
ESCOLAS DE NEGÓCIOS / INTRODUÇÃO

INCAE, A
PEQUENA NOTÁVEL

IVÁN COLODRO

LA SE VÃO QUATRO anos. A Incae, a
escola de negócios centro-americana com
base em San José, lidera pela quarta vez
consecutiva o ranking da AméricaEco-
nomia das Melhores Escolas para Fazer
Negócios na América Latina. O centro
acadêmico fundado em 1964 como uma
iniciativa compartilhada entre a comunida-
de empresarial do istmo e seus governos,
e com a colaboração da Universidade de
Harvard, conseguiu se manter na dian-
teira, apesar da cada vez mais intensa
concorrência entre as escolas.

Para isso, tem sido fundamental o
investimento constante realizado na
qualificação: apesar de ter um corpo
docente pequeno, é de longe a escola
que possui a maior quantidade de pro-
fessores de jornada completa com Ph.D.
nas 40 universidades de mais alto nível
do mundo.

Para conquistá-lo, usaram uma fórmula
muito simples. "Pagamos salários com-
petitivos em relação às escolas globais,
oferecemos tempo para pesquisas e
eliminamos o conhecimento de espa-
nhol como requisito para incorporação
na equipe", diz Esteban Brenes, diretor
dos mestrados do Incae em San José até



junho deste ano, agora substituído por
Arturo Condo. A parte salarial é a mais
fácil de compreender: um professor
com doutorado ganha cerca de US$ 100
mil ao ano, com variações dependendo
dos impostos do país e a especialidade
(os especialistas em finanças ganham
mais que os de recursos humanos, por
exemplo).

Oferecer tempo para pesquisa significou
também uma fonte das vantagens mais
sustentáveis do Incae. Para isso, delega aos
professores uma média de 125 horas de
aulas ao ano, enquanto a média em geral
é de 140 a 150 horas. E os professores
que chegam logo depois de terminar seu
doutorado só recebem 100 horas de aulas,
para que tenham mais tempo livre para
pesquisar e escrever trabalhos acadêmicos.
Não se esquecem de que as publicações
são parte importante da avaliação anual
feita aos professores, e estes devem apre-
sentar resultados do tempo dedicado às
pesquisas. "Como não temos professores
vitalícios, precisamos estar constantemente
lapidando", diz Brenes.

Essa política transformou o corpo

docente do Incae num dos mais prolíficos
em termos de publicações acadêmicas
de nível internacional, um dos principais
componentes da dimensão criação de
conhecimento.

Isso, juntamente à sua boa política de
inserção internacional e excelente poder
de marca, permitiu ao Incae repetir o
primeiro lugar em nosso ranking.

Mas, se no primeiro lugar não houve
movimento, no segundo lugar as coisas
foram diferentes, já que a posição foi
conquistada pelo Instituto Tecnológi-
co Autônomo de México, o Itam. A
emergente escola com base na Cidade
do México se transformou em um dos
maiores estabelecimentos acadêmicos
e de mais alta qualidade da América
Latina, no qual cerca de 90% de seus
124 professores contam com Ph.D. de
alguma universidade dos EUA ou da
Europa. E de longe a escola com mais
publicações acadêmicas de nível ISI da
América Latina na área de negócios.

No entanto, mesmo tendo uma boa

política de inserção internacional, o Itam
carece de uma forte rede de contatos e
seu poder de marca, segundo estudos
realizados pela AméricaEconomia In-
telligence, ainda está atrás do da Egade,
escola de negócios do Tecnológico de
Monterrey e do Ipade no México, além de
várias outras escolas em nível regional.
Uma tarefa pendente que requer tempo
para melhorar.

O terceiro lugar obtido pela Fundação
Getúlio Vargas - Eaesp (FGV-EAESP),
de São Paulo, não deveria surpreender a
ninguém. O enorme prédio da Fundação,
localizado no bairro paulistano de Bela
Vista, alberga a maior escola de negócios
da região e a mais importante de um
país que reúne cerca de l ,2 mil escolas
de negócios diferentes. Para obter seus
dados, a AméricaEconomia Intelligence
teve de recorrer a fontes públicas e a
um processo posterior de verificação do
quala escola não participou (ver metodo-
logia na página 40). Não obstante, seu
extenso e capacitado plantei, bem como
o compromisso cada vez maior com a
criação de conhecimento, levaram a
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escola dirigida por Fernando Meirelles
ao terceiro lugar do ranking.

Um pouco mais atrás estão as universi-
dades chilenas Adolfo Ibáñez e a escola de
Administração da Universidade Católica do
Chile. Esta última, que há alguns anos se
mantém próxima do primeiro lugar, nesta
edição do ranking registrou um relativo

estancamento nas variáveis de produção
de conhecimento, como a publicação de
pesquisa e a pesquisa aplicada, que a fez
cair algumas posições.

Estes são alguns dos grandes movi-
mentos protagonizados pelos primeiros
lugares de nosso ranking anual, cuja
metodologia mantém as mesmas cinco
dimensões das edições anteriores: quali-
dade acadêmica do corpo de professores,
criação de conhecimento, compromisso
institucional com a inovação, inserção
internacional e poder de marca e de
redes de contato.

A concorrência entre as escolas da
região é mais forte na contratação de
acadêmicos com Ph.D. Isso não só im-
plica um importante desembolso para as
escolas em forma de salários mais altos
para seus professores, como também é
um custo organizacional: a chegada de
novos talentos implica necessariamente
a partida de outros professores menos
qualificados. A grande dor de cabeça é
que em muitos casos se trata dos pro-
fessores que começaram projetos há dez
anos ou mais, e que já formam parte do
inventário da escola. Muitos dedicaram
grande parte de sua vida profissional aos
respectivos projetos educativos. Lançá-
los para fora dos limites da escola gera
pequenas crises institucionais que muitos
diretores resistem a enfrentar. É uma dor
do crescimento que algumas escolas

estão tentando amenizar desenvolvendo
seus próprios programas de doutorado
em Administração, que têm entre seus
primeiros interessados os próprios aca-
dêmicos das escolas, ou associando-se
a universidades estrangeiras para levar a
cabo programas massivos de doutorado
para seus professores.

Ainda que não seja um fenômeno ge-
neralizado, e há escolas como o Tec
de Monterrey ou o Esan do Peru que
possuem doutorados há anos, cada vez
mais escolas revelam estar avaliando a
idéia. De fato, as duas escolas chilenas
presentes no topo de nosso ranking,
Adolfo Ibánez e Católica de Santiago,
têm em suas pastas esse tipo de projeto,
ainda que a decisão final não tenha sido
tomada em nenhum dos dois casos,
enquanto a colombiana U. de los Andes
já tem o projeto de doutorado aprovado
para 2007.

Mas transformar-se em fábricas de
Ph.D. não renderá frutos se o número
elevado de doutores não se transformar
num aporte tanto para os alunos quanto
para a escola e a comunidade através do
investimento em pesquisa, fundamental
para fortalecer a musculatura no fator que
nosso ranking mais tem impulsionado:
a criação de conhecimento.

De qualquer forma, o esforço colocado

O FORMATO FULL TIME JÁ NÃO É VIÁVEL PARA A REALIDADE DO PAÍS
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FULL TIME OU PART TIME?
SE ESTA PENSANDO em se
inscrever num programa full
time numa escola de negócios,
pense duas vezes. Muitas
escolas se depararam com
problemas para completar
suas vagas nos programas
de período integral, enquanto
outras optaram por fechá-los.
Os motivos para isso são de
vários tipos. Para alguns, a
razão é o afastamento de
disciplinas que viam no MBA
a possibilidade de reinventar
sua carreira, e por isso se
inscreviam em programas de
tempo completo. "Mas a pro-
messa de que um MBA podia
significar uma guinada total
numa carreira não se cumpriu,
e isso está afastando os profis-
sionais especialmente da área
humana", diz Carlos Maqueira,

da escola de Administração da
Universidad de Chile.

Para outros, as razões são
econômicas. "A tentação de
conseguir um trabalho de meio
perfodo é muito grande para os
alunos de full time, e por isso a
maioria dos estudantes desses
programas dividem o tempo
entre trabalho e estudo", diz An-
tônio Mofin, da escola mexicana
Anáhuac del Norte. É que, para
os latinos, diferentemente dos
estudantes do primeiro mundo,
o custo alternativo de deixar de
trabalhar por um ou dois anos e
somente se dedicar aos livros
é muito grande. Enquanto um
formando de uma escola top
nos Estados Unidos aposta
em obter um emprego que pelo
menos dobre a receita que tinha
antes de estudar uma vez que

se gradue, a rentabilidade a que
os latinos podem aspirará muito
menor. "Na maioria dos casos o
aumento não supera os 30%, se
é que existe", diz um diretor de
programa. A principal explicação
do fenômeno está no fato de
que, no momento de contratar,
os headhunters prestam mais
atenção à experiência profissio-
nal que à formação, castigando
quem suspendeu alguns anos
de experiência para estudar.
Para outros, os motivos estão
no networking. "É diferente
assistir aulas com executivos
que são trabalhadores ativos de •
empresas importantes do que
ao lado de um grupo de alunos
que, no melhor dos casos,
estão desempregados", diz
um estudante que abandonou
um programa full time para ir

a um executivo.
Não obstante, há escolas

que seguem apostando forte
no programa full time, como o
Incae ou a Coppead do Rio de
Janeiro. Para eles, a profundi-
dade alcançada pelo estudo no
modelo full time é incomparável
com qualquer método em meio
período, nos quais os estudan-
tes não podem dedicar todo o
seu dia a estudar e geralmente
as aulas são no período da
noite, quando o profissional,
depois de uma longa jornada
de trabalho, já não pode dar o
melhor de si. "São os estudan-
tes dos programas de período
completo os que rendem melhor
e podem tirar mais proveito das
aulas", diz Rebecca Arkader,
da Coppead Graduate School
of Business. •

nessa área está sendo executado de forma
isolada. A falta de relação entre as escolas
de ciências e negócios é um fenômeno
generalizado na região. Diferentemente
dos EUA, onde algumas das escolas mais
importantes - como Stanford, MTT, Geórgia
Tech, entre outras - mantêm uma relação
permanente que permite aos estudantes
de negócios participar nos processos de
geração de empreendimentos com base
em alta tecnologia, as escolas latinas são
em sua maioria ilhas de conhecimentos
teóricos.

O problema não é simples de resolver.
Na medida em que as universidades da
América Latina possuem departamentos de
pesquisa pobres, estes se mantêm sempre
afastados da vanguarda científica. Assim, a
possibilidade de visualizar novos negócios
a partir de inventos que raramente ocorre
não passa de uma utopia.

Apesar da desolação nesse tema, algu-
mas escolas estão tentando dar os primeiros
passos. Um dos mais destacados é o da
Escuela de Ingeniaría Industrial (DII) da
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Universidad de Chile. Diferentemente da
Facultad de Administración da mesma
universidade, a DII possui um programa
de MB A que nasceu de uma oportunidade
de formação nas áreas de gestão e admi-

nistração para seus formados de carreiras
corno Engenharia da Computação, Física,
Química, entre outras disciplinas. É esta
gênese que seus responsáveis vêem como
uma oportunidade. "Sabemos que não
podemos fazer tudo", diz Rafael Epstein,
diretor do departamento de Engenharia
Industrial da Universidad de Chile. "Então,
em vez de dedicar-se a internacionalizar
nosso programa, preferimos nos concentrar
no incentivo à interação entre gestão e
desenvolvimento de tecnologias."

O movimento das escolas latino-ame-
ricanas as torna cada vez mais competiti-
vas. Não obstante, o foco colocado pelas
escolas globais dos EUA e Europa para
atrair estudantes latinos a seus programas
de MBA é cada vez mais forte, o que se
traduz em mais vagas para estudantes
latinos por menores preços. Para seguir
atraindo a elite dos negócios latino-ame-
ricanos a suas salas de aula, as escolas da
região deverão investir cada vez mais em
qualidade, pesquisa e desenvolvimento de
marca. Mas devem se apressar. •
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Fonte: América Economia, n.327, p.30-35, 14 ago. 2006.




