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Três escolas de negócios brasileiras subiram no ranking dos melhores MBAs do mundo feito 
pelo jornal "Financial Times". Nos programas abertos do mestrado executivo, de curta 
duração, a Fundação Dom Cabral passou da 13ª posição em 2009 para a 9ª este ano, 
figurando pela primeira vez entre as "top ten". 
 
A Fundação Instituto de Administração (FIA), subiu da 30ª para a 26ª colocação, enquanto o 
Insper (antigo Ibmec São Paulo), que não estava entre as 60 melhores, ocupa agora o lugar 
de número 42. Nesta categoria, o melhor programa do mundo foi o da Darden School of 
Business, da Universidade da Virginia, que desbancou Harvard. 
 
Na classificação dos programas customizados, feitos sob medida para as empresas, a 
Fundação Dom Cabral ocupa o 8º lugar e o Insper divide o 13º com a Essec Business School, 
presente na França e em Cingapura. O líder do modelo in company é a Duke Corporate 
Education, que possui unidades nos Estados Unidos, Africa do Sul, Reino Unido e Índia. 
 
Na opinião de Paulo Resende, diretor de desenvolvimento e pós-graduação da Fundação Dom 
Cabral, a escalada da instituição no ranking se deve especialmente ao quesito "custo-
benefício", além dos testemunhos de alunos e das empresas. Outro fator bem avaliado foi o de 
uso futuro do conhecimento que é passado nos programas. "Estamos falando cada vez mais de 
temas como sustentabilidade, responsabilidade corporativa e ética. A intenção é sair um pouco 
do tradicional e inovar no conteúdo", afirma Resende. 
 
O diretor diz que a Fundação Dom Cabral foi beneficiada com a crise e com a maturidade das 
companhias instaladas no Brasil. "No momento de turbulência, elas nos procuraram para 
treinar seus líderes e desenvolver estratégias de longo prazo", diz. Para Resende, o caminho 
para conquistar a liderança do ranking é fortalecer ainda mais os laços da instituição com 
parceiros internacionais. 
 
No classificação geral, que tira a média entre os programas abertos e customizados, a Harvard 
Business School manteve a liderança e a Fundação Dom Cabral ficou na 6ª colocação entre as 
melhores escolas de negócios do mundo. 
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14, 15 e 16 maio 2010, Eu & Investimentos, p. 
D12. 


