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A Universidade de Harvard,
a mais antiga faculdade dos Es-
tados Unidos, oferece os me-
lhores programas de graduação
em administração, medicina e
educação, segundo a pesquisa
anual da revista norte-america-
na U.S. News & World Report.

A Faculdade de Administra-
ção de Harvard, cujos forman-
dos receberam os mais altos sa-
lários de Wall Street no ano
passado, ocupou o topo da lista
pelo 5° ano consecutivo. A fa-
culdade de medicina da uni-
versidade abocanhou o primei-
ro lugar pelo 16° ano consecu-
tivo, disse o diretor do setor de
pesquisa de dados da U.S.
News, Rob Morse, que compi-
lou o relatório. A Universida-
de Yale tem a melhor faculda-

de de direito e o Massachusetts
Institute of Technology (MIT)
lidera na área de engenharia,
segundo o ranking.

Harvard — que iniciou seu
primeiro programa de mestrado
em administração de empresas
(MBA) em 1908 — foi a pio-
neira na introdução do método
dos estudos de caso, que ensi-
na aos estudantes princípios de
gestão por meio da apresenta-
ção de problemas reais enfren-
tados por empresas. A faculda-
de formou 65 mil bacharéis,
que eram provenientes de 100
países diferentes, entre os
quais o presidente norte-ame-
ricano George W. Bush e a
principal executiva da EBay
Inc., Margaret Whitman.

"Harvard faz um trabalho
muito bom em termos de colo-
cação de seus estudantes", afir-
mou Morse. "Quando você en-
tra em uma dessas faculdades de
ponta, você deseja uma faculda-
de que seja capaz de fazer o me-
lhor para mudar sua carreira."

As faculdades foram classi-
ficadas de acordo com pontua-
ções compiladas por reitores e
diretores de programas, além

das opiniões de recrutadores de
empresas, explicou Morse. O
fator de maior relevância foi a
obtenção de empregos, disse
ele. A U.S. News, sediada em
Washington, começou a fazer o
ranking das faculdades de ad-
ministração em 1987.

REMUNERAÇÃO
A remuneração média dos

formandos da Faculdade de
Administração de Harvard em
junho do ano passado subiu
11% em relação ao mês de ju-
nho de 2004, atingindo uma
média de US$ 174.580/ano.

O porta-voz da Faculdade de
Administração de Harvard, Da-
vid Lampe, disse que o ranking
da U.S. News é "mais como um
concurso de beleza" do que um
indicador sobre a qualidade dos
programas de MBA. "Vemos
isso da seguinte perspectiva:
não há uma faculdade que seja
a melhor", afirmou Lampe. "O
que importa é se a faculdade
corresponde às expectativas
dos alunos", finalizou.

A lista das demais cinco me-
lhores colocadas no ranking
da U.S. News não se alterou
em relação ao resultado do
ano passado: Universidade de
Stanford, em Palo Alto, na
Califórnia; Faculdade Whar-
ton, da Universidade da Pen-
silvânia, na Filadélfia; Facul-
dade de Administração Sloan,
em Cambridge, do Massachu-
setts Institute of Technology
(MIT); e Faculdade de Admi-
nistração Kellogg, da Univer-
sidade Northwestern, de Evans-
ton, no Estado do Illinois.

A Universidade de
Chicago, que no ano
passado ocupou a 8a

posição, subiu para a
6a colocação este
ano. A Universidade
de Columbia saltou
da 9a para a 7a colo-
cação, empatando
com a Universidade
da Califórnia, em
Berkeley, na pes-
quisa. A Faculdade
Dartmouth ficou
com a 9a posição e a
Univers idade da
Califórnia, em Los
Angeles, ocupou a
10a colocação do

Harvard iniciou seu primeiro programa de mestrado em administração (MBA) em 1908 ranking.
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