
MBA da Dom Cabral entre os melhores do mundo 
  
Belo Horizonte, 16 de Novembro de 2004 - Incentivada por ver seu nome entre as 50 melhores 
escolas de MBA do mundo, na pesquisa anual do jornal inglês Financial Times, a Fundação Dom 
Cabral quer ficar entre as cinco melhores do planeta.  
 
O ranking é liderado pela Duke Corporation Education (EUA) seguida pelo IMD (Suíça) e pela 
Columbia Business School (EUA). A Dom Cabral é a 39, na categoria "Progamas Fechados" - 
cursos feitos por encomenda dos clientes.  
 
Fundação Dom Cabral entre as melhores do mundo 
  
Inclusão na lista do Financial Times anima a escola mineira a lutar por uma vaga entre as cinco 
maiores do mundo. Incentivada pela inclusão do seu nome entre as 50 melhores escolas de 
desenvolvimento de executivos do mundo, na pesquisa anual do jornal inglês Financial Times, a 
Fundação Dom Cabral de Belo Horizonte sentiu-se animada a buscar, ainda nesta década, um 
lugar entre as cinco melhores instituições do ramo, no planeta. "Tudo é uma questão de vontade, 
de determinação e de se preparar para atingir os objetivos", afirma o seu presidente Emerson de 
Almeida.  
 
Fundada há 28 anos, a escola é mantida pela Arquidiocese de Belo Horizonte que é mantenedora, 
também, de uma das maiores instituições de ensino superior do país, a Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais. O seu prestígio na formação e aprimoramento de gestores de empresas 
pode ser medido por um dos muitos cursos que realiza anualmente e que se destina, 
exclusivamente a presidente das organizações. Em um dos mais recentes, estava nos bancos 
escolares o então presidente da Sadia e atual ministro do Desenvolvimento Econômico, Luís 
Fernando Furlan. Em turmas diferentes, matricularam-se Guilherme Leal, presidente da Natura e 
Luís Aníbal Fernandes, principal dirigente da siderúrgica Acesita.  
 
A lista do Financial Times é divulgada a partir de entrevistas realizadas nas principais instituições 
de ensino, no mundo, e a Fundação Dom Cabral está 39º lugar entre os melhores programas 
MBA, na categoria denominada "Programas Fechados", que são aqueles feitos sob medida e por 
encomenda dos clientes. Neste momento, por exemplo, a escola desenvolve o curso "Academia de 
liderança" para 1.200 gerentes da Telemar, que tem o objetivo de criar uma cultura gerencial da 
empresa, que foi formada recentemente, com a privatização de quase duas dezenas de empresas 
estatais de telefonia fixa do sudeste e nordeste do Brasil.  
 
O ranking é liderado pela Duke Corporation Education, dos EUA, seguida pelo IMD, da Suíça, e da 
também americana Columbia Business School. Na relação das dez melhores encontram-se as 
universidades Harvard e Stanford (EUA), Insead (França) e London Business School (Inglaterra). 
Com o objetivo de facilitar sua ascensão a esta lista, a Fundação Dom Cabral iniciou os 
entendimentos para acordos de cooperação com as instituições americanas Babson Executive 
Education, e a University de Pennsylvania (Wharton), em empreendedorismo, inovação e 
criatividade gerencial, ramos aos quais pretende aumentar sua dedicação.  
 
A cada ano, passam cerca de 14 mil alunos pelos cursos que a Fundação Dom Cabral realiza em 
suas magníficas instalações, localizadas às margens da bucólica Lagoa dos Ingleses, a 30 
quilômetros ao sul de Belo Horizonte. Seus prédios dominam uma suave colina do condomínio 
Alphaville e foi inaugurado há menos de três anos. Neles foram investidos, em torno de R$ 30 
milhões, cobertos por 33 empresas. O campus recebeu o nome de Aloísio Faria, em homenagem 
ao principal doador que é presidente do Banco Alfa.  
 
Embora ofereça cursos de pós-graduação para jovens executivos, que freqüentam aulas no antigo 
prédio na zona urbana da capital mineira, a especialidade da casa é o treinamento de gerentes, 
em cursos sob medida.  



O mais famoso é o Programa de Gestão Avançada, exclusivo para acionistas de grandes 
empresas, que tem uma parte das aulas realizadas na escola Insead, em Fontainebleau, na 
França com quem tem acordo de cooperação. A instituição mineira mantém, ainda, acordos com 
americana Kellogg School e com a canadense Sauder School of Business.  
 
A Fundação Dom Cabral oferece um programa denominado "Parceria para a Excelência", que 
reúne empresas médias de várias regiões do País com o objetivo de trocar de experiências ou 
buscar soluções para problemas comuns. Há 21 grupos funcionando no Brasil além de um no Chile 
e outro no Paraguai. Outro programa é o Centro de Tecnologia Empresarial, que reúne 25 grandes 
empresas, geralmente exportadoras, interessadas em ganhar mercados internacionais e fortalecer 
suas marcas.  
 
Um dos cursos mais freqüentados, no entanto, destina-se a membros de uma mesma família e 
recebe o nome de Programa de Desenvolvimento de Acionistas. Seu objetivo é organizar o 
inexorável processo da sucessão familiar, um assunto tormentoso desde os tempos bíblicos de 
Esaú e Jacó. O presidente da Fundação Dom Cabral considera que o sucesso da iniciativa decorre 
do fato de a maioria empresas brasileiras serem familiares. E que, "com raríssimas exceções, o 
controle acionário de empresas familiar acaba compartilhado entre os diversos herdeiros que não 
se conhecem bem, às vezes se detestam ou não tem o mesmo interesse, com terríveis 
conseqüências para a sobrevivência das empresas" explicou.  
 
Ousadia e prestígio  
 
Criada como um centro de extensão cultural da então Universidade Católica de Minas Gerais, hoje 
PUC-MG, a Fundação Dom Cabral conquistou prestígio em decorrência da qualidade do seu ensino 
e, sobretudo da ousadia na busca de parceiros internacionais. Exemplo mais recente ocorreu no 
início do ano, quando fechou acordo com a Xangai Jiao Tong University da China, para receber um 
grupo de executivos brasileiros em suas salas de aula e os acompanhar em visitas a empresas 
instaladas naquele país.  
 
Em 2001, ao retornar de São Paulo, onde recebeu o diploma de melhor MBA Executivo do País, 
Emerson de Almeida reuniu a equipe acadêmica da Fundação Dom Cabral e os convidou para 
alcançar a meta da ascensão ao círculo dos cinco melhores centros de desenvolvimento de 
executivo do mundo. A meta parecia inatingível, mas não para aquele grupo de professores, que 
começou sua história lecionando num programa de gestão elementar para engenheiros recém 
formados.  
 
O primeiro sinal, veio no final do semestre, com a sua inclusão na lista do Financial Times e, mais 
recente, com a sua inclusão entre as quatro melhores escolas para executivos do continente, em 
lista divulgada pela revista América, editada no Chile. Também podem ser consideradas marcas 
expressivas dessa caminhada as freqüentes visitas de dirigentes de instituições educacionais dos 
Estados Unidos e Europa, interessadas em acordo de cooperação para atividades no Brasil.  
 
 



 
 
Gazeta Mercantil – 16 nov. 2004, Gazeta do Brasil, p.B13 


