
As mais
empreendedoras
As escolas de negócios da América Latina não somen-
te se preocupam em ensinar a administrar empresas.
Elas também querem mostrar que sabem criar empre-
endimentos que perdurem. Incubadoras e centros de
pesquisa destinados a gerar patentes comerciais são
o novo foco dos formadores de executivos de países
como México, Colômbia, Chile e Argentina.

Uma coisa é ensinar negócios. Outra é fazer
negócios. E muitas escolas de negócios da América
Latina estão abraçando ambos os desafios, com o
objetivo de se transformarem em plataformas para
a criação de valor. O melhor exemplo disso é o
Itam, a escola mexicana que, pelo segundo ano
consecutivo, lidera nosso ranking das Melhores
Escolas de Negócios da América Latina: de suas
salas de aula saíram 52 empresas, entre as quais
se destaca a rede de salas de cinema Cinemex.
Além disso, o Itam tem o registro de 16 patentes
de inovação.

Ainda que tal tendência ainda não tenha se
replicado nas escolas de negócios brasileiras, ins-
tituições da Argentina, do Chile, do México e da
Colômbia também já estão apostando na criação
de empresas como mecanismo de diferenciação.
Outra escola que chegou longe com este objetivo
foi a chilena Universidade Adolfo Ibánez (UAI):
só em 2007, a instituição criou 25 empresas. E,
através de sua incubadora, a Ocíantis, soma 65
empresas criadas e 22 patentes industriais regis-
tradas. O mesmo caminho seguiram a Iteso, de
Guadalajara (62 empresas), a rede mexicana Egade
(60), a chilena U. dei Desarrollo (50), a paraguaia
U. Americana (46), e as colombianas U. dei Ex-
ternado (40) e los Andes (37). (mais detalhes no
sub-ranking sobre empreendimento).

Nas escolas Egade, o foco está no degrau supe-
rior da etapa de desenvolvimento das companhias.
"Em nossa aceleradora, já temos 60 empresas ga-

zelas, como chamamos as pequenas empresas que
registram taxas de crescimento anual de 20%", diz
Antônio Diek, decano da Egade, de Monterrey. "O
presidente Calderón nos pediu para chegar a cem,
e esta é a nossa meta." Algumas escolas chegam
inclusive a oferecer financiamento aos planos de
negócio de seus alunos que consideram bons. "E a
prova de valor máxima", diz Orla Branigan, diretora
do MBA da Egade Campus Santa Fe.

Os casos chegam de várias frentes. "Estamos
trabalhando fortemente com nossa incubadora",
diz Rafael Garcia, coordenador do Centro de
Emprendimentos Tecnológicos da Universidade
ORT. "O Uruguai necessita de empreendedores
com urgência, e estamos apresentando o que temos
para oferecer como aporte."

A vocação empreendedora das escolas latino-
americanas segue o exemplo de vários casos
emblemáticos de outras regiões do globo. Como
o do professor Frederick Emmons Terman, do
departamento de engenharia elétrica de Stanford,
nos EUA, que, nos anos l930, convenceu dois de
seus ex-alunos, William Hewlett e David Packard,
a formarem urna empresa com ele. O resultado, na
época, foi a fundação de uma pequena empresa,
chamada Hewlett-Packard (HP). Muitos outros
casos se seguiram a este. A atividade empresarial
de Stanford não significou só elogios. Segundo
a Office Technology Licensing de Stanford, até
2006, a universidade californiana tinha recebido
US$ l ,09 bilhão em pagamento de licenças.



Já a Universidade de Yale ganhou, entre 1997
e 2006, cerca de US$ 210 milhões em royalties
de patentes. A maior parte do dinheiro veio de li-
cenças de patentes do setor farmacêutico, como a
do rentável Zerit, uma das drogas que fazem parte
do coquetel contra a Aids.

Os empreendimentos das escolas da América
Latina ainda estão longe de poderem ser comparados
a esses casos: as 391 empresas criadas na região
somam vendas estimadas em apenas US$ 150
milhões. Mas os esforços indicam a possibilidade
de que essa cifra cresça rapidamente. Para isso,
algumas estão apostando na realização conjunta
de projetos com escolas de Engenharia c Desenho
Industrial, para aproximar inovação e tecnologia,
mas com a mentalidade mercantil dos estudantes
de negócios. A Egade, do Campus Zona Centro,
tem os laboratórios da Escola de Engenharia loca-
lizados em frente à escola de negócios. "Para que
conversem e, quem sabe, criem algo", diz Maria
Fonseca, diretora do Campus Zona Centro. Já a
argentina 1AE está instalando um parque tecno-
lógico junto à eseola. Um esforço imobiliário que
já conta com um edifício e outro por terminar, de
um total de quatro.

Na mesma direção, caminha a colombiana
Uniandes. "Criamos o projeto Zonna, entre as
escolas de negócios, engenharia c design", conta
Luis Bernal, diretor do Programa MBA. A ini-
ciativa já resultou em uma patente. Já a chilena
UAI vai mais longe. "Estamos armando, dentro
da escola, um laboratório de desenvolvimento, ao
lado da incubadora", diz Ramón Molina, diretor
do MBA da UAI. "Para que das conversas de co-
rredor surjam idéias que se convertam em patentes
e, depois, em negócios."

No Brasil, os centros de pesquisa dos dois
gigantes paulistas, FGV c USP, estão muito mais
focados no setor público. Na prática, se trans-
formaram em instâncias de pesquisa aplicada de
alto nível, com produtos como os indicadores de
inflação e de ambiente de negócios, divulgados
periodicamente pela FGV.

As duas escolas se tornaram referências obriga-
tórias na projeção e avaliação de políticas públicas
no Brasil, bem como na formação de profissionais
para trabalhos junto ao Governo Federal.

Seja no caso brasileiro, ou no das outras escolas
latino-americanas, a transformação protagonizada
pelas instituições de ensino corrobora a visão de que
os MBAs já não são apenas programas atraentes
para apresentar habilidades gerenciais ao mercado.
Eles também são úteis para impulsionar a pesqui-

sa científica e a inovação tecnológica, através da
criação de empresas focadas na criação de valor
agregado em seus respectivos países.

PRODUÇÃO ACADÊMICA
O sucesso empresarial não é o principal argumento
usado pelas eseolas para atrair mais e melhores
alunos às suas salas de aula. Seu esforço tam-
bém aponta para a construção de um faculty, um
corpo de professores de primeiro nível, e para o
incremento da produção de conhecimento de alta
qualidade. Estes são justamente os dois critérios
mais relevantes levados em contas nesta nova"

DA SALA DE AULA AO MERCADO

versão do ranking latino-americano de programas
de MBA, que inclui as mais importantes escolas
de negócio de toda a América Latina.

No total, a produção intelectual das escolas de
negócios soma, nos últimos cinco anos, mais de
500 artigos acadêmicos ISI e quase 2 mil artigos
publicados em outras bases. Neste quesito, a escola
de negócios latino-americana que possui o maior
índice de produção intelectual é o liam, seguida
da U. Adolfo Ibánez e da Incae.

O desafio, agora, é melhorar a qualidade da
pesquisa. Ainda que a capacidade de produzir







artigos ISI esteja aumentando, a relevância dos
estudos - medida pela quantidade de referên-
cias feitas aos textos por outros acadêmicos - é
baixa. Grande parte não é referência para novos
trabalhos. De fato, os melhores artigos publicados
por acadêmicos das escolas de negócios latino-
americanos alcançam a categoria beta. Nenhum
chega à categoria superior, a alfa.

Mas, tampouco é fácil pesquisar. "Nosso es-
quema de trabalho nos permite destinar somente
25% de nosso tempo à pesquisa", conta Roberto
Vassollo, diretor acadêmico da IAE. "Não é
suficiente; precisamos pesquisar por mais horas
para sermos mais produtivos." E a questão não
se limita à quantidade de horas diárias. Também
é preciso persistência no longo prazo, já que pu-
blicar um artigo ISI pode levar, facilmente, cerca
de dois anos.

NOVAS IDÉIAS
A corrida por conhecimento demanda muito tempo
e esforço. Não obstante, aumenta o prestigio das
escolas, dos professores no exterior e o reconhe-
cimento por parte das outras escolas. Por isso, as
instituições estão investindo em sua capacidade
para pesquisar. Os professores contratados pelas
escolas, nos últimos tempos, são responsáveis por
64,5% do total de referências ISI. Uma cifra que
corrobora a tese de que aqueles professores com
uma alta produção em pesquisa são mais atraentes
para o mercado.

O melhor indicador para avaliar a pesquisa
das escolas são os artigos aceitos, mas ainda não
publicados (forthcoming). Nesse quesito, quem
lidera é a Universidade Adolfo Ibánez, com 13
trabalhos saindo do forno, seguida pela U. de Chi-
le, com 12. Depois, vêm o Incae, com 8; a PUC
do Chile, com 7; a Uniandes e a U. Torcuato di
Telia, ambas com 5 [ver gráfico].

Mas, nem todos estão nessa campanha. O Ipade,
do México, uma das escolas de maior prestígio
do país. reconhece que seus esforços estão canali-
zados para outro objetivo. "Não estamos focados
na produção de artigos ISI", diz Rafael Gómez,
diretor do MBA do Ipade. "Nenhuma escola
latino-americana está quebrando paradigmas, em
termos de pesquisa." O Ipade busca ter um corpo
docente com experiência no mundo dos negócios.
De fato, no indicador que avalia a experiência em
empresas, cargos executivos e consultorias de
acadêmicos, o Ipade é de longe o que mostra os
melhores resultados. Mas, o Ipade também está
investindo na formação acadêmica: nove de seus
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professores estão fazendo doutorado no exterior.
É o que acontece também na paulistana FGV, que
conta com 26 acadêmicos estudando fora do país.
[ver gráfico].

As escolas brasileiras, em geral, registram urna
produção intelectual impressionante, em volume.
Mas, "são poucos os acadêmicos de negócios no
Brasil que publicam no ISI", diz Maria José To-
nelli, vice-diretora Acadêmica da FGV-EAESP.
De fato, a maioria o faz em publicações locais
ou em journals que não estão indexados à base
ISI, o que se explica, em parte, devido às altas
exigências que os professores têm no País para
poder ministrar esses cursos, o que os obriga a
estar permanentemente acreditados.

Porém, se o forte das brasileiras, de modo geral,
não é o alto grau de internacionalização, a FGV
é uma notável exceção. A escola é a mais globa-
lizada de toda a região, com convênios vigentes
nos cinco continentes.

RESULTADOS 2008
Desde 1998, a Itam se coloca entre as cinco melho-
res escolas da região. Por isso, não é de estranhar

que, desde o ano passado, a escola, localizada no
DF mexicano, lidere o nosso ranking. Os motivos
são a excelência de seu corpo docente (apesar de
não contar com a maior experiência no mundo
dos negócios) e sua grande produção intelectual
(428 referências em outros artigos ISI e um Fator
de Impacto Total de 123,473 pontos). Suas debi-
lidades estão no potencial da rede de ex-alunos e
no nível de internacionalização que, entretanto,
estão melhorando. "Para nós, 2008 tem sido um
ano de internacionalização", diz Gabriela Alvarado,
diretora dos MBAs do Ttam. "Estamos iniciando
trabalhos conjuntos com Tulane e Stanford, entre
outros, mas sabemos que essa é uma corrida de
longa distância."

Este ano, novamente, o Itam é escoltado pelo
Incae, escola que, apesar de manter um corpo
docente quase exclusivamente de tempo integral,
sofre com a debilidade de não poder contar com a
experiência de homens de negócios em suas aulas.
Porém, a escola oferece como compensação uma
grande rede de convênios, em nível mundial.

Na seqüência, seguem duas escolas chilenas que,
há um bom tempo, se mostram fortes concorrentes:
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a U.Adolfo Ibánez e a Católica do Chile. O que as
distingue é o fato de que professores da primeira
têm melhor produção intelectual, enquanto os da
PUC contam com mais experiência no mundo
dos negócios.

JUNTOS É MELHOR
As duas chilenas, porém, não estão sozinhas. A
Universidade do Chile acaba de integrar suas
duas escolas que oferecem programas de MBA,
a da Faculdade de Economia e Negócios e a da
Faculdade de Engenharia. "Por enquanto é apenas
uma integração. Mas, com o tempo, esperamos
fazer uma fusão completa", diz Max Bosch, o
empolgado novo diretor do departamento de
Engenharia Industrial.

A Uniandes, por sua vez, continua avançando.
Novamente registra o melhor corpo docente re-
gional, enquanto a Egade, de Monterrey, avança
mais lentamente e permite que a concorrência
tire vantagem. Algo semelhante acontece com
a IAE, de Buenos Aires, que se destaca por
prestar apoio a outras escolas da região e que
dilui parte de sua força na tarefa. "Dentro de um
ou dois anos, esperamos encher nosso pipclins
de professores com doutorado. Depois, vamos
manter cerca de 55 professores full time, todos
com Ph.D." diz Alejandro Carreras, diretor
Acadêmico da IAE.

Os esforços serão bem-vindos, já que a U.
Torcuato dl Telia pisa seus calcanhares e, este

ano, ocupa o lugar N° 11. "Muitos ainda acham
que somos uma escola de economia", diz Gustavo
Genoni, novo diretor do MBA (emprestado da
UAI). "O que não sabem é que a escola de Eco-
nomia não financia uma escola de negócios." Por
isso, eles estão se autofínanciando. Um edifício
novo, novas instalações (muito austeras, isso sim)
e um grande potencial de crescimento, que se
calcula em função de um faculty muito produtivo
(l, 17 paperpor professor), com publicações em
journals de alto impacto e relevância.

GANHAR EXPERIÊNCIA
A Centrum, de Lima, também mostra que caminha
a passos firmes, graças a um grande investimento
no corpo docente. A Universidade de San Andrés
subiu cinco postos, para ficar com o posto 16. A
ESAN ganhou sete posições, graças à experiência
em negócios de seus professores. Neste tema, a
escola de maior destaque, que ocupa o posto 19,
é o Ipade do México, com um grupo acadêmi-
co que c, de longe, o que mostra o maior grau
de experiência no mundo dos negócios, com o
manejo de sua grande rede de ex-alunos. Além
disso, a escola se coloca como líder indiscutível
do sub-ranking de alta direção.

Um pouco mais atrás está a U. dei Desarrollo.
que tem melhorado em todas as linhas e que, este
ano, volta a liderar o sub-ranking de empreendi-
mentos. "Acabamos de nos integrar ao Board do
Global EiUreprcneurshíp Monitor (GEM), onde



ESPECIAL
ESCOLAS DE NEGÓCIOS 2008

A VOZ DAS CERTIFICADORAS

Em que medida uma certifi-
cadora internacional reflete a

qualidade de uma escola de
negócios?

Como um estudante pode
interpretar o fato de que tanto

escolas de grande prestigio
quanto pequenas escolas são

certificadas?

Que vantagens as escolas latino-
americanas garantem com a

certificação?

Qual o fator que mais contribui
na construção do prestígio de

uma escola?

De l a 10, quão importante é
para uma escola ter intercâmbio
de professores com uma escola

estrangeira?

De l a 10, quão importante é
para uma escola ter intercâm-
bio de alunos com uma escola

estrangeira?

estamos junto da Babson e da London Business
School, o que nos deixa muito contentes", diz o
decano da UDD Cristián Larroulet.

Uma briga interessante se observa entre os
postos 32 e 35, envolvendo escolas que. pela pri-
meira vez, aparecem no ranking. São elas: Iteso,
de Guadalajara; Universidade Gabricla Mistral
e Universidade Diego Portales, de Santiago; e
a Icesi, de Caü. Outras duas incorporações, a
Universidade Iberoamericana del DF e a Uni-
versidade dei Norte, de Barranquilla, debutam

nas posições 40 e 44, respectivamente.
Diferentemente de outros, nosso ranking

avalia somente aspectos relativos à oferta aca-
dêmica que as escolas taxem aos alunos e aos
candidatos, independentemente de seu prestígio,
o que (para bem ou para mal) é unia sombra que
as persegue, por muito tempo. "O que gosto no
ranking da AméricaEconomia é que é mérito-
crático" diz Ernesto Shargrodsky, decano da
Escola de Negócios da U. Torcuato Di Telia,
"Quem faz as coisas bem, sobe." •



Artigos de classe
Conheça os professores que mais se destacaram pela
produção acadêmica e peto estilo inovador em sala
de aula
Carlos Palácios, Santiago e Ouiies Sonego, São Paulo

Nicolau
Reinhard

Brasileiro,
FEAIUSP São Paulo

UM DOS MAIORES ESPECIALISTAS em ino
vação e gestão tecnológica, Nicolau Reinhard,
de 63 anos, topou com uma carreira que
seguiu quase por acaso. "Queria ser
engenheiro mecânico, sujar a mão de
graxa"1, diz o pesquisador, que hoje coor-
dena o MBA cm Gestão de Tecnologia
da Informação, da Fundação instituto
de Administração (FIA), e é titular da
Faculdade de Economia, Administração
e Contabilidade (FEA), na USP.
Ainda estudante de engenharia mecânica, na Escola
Politécnica da USP, nos anos 1960, Reinhard fez
parte de um dos primeiros núcleos de pesquisa do

Brasil a trabalhar com computadores ao ser con-
vidado para um estágio como programador.

Gostava de novidades, gostou do desafio
lógico. Jamais se afastou por muito [empo

da nova tecnologia. Trabalhou como
docente, em estatais, foi consultor do
governo c de empresas privadas.
Da prática profissional, trouxe inquie-

tações que deram origem a muitas das
pesquisas que desenvolveu. Por outro lado,

a pesquisa e a vida acadêmica permitiram que
levasse idéias novas para o mercado e antecipasse
mudanças futuras. "A pesquisa acadêmica está cinco
anos à frente da prática profissional." •

Nilda
Montes

ALGO MAIS ALÉM DE NÚMEROS. Foi o que
esta pesquisadora da Centrum encontrou quando
chegou ao Brasil para realizar seu mestrado em
Estatística, na Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp). Nas salas de aula
da escola, por acaso, Nilda Montes diz
que "descobriu Deus". Além de estudar,
esta doutora em alimentação e nutrição,
mais um grupo de amigos, se junta-
vam para rezar e ler a Bíblia. Pouco a
pouco, tornou-se parte do Comunhão e
Libertação, movimento eclesiástico criado
na Itália há mais de 50 anos.
Toda semana, ela c seus amigos realizavam o que
chamam de "comunhão escolar", encontros em que
discutiam temas ligados à fé católica. "Consegui

encontrar um sentido para as pesquisas que fazia",
diz a professora.
Depois de 15 anos estudando, trabalhando e orando

no Brasil, esta peruana voltou ao país de ori-
gem. Hoje é uma das docentes de maior

destaque na universidade da qual faz
parte, com três artigos IS1 publicados
e um forthcoming. Seu interesse é
por uma linha de pesquisa ligada à
indústria de alimentos. "A fé e a vida

são a mesma coisa. Quando escrevo
um artigo, não espero que o resultado

seja sempre positivo, ,mas que seja o melhor
para mim e para este lugar", diz. Verdade é que a
estratégia de combinar espiritualidade e trabalho
tem lhe rendido frutos. •

Juan Pablo
Nicolini

Argentino,
universidade

Torcuato di Telia,
Buenos aires

SONHAVA EM JOGAR PELO RIVER PLATE.
Sendo assim, nada mais natural que, enquanto os
irmãos se deixavam impregnar pela intelectua-
lidade que reinava na casa de seus pais,
ambos professores universitários, Ni-
colini não fizesse nada além de correr
atrás da bola. "Uma tia acreditava
que eu não seria capaz de terminar
o segundo grau", diz. Mas, o tempo
demonstraria o contrário. Hoje, é o
mais ligado à academia.
Reitor da Universidade Torcuato di
Telia e autor de mais de dez publicações IS1,
Nicolini considera o fato de estar à frente de
uma instituição destacada na área de design um

privilégio. Para ele, a arte e os negócios têm um
componente em comum: a criatividade. "Fazer
negócios implica encontrar uma realidade e

transformá-la, seja para criar mercados,
baixar custos ou melhorar a estrutura

organizacional", afirma.
É esta a mesma criatividade que o
motiva, em seu tempo livre, a co-
zinhar. Enquanto realizava seu dou-
torado em economia, em Chicago,

nos anos 1980, um amigo indiano o
ensinou a preparar curry. Desde então,

Nicolini segue receitas ou faz suas próprias
experiências no fogão, onde, duas ou três vezes
por mês, dá vazão à sua criatividade. •
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QUEM CONHECE este pesquisador em tempo
integral do Itam, no México, garante que é um
professor "divertido". Provavelmente, a fama se
deve ao estilo metido (desinibido), pelo qual
os argentinos costumam ser conhecidos
no continente. De acordo com Maria
Zazil, coordenadora do MBA executivo
da mesma universidade, "ele sempre
se destacou pela maneira de ensinar.
muito participativa e baseada em casos
práticos, por conduzir a aprendizagem
através da experiência".
Mas, além de dar aulas de economia gerencial
no MBA do Itam, Hcctor Chadc é autor de 12

artigos ISI e figurinha fácil, como palestrante, em
congressos de economia na região. Doutorado em

janeiro de 1997, pela Universidade de Illinois,
nos Estados Unidos, este pesquisador de-

cidiu focar seus estudos em operações
e teoria contratual.
Vontade de falar não lhe falta. "Dar
aulas é, para ele, muito dinâmico e
divertido. Sabe como atingir os alunos

e está disponível para tirar qualquer
dúvida que tenham, mesmo atendendo a

um universo de estudantes com perfis muito
diversos", diz Zazil. "Mesmo depois de viver no
México por anos, ele não perde o sotaque". •

Héctor
Chade
Argentino,
Itam,"
Cidade do México

DEPOIS DE COMPLETAR o doutorado, em
2007, em apenas um ano Francisca Sinn já tem
um artigo publicado c três ISI forthcoming. Isto é
suficiente para dar uma idéia do ritmo de trabalho
desta engenheira comercial, da Universidade
Católica (UC), que trocou a escola onde
cursou a graduação e doutorado pela
chilena Universidade Adolfo Ibáncz
(UAI), onde encontrou um modelo
de aprendizagem que se adapta aos
seus projetos profissionais. "Foi
uma mudança positiva, já que agora
tenho dois pontos de vista: de um lado,
a tradição da UC, de outro, a visão da UAI,
com um sistema de ensino mais participativo e
inovador", diz.
Para Francisca Sinn, o papel do professor mudou.
"Hoje, somos parceiros dos alunos, os ajudando a
construir o próprio processo de aprendi/agem com

nossa experiência", diz. Na verdade, os cursos de
MBA da UAI, coordenados por ela, aplicam este
modelo com grande sucesso. Depois de entrar em
contato com a Carnegie Mellon University, nos

Estados Unidos, Francisca Sinn trouxe para
o Chile um jogo de negócios diferente.

Nele, os alunos competem internacio-
nalmente com outros e são avaliados
por um diretório formado por execu-
tivos de ponta do Pais. "Temos cerca
de 90 estudantes de pós-graduaçào

que obtiveram resultados acima da
media", afirma.

Apesar de ser mãe de seis filhos pequenos,
conjugar vida familiar e trabalho não tem sido
um problema para Francisca Sinn. Graças à fle-
xibilidade de que dispõe na UAI, pode trabalhar
sem horário, cumprindo metas. Como diz, "parece
mais difícil vendo de fora do que de dentro". •

Francisca
Sinn
Chilena, Universidade
Adolfo Ibanez,
Santiago

DECANO DA FACULDADE de Economia e
Empresas, da Universidade Diego Portales (UDP),
Sérgio Olavarrieta aproveita o pouco tempo livre
de que dispõe para pintar aquarelas, técnica que
aprendeu com seu avô, escritor e professor de artes
plásticas. "Sempre gostei de desenhar, mas
sou impaciente. O bom das aquarelas é
que sào rápidas e espontâneas", diz. A
inquietude, ainda que pareça estranho,
também contribui para o trabalho como
pesquisador de marketing e estratégia
de negócios, onde combina o gosto
pela estética com o gosto por tabelas e
gráficos. "Como gosto de muitas coisas,
sempre tive uma visão bastante holística, o que é
muito útil em estratégia", conta o chileno, que se
define como uma pessoa criativa. Por isso, sente
que em seu trabalho consegue reunir tudo por que
se interessa. "É preciso considerar não apenas o
mercado e os consumidores, mas também outros

aspectos que interferem nas companhias e nos
negócios", afirma.
Tal síntese de interesses o motivou a publicar di-
versos artigos. A lista já inclui cinco ISI e outros
14 artigos, classificados em outras bases. Ex-diretor

da escola de Economia e Administração
da Universidade do Chile, Olavarrieta

passa de uma atividade a outra com
a mesma velocidade com que secam
suas pinturas. Foi diretor do projeto de
construção do edifício Tecno-Aulas,
quando estava no comando da insti-

tuição, e jogava como goleiro num time
de handebol formado por estudantes. "Era

o mais velho, parecia um animal em extinção",
conta. A relação próxima que mantinha com os
alunos é o que o motivava a continuar a dar aulas,
mesmo após assumir a reitoria da UDP. "Procuro
estar entre eles, ainda que isso, neste cargo, seja
bastante difícil", afirma. •

Sérgio
Olavarrieta
Chileno, Universi-
dade
Santiago
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oExecutivo 360
Se você tem um amigo psicólogo, deixe de incomodá-
lo com perguntas sobre o que responder no teste de
Rorschach ou sobre o que vão lhe perguntar na en-
trevista pessoal

O que os especialistas buscam nos processos
de seleção? Pesquisa feita por AméricaEcono-
mia, com executivos na América Latina, revela
as preferências dos headhunters e recrutadores
na hora de definir quais os atributos que procu-
ram nos alunos de programas de MBA que se
candidatam a cargos executivos.

A pesquisa tem foco nas habilidades mais
esperadas pelas empresas e que são identifica-
das nos testes de personalidade e de habilidades

especificas aplicados nos processos de seleção.
A combinação de ambos os grupos de atributos
constitui o perfil oculto, contido nas descrições
de cargo. Ou seja, a formação elementar em ad-
ministração já não é suficiente.

As empresas estão em busca de pessoas capazes
de combinar conhecimentos técnicos e caráter na
hora de escolher quem colocar à frente de uma
divisão ou companhia. Um executivo que seja
capaz de se mover 360°. •



Mais que aula
Escolas de negócios não buscam apenas formar executi-
vos. Também os ajudam a conquistar um bom cargo
Arly Faundes Serkhclí, Cidade do México

A mexicana Berenice Alvarez é a atual gerente
de marca sênior para Johnson & Johnson no Mé-
xico. Assinou seu contrato cm setembro do ano
passado e esperou cerca de nove meses para as-
sumir o cargo. Incrível, mas real. Corno estudante
do programa de MBA do Instituto Panamericano
de Alta Direção de Empresa (Ipade), na Cidade
do México, Berenice e seus companheiros conhe-
ceram oportunidades de carreira na Johnson e em
outras empresas através de seminários e encontros
organizados pelo Ipade como parte das atividades
do Centro de Direção de Carreira (Cedic), voltado
aos alunos do programa Full Time MBA. E con-
quistou sua oferta de trabalho, que se concretizou
ao finalizar seus estudos, em julho deste ano.

Essa prática é o que nas escolas de negócios se
conhece como direção de carreira, ou coaching.
Basicamente, consiste em educar os alunos para
descobrir seu perfil profissional, desenvolver suas
aptidões é* corrigir suas debilidades.

O programa de direção de carreira do Ipade é
um dos mais completos da América Latina, já que
começa quando eles entram na escola e continua
indefinidamente. Os ex-alunos podem seguir par-
ticipando, com cursos de atualização. "Para isso,
paga-se uma anuidade. Vale a pena para conhe-
cer empresas e fazer contatos", diz Berenice. O
programa do Cedic tem três funções principais. A
primeira é orientar os alunos em seu plano de vida
profissional. A segunda é estabelecer uma relação
com as empresas mais importantes do México e
outros lugares do mundo. E, a terceira é colocar
os formados do Ipade em contato com empresas
que estão buscando um perfil diferenciado.

Para isso, são fundamentais as visitas de com-
panhias promovidas pelo Ipade. "Queremos que
conheçam o dia-a-dia de seu trabalho e para isso
trazemos gente que conta suas experiências",
explica Ricardo Murcio, diretor do Cedic. Mas,
o mais importante são os trabalhos de verão, que
fortalecem as relações entre alunos e empresas,
como Grupo Salinas, Aeroméxico, Bimbo, John-
son & Johnson, Colgate e Deloiíte, entre outras.

Alguns alunos conquistam seus contratos após
esses trabalhos (entre o primeiro c o segundo ano
de estudos), como a colombiana Ximena Ortega,
que trabalhou por três meses no laboratório far-
macêutico Janffen Cilag, da Johnson & Johnson.
"Fiz o trabalho de verão com eles e uma semana
depois de concluí-lo me estenderam o contrato para
começar depois de um ano, quando terminasse o
MBA", conta. No caso dos contratos antecipados,
os alunos chegam a ganhar um bônus para garantir
o compromisso.

Alguns recebem até mais de uma proposra e
podem escolher, como Berenice Alvarez, cujo tra-
balho de verão foi no Banco Ixe, que a convidou
a fazer parte da empresa. A aluna, porém, acabou
optando pela Johnson & Johnson. "Primeiramente,
tivemos entrevistas no Ipade e, depois, em nível
internacional, em um congresso em Orlando, onde
reuniram 8ÜO masters de todo o mundo." Segundo
Murcio, do Ipade, do total de alunos que se formou,
no começo de julho, 42% já estavam contratados ao
terminar o curso, e um mês depois 85% já tinham
conseguido um posto em uma empresa.

Parte importante do esforço é o trabalho pré-
vio, feito pelos alunos, para descobrir qual tipo
de trabalho desejam fazer, ao finalizar o MBA.
'Tudo começa com uma avaliação de 360 graus",
conta Loreto Larrain, coordenadora do Centro de
Colocações Empresariais da escola de negócios
da Universidade Adolfo Ibanez (UAI), em San-
tiago. Tudo é desenhado pensando em um grupo
de alunos, que deixa de trabalhar durante um ano,
para fazer o MBA e que necessita ter uma rápida
vinculação com o mercado de trabalho.

Para isso, a UAI trabalha com a empresa DBM,
especializada em transição organizacional, com a
qual realizam diferentes workshops com os alunos
para fazer uma revisão de seus planos de trabalho.
Entre os temas mais importantes que as empresas
consideram, na hora de contratar executivos, está o
manejo de relações interpessoais, tomar decisões,
adaptar-se à mudança e inovar. "A Loreto ajuda a
encontrar as áreas de interesse e nos prepara para
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as entrevistas", conta Nicol Labbc, encarregada de
relações internacionais do instituto chileno Inacap.
que conquistou o trabalho através da UAI.

Já o peruano Fernando Ferreyra foi além. Era
julho de 2006. decidiu abandonar Lima para estu-
dar o MBA Internacional da UAI, em Santiago. E,
apesar de que o plano era voltar a seu país, optou
por trabalhar na Guatemala, para o importador de
fertilizantes Disagro. Foi assim que ele acabou
sendo selecionado como analista financeiro da
empresa. Além de ajudar Ferreyra a mudar de
rota, com confiança, o Centro de Colocações da
UAI lhe ajudou a enfatizar suas habilidades so-
ciais. "Percebemos que as empresas assumem de
antemão que você possuí conhecimento; mas, lhes
importa avaliar sua inteligência emocional e como
trabalha em equipe", afirma Ferreyra.

Na escola de negócios da Fundação Instituto
de Administração (FIA), da Universidade de São
Paulo (USP), o foco está em fortalecer redes. 'Te-
mos um portal que permite a relação entre alunos e
ex-alunos", explica Adalberto Fischmann, diretor
educacional da FIA. Além disso, contam com um
banco de talentos on-line para que as empresas ve-
jam os perfis dos alunos, e para que estes tenham
acesso às informações publicadas pelas empresas.
E promovem reuniões sociais para gerar laços.

Além disso, a FIA criou o IGesc, um instituto
de gestão para entidades civis, no qual trabalham
alunos e formados, assessorando diferentes ONGs.
"Mais de 550 instituições já foram beneficiadas",
diz Fischmann. O brasileiro Ettore Nardy, que se
formou em 2003, no MBA da FIA. participou desse
trabalho como vice-presidente do Instituto Para-
digma, ONG brasileira para inclusão de pessoas
com deficiências sociais e econômicas. "Através
do IGesc pode-se gerar um networking importante,
com associações civis", diz Nardy.

A associação de ex-alunos também tem um
laboratório de negócios através do qual contatam
investidores para que financiem idéias que surgem
entre ex-alunos da FIA. Somado a isso, a associa-
ção e a escola possuem um centro de orientação de
carreira para ex-alunos de MBA que perderam seus
empregos. "Oferecemos a eles algumas sessões de
coaching, para se reposicíonarem", conta Nardy.

Ainda que estes exemplos não configurem uma
prática estendida a Iodas as escolas de negócios,
com eles já não parece tão arriscado deixar de
trabalhar, por um ou dois anos, para se dedicar
integralmente aos estudos. Assim como Berenice
Alvarez do Ipade, que ao terminar seu MBA tinha
o diploma em uma mão e um contrato de trabalho
em outra. Há coisa melhor? •

Do total ale álunos
que se formaram no
começo de julho no
Ipade, 42% esta-
vam contratados ao
terminar o curso, UM
mes depois, 85% ja
tinham trabalho.

Text Box
Anúncio



A força
dos alumni
Escolas globais se esforçam para criar redes e aumen-
tar seu prestígio na America Latina

Um churrasco no verão, uma premiaçao ao
ex-aluno de destaque, uma degustação de vinho,
um campeonato de bridge ou uma visita às tarta-
rugas gigantes de Galápagos. Vale tudo quando
o objetivo é criar redes. As escolas de negócios
globais se deram conta de que a camaradagem
é a companhia perfeita dos negócios. E a culti-
vam para unir diferentes gerações de ex-alunos
e aumentar o valor de suas redes. Sempre com
o selo de sua alma mater.

Dessa forma, as escolas colocam ao serviço
de seus alunos recursos administrativos e fi-
nanceiros para promover reuniões anuais de

todo tipo. Algumas, inclusive, destinam recursos
adicionais para serem representadas nos países
onde possuem ex-alunos, motivando-os a assumir
tarefas de coordenação. Assim, ficam livres para
se ocupar de gerenciar recrutamento e promoção,
dependendo do volume da rede.

O tamanho e o potencial da rede são determi-
• nados pelo número efetivo de formados em cada
' país. Nesse aspecto, na América Latina destacam-

se os numerosos capítulos peruanos, venezue-
lanos, argentinos, chilenos e, claro, mexicanos.
Sim, mas, de quais escolas? Os exemplos mais
marcantes são os das norte-americanas Harvard



ESPECIAL
ESCOLAS DE NEGÓCIOS 2008

Business School (HBS), Wharton,
Berkeley, Columbia, MIT, e das
espanholas lese, Esade, e IE.

A presença de um escritório lo-
cal permite às escolas terem uma
logística oportuna e adequada nas
feiras e seminários promocionais e
de recrutamento, onde a diferença
está no serviço, no poder da marca
e na rede de contatos, ou seja, nos
alumni.

"HARVARD QUERIDA"
E é justamente em função deste
diferencial, e do preço, outro fator
importante, que a HBS volta a ocupar
o primeiro lugar do ranking.

Em uma pesquisa com nossa
comunidade de leitores, a Harvard recebeu
praticamente um terço dos votos como escola
de negócios com maior prestígio do mundo. E
seguida, a uma considerável distância, por Stan-
ford, Wharton, MIT e, depois, pelas espanholas
lese, IE e Esade. As três últimas, são impulsio-
nadas pela força de suas atividades na América
Latina, seja através de alianças ou de unidades
próprias, como o Esade e seu centro de formação
de executivos, em Buenos Aires.

Sobre o potencial das redes de contato, a
Harvard novamente surpreende ao dobrar os
votos de Wharton. que ficou em segundo lugar.

A duas são seguidas por Stanford, MIT, IE,
LBS e Kellogg.

A Harvard também lidera o grupo com o
melhor nível de conhecimento aplicado so-
bre a América Latina. Emergem, porém, com
destaque as escolas da Flórida: Miami e FIU,
seguidas pelas espanholas {Esade, IE, lese) e
as norte-americana Columbia, Texas-Austin,
e Tulane, as duas últimas com altos níveis de
vinculação acadêmica com instituições latino-
americanas.

Nosso ranking sempre se focou em classificar
as melhores escolas de negócios do ponto de



vista de um candidato latino-americano, o que
significa que não se centra apenas no aspecto
acadêmico, mas também pondera outros aspectos
relacionados aos cursos, como a facilidade para
morar, a análise do retomo do investimento e o
potencial do lugar e das pessoas de oferecerem
lembranças valiosas da experiência de estudo.

A pesquisa on-line feita com a comunidade
de leitores de AméricaEconomia, em junho de
2008, analisou a expectativa dos participantes,
que mostraram ter muita esperança na formação
em negócios que podem obter no exterior.

É notório que os níveis salariais são bem
diferentes dos que um executivo alcançaria
com uma formação local. Existe uma marcada
diferença no valor real dos formados em MB As
dos EUA e na Europa. "Os salários iniciais são,
pelo menos, entre 40% e 50% superiores aos de
quem optou por um MBA local", diz Horacío
McCoy, presidente para a América Latina da
Korn/Ferry International.

Nossa pesquisa revela que existe uma forte
convicção de que estudar negócios em uma
escola global acrescenta ao repertório pessoal
de um executivo a capacidade de desempenhar
atividades de alto nível, em qualquer parte do
mundo. "Uma garantia desses candidatos é que têm
experiência internacional e falam inglês. É uma
combinação que continua escassa no mercado",
diz Marianne Davis, diretora dos recrutadores
Hemisfério Izquierdo, em Santiago.

Em contrapartida, está o fato de que, "em
cenários de volatilidade no emprego, e quando
as cifras de desemprego aumentam, a super-
qualificação pode ser um problema", diz Lo-

rena González Castell, do Gartner Research,
cio México.

A pesquisa também revelou que a estada
acadêmica no exterior dota o aluno de mais
flexibilidade laborai já que, com a experiência,
sempre se sobe um degrau na hierarquia acadê-
mica e, eventualmente, ganha-se a oportunidade
de trabalho em algum organismo ou empresa
estatal, em postos de comando.

Ter vivido no exterior, colocando-se a prova
em um ambiente cultural mais global e de imersão
em um novo idioma, é tão ou mais importante que
o conhecimento puramente acadêmico adquirido
durante a estadia longe de casa. "Os mestrados
no exterior dão ao aluno uma experiência de
individualização e desafio com o mundo, que
em geral são mais fortes. Quem fez essa opção,
demonstra um compromisso profissional sério",
afirma Carolina Escalante, da empresa de head-
hunter Mazars, na Cidade do México.

Mas, a decisão de cursar uma escola de negó-
cios de primeiro mundo não passa apenas pela
avaliação de questões como o grau ou prestí-
gio da instituição e o alcance de suas redes de
relacionamentos. O tamanho do investimento
também pesa. E muito. Nesse ponto, as norte-
americanas, e, especialmente, as canadenses,
são competitivas, ainda que haja exceções. De
acordo às declarações das escolas, um orçamento
recomendado ao mês para viver como estudan-
te, em Nova York, é de cerca de US$ 6 mil. O
mesmo valor é sugerido para quem vai estudar
em Boston ou Chicago, enquanto em Berkeley
(São Francisco), a soma cai para US$ 5 mil .

A valorização do euro frente ao dólar gerou
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um cenário complexo para as escolas européias
que aspiram a se consolidar internacionalmen-
te. Os custos efetivos de viver no velho mundo
aumentaram significativamente. Desde o ano
passado, o dólar perdeu 13% de seu poder de
compra. Pode parecer pouco, mas uma passa-
gem de metrô em Londres custa hoje US$ 4, e
desfrutar de um café com croissant em Paris,
significa desembolsar US$ 7,5. Já um BigMac,
em Shanghai, custa US$ 1,8, enquanto em São
Paulo é comprado por USS 4,7. O mesmo lanche,
em Buenos Aires, sai por US$ 3,6, e, em Santiago
e na Cidade do México, por US$ 3,1.

"Estamos realizando muitos esforços para
manter a atratividade de nossa escola na América
Latina", diz Nuria Guilera, diretora de Marke-
ting de MBA e Executive Masters do Esade,
na Espanha. Algo. de fato. notório. As escolas
européias estão aumentando o número e o valor
das bolsas de estudo para seus programas.

Mas, tal remédio é paliativo. Não resolve o
problema de fundo: hoje é mais barato para um
candidato latino-americano aspirar ao mesmp
prestígio, por menos dinheiro, nos Estados Uni-
dos, que na Europa. Tavez por isso o volume
de atividades que as escolas européias desen-
volveram na America Latina durante o último
ano, tenha aumentado. Apesar das distâncias,
os programas europeus combinam inteligência
global e relevância local.

Essa é a oferta de programas de MBA em tempo
integral (full time), das escolas globais. Agora é
você quem decide em qual campeonato de bridge
ou degustação de vinhos se inscreverá
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Maciel: O mexicano

preferiu estudar na
espanhola 16, MaS

sem mudar-se para
Madri,

MBA 2.0
Com o crescimento da internet, a oferta de programas
On-line ganha pOtencial ArtyFaundesBetkhoff. Cidade do México

Quando o assunto era finanças, Carlos Maciel,
engenheiro agrônomo e coordenador de distri-
buidores da empresa de máquinas agrícolas John
Deere, se sentia em desvantagem. "Necessitava
estudar para complementar minha formação",
comenta Maciel. Mas, para enfrentar um eurso, o
mexicano tinha outro problema: o fato de viajar
constantemente, devido ao trabalho. Como con-
ciliar as viagens com um master de qualidade? A
escolha de Maciel foi pelo programa Global MBA
Online, do Instituto de Empresa de Espana (IE),
que concluiu no final do ano passado.

Assim como Maciel, é cada vez maior o número
de executivos que buscam estudar sem abandonar
o trabalho e que, por isso, consideram a possibi-
lidade de estudar on-line. Para diminuir o risco,
buscam os programas de universidades de pres-
tígio internacional, que lhes garantam qualidade
e contatos. "O IE me chamou a atenção porque
tinha boa avaliação", afirma Maciel.

Antes de chegar à IE. entretanto, Maciel avaliou
outros programas. "Minha primeira opção era o
Tecnológico de Monterrey, que também oferece
um formato on-line, mas eram mais de 300 alunos",
diz. Para alguns, a quantidade de participantes é
importante para estreitar laços, ainda que seja de
forma virtual. "Em nossos programas, são grupos
de 30 por sala", diz Manuel Fernández, vice-de-
cano de Educação On-line do IE. "Tanto o corpo
docente quanto a metodologia de estudo de casos

é a mesma usada nos programas presenciais de
MBA." O programa da escola espanhola também
inclui duas semanas de aula no campus de Madri,
no começo e no final do programa.

Parte importante para o desenvolvimento dos
MBA on-line é a evolução da internet. "A comunica-
ção era feita por telefone, chat, c-mail e messenger",
conta o chileno Felipe Cuadra, gerente de finanças
da empresa de serviços Sodexho, que começou seu
MBA em Guadalajara e o terminou em Santiago.
Cuadra cursou o International Executive MBA,
cuja base é o programa on-line. com a diferença de
que os alunos tinham que viajar a Madri e a outras
cidades européias, ao menos a cada 45 ou 60 dias.
"Boa parte dos alunos trabalha em multinacionais.
Viajamos muito e estamos acostumados a usar o
computador como ferramenta", afirma.

Mas, apesar de serem a única alternativa para
muitos executivos, os MBA on-line ainda têm a
eficácia questionada. "A tecnologia permite me-
lhores interações, mas falta a relação cara a cara",
diz Dan Leclair, da certificadora de escolas de ne-
gócios AACSB, em Tampa, Estados Unidos. Algo
que também gera desconfiança entre os recrutadores
de Recursos Humanos. Segundo Juan Pablo Swett,
fundador da bolsa de trabalho iberoamericana
Trabajando.com, os MBA presenciais permitem
o desenvolvimento do trabalho em equipe e a ge-
ração de redes de contato, o que se perde com os
programas on-line. Oitenta e oito por cento de uma



amostra de recrutadores e headhunters da região,
contatados por AméricaEconomia Intelligence,
considera que a qualidade dos programas on-line é
inferior à dos presenciais. "As companhias buscam
certas características em um executivo candidato,
como a comunicação, e é aí que um MBA on-line
peca", afirma Jorge Pérez, analista de Recursos
Humanos da PricewaterhouseCoopers.

Quem cursou programas do gênero, os defende.
O brasileiro Celsio Misaki é aluno do MBA On
Demand da Thunderbird School of Management.
Escolheu a escola norte-americana por seu prestí-
gio e porque não queria abandonar o emprego. "A
primeira semana é de integração, no Arizona (sede
da escola). Temos um portal com discussões de
grupo e conferências semanais para fazer as tare-
fas", conta. Segundo Misaki, há uma comunicação
fluida com os demais estudantes. Maciel, do IE,
afirma o mesmo. "Como o programa é intenso, é
preciso estar em contacto freqüentemente. Tive
oportunidade de conhecer meus companheiros nos
eventos do TE em Miami, Nova York e Madri."

COISAS DA F A M A
O certo é que a reputação dos MBA on-line ainda
está em processo de consolidação. Por isso, na
Thunderbird, optaram por batizar o programa de
Global MBA On Demand, e não on-line. "Isso nos
segmenta", diz Humberto Valencia, diretor dos
programas a distância da Thunderbird. Segundo
ele, existem muitas universidades que oferecem
programas on-line de pouca qualidade. O MBA On
Demand é dividido em 75% de aulas on-line e 25%
presenciais, divididas em sessões de uma semana,
em diferentes cidades, a partir do Arizona.

Apesar de o Global MBA On Demand ter três
anos, desde 1998 a Thunderbird já promovia um
programa a distância chamado Global MBA for
Latin American Managers, título conjunto com a
universidade virtual do Instituto Tecnológico y
Estúdios Superiores (Itesm), do Tec de Monterrey.
"Não ser presencial foi um dos fatores que me fize-
ram duvidar", conta Daniel Heniández, que cursou
o programa na Cidade do México. "Escolhi este
devido à possibilidade de administrar meu tempo
e porque queria ter um título da Thunderbird."

E, quanto aos custos? "Para os alunos, é o mesmo
preço dos MBA tradicionais", diz Fernández, do
IE, que cobra € 35 mil pelo Global MBA e € 51
mil pelo International Executive. Para corupá"rar,
o International MBA custa € 48 mil e o MBA Part
Time, € 39 mil. Mas, a isso é preciso agregar a
economia de traslado e de não ter que abandonar o
trabalho. "Nos EUA, a maioria das universidades
cobra menos, 10% cobram igual e outros 10%,
mais", afirma Valencia. "No nosso caso, o aluno
recebe o título da Thunderbird, que tem valor de

mercado. Por isso, o programa custa o mesmo que
um presencial." O Global MBA On Demand, da
Thunderbird, custa US$ 61,65 mil, e o Global MBA
for Latin American Managers de Thunderbird e
do Tee de Monterrey, US$ 41 mil.

Os EUA levam a dianteira nesse tipo de programa.
Segundo a certificadora de MBA AACCSB, em
2002, cerca de 2,6 milhões de estudantes faziam
pelo menos um curso on-line (dentro de um pro-
grama completo). Em 2005, a cifra cresceu para 3
milhões. "É uma alternativa que cresce mais que os
programas on-line completos, mas estes também
estão aumentando", diz LeClair, da AACSB.

Na América Latina, a oferta de cursos on-line, :.
ainda é incipiente. O Itesm, do Tec de Monterrey,
é um dos poucos exemplos, com a Universidade
Virtual, que opera um programa de MBA. Segun-
do Verônica Sánchez, diretora de comunicações,
o aluno não está somente com o computador, já
que conta com assessores acadêmicos. O progra-
ma dura dois anos e meio, é meio período e 100%
on-line. Entre 1996 e 2008, formou 2.909 alunos.
A mexicana Nelda Contreras cursa este MBA.
Apesar de viver na Cidade do México, optou por
ele para melhor administrar seu tempo. "Poder
realizar minhas tarefas de noite é uma vantagem
enorme para mim", diz.

A Universidade Iberoamericana (UAI), no
México, admite avaliar a possibilidade de de-
senvolver um programa do
tipo. "Permite economizar
tempo e fazer contato com
universidades de diferentes
partes do mundo", afirma
Jorge Smeke, coordenador
de MBA da UAI.

Já o Incae, da Costa Ri-
ca, ainda mantêm distância
dos programas on-line. "O
mercado ainda nos deman-
da programas presenciais e
nào virtuais", diz Guillermo
Selva, decano associado
do MBA da escola costa-
riquenha. Segundo Selva,
para muitas pessoas, a interação direta com com-
panheiros de classe e professores tem muito mais
valor e qualidade. Entretanto, a escola não deixa
de usar programas de e-learaing como apoio aos
cursos tradicionais.

De qualquer forma, a presença da web 2.0 é
inegável. Os MBA on-line estarão cada vez mais
presentes no inundo dos negócios e, como no mun-
do real, terão a qualidade testada na prática. Por
ora, a esperança está no desempenho dos que já se
formaram. Espera-se que façam valer, na vida real,
suas redes de contato no mundo virtual. •



Como fazemos
o ranking
ESCOLAS LATINO-AMERICANAS:
O ranking busca medir a excelência acadêmica e
de serviços que as escolas oferecem a seus alunos
e candidatos, usando como base seu programa de
MBA, mas considerando ainda as outras ativida-
des que lhes são naturais. Para elaborá-lo, usamos
cinco variáveis.

Força acadêmica (40%): estima a pertinência
dos professores que dão aula e sua experiência no
mundo dos negócios, considerando grau acadêmico
e tipo de vínculo que têm com a escola (tempo
integral, parcial, visitante).

Produção acadêmica (20%): mede o volume de
artigos acadêmicos publicados, livros, capítulos de
livros, casos e outros, considerando na avaliação
dos artigos o impacto que tiveram na comunidade
científica, as referências que geraram e o prestígio
das publicações em que foram veiculados.

Conexão internacional (15%): indica o número
de convênios vigentes que a escola tem, de que tipo
são e o prestígio dos sócios. Também se consideram
os certifieados internacionais e a associação das
escolas à organizações internacionais, vinculadas
à área de negócios.

Potencial da rede (20%): avalia o uso e o tama-
nho da rede de ex-alunos, em relação ao número
histórico de alunos. Da mesma forma, considera-
se o esforço feito pelas escolas para dar apoio à
gestão de carreira de seus formados.

Ambiente de negócios (5%): estima o nível de
efervescência dos negócios na cidade em que a
escola está sediada.

Participaram todas as escolas da região que
são observadas como concorrência efetiva no
mercado e que são validadas por seus pares a
esse respeito.
NOTAS:

l - Os programas das escolas de prós-graduação

da U. do Chile se apresentam pela primeira vez
de forma integrada.

2- O programa F1A-FEA/TJSP corresponde
à FIA, Fundação Instituto de Administração,
instituída por professores do departamento de
Administração da FEA/USP.

3- Outros convênios: Illinois Tech., Copenha-
gen. Uniandes, ESSEC, WHU, Koblenz, Calgary,
ESCP-EAP Reutlingen, ESCEM, McQuaire,
UDP, Claremont.

4- Inclui número de empresas criadas dentro
da escola.

5- Inclui a relação entre o número de empresas
criadas e o de patentes obtidas e tramitadas.

6- Privilegia a experiência em negócios dos
professores, a produção de casos c os professores
com capacitação do programa de aperfeiçoamento
CPCL de Harvard em 2007-2008.

7- N.D.: não-disponível

ESCOLAS GLOBAIS:
Na avaliação das escolas globais, foram consi-

deradas outras cinco variáveis principais.
Prestígio (35%): observam-se aqui os atributos

relacionados à percepção da qualidade das escolas.
A avaiíação deste quesito leva em conta liderança,
trajetória e poder da marca.

Redes (25%): indica e analisa os atributos relacio-
nados à rede de contatos e espaços de socialização
entre os graduados das escolas. São observados
o potencial de uso de tal rede e a promoção de
associações de estudantes latino-americanos,
conferências, seminários, cursos, programas de
recrutamento, participação em feiras de MBA,
pesquisas e publicações, entre outros.

Seletividade (30%): busca medir a qualidade
dos alunos que entram na escola, através do GMAT
(15%), e o grau de atratividade das escolas entre
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os candidatos, pela comparação do número de

candidaturas e solicitações de adesão e o número

final de matriculados.

Conhecimento de América Latina (10%): esta

variável aplica-se às atividades realizadas pelas

escolas na América Latina, tanto do ponto de

vista acadêmico quanto do empresarial, através

da assessoria a companhias da região.

Custo total (10%): este fator inclui o custo de

matrícula e mensalidades, mais os gastos mínimos

de manutenção estimados para um estudante en-

quanto dure o programa. Como o tempo de cada

programa varia, o custo de manutenção mensal

foi multiplicado pelo total de meses de duração

de cada um.

Tanto o prestígio quanto a potência das redes e

o conhecimento aplicado aos negócios na região

foram estabelecidos através de uma pesquisa com

nossa comunidade de leitores, com um total de

799 respostas.
Todos os indicadores foram levados à base

100 e depois ponderados por seus fatores cor-

respondentes. O resultado final é o que ordena

o ranking.

NOTAS:
Avaliação de programas/w//-/vme, nos anos 2006

e/ou 2007

O número de atividades consideradas para esta-

belecer os vínculos com a América Latina foram:

participação em feiras de MBA, intercâmbio de

alunos / professores, conferências e seminários,

visitas e relações internacionais, programas de

recrutamento de alunos e grau duplo.

N.D.: Não-disponível.

Ver metodologia completa em

www.americaeconomia.com

Text Box
As mais empreendedoras. América Economia, São Paulo. 25 agost. 2008. p . 18-42.




