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Enquanto três programas brasi-
leiros de MBA executivo estão
entre os 40 melhores do mun-
do no ranking do Financial Ti-
mes, universidades de prestígio
como USP e Unicamp enfren-
tam dificuldades para aparecer
na lista das 200 melhores da
consultoria QS ou da revista Ti-
mes Higher Education (que até
2009 faziam juntas a avaliação
e hoje têm rankings distintos).
Nas listas de 2004, 2006 e
2009, o Brasil não tem uma só
universidade entre as 200 me-
lhores do mundo. Como pode
umpaís mal avaliado em univer-
sidades ter algumas das melho-
res escolas de negócios?

Para Silvio Laban, coordena-
dor dos MBAs executivos do
Insper, são universos distintos.
“Uma universidade com milha-
res de alunos e dezenas de cur-
sos é diferente de um programa

que recebe 40 ou 50 alunos por
ano”, afirma. Em sua opinião,
os rankings servem para orien-
tar os estudantes, mas são tam-
bém ferramentas de marke-
ting. “É preciso ver o que o ran-
king está medindo. O que signi-
fica a tabela do Campeonato
Brasileiro? Mede a bilheteria, o
espetáculo ou a regularidade?”

Os rankings de MBAs execu-
tivos e universidades, de fato,
não medem a mesma coisa. O
Financial Times, por exemplo,
mede o salário dos ex-alunos e
vê quanto a remuneração cres-
ceu. A diversidade de alunos e
professores, tanto de nacionali-
dade quanto a proporção de
mulheres, é levada em conta,

bem como se os professores pu-
blicam artigos em revistas aca-
dêmicas. A Business Week envia
e-mails aos ex-alunos e pede
que completem um questioná-
rio de satisfação, e os próprios
diretores dos programas fazem
suas listas de “top 10”.

Universidades são avaliadas
por outros critérios. Na lista da

QS, 40% da nota é dada pela re-
putação acadêmica e 20% leva
em conta a razão entre o núme-
ro de professores e o de cita-
ções de seus trabalhos. Ter pou-
cos alunos por professor ajuda.

A Times usa 13 indicadores, in-
cluindo o dinheiro dedica-

do a pesquisas.
O coordenador de

MBAs da ESPM, Ed-
son Crescitelli, lem-
bra que esses progra-

mas são bem mais no-
vos que as universida-

des. “Eles já nasceram
dentro de um padrão inter-

nacional. O que se discute aqui
é próximo do discutido lá fora
porque as empresas são glo-
bais.” Outra vantagem é a versa-
tilidade. “Os MBAs não são en-
gessados pelas normas do
MEC como as universidades,
podem evoluir mais rápido.”

Publicar em inglês e ter alu-
nos de vários países pesa nos
rankings de universidades, lem-
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Jogando na
primeira divisão
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bra Maurício Jucá de Queiroz,
diretor da FIA. Mas as aulas em
português afastam estrangei-
ros. “Quantas faculdades brasi-
leiras podem mandar professo-
res para o exterior?”, indaga.

Segundo o diretor de desen-
volvimento da Dom Cabral,
Paulo Resende, no Brasil, o ensi-
no superior tornou-se uma ne-
cessidade para ser alguém na vi-
da, perdendo a relevância que
tinhade formar pessoas em bus-
ca de uma vantagem competiti-
va. “As escolas de negócios têm
um objetivo claro: capacitar
executivos para as empresas.”

Marina Heck, coordenadora
no Brasil do OneMBA pela
EAESP-FGV, acredita que os
rankings não podem ser compa-
rados. “Avaliação de universi-
dade vê toda uma estrutura. Os
rankings de MBA variam mui-
to, cada um tem sua ênfase. O
do Financial Times mede a dife-
rença de salário, não tem nada a
ver com estrutura.”

Depois dos EUA, o Reino Unido lidera os rankings do ‘FT’ e da ‘BW’.
França, Espanha e Canadá também se destacam.

1 Caltech/EUA
2 Harvard/EUA
3 Stanford/EUA
4 Oxford/Reino Unido
5 Princeton/EUA
6 Cambridge/Reino Unido
7 MIT/EUA

8 Imperial College London/
Reino Unido
9 Chicago/EUA
10 Universidade da Califórnia,
Berkeley/EUA
178º USP/Brasil
276-300 Unicamp/Brasil

1 Duke/Estados Unidos/África do
Sul/ReinoUnido/Índia
2 HEC/França
3 Fundação Dom Cabral/Brasil
4 HarvardBusinessSchool/EUA
5 Esade/Espanha
6 IMD/Suíça
7 Iese/Espanha

8 Boston University School of
Management/EUA
9 Insead/França/Cingapura
10 Center for Creative Leader-
ship/EUA/Bélgica/Cingapura
24ºInsper/Brasil
39º FIA/Brasil

1 Cambridge/Reino Unido
2 Harvard/EUA
3 MIT/EUA
4 Yale/EUA
5 Oxford/Reino Unido
6 Imperial College London/
Reino Unido
7 UCL (University College
London)/Reino Unido

8Chicago/EUA
9Pensilvânia/EUA
10 Columbi/EUA
169º USP/Brasil, empatada
com Unam/México
235º Unicamp/Brasil
381º UFRJ/Brasil
401-450 Unifesp/Brasil

1 Chicago (Booth)/EUA
2 Columbia/EUA
3 Northwestern (Kellog)/EUA
4 IE/Espanha
5 UCLA/EUA

6 Michigan (Ross)/EUA
7 SMU/Cingapura
8USC (Marshall)/EUA
9 Pensilvânia (Wharton)/EUA
10 Duke (Fuqa)/EUA

FINANCIAL TIMES 2011 MBA EXECUTIVO RANKING QS 2011/2012

RANKING THE, do TIMES 2011-2012
BUSINESS WEEK 2011 MBA EXECUTIVO
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 nov. 2011, Estadão edu, p. 14-15




