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Instituição aparece à frente do MIT em ranking  
 
A Fundação Dom Cabral (FDC), especializada na educação de executivos, aparece na 16ª 
posição no ranking das melhores escolas de negócios do mundo divulgado anualmente pelo 
jornal britânico Financial Times. É a melhor posição já alcançada por uma instituição brasileira 
no ranking geral. 
 
No primeiro lugar ficaram empatadas a Harvard Business School (EUA) e a suíça IMD. A FDC 
ficou empatada com a IE Business School (Espanha) e com a London Business School 
(Inglaterra), e à frente do consagrado MIT (EUA), que ficou na 19ª posição. “Estamos muito 
felizes, pois esse ranking mostrou que as ações que iniciamos estão voltadas para a direção 
certa”, diz Paulo Rezende, líder de desenvolvimento e professor da FDC.  
 
Ele acredita que foram dois os fatores que levaram a escola a essa posição. “Desenvolvemos 
programas de acordo com as necessidades das empresas. Além disso, estamos inseridos em 
um mercado emergente que desperta interesse nas empresas do mundo todo.”  
 
Para os próximos anos, a FDC quer trazer mais professores estrangeiros e firmar novas 
parcerias com escolas internacionais. “Não só nós, mas outras escolas brasileiras estão 
fazendo um trabalho de qualidade que pode ser comparado ao das melhores escolas do 
mundo.” 
 
Publicado há dez anos, o ranking do Financial Times avalia os programas oferecidos pelas 
escolas de negócios a alunos em geral e também os programas “fechados”, feitos para clientes 
específicos. Também são avaliados o campus, o corpo docente, posição dos alunos no mercado 
de trabalho e diversidade, entre outros itens. 
 
Outra escola brasileira aparece entre as melhores do mundo, quando são avaliados apenas os 
programas feitos sob demanda: o Ibmec São Paulo, na 34ª posição. “Como temos apenas 
programas fechados, não aparecemos no ranking geral”, explica o diretor de educação 
executiva da escola, Luca Borroni. “Mas os programas fechados não usam nenhuma fórmula, 
são todos feitos de acordo com a necessidade dos clientes, e isso nos garantiu o 
reconhecimento internacional.”  
 
Dentre as empresas atendidas pelo Ibmec São Paulo estão empresas como CPFL e Gerdau, e 
uma de suas escolas parceiras é a anglo-americana Duke, primeira colocada em programas 
fechados. 
 
DESENVOLVIMENTO PESSOAL 
 
A escolha de uma boa instituição para pós-graduação é um momento importante na carreira 
de um executivo, segundo os headhunters.  
 
“Ele tem de gerir sua carreira, buscar instituições com um bom corpo docente e parcerias com 
as melhores escolas internacionais que atendam suas necessidades pessoais”, diz o sócio-
diretor da Panelli Mota Cabrera, Luis Carlos Panelli. “Quando se fala de um profissional, é 
inadmissível que ele chegue a um posto de presidência somente com a graduação.” 
 
“Claro que há exceções, Bill Gates seria uma”, diz o sócio da Fesa Global Recruiters, Denys 
Monteiro. “Mas aquele executivo que pensa a longo prazo e busca formação que contribua com 
sua carreira se destaca. As escolas do ranking e outras, como FGV, BSP e Coppead, são 
exemplos de escolas de ponta no Brasil.” 
 
Algumas escolas brasileiras, além de se inscreverem para participar do ranking do Financial 
Times, buscam outras formas de formalizar o reconhecimento internacional.  
 



“Por exemplo, hoje no Brasil três escolas possuem o selo Equis (European Quality 
Improvement System), certificação dada a instituições de ensino em administração e gestão 
que atendam aos padrões internacionais de qualidade estabelecidos pela European Foundation 
for Management Development”, diz o diretor do Instituto Coppead de Administração, Marcos 
Ávila. Essas três escolas são o Coppead, a FGV e a Fundação Dom Cabral. O Coppead também 
já apareceu seis vezes, entre 2000 e 2007, no ranking do Financial Times de MBAs em tempo 
integral. 
 
RANKING GERAL 
 
As melhores escolas, segundo o Financial Times 
 
1 Harvard EUA 
 
1 IMD Suíça 
 
3 Duke University EUA 
 
4 Northwestern Univ. EUA 
 
5 Iese Espanha 
 
6 Univ. of Chicago EUA 
 
7 Univ. of Pennsylvania EUA 
 
8 Creative Leadership EUA 
 
9 Columbia EUA 
 
10 Stanford EUA 
 
11 Babson EUA 
 
11 HEC Paris França 
 
11 Insead França 
 
14 Un. Western Ontario Canadá 
 
15 SDA Bocconi Itália 
 
16 Fundação Dom Cabral Brasil 
 
16 IE Business School Espanha 
 
16 London Business Inglaterra 
 
19 Ipade México 
 
19 MIT EUA 
 
19 UCLA EUA 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 15 maio 2008, Economia&Negócios, p. B16 


