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México é destaque fora dos EUA  
 
Quando Chad Barton disse a seus colegas de trabalho que estava deixando o emprego para fazer 
um MBA, um mestrado em Administração, eles o felicitaram. Mas aí ele disse para onde estava 
indo.  
 
"Quando eu dizia 'Estou indo para o México', eles pestanejavam e perguntavam: 'O quê?'", diz 
Barton, 32 anos, que deixou há poucos meses uma pequena empresa de software de Princeton, 
no Estado americano de New Jersey, para começar seu primeiro ano no Instituto Tecnológico e de 
Estudos Superiores de Monterrey, ou Itesm, no cinturão industrial no norte do México. "Eu tinha 
credenciais para ser aceito em alguns programas de MBA razoavelmente decentes nos Estados 
Unidos", diz, "mas eles não me ofereciam o tipo de experiência que eu posso conseguir aqui."  
 
A escolha de Barton pode em breve não parecer tão surpreendente. Na nova pesquisa Wall Street 
Journal/Harris Interactive com recrutadores de executivos, o Itesm superou todos os outros 
programas não americanos de MBA, ocupando um impressionante 16o lugar na lista geral dos 
melhores programas de mestrado em Administração. E isso não é tudo. A segunda melhor 
facudade não americana de Admini-stração este ano é outra mexicana, o Instituto Panamericano 
de Alta Direção de Empresas, ou Ipade, da Cidade do México, que ficou no 24o lugar na 
classificação geral.  
 
Embora a grande maioria das 50 melhores classificadas seja americana — inclusive a líder, a 
Faculdade Wharton da Universidade da Pensilvânia, a mais antiga faculdade de Administração do 
mundo —, as escolas mexicanas tiveram um desempenho de destaque.  
 
O ranking deste ano se baseia em uma pesquisa online feita com 2.191 recrutadores entre 
novembro de 2002 e março de 2003. Os participantes podiam avaliar apenas escolas que 
conheciam bem por meio de experiências recentes de recrutamento. Cada participante avaliou de 
uma a três faculdades em 26 quesitos, entre eles a capacidade do graduando de análise e 
resolução de problemas, ética pessoal e integridade, potencial de liderança e adaptação à cultura 
corporativa.  
 
Além disso, a nota final de uma faculdade levou em consideração seu "apelo de massa" com base 
no número de participantes da pesquisa que recrutaram graduandos de seu programa de MBA. O 
apelo de massa é um reflexo do tamanho da rede de recrutadores de cada escola, um fator 
importante para estudantes que procuram uma maior variedade de oportunidades profissionais.  
 
Este ano, pela primeira vez, o Wall Street Journal e a Harris Interactive criaram um ranking 
separado para as dez melhores escolas internacionais. Ele inclui seis escolas de fora dos EUA que 
estão dentro das 50 melhores na classificação geral, além de quatro outras que receberam pelo 
menos 20 avaliações de recrutadores — o mínimo exigido — mas não tiveram nota alta o 
suficiente para entrar no ranking geral. Além das duas faculdades mexicanas no topo da lista 
internacional, seis escolas européias estão na lista. Dois programas de MBA do Canadá fecham o 
ranking das líderes internacionais. A lista completa pode ser acessada no site do Wall Street 
Journal Americas (www.wsj.com/americas).  
 
Tanto no Itesm quanto no Ipade, "graduandos estão prontos para se encaixar no mecanismo 
moderno de grandes empresas", diz Alina Ostrosky, recrutadora da Cidade do México que 
entrevista cerca de 120 candidatos das duas faculdades todos os anos. Ela diz que costumava 
preferir candidatos de programas americanos, mas agora vê estudantes do Itesm e do Ipade sob 
a mesma ótica. "O México mudou", diz ela.  



 
As empresa também mudaram. Jaime Alonso Gómez, diretor do programa de MBA do Itesm, diz 
que nos últimos cinco anos as empresas mexicanas começaram a ver o MBA da mesma forma que 
as empresas americanas — um degrau necessário em direção ao topo. Em 2002, 35 companhias 
enviaram recrutadores ao Itesm para preencher 52 vagas. Este ano, o número de visitas 
aumentou para 40 empresas e 66 vagas e a escola diz esperar que muitos mais apareçam para 
entrevistar candidatos da turma que se forma em dezembro.  
 
Na pesquisa do Wall Street Journal, os recrutadores deram ao Itesm, também conhecido como 
"Tec", boas notas pelo treinamento de liderança e capacidade técnica, e o Ipade marcou pontos 
por seu método de ensino com estudos de casos e sua preparação para administração geral. 
Recrutadores ficaram particularmente impressionados com o forte alicerce ético de ambas as 
instituições.  
 
Mas alguns recrutadores dizem que os graduandos das duas faculdades são freqüentemente 
jovens demais e têm pouca experiência profissional.  
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