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A revista "US News and World Report", que organiza um dos principais rankings das escolas de 
negócios dos Estados Unidos, poderá usar as pontuações do GRE (Graduate Record 
Examinations), além das do GMAT (Graduate Management Admission Test), em sua edição de 
2012 dos melhores cursos de MBA. Se a publicação decidir mesmo pelas duas opções, será 
uma verdadeira vitória para o Educational Testing Service (ETS), que administra o teste GRE.  
 
Nos últimos anos, várias grandes escolas de negócios americanas decidiram aceitar as 
pontuações obtidas no GRE, além das apontadas pelo GMAT. No entanto, este último, 
distribuído pela Pearson, controladora do "Financial Times", ainda é o teste que predomina 
para a entrada nas principais escolas. 
 
Segundo Bob Morse, encarregado dos rankings da "US News and World Report", um dos 
motivos dos programas de MBA estarem aderindo ao GRE como opção de teste é que ele 
possibilita a eles ampliar seus quadros de candidatos. Em seu blog, Morse Code, ele observa 
que apenas 24 dos 99 programas de MBA classificados no último ranking da "US News" 
aceitaram o GRE. Mas todos utilizam o GMAT. 
 
Morse diz que na pesquisa estatística que será realizada com as escolas de negócios em 2010, 
a "US News" pretende fazer uma série de perguntas sobre as pontuações do teste GRE e o 
número de alunos de MBA matriculados que se submeteram a ele. A publicação está 
considerando a possibilidade de mudar a metodologia do ranking para a edição de 2012 da 
"America ' s Best Business Schools", a ser publicada no segundo trimestre de 2011. 
 
Ainda não está claro como a publicação vai lidar com a remodelação do teste GRE, classificada 
pelo ETS como a maior revisão do exame em seus 60 anos de existência, que deverá 
acontecer em 2011. Em especial, haverá mudanças no seu sistema de pontuação. Atualmente, 
os resultados do GRE vão de um mínimo de 200 ao máximo de 800 pontos. Os novos 
resultados do teste irão de mínimo de 130 ao máximo de 170 pontos. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 02 jun. 2010, Eu & Investimentos, p. D12. 


