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Com o aumento dos pedidos de admissão, a escola de negócios Insead confirmou que vai 
aumentar o tamanho de sua turma no próximo ano de 900 para 980 alunos, com grande parte 
do aumento ocorrendo no campus de Cingapura. 
 
Isso fará do programa de um ano de duração o maior curso de MBA de período integral e alta 
classificação do mundo, superando o da Harvard Business School, que vai aumentar sua turma 
este ano de 900 para algo entre 930 e 940 alunos. 
 
No momento, a Insead tem 600 alunos matriculados no campus francês e outros 300 no 
campus de Cingapura. No próximo ano letivo, isso será reequilibrado, para que 400 alunos 
possam ser admitidos em Cingapura e até 580 em Fontainebleau, segundo o reitor da Insead, 
Frank Brown. 
 
O aumento no tamanho do campus de Cingapura reflete o crescente interesse na Ásia, diz ele. 
"Percebemos que muitas pessoas do campus da Ásia são dos Estados Unidos e Europa". 
Brown, que é americano, diz que os alunos dos EUA são um grupo autosseletivo. "Quantos 
americanos falam fluentemente dois idiomas?", brinca.  
 
Ele diz que o aumento nos pedidos de admissão no programa da Insead reflete uma mudança 
nas perspectivas para os administradores americanos mais jovens. Existe um número 
crescente de estudantes interessados e curiosos sobre outras culturas que são atraídos por um 
ensino globalizado. O desafio para a Insead será encontrar empregos para todos aqueles que 
se formarem em 2010. No entanto, Brown assume que estava pessimista no começo deste ano 
em relação às perspectivas de emprego e que o mercado de trabalho agora parece melhor que 
o esperado. No fim do semestre, 61% da turma obtiveram ofertas de emprego, comparado a 
49% no mesmo período de 2002, quando as condições econômicas eram parecidas. Os novos 
dados significam que entre 80% e 90% dos alunos deverão estar empregados alguns meses 
após a formatura. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 16 set. 2009, Eu & Investimentos, p. D10. 


