
fluente pelas próprias universidades, o
Insead também vem perdendo posições.
Está em sexto lugar, atrás de sua melhor
colocação (quarto lugar, em 2004). Atual-
mente, o MBA número um é o oferecido
pela Wharton School, da Universidade da
Pensilvânia, nos Estados Unidos.

O Financial Times também faz uma
listagem apenas com escolas europeias,
usando metodologia diferente da pesqui-
sa global. Por essa abordagem, o Insead,
que durante anos encabeçou a lista, é
atualmente o terceiro colocado da Eu-
ropa, atrás da também francesa HEC e

da inglesa London Business School. To-
dos os levantamentos apontam para um
processo de perda de prestígio.

De acordo com uma reportagem pu-
blicada recentemente pela Economist, o
Insead foi atingido pelo aumento brutal
da concorrência, vinda principalmente
dos EUA e de países sem muita tradição
na área, como Holanda e Rússia. Enquan-
to os rivais investiam na contratação de
professores de competência comprovada,
o Insead realizava uma investida ousada.
Em 2000, gastou milhões de dólares para
inaugurar uma filial em Cingapura. Foi
uma das primeiras universidades do mun-
do a oferecer um curso de MBA fora de
seu país de origem. Até hoje, a iniciativa
é atacada. Segundo os críticos, o erro foi
gastar dinheiro em prédios, em vez de in-
vestir no corpo docente.

E o Brasil, como anda nos rankings? Nos
últimos anos, instituições como a Fundação
Dom Cabral, localizada em Minas Gerais,
e o Coppead, da Universidade Federal do
Rio de Janeiro, ganharam reconhecimento
internacional e chegaram a figurar na lista
das melhores do mundo do Financial Ti-
mes. No ranking de 2008, porém, não há
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tornaram um mito no universo da
administração. É o caso da france-

sa Insead, cujo campus fica em Fontaine-
bleau, nos arredores de Paris. Durante
décadas, o Insead foi referência para alu-
nos do mundo inteiro por oferecer um
nível de excelência raramente alcançado
por universidades rivais. Seu cobiçado
curso de mestrado em Administração
(MBA, na sigla em inglês) costumava
ser garantia de sucesso no mercado de
trabalho e assegurar aos alunos salários
mais altos e um futuro promissor. Nas úl-
timas semanas, porém, diferentes rankings,
elaborados pela revista The Economist e
pelo jornal Financial Times, ambos da
Inglaterra, demonstraram que o "mito
Insead" já não tem a mesma força.

Na lista dos 100 melhores MBAs do
mundo da Economist, o Insead aparece
na 17a posição (no tppo está o curso
da Universidade de Chicago). Há cinco
anos, os franceses estavam entre os dez
primeiros. O Insead ficou atrás de sete
universidades europeias. No ranking do
Financial Times, considerado o mais in-

nenhuma universidade brasileira.
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