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A Fundação Getulio Vargas tem dois motivos para comemorar a recente publicação de dois 
rankings do jornal britânico "Financial Times". A CEM, comunidade que reúne 28 escolas de 
negócios de quatro continentes, da qual participa desde 2008, foi a primeira colocada no 
ranking de mestrados profissionais. Também o programa OneMBA, do qual faz parte desde 
2002, ficou na 27ª colocação entre os melhores cursos de MBA executivo.  
 
A Fundação Instituto de Administração (FIA) também ficou entre as 95 escolas ranqueadas 
pelo "Financial Times" com os melhores cursos de MBA executivo este ano. A escola ocupa a 
61ª colocação. Subiu sete posições em relação ao ano passado. 
 
"Estamos muito felizes com esse resultado", diz Maria Tereza Leme Fleury, diretora da Escola 
de Administração de Empresas de São Paulo (Eaesp), da Fundação Getulio Vargas (FGV). Na 
CEM, a escola participa com o curso de gestão internacional. Ele foi criado para atender 
pessoas em início de carreira e que concluíram a graduação em administração, direito ou 
economia há no máximo três anos. "Nosso objetivo é dar aos jovens brasileiros essa visão 
global dos negócios", diz.  
 
Esse tipo de programa, conhecido como Master International Management (MIM), tem se 
popularizado pelo mundo por oferecer continuidade imediata dos estudos em um nível mais 
avançado do que uma pós-graduação normal. Pelo seu caráter internacional, o da FGV é de 
dupla titulação, com as escolas parceiras como a Sciences-Po, na França, Universidade Nova 
Lisboa, em Portugal, e Università Commerciale Luigi Bocconi, na Itália. 
 
O OneMBA, por sua vez, é oferecido em parceria com cinco escolas. Participam a americana 
Kenan-Flagler, da Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill, a mexicana Egade do 
Monterrey Tech, a holandesa Rotterdam School of Management da Erasmus University e a 
Chinese University, localizada em Hong Kong. Os estudantes têm uma semana de aulas em 
cada uma das escolas. Cada uma oferece em seu campus um conteúdo voltado à especialidade 
da cultura de negócios de seu país. "É uma experiência global já consolidada", diz Maria 
Tereza.  
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