
s escolas de negócios na América 
Latina estão cada vez mais dis-
postas a inovar, aumentar a de-

dicação de seu corpo docente e avançar 
na produção acadêmica. É o que mostra o 
ranking de escolas de negócios da América-
Economía Intelligence, que chega ao 15º ano. 
O levantamento aponta para movimentos 
importantes, como o avanço da Universi-
dad de Ias Américas Puebla (do 25º para o 
19º lugar) e da chilena Diego Portales (do 
24º para o 18° lugar). 

Mas a principal mudança ocorreu no 
topo da lista de 42 instituições de ensino 
voltadas à área de negocios, com a chega-
da de uma estreante que, no levantamen-
to de 2010, ocupava o terceiro lugar. Tra-
ta-se da escola de negocios da Universidad 
Adolfo Ibáñez (UAI), do Chile. É a pri-
meira vez que uma escola chilena chega 
ao topo do ranking, apesar da intensa con-
corrência do mercado local. A UAI conse-
guiu, neste ano, a melhor combinação de 
força acadêmica, criação de conhecimen-
to e geração de redes. Ajudou na conquis-
ta da liderança o acordo de dupla titulação 
firmado em 2010 com a Anderson School 
of Management, a renomada escola de ne-
gócios da Ucla (Universidade da Califór-
nia, em Los Angeles). 

Também incidiu a favor da Universi-
dad Adolfo Ibáñez a queda no ranking do 
Itam (do México), ocasionada pelo enxu-
gamento do seu corpo de professores com 
dedicação integral (full time). A equipe 
passou de 65 para 47 acadêmicos. Isso fez 
a instituição perder pontos no índice de 
"força acadêmica", cedendo, com isso, o 
primeiro lugar à chilena. 

DESEMPENHO BRASILEIRO 
Entre as 42 escolas de negócios avaliadas 
pelo ranking, cinco são brasileiras: FGV-
Eaesp, FIA (Fundação Instituto de Admi-
nistração), da Universidade de São Paulo, 
Coppead, FGV-Ebape e BSP. O curso ofe-



recido pela FIA, ligada à Faculdade 
de Economia, Administração e Con-
tabilidade (FEA) da USP, ficou em pri-
meiro lugar na classificação "recursos 
humanos". Já o Coppead, instituto de 
pós-graduação e pesquisa em adminis-
tração que integra a Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro (UFRJ), ob-
teve a segunda melhor avaliação no 
quesito "operações". 

A melhor classificação geral entre 
as brasileiras, o quarto lugar, pertence 
a FGV-Eaesp. Mas quem ganhou mais 
posições foi a BSP (Business School 
São Paulo), que passou de 35º lugar, 
no ano passado, para o 29°. 

A FORÇA DO PH.D. 
A gestão do corpo de professores, com 
o objetivo de fortalecer academica-
mente os programas de MBA, continua a ser a dimensão 
mais importante do ranking, com 40% de ponderação no índi-
ce final. A metodologia empregada avalia as instituições que 
conseguem reunir um grupo importante de professores com 
dedicação integral e com capacidades acadêmicas compro-
vadas. Para isso, avalia-se se os professores dedicados exclu-
sivamente à instituição têm ou não graus de Ph.D. - o título 
exigido para quem quer atuar na área acadêmica em alto ní-
vel - e a universidade na qual obtiveram esse grau. 

Algumas escolas de negócios têm uma alta participação 
de professores com graus de Ph.D. em seu corpo docente, 
mas, em muitos casos, tratam-se de títulos obtidos em uni-
versidades domésticas ou na mesma instituição onde se le-
ciona, gerando uma situação de endogamia que restringe o 
potencial acadêmico da instituição. Conseguiram mais pon-
tos os professores full time que obtiveram seus graus em algu-
mas das melhores universidades do mundo, a partir de um 
índice baseado no ranking de instituições de ensino superior 
criado pela Universidade de Xangai Jiao Tong. 

Neste ano, as 42 escolas somaram 194 professores com 
dedicação integral e Ph.D. obtido nas 15 melhores universi-
dades do mundo; 9% a mais que em 2010. Isso não significa 
que uma escola não possa ter professores part time. Embora 
a metodologia privilegie os recursos acadêmicos em regime 
de tempo integral, a gestão universitária também consiste em 
atrair bons homens de negócios, com experiência (consulto-
res, empresários, investidores), que estejam em ação e com-
provem com sua experiência aquilo que se aprende em sala 
de aula. As peruanas Egade e Esan, por exemplo, optaram 
por fortalecer seu corpo acadêmico de período parcial. 

A capacidade desses professores de fazer pesquisas de 
primeiro nível e, assim, garantir que os alunos recebam con-
teúdos por meio de um currículo permanentemente atuali-
zado está entre os grandes componentes do estudo. Para isso, 
medem-se os trabalhos acadêmicos que os professores publi-
caram em uma seleção de 45 journals focados em administra-
ção que fazem parte da rede ISI (Institute for Scientific Infor-
mation). Trata-se de uma mudança metodológica. 

Até 2010, eram considerados os papers publicados em 
qualquer journal ISI, sem importar sua área de conhecimen-
to principal. Nessa variável, a mais relevante do índice "cria-
ção de conhecimento", as escolas tiveram um avanço consis-
tente nos últimos anos. Os papers ISI das escolas no ranking 
chegam a 1.281, 17% a mais do que em 2010. Aqui cabe des-
tacar a alta da Universidade Católica de Chile e da Incae, da 
América Central, com 15 novos papers ISI neste ano. 

Os índices de acordos internacionais com outras institui-
ções e a gestão de rede, que ajuda a aproveitar melhor o po-
tencial dos ex-alunos, são outras das variáveis que determi-
nam o índice final do ranking. 

Como em anos anteriores, esta edição do estudo de es-
colas de negócios inclui sub-rankings por especialidade. Isso 
permite reconhecer o esforço de algumas escolas em se di-
ferenciar em certas áreas da gestão. A Egade, por exemplo, 
obteve o primeiro lugar em marketing. 

Indicador por indicador, a conclusão é sempre a mesma: 
as escolas latino-americanas estão apostando na qualidade e 
criando um ambiente cada vez mais competitivo para a for-
mação em negócios. Bom para os executivos latino-ameri-
canos que optam por essas especializações. 





Text Box
Fonte: América Economia, São Paulo, n. 399, p. 84-87, maio. 2011.




