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Embora as escolas tradicionais dominem os primeiros lugares, há surpresas como a ascensão 
da Hong Kong University of Science & Technology.  
 
A London Business School (LBS) e a Wharton, escola de negócios da Universidade da 
Pensilvânia, ficaram com a primeira posição da 13ª edição do ranking com os melhores cursos 
de MBA do "Financial Times". A terceira colocada é a Harvard Business School, escola que 
junto com as outras duas pode reivindicar o título de melhor programa de MBA desde que a 
classificação existe. 
 
O retorno de Wharton ao topo depois de ter perdido para a LBS no ano passado não é surpresa 
- ela foi a número 1 por nove anos seguidos, de 2001 a 2009 e voltou à forma em razão dos 
altos salários obtidos por ex-alunos. No ano passado, as remunerações dos graduados caíram, 
graças à recessão. Dados da turma que se formou em 2007, coletados pelo "FT" no ranking 
deste ano, mostram que os ganhos dos diplomados pela Wharton reagiram. A média salarial 
ponderada de três anos revela crescimento de quase 7% em 2010, atingindo US$ 171.550. 
 
 
Os formados em Wharton conseguiram empregos com uma facilidade maior em 2010- 84% 
estavam trabalhando três meses após a formatura, 9 pontos percentuais a mais que no ano 
anterior. Isso, juntamente com desempenhos mais fortes nos rankings de doutorado e 
pesquisa, foi suficiente para eliminar a diferença com a LBS. 
 
Enquanto isso, a LBS comemora três anos no topo, depois de dividir o título com Wharton em 
2009 e ser absoluta em 2010. Embora os salários de seus ex-alunos tenham sido menores que 
os de Wharton, a escola ganhou pontos graças aos salários dos graduados. Em média, eles 
estão ganhando 132% a mais três anos após a formatura do que antes de começarem o MBA. 
Lá também 85% do corpo docente é internacional e mais de 90% das matrículas para o MBA 
foram feitas por estudantes de fora do Reino Unido. 
 
No geral, os salários dos ex-alunos das instituições do ranking se recuperaram em 2010. Das 
81 escolas que entraram no levantamento nos últimos três anos, 61 registraram aumentos na 
média ponderada salarial em comparação com o ano passado.  
 
Uma análise mais detalhada mostra grandes diferenças entre os setores. Os ex-alunos com as 
maiores remunerações estão no mercado financeiro, com um salário médio anual de quase 
US$ 160 mil. É o setor mais popular - onde quase 30% dos entrevistados da pesquisa 
trabalham. O segmento de consultoria é o segundo maior, tanto em número de ex-alunos 
quanto em média salarial, que chegou a US$ 140.500. Os alunos de MBA que trabalham em 
outros países ganham, em média, US$ 7 mil a mais que seus colegas com empregos no Reino 
Unido.  
 
Embora não tenham acontecido grandes mudanças nas líderes, há destaques. A Hong Kong 
University of Science & Technology continua com sua rápida ascensão. Ela entrou na 17ª 
posição em 2008, ficando entre as dez melhores no ano passado. Agora, está em 6º lugar.  
 
A Iese ficou logo atrás. A escola de Barcelona entrou para as "top 10" este ano, junto com a 
MIT Sloan School of Management. O Indian Institute of Management, Ahmedabad (IIMA), é a 
novata da lista com a melhor posição. Os dados sobre salário impressionam, tanto na média 
de três anos após a graduação (US$ 174.440) quanto no aumento dos ganhos depois do MBA 
(152%), permitindo a ela estrear na 11ª posição. Os ex-alunos da IIMA lideram ainda a lista 
de progressão de carreira, uma medida que compara os cargos dos estudantes antes e três 
anos depois de concluírem seus MBAs. 
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