
ais uma vez, a escola de negocios de Harvard (a 
Harvard Business School) lidera o ranking global 
de AméricaEconomia. Com uma metodologia bas-

tante similar à utilizada no ano anterior, à qual se somaram 
alguns indicadores para refletir a relevância dessas escolas 
para um estudante latino-americano, a escola localizada em 
Cambridge, Massachusetts, manteve o primeiro lugar. Em 
seguida ficaram a London Business School e a The Whar-
ton, da Universidade da Pensilvânia. 

Apesar da centenaria tradição e de suas redes globais 
(que incluem chefes de Estado e CEOs), a mais antiga das es-
colas de negócios enfrenta crescente concorrência. Como no 
decatlo, ganha na média, embora muitas de suas concorren-
tes a superem em indicadores pontuais. Assim, por exemplo, 
Harvard fica em quarto lugar no ranking de seletividade (medi-
do pela pontuação média em GMAT, o Graduate Management 
Admission Test), a quase dez pontos da escola de pós-gradua-
ção da Universidade de Stanford. Também não é a mais cara: 
na verdade, nem sequer figura entre as Top 5 nesse indicador, 
liderado também por Stanford, seguida pela Booth School of 
Business, da Universidade de Chicago, e pela Haas School of 
Business, da Universidade da Califórnia, Berkeley. 

Stanford também supera Harvard no salário médio de 
seus ex-alunos, que ganham US$ 180 mil por ano após con-
cluírem a faculdade. Mas Harvard continua dominando o in-
consciente coletivo da profissão: detém o maior índice de pres-
tígio, no qual praticamente tem o dobro de Stanford. 

O objetivo desse ranking é oferecer elementos para a to-
mada de decisões dos executivos e fu-
turos executivos da região. Sob esse 
aspecto, cabe destacar que o custo mé-
dio das matrículas aumentou em 25% 
(considerável em um ano de reativação 
econômica), enquanto os salários pós-
MBA cresceram apenas 5% em rela-
ção ao ano anterior. A decisão se torna 
cada vez mais complexa se, aos custos 
de matrícula, somam-se aqueles de vi-
ver no exterior, em cidades geralmente 
mais caras que as natais. Uma pista é o 
aumento salarial pós-MBA. Há escolas 
que oferecem aumentos de até 150%, co-

mo as espanholas IE e lese, e, por isso, o investimento parece 
mais que justificado. Harvard está em modestos 115%. 

Outro ponto que merece destaque é que 61% dos entrevis-
tados pela AméricaEconomia fizeram seu MBA com recursos 
próprios. Os 59% restantes optaram por bolsas, financiamen-
tos ou colaboração da empresa em que trabalham. 

No entanto, aqui é preciso fazer uma ressalva. Segundo 
a pesquisa, um grande número de profissionais latino-ameri-
canos que fizeram um MBA não foi beneficiado com um au-
mento salarial, mas sim com a possibilidade de abrir seu pró-
prio negócio. Quase 30% dos profissionais que concluíram 
um MBA seguiram esse caminho, contra 50% de pessoas 
que buscavam melhorar sua empregabilidade. 

Em virtude dessa crescente tendência, muitas dessas uni-
versidades optaram por adaptar o programa de MBA às ne-
cessidades de um empreendedor, mediante o ensino de fer-
ramentas e habilidades e a realização de práticas ad hoc. Há 
as que se preocupam também com o fato de grande parte do 
corpo docente ser formada por empreendedores de alto nível, 
ou por pessoas que ao menos estejam conectadas ao mun-
do do empreendedorismo. Um exemplo disso é a F.W. Olin 
Graduate School of Business, da Babson College, em Massa-
chusetts, cujo programa de MBA se foca exclusivamente no 
empreendedorismo. Esse modelo também está germinando 
na América Latina, em várias das universidades que apare-
cem no ranking das melhores escolas da região. Nos próximos 
anos, poderemos ver se essa é uma mudança substancial nos 
projetos de vida dos latino-americanos de talento. 
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