário médio anual da última promoção. Não

inclui bônus nem compensações.
1-1 Dados obtidos através da página da escola na

internet, complementados com informação da
BusinessWeek 2004.

N,D.: Não disponível.

Fonte: América Economia, n. 305-306, p. 76-79, p. 82, 16-29 ago. 2005.




