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A Graduate School of Business, de Stanford, lidera primeiro Ranking de Educação Executiva. 
Como no mundo corporativo, competição entre as escolas também é global.  
 
Este é o primeiro Ranking de Educação Executiva de AméricaEconomia. Quem esperava que ele 
fosse uma simples repetição de nosso Ranking das Melhores Escolas de Negócios da América 
Latina caiu do cavalo. Nenhuma das instituições que tradicionalmente lideram a lista dos melhores 
MBA aparece nos primeiros lugares em educação executiva. É que, neste segmento, a 
concorrência é muito maior. As escolas procuram atender empresas onde quer que elas se 
encontrem, possibilitando a entrada de poderosos players globais, como no mundo corporativo, e 
criando novas frentes de competição.  
 
Ao contrário dos MBA e de seu forte foco acadêmico, a educação executiva tem características 
próprias. Em parte, porque há mais flexibilidade, pela menor duração dos cursos. Alguns 
programas podem ser especialmente projetados para uma empresa, outros são feitos para um 
setor específico da economia, ou para uma especialidade determinada. E o foco é muito mais 
direto para as necessidades das empresas. 
 
Assim como o Ranking de Escolas de Negócios, o principal objetivo dessa pesquisa é promover a 
transparência para ajudar nossos leitores e suas empresas a escolherem os melhores programas. 
Desse modo, incentivamos a competição entre as instituições nesse setor, que para muitos é 
realmente o grande negócio das escolas de negócios. De acordo com nossa metodologia, o 
primeiro lugar ficou com a Graduate School of Business da Universidade de Stanford. Dirigida pela 
decana Gale Bitter, trata-se de uma das escolas líderes mundiais em inovação: em seus 
programas não é raro ter "professores" como Andy Grove, um dos fundadores da Intel, ou algum 
outro figurão do Silycon Valley.  
 
Mas não estranhem uma instituição estrangeira no topo de um ranking latino-americano. Se o 
Ranking de MBA exige que a escola esteja enraizada nas comunidades corporativas locais, o 
mesmo não acontece com a educação executiva. É que, em resposta aos paradigmas de negócios 
globais, a capacitação deve estar à altura da competitividade empresarial, e incorporada à rotina 
dos executivos. Assim, a exigência para participar deste ranking é que as escolas tenham 
efetivamente desenvolvido programas fechados com empresas que possuam operações na 
América Latina (ver metodologia abaixo). 
 
Explicado esse ponto, o segundo lugar ficou com uma instituição européia: a espanhola Iese. Por 
meio de suas escolas associadas na América Latina –– IAE, na Argentina, e Ipade, no México, 
entre outras –– o Iese tem uma das redes empresariais mais poderosas da região. Os programas 
do Iese são requisito de promoção para executivos de diversas empresas. Algumas têm até lista 
de espera de profissionais que desejam cursar os programas de educação executiva da escola 
espanhola. Segue em terceiro a também catalã Esade, que atinge uma privilegiada posição 
competitiva na América Latina graças a seu centro de educação executiva de Buenos Aires, o 
primeiro com essas características na região.  
 
A primeira escola de origem latino-americana aparece em quarto lugar. É a Fundação Dom Cabral, 
de Belo Horizonte. A escola mineira dirigida por Dalton Penedo não apenas atende grandes 
clientes brasileiros como também é provedora de multinacionais como a Adams-Cadbury, e 
ministra programas conjuntos com escolas estrangeiras de prestígio, como a americana Kellogg, a 
francesa Insead e a London Business School.  
 
Na quinta posição, outra latino-americana: o IAE, da Argentina, que não só aproveita a integração 
com a rede do Iese, como também desenvolve sua própria cadeia empresarial de ex-alunos em 
toda a América Latina. Graças à desvalorização cambial argentina, suas receitas provenientes de 



outros países passaram de 5% do total em 2001 para 25% hoje em dia, conta, orgulhoso, Jorge 
Basaldúa, diretor de Desenvolvimento do IAE, capitalizando a excelente relação custo-benefício da 
escola. Não por acaso, a área de educação executiva conta com clientes como a Exxon, e tem 
Guillermo D’Andrea, um de seus professores, na diretoria da Coca-Cola, a cargo do marketing 
global da companhia. 
 
Diga que curso você faz... 
Uma das principais tendências da educação executiva é o crescimento dos programas fechados ou 
sob medida. "Quem melhor conhece sua realidade é a própria empresa", afirma Paulo Figueiredo, 
gerente    
de Projetos da Dom Cabral. Considerando que, em geral, um dos objetivos básicos desses 
programas é mudar o comportamento dos executivos segundo alguma finalidade estratégica, os 
programas fechados aparecem como a alternativa mais efetiva para a empresa. Casos como o da 
Bunge, com grande presença internacional, mostram exatamente isso: a multinacional de 
agribusiness está desenvolvendo com a Dom Cabral um programa de liderança em nível global, 
para alinhar estrategicamente a companhia.  
 
Fechados ou abertos, os programas de educação executiva criam muita expectativa na 
comunicade empresarial. O engenheiro argentino Jorge Kawaguchi, por exemplo, precisava refletir 
sobre sua empresa. Ainda que a Tecna, consultoria no setor de petróleo, esteja há 30 anos no 
mercado e fature mais de US$ 200 milhões com operações em sete países, faltava alguma coisa. 
"Quase não temos concorrência e estamos em um nicho muito especial", conta. Isso fez 
Kawaguchi pensar em voltar aos conceitos fundamentais da administração de empresas, mas sem 
perder o foco do negócio. "Não preciso de um diploma e já uso ferramentas de administração 
demais", afirma. "Mais do que aprender, eu queria acomodar meus conhecimentos com gente do 
mesmo nível e experiência, e por que não, talvez também redefinir meu negócio."  
 
Foi assim que Kawaguchi decidiu entrar para o Programa de Desarrollo Ejecutivo (PDE), curso 
aberto que a escola de negócios espanhola Esade oferece em parceria com o Instituto de Ciencias 
de la Administración de la Universidad Católica de Córdoba (ICDA), em Buenos Aires. Junto a 
outros executivos, Kawaguchi faz parte da primeira turma do centro criado exclusivamente para 
oferecer esse tipo de programa onde, mais do que aprender teorias que já foram vistas na 
faculdade ou na pós-graduação, os executivos atualizam conhecimentos e refletem sobre sua 
experiência com colegas de trabalho ou de outras empresas.  
 
Pesquisa realizada com empresas que contrataram esse tipo de curso (ver metodologia), 90% 
classificaram a educação executiva como "muito necessária, estratégica para o negócio" (ver 
gráfico). Tanto que, em muitas ocasiões, as empresas desejam manter em segredo sua 
realização, já que eles podem influir em sua estratégia, estrutura e desenvolvimento 
organizacional, forçando até mesmo a contratação ou dispensa de executivos.  
 
Se, por um lado, o mercado é lucrativo e promissor, por outro, é muito custoso para as 
instituições fortes em pós-graduação e MBA. Às vezes, para criar um programa sob medida, elas 
devem investir até três meses somente no planejamento dos programas, sem contar a 
implementação. E isso sem ter o cliente garantido. 
 
A chave para o sucesso das escolas e para a satisfação das empresas encontra-se em três 
aspectos fundamentais. Primeiro, a adoção de um "capital de especialistas" da escola. Segundo, a 
metodologia e a inovação desenvolvidas no programa –– que é onde surge com maior força a veia 
de consultoria dos professores, tanto em diagnóstico, formato de programas e mesmo formatação 
de cursos. E, terceiro, que efetivamente exista uma filosofia de serviço ao cliente, muitas vezes 
difícil de ser encontrada entre docentes puristas. 
 
Por isso, não é qualquer professor que pode dar aulas nesse tipo de programa. Em geral, é 
exigida uma experiência maior — entre 15 e 20 anos, e que inclua passagem bem-sucedida em 



cargo executivo —, e ir muito além da teoria. E não só isso: mais do que professores, às vezes o 
que se precisa são "facilitadores" da aprendizagem prática. "Teoria que não esteja conectada à 
realidade não serve", diz Mónica Sacristán, diretora do Centro de Formación Ejecutiva da 
mexicana Itam.  
 
"Nesse negócio você é um operário, está aí para limpar o carpete", sentencia Rafael Carrasco, 
diretor do Centro de Formación Gerencial da chilena Universidad Adolfo Ibáñez, nona do ranking. 
"A tradicional soberba acadêmica das universidades não serve de nada."  
 
Muitas vezes, os diretores acadêmicos dos programas fechados são especialistas no segmento da 
companhia cliente, sem sequer ter um mestrado. É muito comum até mesmo que sejam os 
executivos de mais alto nível das próprias empresas que ministrem aulas a seus subordinados. No 
caso dos programas dirigidos a donos, presidentes ou diretores de empresas, a dinâmica é 
orientada para compartilhar experiências e para a construção de redes. Uma das escolas mais 
avançadas da região nesse sentido é a Dom Cabral, que por meio de seu programa Paex 
conseguiu realizar intercâmbios de gerentes entre companhias. 
 
Investimento. E o retorno? 
Juntamente com a preocupação pela metodologia dos programas, medir o retorno sobre o 
investimento é uma das principais inquietações das escolas de negócios que concorrem em 
educação executiva. De fato, o University Consortium — entidade internacional que reúne escolas 
e universidades que repartem esses cursos — está desenvolvendo dois projetos de pesquisa em 
cada área. Entretanto, não há uma maneira padronizada de medir o retorno, e por isso as escolas 
optaram por incluir na sua oferta projetos com objetivos muito focados em termos de economia 
ou mesmo na criação de novas unidades de    
negócios. 
 
Dependendo da sofisticação metodológica da escola e de seu compromisso com a empresa, o 
programa também pode implicar monitoramento da execução desses objetivos e o 
desenvolvimento de novos programas. "Temos que ser muito criativos", diz Roy Zúñiga, diretor da 
área de Continuidade da costa-riquenha Incae. "Fazemos um acordo com o setor em que a 
empresa está inserida e desenvolvemos alguma forma de medir a rentabilidade." Ainda assim, 
não há uma resposta definitiva. "Mais que rentabilidade, o que existe é o enorme custo de não 
investir em educação executiva", diz Erick Weber, diretor da área de Educação Continuada da 
espanhola Iese. "É como a manutenção de uma fábrica: em época de vacas magras, você pode 
economizar nisso e ela continuará funcionando, mas quando o mercado se recuperar, talvez você 
já não consiga seguir o ritmo." 
 
À medida que a América Latina e suas emp resas sigam na trajetória da globalização, a 
necessidade de contar com soluções de educação executiva de qualidade mundial seguirá se 
intensificando. "Para as empresas chinesas, o desenvolvimento passa pela formação em todos os 
níveis. Este será o passaporte dos 500 milhões de trabalhadores chineses que atualmente estão 
no setor agropecuário e que buscarão os setores industriais e de serviços, o que vai gerar uma 
enorme demanda por capacitação", afirma Erick Weber, cuja escola já está desenvolvendo 
programas naquele país.  
 
Na América Latina, a dinâmica do negócio não tem sido ruim. Nos últimos cinco anos, o 
faturamento de algumas escolas de negócios na área de educação executiva tem crescido em 
média 25% ao ano. Não obstante, ainda é necessário mais investimento em capital humano. As 
principais escolas de negócios latino-americanas e, certamente, também as que não são da 
região, tentarão aumentar sua fatia nesses mercados, o que indica um forte processo de 
internacionalização da oferta, no qual as multinacionais e as empresas multilatinas serão as jóias 
da coroa. 
 
 



As 10 Chaves 
 
1 O importante está na prática, não na teoria: busque escolas de negócios voltadas para o serviço 
ao cliente, de preferência com áreas especializadas em educação executiva. Professores 
acadêmicos nem sempre são os melhores interlocutores.  
 
2 Tenha claro sua necessidade e seus objetivos: por exemplo, verifique se quer repensar a 
estratégia da empresa, se a oganização necessita de uma transformação ou apenas de um 
realinhamento. Isso determinará o nível gerencial que necessita de capacitação.  
 
3 Um programa não faz tudo: O nível da equipe gerencial, o compromisso da empresa com o 
desenvolvimento organizacional, a massa crítica de executivos que passarão pelos programas e a 
duração destes são fatores críticos que influem nos resultados.  
 
4 Considere o nível de maturidade de sua empresa: antes de pensar se sua companhia requer 
cursos abertos ou fechados ou se você fará ou não um programa, é fundamental estabelecer o 
nível de desenvolvimento de sua empresa no tema Recursos Humanos. Não há muito o que dizer 
se sequer existe um plano estratégico de recursos humanos em sua organização. 
 
5 Avalie a excelência das escolas de educação executiVA: o prestígio acadêmico nem sempre é 
condizente com o know-how, que muitas vezes bate de frente com a consultoria. Em 
determinados níveis de qualidade acadêmica, as escolas com os melhores cursos de mestrado não 
são as melhores em educação executiva. 
 
6 Comprove o valor agregado da escola: pergunte, por exemplo, para que tipo de empresas a 
escola desenvolveu cursos sob medida, ou qual é a demanda de seus cursos abertos mais bem-
sucedidos. As multinacionais e multilatinas, e também a alta direção, tendem a ser mais 
exigentes. Averigúe por quanto tempo mantiveram suas relações com as empresas, e se a escola 
ministrou cursos nessas organizações. 
 
7 Avalie o "capital de especialistas" da escola: não se trata do professor tradicional que somente 
possui um Ph.D. Pergunte se a escola conta com professores que estejam envolvidos em 
pesquisas relevantes sobre a indústria ou o segmento de sua empresa, e que ao mesmo tempo 
tenham experiência executiva ou ao menos de consultoria na área. Às vezes, as escolas incluem 
executivos aposentados com ampla trajetória em empresas importantes e bem-sucedidas. 
 
8 Exija uma metodologia clara: isso é o que marca a diferença na formatação dos cursos sob 
medida, a verdadeira prova de fogo para as escolas em educação executiva e que, juntamente 
com o "capital de especialistas", justifica seu preço. Isso inclui desde o diagnóstico das 
necessidades até a verificação do cumprimento dos objetivos propostos pela escola. Exija 
flexibilidade e inovação! 
 
9 Calcule o retorno sobre o investimento: ainda que não exista uma forma de medí-lo, pode-se 
justificar o custo alternativo de ocupar esse dinheiro em tecnologia ou em outros fatores, e o 
tempo empregado pelos executivos nos programas. Assim, pode-se incluir projetos de melhoria 
empresarial, criação de novos negócios, ou objetivos de mudança de conduta nos cursos, e 
monitorar esses fatores de forma periódica. 
 
10 Olho no potencial de transformação: mais que uma relação entre professor e aluno, que 
qualquer um pode suprir com disciplina e um bom livro, o maior potencial da educação executiva 
está no poder que ela possui para modificar a conduta dos executivos. Mas não espere resultados 
imediatos. Isso pode levar vários anos e a passagem de todo o quadro de executivos por um bom 
programa. 
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1O IMPORTANTE ESTÁ NA PRÁTICA, NÃO NA TEORIA: busque
escolas de negócios voltadas para o serviço ao cliente, de

preferência com áreas especializadas em educação executiva.
Professores acadêmicos nem sempre são os melhores interlocutores.

2TENHA CLARO SUA NECESSIDADE E SEUS OBJETIVOS: por
exemplo, verifique se quer repensar a estratégia da empresa,

se a oganização necessita de uma transformação ou apenas de
um realinhamento. Isso determinará o nível gerencial que
necessita de capacitação.

3UM PROGRAMA NÃO FAZ TUDO: O nível da equipe gerencial,
o compromisso da empresa com o desenvolvimento

organizacional, a massa crítica de executivos que passarão pelos
programas e a duração destes são fatores críticos que influem nos
resultados.

4CONSIDERE O NÍVEL DE MATURIDADE DE SUA EMPRESA:
antes de pensar se sua companhia requer cursos abertos ou

fechados ou se você fará ou não um programa, é fundamental
estabelecer o nível de desenvolvimento de sua empresa no tema
Recursos Humanos. Não há muito o que dizer se sequer existe
um plano estratégico de recursos humanos em sua organização.

5AVALIE A EXCELÊNCIA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO EXECUTIVA:
o prestígio acadêmico nem sempre é condizente com o know-

how, que muitas vezes bate de frente com a consultoria. Em
determinados níveis de qualidade acadêmica, as escolas com os
melhores cursos de mestrado não são as melhores em educação
executiva.

6COMPROVE O VALOR AGREGADO DA ESCOLA: pergunte, por
exemplo, para que tipo de empresas a escola desenvolveu

cursos sob medida, ou qual é a demanda de seus cursos abertos
mais bem-sucedidos. As multinacionais e multilatinas, e também
a alta direção, tendem a ser mais exigentes. Averigúe por quanto
tempo mantiveram suas relações com as empresas, e se a escola
ministrou cursos nessas organizações.

7AVALIE O “CAPITAL DE ESPECIALISTAS” DA ESCOLA: não se
trata do professor tradicional que somente possui um Ph.D.

Pergunte se a escola conta com professores que estejam
envolvidos em pesquisas relevantes sobre a indústria ou o
segmento de sua empresa, e que ao mesmo tempo tenham
experiência executiva ou ao menos de consultoria na área. Às
vezes, as escolas incluem executivos aposentados com ampla
trajetória em empresas importantes e bem-sucedidas.

AS 10 CHAVES

RANKING 2004
REDE EMPRESARIAL

% DE CLIENTES TOTAL % ALUNOS % ALUNOS FORNECEDOR
MULTINACIONAIS PARTICIPANTES PROGR. FECHADO PROGR. FECHADO UNIVERSIDADE % DESENVOLV.
E MULTILATINAS (2) PROGR. FECHADOS (3) ALTA DIREÇÃO GERENCIAIS CORPORATIVA (4) ALUNOS PROGRAMAS EM DESENVOL. PROGRAMAS EM VÁRIOS

2003 2003 2003 ESTRANGEIROS (5) OUTROS PAÍSES PAÍSES PARA MULTINACIONAL

INTERNACIONALIZAÇÃO

 RK ESCOLA DE NEGÓCIOS (1) PAÍS
  04

  1 STANFORD EUA 94 534 46 46 Não 48 Sim Não

  2 IESE Espanha 67 5.889 12 88 Sim 54 Sim Santander, BBVA

 3 ESADE Espanha 70 3.652 8 26 Sim 21 Sim Endesa

  4 FUNDAÇÃO DOM CABRAL Brasil 55 4.813 17 63 Sim 4 Sim Adams Cadbury, Bunge

  5 IAE Argentina 79 1.060 11 77 Não 17 Sim Não

  6 INSTITUTO DE EMPRESA Espanha 67 1.028 51 27 Sim 35 Sim Telefónica

  7 TEXAS AT AUSTIN EUA 70 1.559 5 N.D. Sim 15 Sim Não

  8 INCAE Costa Rica 23 955 25 68 Não 72 Sim Pfizer

  9 UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ Chile 56 2.978 18 33 Não 5 Sim Telefónica Data

10 ITAM México 50 1.488 19 79 Não 5 Não Não

11 EGADE (TEC DE MONTERREY) México 60 439 42 58 Não 46 Sim Femsa Cervezas, Coca-Cola Femsa,
Gamesa, Sony, Symbol Technologies

11 UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE Chile 40 610 - 11 Não 20 Sim Não

13 UNIVERSIDAD DE PIURA Peru 50 251 13 16 Não 5 Não Não

14 IBMEC Brasil 38 1.180 10 73 Não 1 Não Não

15 IESA Venezuela 7 1.950 9 58 Sim 11 Não Não

16 UNIVERSIDAD DE CHILE, DII Chile 18 417 - 20 Não 5 Sim Não(11)
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8EXIJA UMA METODOLOGIA CLARA: isso é o que marca a
diferença na formatação dos cursos sob medida, a verdadei-

ra prova de fogo para as escolas em educação executiva e que,
juntamente com o “capital de especialistas”, justifica seu preço.
Isso inclui desde o diagnóstico das necessidades até a verifica-
ção do cumprimento dos objetivos propostos pela escola. Exija
flexibilidade e inovação!

9CALCULE O RETORNO SOBRE O INVESTIMENTO: ainda que não
exista uma forma de medí-lo, pode-se justificar o custo

alternativo de ocupar esse dinheiro em tecnologia ou em outros
fatores, e o tempo empregado pelos executivos nos programas.
Assim, pode-se incluir projetos de melhoria empresarial, criação
de novos negócios, ou objetivos de mudança de conduta nos
cursos, e monitorar esses fatores de forma periódica.

OLHO NO POTENCIAL DE TRANSFORMAÇÃO: mais que
uma relação entre professor e aluno, que qualquer um

pode suprir com disciplina e um bom livro, o maior potencial da
educação executiva está no poder que ela possui para modificar
a conduta dos executivos. Mas não espere resultados imediatos.
Isso pode levar vários anos e a passagem de todo o quadro de
executivos por um bom programa.

10

NOTAS

1 Dados fornecidos pelas escolas
de negócios. Quanto às institui-
ções extra-regionais, somente
são avaliados programas para
executivos de empresas multila-
tinas e multinacionais com ope-
rações na região.

2 Porcentagem em relação a em-
presas que mais compraram pro-
gramas (abertos ou fechados)
nos últimos três anos.

3 Programa fechado: cursos espe-
cialmente projetados para em-
presas

4 Universidade criada dentro de
uma empresa como resposta à
demanda de capacitação.

5 Dos programas abertos e fecha-
dos.

6 Proporção de professores que
ministram cursos de educação
executiva e são parte do corpo
docente dos programas de MBA.

7 Inclui avaliação da metodologia
na elaboração de cursos; inova-
ção; desenvolvimento de uma
área independente e as possibi-
lidades de atualização.

8 Média dos cinco programas com
mais participantes em 2003.

9 Programas com Alianza Sumaq,
composta por Egade, Católica
de Chile, FGV, Iesa, IE, Incae, U.
Los Andes e San Andrés.

10 Média entre três programas.
11 Somente programas abertos.

METODOLOGIA DAS PESQUISAS

EMPRESAS: Foram convidadas a
participar, por meio de questionário
eletrônico auto-administrado, as prin-
cipais empresas que contrataram
cursos às escolas de negócios em
2003. A pesquisa foi respondida por
127 altos executivos que possuem
alguma relação direta com a esco-
lha ou recomendação de programas
de educação executiva. O trabalho
de campo foi realizado ente 29/09/
04 e 10/10/04.
PROFESSORES: Pesquisa realiza-
da pela internet durante o mês de
junho de 2004, entre professores
da América Latina, Estados Unidos
e Europa.
EXECUTIVOS: Aplicada pela inter-
net para a comunidade de leitores
da AE na região. Realizada na última
semana de junho de 2004. Total de
respostas: 2.182.

CAPITAL DE ESPEC.

PROGRAMAS COM OUTRAS ESCOLAS DE NEGÓCIOS

% PROFESSORES ANOS
DO CORP. DOCENTE EXPERIÊNCIA

DO MBA ACADÊMICA
(6) (MÉDIA)

DESENVOLVIMENTO
ÁREA EDUCAÇÃO
CONTINUADA(7) ESPECIALIZAÇÃO

CUSTO
MÉDIO

PROGR. ABERTOS
US$ (8)

Harvard, U. Nacional de Cingapura, U. de Zurique 100 26,1 Muito Desenvolvida Estratégia e Inovação em Alta Direção  16.000

IAE, Inalde, Ceibs (Xangai), Esc. Euroárabe 87 15,1 Muito Desenvolvida Alta Direção e Management Geral  11.600

Wharton, Cranfield, HEC França, Babson, ESCP, EM Lyon, Henley, U. Nacional de Singapur 86 16,1 Muito Desenvolvida Alta Direção e Liderança  12.902

Washington (Olin), HEC, London Business School, New York, Kellogg e Insead 76 14,1 Muito Desenvolvida Liderança e Estratégia  9.580

IESE, PAD (Piura), Ipade 82 10,5 Desenvolvida Alta Direção e Management Geral  4.100

Chicago, Berkeley, ISP (Portugal), Rotterdam, Sumaq (9) 65 N.D. Desenvolvida Alta Direção  16.004

Sogang University 95 19,3 Desenvolvida Alta Direção e Tecnologia 3.816

Georgetown, Fundación Barna, Esc. Ingeniería Antioquía 100 15,3 Desenvolvimento Regular Competitividade e Desenvolvimento Sustentável  3.011

Esade 24 N.D. Desenvolvimento Regular Finanças  28.388

Arizona State, Duke, Hec Montreal, Politécnica de Madrid 31 11,7 Desenvolvimento Regular Finanças  3.785

Sumaq (9) 91 8,1 Pouco Desenvolvida Estratégia  2.491

- 85 N.D. Pouco Desenvolvida Economia e Finanças  2.402

IAE 80 11,6 Pouco Desenvolvida Alta Direção Local  5.640

- 71 15,0 Pouco Desenvolvida -  377

Uniandes, Esan, Sumaq (9) 40 9,3 Pouco Desenvolvida -  2.912

- 49 14,1 Pouco Desenvolvida Habilidades Diretivas  1.719

CUSTOS

(10)

EXPERTISE EM EDUCAÇÃO CONTINUADA
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ESPECIAL EDUCAÇÃO EXECUTIVA

METODOLOGIA DO RANKING

ORanking de educação executiva de
AméricaEconomia avalia a qualidade
dos diversos programas de Educação

Executiva ministrados por escolas de negó-
cios. São considerados programas de edu-
cação executiva aqueles que não conce-
dem grau acadêmico, portanto o Ranking
exclui pós-graduações como MBA ou outros
mestrados.

Qualquer escola de negócios pode parti-
cipar do Ranking, seja ela latino-americana
ou de outras regiões do mundo, desde que
pelo menos tenha desenvolvido programas
de educação executiva para empresas lo-
cais, multilatinas ou multinacionais com
operações na América Latina nos últimos
três anos. O Ranking não avalia as escolas
de negócios em sua totalidade, mas apenas
a área ou unidade da escola — e seus
respectivos recursos — efetivamente com-
prometidas na realização destes programas.

A metodologia considera os programas
feitos em forma aberta para a comunidade
de executivos latino-americanos, e especial-
mente aqueles desenvolvidos em forma fe-
chada ou exclusiva para empresas, os quais
constituem o requisito básico de participa-
ção. Isto se deve ao fato de que, diferente
dos programas de licenciatura, MBA ou ou-
tras pós-graduações, a educação executiva
geralmente busca satisfazer principalmente
a necessidades de formação das empresas,
sendo estas últimas as depositárias dos
benefícios que se derivem destes. Além
disso, em muitos casos, são as empresas
que atuam como “clientes” nessa relação.

Em cada área de análise e em seus
respectivos parâmetros, a avaliação é fei-
ta a partir dos dados proporcionados pelas
escolas por meio de um questionário ad
hoc, elaborado por AméricaEconomia Inte-
lligence (AEI), cujo objetivo é sistematizar
informação relevante relacionada aos dife-
rentes âmbitos da Escola de Negócios e de
seus programas de Educação Executiva.
Esses dados são confirmados por meio de
informação pública das escolas e, se ne-
cessário, por meio de contatos de checa-
gem. AEI reserva-se o direito de desconsi-
derar informação que não seja suficiente-
mente verificável.

Dentro do processo de avaliação está
incluída uma visita, por parte da equipe da
AEI, às escolas de negócios, ou uma entre-
vista de avaliação por outros meios, com os
encarregados da área de educação executi-
va. O objetivo das visitas e entrevistas é
fazer um exame qualitativo do know-how e

expertise das escolas no desenvolvimento
destes programas (ver área de expertise em
Educação Continuada).

COMPOSIÇÃO DAS ÁREAS DE ANÁLISE:
A elaboração do Ranking exige o estudo de
diversas variáveis que formam as princi-
pais quatro áreas de análise, cada uma
com a mesma ponderação: I. redes em-
presariais, II. internacionalização, III. re-
cursos especializados e IV. expertise em
educação continuada.

As melhores escolas de negócios são
aquelas que se destacam em cada uma das
variáveis de estudo. Não basta, por exemplo,
ter uma alta proporção de empresas multina-
cionais como clientes e não acompanhá-las
com uma boa quantidade de recursos espe-
cializados ou ‘‘capital de especialistas’’. Pelo
caráter das áreas de avaliação escolhidas, a
tendência é que as escolas mostrem um
desempenho relativamente consistente em
cada uma delas. Se uma escola tem boa rede
empresarial, acessará os clientes mais exi-
gentes e, muito provavelmente, se internaci-
onalizará. Para isso, necessariamente preci-
sará de bons recursos especializados e
expertise em educação continuada.

REDES EMPRESARIAIS: São medidas três
dimensões: 1) A porcentagem de cursos
desenhados para multinacionais e
multilatinas, nos últimos três anos; 2) O
nível da organização, onde está concentrada
a maioria dos programas fechados em 2003.
Estes foram classificados em ordem
hierárquica descendente: alta direção,
gerência e profissionais; e 3) Vínculos com
universidades corporativas, que implicam
maior profundidade e conhecimento na
relação com as empresas.

O desenvolvimento de programas de
educação executiva para empresas interna-
cionalizadas e ao nível mais alto destas
organizações significa uma maior sofistica-
ção em seu desenho e exigência das esco-
las de negócios.

INTERNACIONALIZAÇÃO: A análise desta
área foi estruturada da seguinte forma: 1)
Porcentagem de alunos estrangeiros em
programas abertos e fechados em 2003; 2)
Desenvolvimento de programas em outros
países e de programas regionais (para uma
mesma empresa em vários países) em 2003;
e 3) Programas em conjunto com outras
escolas de negócios.

A internacionalização da oferta necessa-

riamente é traduzida em prestígio interna-
cional e, conseqüentemente, na criação de
uma rede de relações com instituições aca-
dêmicas de outros países.

RECURSOS ESPECIALIZADOS: Como tam-
bém acontece no Ranking de Escolas de
Negócios, este é um dos principais recursos
para sustentar a qualidade dos programas
de educação executiva. Para isso, dois as-
pectos-chave são medidos: 1) A porcenta-
gem do corpo docente do MBA que participa
em programas abertos e fechados; e 2) A
média de anos de experiência acadêmica
dos professores.

A metodologia do Ranking assume que
as escolas destinam seus maiores esforços
para desenvolver o capital humano envolvi-
do em seus programas de pós-graduação.
Quanto mais alta é a proporção dos docen-
tes do MBA que participam nos programas
de educação executiva, mais sofisticado e
inovador é o desenho dos programas. É
aceita a subcontratação de professores ou
até mesmo de executivos, mas quando esta
proporção é alta demais significa que a
escola não tem recursos especializados
necessários para concorrer, e o ativo está
em mãos de outra escola ou empresa.

EXPERTISE EM EDUCAÇÃO CONTINUADA:
É a avaliação consolidada de AméricaEco-
nomia Intelligence sobre o desenvolvimen-
to da área de Educação Executiva de cada
escola, produto do maior ou menor avanço
nas outras áreas de análise, e é obtida a
partir dos seguintes aspectos: 1) Especia-
lização: atividades de docência, pesquisa
aplicada, consultoria e conhecimento de
setores, derivado dos mesmos programas
e da qualidade dos recursos especializa-
dos com os quais as escolas de negócios
contam; e 2) Desenvolvimento da área de
educação continuada (know-how), integra-
do pelo aporte metodológico no desenho
dos programas de educação executiva; pela
inovação (para oferecer às empresas solu-
ções educacionais que ajudem a cumprir
seus objetivos, alinhamento destes ou
mesmo determiná-los ou repensá-los); pela
atualização, como função permanente na
escola e explicada por meio da oferta de
MBA updates e programas de continuida-
de; e, por último, pela existência de uma
área independente dedicada à educação
executiva, que garanta sua administração,
avaliação; e, finalmente, pela satisfação
dos “clientes”.


