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RANKING
MBAs 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 desenvolvi-
mento de um questionário ad-hoc para
obter informação sobre cada MBA. Além
de coletar dados essenciais sobre as
características de cada programa, este
questionário identifica 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
candidatos: variável determinante da
qualidade de um programa que reflete
um compromisso com cumprir altos

padrões educativos e não centrar a
atenção somente em encher salas de aula
comprometendo a qualidade. É medida
através de dois indicadores: média da
pontuação GMAT da última geração que
ingressou ou programa Full Time e sobre
a base do nível de seletividade (% de
candidatos aceitos no programa).

Relação da escola com a América Latina:
expressada nos esforços por fortalecer e
ampliar seus vínculos com a região (poder
de rede). Análise com base nos seguintes
fatores: 1) Esforço por fortalecer o network
na região; avalia o tipo de trabalho que foi
feito nos últimos cinco anos para melhorar
a rede de trabalho e contato na América
Latina. Ganham melhor avaliação as re-
lações que implicam maior colaboração
mútua com instituições locais e, portanto,
se traduz em uma maior presença na região.
2) Atividades acadêmicas relacionadas com
a América Latina: sua análise vai desde
as atividades mais frágeis ou isoladas do
âmbito acadêmico (eventos de promoção),
atividades que não têm continuidade no

QUALIDADE FORMAL VS PRESTÍGIO DAS ESCOLAS

tempo até as atividades mais fortes ou
de maior continuidade e relevância acadê-
mica (pesquisa conjunta). 3) Experiência
acadêmica relacionada com a região:
essa análise considera os professores
latino-americanos que formam parte do
corpo docente MBA (quanto a quantidade
de professores e sua relação com o total
de professores e o tipo de relação entre
eles e a escola, caso sejam parte do staff
ou se são apenas professores visitantes)
e a outros professores com experiência
na região (considerando quantidade e
diversidade de relações, de acordo ao tipo
de laço entre este e a região e os países
nos quais tiveram experiência). 4) Relação
com escolas de negócio latino-americanas:
considera trabalho conjunto, graduação
conjunta e intercâmbio de alunos e pro-
fessores, nessa ordem de importância,
sob o suposto que na medida em que a
relação é mais complexa implica maior
interesse em introduzir-se, conhecer e
gerar conhecimento sobre o mundo dos
negócios latino-americano. 5) Associação
de estudantes latino-americanos: consi-
dera-se a existência ou não desse tipo de
associação e as atividades organizadas
no último ano, como proxy do impacto no
mundo latino-americano da educação de
negócios de uma escola global. Nesse
item, se considera a participação nessas
atividades de reconhecidos homens e
mulheres do mundo dos negócios e do
mundo político latino-americano.

Inovação curricular: consiste na análise
de 1) metodologia de ensino através do
método de estudo (é analisada a existência
de uma boa combinação de métodos, não
só concentrada em casos) e a revisão do
currículo acadêmico e 2) as mudanças
significativas introduzidas no currículo
nos últimos dois anos: incorporação de
novos conteúdos e estrutura do programa
de estudos.

Internacionalização: considera a quanti-
dade de alunos estrangeiros no programa
Full Time e sua relação com o total de
alunos.
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Adicionalmente se medem o prestígio de
cada escola e os fatores determinantes do
mesmo, através de uma pesquisa on-line
a decanos e professores de escolas de
negócios da América Latina, EUA, Canadá
e Europa (se obteve um total de 373 res-
postas durante o mês de junho de 2006).
O objetivo disso é ter outro parâmetro que
permita afinar e complementar a análise,
especialmente para os casos em que não
há grandes diferenças entre os programas
das escolas, de forma a assegurar que
os critérios de avaliação também tenham
uma validação externa.

Igualmente aos anos anteriores, foi
testada a validade destes parâmetros.
Também foram exploradas as variáveis
acadêmicas dos programas, que explica-
vam as preferências dos professores, para
assim obter um método mais objetivo de
hierarquização. Foi estabelecido que os
programas mais prestigiados 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. 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 pres-
tígio, por pagar um determinado preço e
custo de vida (custo de mudança). Embora
esta equação não incorpore 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 análise
supondo benefícios potenciais nesses

mercados, a informação sobre salários
está disponível no Ranking.

NOTAS DO RANKING GLOBAL
1, Avaliação de programas Full Time, anos 2005 e/ou

2006.
2, Correspondem ao percentual de candidatos que

são aceitos nos distintos programas.
3, Avalia conexão com a região para a criação de

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

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

5, Imagem das escolas de negócios entre professores
da América Latina, EUA, Europa e Canadá. Calculado
sobre a base de respostas múltiplas sobre os 10

melhores MBAs para latino-americanos.
6, Corresponde ao número de alunos da última geração

a ingressar ao programa Full Time.

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

alimentação e outros na cidade da escola.
9, Salário médio anual da última turma. Não inclui

bônus nem compensações.
n Dados obtidos através do site da escola, comple-

mentados com informação da BusinessWeek.
N.D.: Não-disponível.
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A CONSULTORIA ESTÁ
DE VOLTA
O MBA TOUR FEZ uma pesquisa entre as escolas
de negócios que são suas clientes sobre o mercado
de consultoria em 2006 e todos informaram um
aumento na contratação por parte das empresas
desse segmento.

A Wharton diz que ao menos 26% da turma
de 2006 escolherá uma consultoria para trabalhar,
contra 19% em 2002. ALondon Business School
(LBS) divulgou um aumento de 40% em 2005,
com uma atividade de contratação estável em
2006 em relação ao ano anterior. Um bom sinal
de que no próximo ano os formandos das escolas
tops encontrarão empresas de consultoria em seu
campus mais cedo se as economias seguirem fortes
na América do Norte e Europa.

Outro tema interessante é que as consultorias
estão aumentando o recrutamento em todas as partes.
A McKinsey foi a escolas como NYU e Cornei],
por exemplo, e as empresas estão elevando lugares
como Cornei! à categoria de prioritários para elas.
A Judge Business School de Cambridge revelou
que 35% de sua turma de MBA vai a empresas
de consultoria, com o dobro de empresas do setor
recrutando no campus desde 2004. Georgetown
registrou um aumento semelhante de empresas
trabalhando em seu campus (50%).

Estas são boas notícias para os aspirantes que
buscam financiar os MBAs com uma carreira
nessa área. Enquanto as escolas de consultoria
tradicional reportam uma atividade de recrutamento
mais forte, as empresas buscam novos lugares para
atrair estudantes que se destacam. Enquanto existir
demanda pela consultoria, as escolas de negócios
registrarão o mesmo nível - ou inclusive maior
- na próxima temporada.

Os salários também estão em alta, especialmente
para os formados em principais escolas, onde a
seleção dos melhores estudantes é muito concor-
rida. Algumas escolas indicam o uso de bônus
que podem aumentar a base salarial em até 50%.
A Wharton divulga um modesto aumento sobre
o salário médio de 2005, de US$ 110 mil ao ano.
Mas, com os bônus, o salário base em consultoria
pode aumentar para cerca de US$ 150 mil em uma
grande empresa. A maioria das escolas informa o
mesmo valor de salários - ou ligeiramente mais
altos - para os formados de MBA no ano passado.

Entretanto, um tímido aumento pode indicar um
possível esfriamento do mercado. De fato, o senti-
mento da turma de primeiro ano de uma das escolas
top indica tanto temor que muitos se apressaram
para conseguir estágio de verão, melhor estratégia
para garantir uma boa posição.

Conseguir uma colocação numa consultoria
importante estando fora de uma escola de negócios
é um desafio. As empresas mais competitivas têm
um rigoroso processo de seleção. Para muitas,
há três vias de contratação, e cada uma tem seu
próprio nível de risco.

1. Ex-consultores. Este caminho consiste em ex-
analistas contratados de programas universitários.
As pessoas desse grupo são um forte atrativo para
empresas de consultoria, já que têm experiência
na profissão e compreendem a ética do trabalho e
a cultura. Preparam-se para as entrevistas e sabem
o que se espera deles uma vez que retornem. Esse
é o grupo de risco mais baixo, especialmente para
aqueles que voltam de suas primeiras consultorias.
Aqueles que escolhem outra empresa serão sub-
metidos a um processo de avaliação semelhante ao
de outros caminhos de contratação, mas seu risco
de falha é considerado baixo.

2. Estágios de verão. Para os estudantes dos
programas bianuais tradicionais, as práticas são
oferecidas no verão, entre seu primeiro e segundo
ano. Esse é um caminho "prove e compre". Para
aqueles que obtêm um estágio e conseguem bons
resultados num projeto, é quase tão bom quanto
o caso anterior.

3. Graduating Second Years. Este é o caminho
mais duro para qualquer um. O domínio de idio-
mas e a experiência de trabalho internacional são
diferenciais-chave, especialmente combinados com
a experiência profissional em grandes empresas e
aptidões de liderança.

Se você se interessa por consultoria mas não
tem experiência na área, precisa decidir logo para
melhorar as possibilidades de obter um posto em
uma grande empresa. Essa é uma profissão difícil,
que demanda muitas horas de trabalho. Enquanto
o sucesso de longo prazo em posições de menor
nível requer habilidades analíticas e de organização,
o de longo prazo é o resultado de vender bem as
habilidades a colegas e clientes. •
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