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Com DNA empreendedor, a espanhola IE Business School investe em universidade e em 
programas mestrado. 
  
Com apenas 23 anos, o espanhol Diego de Alcázar, em 1973, lançou-se em uma aventura 
empreendedora bastante ousada. Era o fim do período de ditadura do general Franco e ele 
acreditava que, por conta da abertura do mercado, a Espanha precisaria formar mais e 
melhores administradores. Vislumbrou então a criação de sua própria escola de negócios para 
atender a essa nova demanda. Buscou a ajuda de parceiros investidores e iniciou o negócio. 
 
Trinta e sete anos depois, a IE Business School é considerada uma das melhores escolas de 
negócios do mundo, ocupando os primeiros lugares nos principais rankings internacionais. 
Desde a sua fundação, já formou mais de 37 mil executivos. O fato de não ter surgido a partir 
de uma universidade como a maior parte das escolas de negócios, e sim da iniciativa de um 
grupo de empresários, explica sua vocação empreendedora. "A vantagem de não ter a tradição 
das grandes universidades é que podemos ser inovadores sem medo de errar", diz Santiago 
Iñiguez, reitor do IE desde 1993.  
 
O IE possui escritórios em 23 países e vem mantendo um ritmo acelerado de crescimento. Sua 
base está em Madri, no elegante bairro de Salamanca. No total, são mais de 600 alunos. 
 
Com mais de 65% dos estudantes vindos de outros países, a crise econômica que assombra a 
Espanha não chegou a comprometer financeiramente a escola. "A procura só caiu um pouco 
nos MBAs executivos (part-time), que geralmente são patrocinados pelas empresas", afirma o 
reitor. Segundo ele, este tipo de curso representa apenas 20% do negócio do IE.  
 
No ano letivo que termina em agosto, a escola deve informar um faturamento de € 91 
milhões, 10% a mais do que no ano passado. O salário anual dos estudantes formados no MBA 
internacional, carro chefe do IE, considerado o melhor do mundo em 2009 pelo "Wall Street 
Journal", encolheu na Europa. Era de US$ 112 mil antes da crise e, agora, chega a US$ 109 
mil. No Brasil, a situação é inversa. O salário médio anual dos alumni está próximo dos US$ 
120 mil.  
 
Segundo o "Financial Times", o tempo médio de colocação do ex-aluno do IE no mercado após 
o MBA é de três meses e, de acordo com a escola, esse tempo não aumentou com a crise. O 
que mudou foi o sonho dos alunos internacionais de fazer carreira na Espanha. "A colocação de 
estrangeiros na Europa está difícil porque com a crise vem também a reserva de mercado", 
explica Margarita Alonso, diretora geral de alumni e carreira do IE. "Está mais fácil procurar 
trabalho no país de origem."  
 
Boa parte dos estudantes, entretanto, prefere não seguir o caminho tradicional em 
consultorias ou na área financeira. Quase 14% dos alunos que passaram pelo departamento de 
empreendedorismo da escola começaram suas empresas durante o curso. Ao longo do MBA 
eles desenvolvem projetos e os cinco melhores são apresentados a investidores. O brasileiro 
Pedro Campos, que cursa o MIT - dentro de um programa de dupla titulação oferecido pelo IE-, 
estuda a possibilidade de abrir uma rede de padarias no Brasil. "Estou fazendo o plano de 
negócios", diz. 
 
O empreendedorismo faz parte da estratégia de inovação da escola. "Está no nosso DNA e já 
fomos muito criticados por isso", diz o reitor. Ela foi uma das primeiras escolas a apostar no 
MBA executivo para quem não pode parar de trabalhar para estudar, no MBA com 
especialização e nos cursos on-line, que começaram em 1997. "Achavam que eles eram pouco 
acadêmicos. Depois, muito generalistas. Hoje, todo mundo está fazendo o mesmo", afirma 
Iñiguez. 
 
Em 2007, o IE deu um de seus passos mais arriscados ingressando no ensino superior. Trilhou, 
assim, o caminho inverso das outras grandes escolas de negócios que surgiram a partir de 



universidades consagradas como Harvard e Stanford. A Universidade IE consumirá, em cinco 
anos, um investimento voluptuoso da ordem de 85 milhões. O objetivo é aproveitar a vigência 
do tratado de Bologna, que deu início a um processo de convergência do ensino universitário 
na Europa para facilitar o intercâmbio de alunos. A intenção é atrair alunos internacionais. "Em 
15 anos, queremos estar também entre as 10 melhores universidades europeias", diz Iñiguez. 
 
Outra aposta da escola é a oferta de programas de mestrado em diversas áreas, como 
finanças. Com um ano de duração, esses programas podem ser feitos por alunos mais jovens, 
que vêm diretamente da universidade. "É uma grande oportunidade. Os estudantes podem 
começar o curso em um país e fazer o mestrado em outro transferindo os créditos", diz o 
reitor. 
 
A internacionalização da escola se intensificou nos últimos dez anos. Até então, era conhecida 
como Instituto de Empresa. Tinha grande prestígio entre os países de língua espanhola, mas 
seu nome era pouco compreendido em lugares onde se falavam outros idiomas. "O próprio 
'Financial Times' ajudou a criar a nova marca se referindo a nossa escola como IE Business 
School", conta Iñiguez. Suas classes agora são bastante internacionais e não existe mais de 
4% de alunos de uma mesma nacionalidade no MBA. Nos últimos 12 meses, estudantes de 
105 países frequentarem seu campus em Madri.  
 
Curiosamente, a escola atrai muitos norte-americanos, além de indianos, sul-coreanos e 
latino-americanos. Eric Leo, 32 anos, nasceu em Nova York e trabalha na área de crédito do 
banco BNP Paribas. Ele decidiu fazer o MBA na Espanha por achar que na Europa poderia 
ampliar seu convívio com outras culturas. "Quero trabalhar com finanças em mercados 
emergentes. É importante conhecer gente de outras regiões", diz. 
 
Entre os professores, o número de estrangeiros sobe a cada dia. Quase a metade do corpo 
docente vem de 23 países diferentes. "Nos últimos cinco anos, contratamos 40 professores, 
80% do exterior", afirma o reitor. Ao todo, são 110 atuando full time e 250 part-time, com a 
maior parte destes trabalhando no mercado. Praticamente todos são PhDs e o percentual de 
mulheres chega a 31%, o que é raro entre as escolas de negócios. 
 
Outra particularidade do IE é que 60% dos estudantes do MBA Internacional não têm 
background em negócios. Muitos buscam o curso pensando em fazer uma transição. A 
brasileira Fabiana Garcia, 32 anos, é um destes casos. Ela atuou por dez anos na área de 
marketing da Procter & Gamble até decidir fazer o MBA Internacional para poder migrar para a 
área financeira. Ela termina o curso no fim do ano e já aceitou uma proposta para trabalhar 
em um fundo de private equity na Espanha. "Eu sabia que esta era uma oportunidade de 
mudar a carreira", diz. 
 
Conseguir uma vaga no IE Business School não é fácil e quem chega ao fim do processo de 
admissão e não passa é aprovado só poderá tentar novamente depois de dois anos. Além de 
conseguir uma boa nota nos testes GMAT ou GRE, passar pelas entrevistas e provas, o aluno 
terá que desembolsar uma boa soma de dinheiro. O MBA Internacional, por exemplo, custa por 
volta de € 53 mil, além das despesas com moradia e alimentação. Quase metade dos alunos 
recorre a algum tipo de financiamento como empréstimo ou bolsas, que podem cobrir entre 
20% e 60% o custo do curso. O teto para empréstimos na Caja Madrid, que possui acordo com 
a escola e não requer avalista local, é de até € 30 mil e pode ser pago após o término dos 
estudos. 
 
O Brasil está dentro dos planos de expansão do IE, onde já possui escritório. "O país hoje é 
uma referência na América Latina em termos de gestão", diz o reitor. O crescimento 
internacional de grandes empresas brasileiras assim como o de grupos espanhóis como o 
Santander são um estímulo para a que instituição aposte no mercado local. "O país possui 
muitas escolas de negócios, mas poucas com projeção no exterior", diz 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21 jun. 2010, Eu & Investimentos, p. D10. 


