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RESUMO 

Rankings têm se popularizado como mecanismos de avaliação relativa de indivíduos e 

organizações e podem ser considerados importantes fatores de escolha por seus usuários, 

principalmente, quando envolve uma decisão arriscada, como a opção por serviços 

educacionais. As Instituições de Ensino Superior, portanto, não estão isentas a essas 

comparações, em especial, as escolas de negócios, que consistem nas organizações que mais 

seriamente utilizam essas listagens. Em Portugal, a área temática Ciências empresariais 

destaca-se na procura dos estudantes nacionais e internacionais, trata-se, portanto, de um 

excelente contexto para compreender as implicações organizacionais oriundas dos rankings. 

Dessa forma, discute-se como os rankings internacionais especificamente voltados para 

escolas de negócios contribuem para a sobrevivência e o desenvolvimento dessas 

organizações, através de entrevistas semiestruturadas a representantes de 06 escolas 

portuguesas acreditadas internacionalmente e uma breve pesquisa quantitativa junto aos seus 

estudantes de pós-graduação. Os resultados sugerem que os estudantes inquiridos são, em 

parte, influenciados pelas movimentações das escolas nas classificações, manifestando 

sentimentos de orgulho e deceção de acordo como elas se comportam nas fileiras. Ao mesmo 

tempo, sob o ponto de vista das Business Schools, há, manifestamente, necessidade de “estar” 

nas listagens para serem validadas como “boas” escolas e captarem recursos. Para isso, essas 

organizações são aquiescentes às medidas das listagens e não vislumbram retirada a curto 

prazo. Conclui-se, em consonância com a Teoria Institucional, que essas formas de avaliação 

relativa constituem importante fontes de recursos virtuais e materiais para essas escolas, 

entretanto estimulam o isomorfismo entre elas. Por fim, este estudo representa a 

oportunidade de dar voz às escolas de negócios portuguesas que solicitam representatividade 

no campo organizacional. 

 

Palavras-Chave: Escolas de Negócios; Ensino superior; Rankings 

Código JEL: I23; Geral M20  
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ABSTRACT 

Rankings have become popular as relative assessment mechanisms of individuals and 

organizations and can be considered important factors of choice by their users, especially 

when it involves a risky decision, such as the choice of educational services. Higher education 

institutions, therefore, are not exempt from these comparisons, especially business schools, 

which consist of the organizations that most seriously use these listings. In Portugal, the 

subject area Business Sciences stands out in the search for national and international 

students, so it is an excellent context for understanding the organizational implications of 

rankings. 

In this way, we discuss how international rankings specifically geared towards business 

schools contribute to the survival and development of these organizations, through semi-

structured interviews with representatives of 06 internationally accredited Portuguese 

schools and a brief quantitative survey with their postgraduate students. The results suggest 

that the students surveyed are partly influenced by the school movements in the grades, 

expressing feelings of pride and disappointment according to their placement. From the 

business school point of view, there is clearly a need to “be” in the listings to be validated as 

“good” schools and to raise funds. 

To this end, these organizations are acquiescent with the measures of the listings and do not 

glimpse short-term withdrawal. It is concluded, in line with the Institutional Theory, that 

these forms of relative evaluation are important sources of virtual and material resources for 

these schools, however they stimulate isomorphism between them. Finally, this study 

represents the opportunity to give voice to Portuguese business schools that request 

representation in the organizational field. 

 

Keywords: Business schools; Higher education; Rankings 

Code JEL: I23; General M20 
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1 INTRODUÇÃO  

Classificações que proporcionam a comparação simplificada entre valores tangíveis ou 

intangíveis – conhecidas como rankings – proliferam em diversos meios (Luca & Smith, 2015; 

Martins, 2005; Sekou Bermiss, Zajac, & King, 2014; Shehatta & Mahmood, 2016). Eles 

passaram a avaliar diferentes produtos, instituições, pesquisas, assuntos, entre outros, de 

modo a obter a lista dos melhores ou até mesmo dos piores elementos (Grewal, Dearden, & 

Lilien, 2008; Luca & Smith, 2015; Martins, 2005; Rindova, Martins, Srinivas, & Chandler, 

2018; Sekou Bermiss et al., 2014). A inclusão ou a exclusão nas tabelas de classificação, assim 

como a posição atribuída nesses rankings, podem ocasionar consequências diversas em 

resultados individuais e organizacionais (Rindova et al., 2018). 

As instituições pertencentes ao Ensino Superior, sejam universidades, faculdades ou escolas, 

não estão isentas às classificações ou alheias aos seus efeitos. Na verdade, os rankings exercem 

especial e generalizada influência no ensino superior (Bowman & Bastedo, 2009; Rindova et 

al., 2018) e tornaram-se importantes para a estruturação do comportamento dentro das 

universidades (Wolf & Jenkins, 2018). Seu uso implica o condicionamento das escolhas dos 

agentes externos, mudanças organizacionais e tomadas de decisão (Sauder & Espeland, 

2009), e, consequentemente, pode apoiar a definição de objetivos estratégicos e o 

posicionamento no mercado (Locke, 2014). Por outro lado, a escolha dessas instituições de 

aderirem aos rankings pode ocasionar críticas e rejeição (Bachrach et al., 2017; Sauder & 

Espeland, 2009), além de uma padronização do ensino superior (Guillotin & Mangematin, 

2018).  

Dentro desse cenário, o estudo das classificações é multidisciplinar. Elas são estudadas 

principalmente pelas áreas de gestão, sociologia, educação e direito, com enfoques temáticos 

diversos (Rindova et al., 2018). Entretanto, as competitivas escolas de negócios ou business 

schools diferenciam-se das outras instituições de ensino superior (doravante, IESs). Elas 

possuem especial preocupação com a formulação dos rankings, seus usos e seus resultados 

(Devinney, Dowling, & Perm-Ajchariyawong, 2008; Noorda, 2011) e são consideradas 

instituições vanguardistas nas suas práticas gerenciais (Walker, Fenton, Salter, & Salandra, 

2019). Além disso, as B-Schools contam com classificações reconhecidas e com bastante 

solidez pela quais buscam melhorias de posição (Martins, 2005). Dessa forma, configuram-

se como objeto específico deste estudo.  
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Nas escolas de negócios (doravante, B-Schools) são notadas mudanças de modo cada vez 

mais frequentes como resposta aos estímulos ambientais e à procura dos públicos 

interessados (Gioia & Corley, 2002). Contudo, existem lacunas na literatura sobre como o 

envolvimento e a preocupação com as avaliações externas se relacionam com a sobrevivência 

e o êxito dessas instituições de ensino (Locke, 2014; Rindova et al., 2018; Wedlin, 2011). 

Desta forma, apresenta-se como questão principal desta investigação: estudar como os 

rankings internacionais específicos para escolas de negócios contribuem para a 

sobrevivência e o desenvolvimento das B-Schools portuguesas?  

Essencialmente, este estudo almeja relacionar o uso dos rankings pelas escolas de negócios a 

sobrevivência e sucesso dentro do campo organizacional, através das seguintes questões 

específicas: 

• Que função os rankings internacionais exercem para as escolas de negócios 

portuguesas? (Wedlin, 2011) 

• Que ações estratégicas as escolas de negócios portuguesas desenvolvem para 

influenciar suas posições nos rankings? (Rindova et al., 2018, p. 2186) 

• Os rankings internacionais influenciam como os estudantes de pós-graduação 

percecionam as escolas de negócios portuguesas? (Gioia & Corley, 2002; Pizarro 

Milian & Rizk, 2018) 

O estudo foi desenvolvido no contexto do Ensino Superior português, no qual a área 

temática Ciências empresariais, administração e direito é destaque no número de estudantes 

inscritos desde o ano letivo 2003/2004 e atingiu o maior número de inscrições no ano 

2017/2018 comparativamente a outras áreas como Engenharia e Saúde (Direção-Geral de 

Estatísticas da Educação e Ciência [DGEEC], 2018). Em Portugal, essa é a área temática 

mais procurada por estudantes internacionais (DGEEC, 2018c). Com o domínio 

organizacional reconhecidamente internacional (Kodeih, Bouchikhi, & Gauthier, 2019), as 

escolas de negócios competem globalmente por estudantes, professores e recursos (Peng, 

2019; Wedlin, 2007) e enfrentam demandas mais intensas de respostas à globalização do que 

outras áreas do ensino superior (Bradford, Guzman, & Trujillo, 2017). Dessa forma, o 

aumento do interesse de estudantes pela área de ciência sociais relatado em relatórios oficiais 

revela Portugal como cenário relevante para aplicação da pesquisa.  
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Para a investigação, foi utilizada uma metodologia mista, a fim de enriquecer a literatura sobre 

o tema. Primeiramente, foram entrevistados, de modo semiestruturado, representantes de 06 

escolas de negócios portuguesas acreditadas. Para isso, foram consideradas suas funções e o 

tempo de carreira na B-School. Saunders, Lewis, e Thornhill (2009, p. 321) avaliam que o 

método qualitativo possibilita “revelar e entender ‘o que’ e ‘o como’”, mas também obter 

respostas causais e permitir a “exploração do ‘porquê’”. Adicionalmente, 325 estudantes 

nacionais e internacionais dessas B-Schools foram inquiridos. Procurou-se medir o impacto 

dos rankings em suas escolhas educacionais e a sua perceção sobre possíveis movimentações 

do status das escolas ocorridas nas listagens, de maneira a contribuir para a literatura com 

uma metodologia quantitativa em uma área de estudo dominada por estudos qualitativos 

(Rindova et al., 2018).  

A partir da conjugação das visões dos responsáveis pelas escolas de negócios e dos 

estudantes, as B-Schools poderão avaliar até que ponto os esforços para estarem em 

conformidade com os rankings internacionais ou ascenderem nas listagens contribuem para 

seu serviço principal e apresentam benefícios válidos para elas e para seus stakeholders. 

Para uma melhor compreensão, o primeiro capítulo deste trabalho contempla um 

enquadramento teórico com as principais teorias que ajudam na compreensão do 

comportamento organizacional das Business Schools diante das pressões existentes em seu 

ambiente. Em seguida, é abordado especificamente o contexto histórico que abrange o 

ensino sobre gestão, assim como a operacionalização dos rankings e as possíveis 

consequências de sua adoção. O capítulo seguinte contém a especificação da metodologia de 

pesquisa pretendida, as proposições e as hipóteses levantadas. Posteriormente, são analisados 

os dados, assim como os resultados obtidos são discutidos. Por fim, são apresentadas as 

conclusões. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

Para a realização deste trabalho, alguns domínios existentes dentro da Teoria da Organização 

e Gestão (Lounsbury & Beckman, 2015) foram considerados. São eles: Teoria Institucional; 

Categorização e Teoria do Feedback do Desempenho. Em seguida, é abordado 

especificamente o contexto no qual as escolas de negócios estão inseridas, assim como o 

funcionamento e possíveis consequências dos rankings para essas organizações. 

2.1 TEORIA DA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO. 

De maneira recorrente, a Teoria Institucional é utilizada para compreender o 

comportamento e a mudança das organizações (Bruckmann & Carvalho, 2018; Teixeira & 

Maccari, 2018). Essa teoria destaca-se como um domínio da Teoria da Organização e Gestão 

(Lounsbury & Beckman, 2015) e aborda a adaptação e o gerenciamento das organizações às 

normas, valores e crenças em busca de sobrevivência no ambiente social no qual estão 

inseridas (Scott, 2008; Teixeira & Maccari, 2018). Scott (2008, p. 429) explica que “as 

organizações são compostas de muitos elementos institucionais, algumas regras, normas ou 

crenças sendo forjadas em interação contínua e outras sendo emprestadas de seus 

ambientes”.  

O processo de adaptação ao ambiente social em busca de sobrevivência e legitimidade foi 

definido por Philip Selznick (1940) (citado por Teixeira & Maccari, 2018) como 

institucionalização. Scott (2008) afirma que, comumente, as organizações passam a 

interiorizar as pressões as quais estão expostas. Dimaggio e Powell (1983) afirmam que esse 

processo pode tornar as organizações similares e deram origem ao conceito de isomorfismo.  

Isomorfismo institucional representa, portanto, a homogeneização da estrutura, cultura e 

resultados organizacionais quando as organizações passam a adotar padrões estabelecidos 

por um sistema de crenças mais amplo (McKee, Mills, & Weatherbee, 2005; Teixeira & 

Maccari, 2018). Esse processo pode ser classificado como coercitivo, mimético ou normativo 

(Dimaggio & Powell, 1983). O isomorfismo coercitivo ocorre quando as organizações 

acatam a regulamentos impostos pelo governo ou tornam-se dependentes, por exemplo, de 

agências reguladoras (Wilson & McKiernan, 2011), enquanto o isomorfismo mimético existe 

quando as organizações imitam as práticas de outras empresas existentes no campo julgadas 

como mais legítimas ou bem-sucedidas (Engwall, 2007; Lieberman & Asaba, 2006; Noorda, 

2011; Rindova et al., 2018; Wedlin, 2007). Por fim, o isomorfismo normativo é decorrente 
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principalmente da condições derivadas das práticas profissionais (Wilson & McKiernan, 

2011). 

O isomorfismo também está fortemente relacionado à teoria da contingência (Wilson & 

McKiernan, 2011). De acordo com essa teoria, as organizações que melhor atendam às 

exigências do meio serão capazes de ter uma melhor adaptação e, consequentemente, 

sobreviver e perdurar. Nesse contexto, contingência é compreendida como qualquer variável 

que afete a eficácia ou o desempenho organizacional (Bradford et al., 2017). Para Hannah e 

Freeman (1977) (citado por Bradford et al., 2017; Wilson & McKiernan, 2011), o ambiente 

seleciona as empresas mais bem-sucedidas, entretanto, as organizações sobreviventes 

tornam-se semelhantes umas às outras.  

Ambientes repletos de incerteza, como os da B-Schools, são mais propícios ao isomorfismo 

(McKee et al., 2005). As Escolas de Negócios são definidas como instituições de ensino de 

natureza pública ou privada, vinculadas a universidades ou autónomas (Engwall, 2007; 

Hommel, Li, & Pastwa, 2016) que possuem como principais serviços: “moldar a estrutura 

das atividades de desenvolvimento para gestão e programas académicos que, tipicamente, 

incluem diplomas nos níveis de licenciatura, mestrado e doutoramento, bem como educação 

pós-experiência por meio de programas sem graduação, como cursos executivos 

patrocinados por empresas” (Antunes & Thomas, 2007, p. 383). Embora a maioria delas 

opere em atividades sem fins lucrativos, essas escolas têm sido estimuladas a ampliar suas 

fontes de receitas próprias para fomentar seu crescimento (Hommel et al., 2016). 

Estima-se a existência de mais de 13.000 B-Schools a nível global (Zhao & Ferran, 2016, p. 

64), configurando-se como um ambiente com crescente nível de competição (H. Thomas & 

Wilson, 2011; Tullis & Camey, 2007) e elevada cobrança por internacionalização (Kodeih et 

al., 2019). Além disso, essas escolas sofrem com pressões por excelência das suas diversas 

partes interessadas (Miotto, Lopez, & Rodriguez, 2019; Pizarro Milian & Rizk, 2018). 

Frequentemente, essas escolas são cobradas pelos empregadores por indivíduos mais bem 

capacitados e competem por mais alunos em um ambiente transnacional (Bradford et al., 

2017; McKee et al., 2005; L. Thomas, Billsberry, Ambrosini, & Barton, 2014). A globalização 

- definida por Bradford et al. (2017, pp. 435-436) como “integração internacional” através de 

trocas de conhecimento e recursos - representa uma contingência que as escolas de negócios 

têm que enfrentar, tendo em vista a necessidade de contribuírem para as empresas com 
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gestores com visão global. Para isso, buscam internacionalizarem-se através da adoção de 

medidas que podem ocorrer mesmo sem a saída do ambiente local.  

Dito isso, a maioria das escolas idealiza fortalecer sua legitimidade a fim perdurar no seu 

ambiente (Alajoutsijarvi, Juusola, & Siltaoja, 2015) e internacionalizar-se (Guillotin & 

Mangematin, 2018). Dentro da abordagem institucional, a legitimidade é atribuída em função 

de uma associação ao campo institucional (McKee et al., 2005). O conceito de campo engloba 

“organizações que, coletivamente, constituem uma área reconhecida da vida institucional: 

fornecedores-chave, consumidores de recursos e produtos, agências reguladoras e outras 

organizações que produzem serviços e produtos similares” (Dimaggio & Powell, 1983, p. 

143). Quando o público reconhece uma organização como legítima, associa-lhe sentido, 

dignidade e confiança, tendo em vista que legitimidade é compreendida como “uma perceção 

ou suposição generalizada de que as ações de uma entidade são desejáveis, apropriadas ou 

oportunas dentro de algum sistema socialmente construído de normas, valores, crenças e 

definições” (Suchman, 1995, p. 574). Dessa forma, a legitimidade é vista como um 

obrigatório fator de sobrevivência a longo prazo para as escolas de negócios (H. Thomas & 

Wilson, 2011). 

Segundo Barreto e Baden-Fuller (2006, p. 1561), a legitimidade é confiada a observadores 

externos ou “fornecedores de legitimidade”, que têm poder para “avaliar a conformidade do 

comportamento da empresa com padrões específicos construídos socialmente e, para fazer 

isso, têm necessidade de categorizar as empresas”. Organizações que não estão encaixadas 

nessas categorias podem ser consideradas ilegítimas por suas partes interessadas. Categorias 

ressaltam diferenças e semelhanças entre aqueles que são seus integrantes e os não-membros, 

ao mesmo tempo que alinham as expetativas entre o que é desejado pelo público e o que é 

oferecido pela organização. Por conseguinte, facilitam as comparações e as escolhas dos 

consumidores (Alexy & George, 2013). A conformidade garante, então, às organizações um 

aumento de recursos materiais, como recursos financeiros, e recursos virtuais, como 

legitimidade, que, por sua vez, melhora a obtenção de recursos materiais (Bastedo & 

Bowman, 2011).  

Oliver (1991), no entanto, acredita que as organizações adotam uma perspetiva pragmática, 

mas não de maneira cega diante de pressões institucionais. A autora afirma que respostas às 

pressões institucionais podem ocorrer através de cinco estratégias diferentes: aquiescência, 

acordo, evasão, desafio ou manipulação. Zhao e Ferran (2016, p. 63) definem estratégia como 
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“um requisito para uma organização navegar com sucesso em um ambiente em rápida 

mudança”.  

A estratégia de aquiescência consiste em aceitar e obedecer às imposições das pressões 

institucionais, através de 3 formas de comportamento: hábito (adesão sem questionamentos 

a regras e valores considerados garantidos); imitação (cópia de modelos considerados bem-

sucedidos) ou compliance (adesão consciente a regras e valores institucionais como forma de 

obter benefícios, como legitimidade) (Oliver, 1991).  

A estratégia de acordo consiste em uma linha tênue entre aceitar e resistir às pressões 

institucionais. As organizações podem equilibrar as múltiplas procuras; adequar-se 

parcialmente às pressões ou envolver-se em discutir algumas fontes de pressões 

organizacionais para obter concessões às suas expetativas (Oliver, 1991). 

A evasão (Oliver, 1991) consiste em fingir adequação às pressões institucionais através de 

planos que nunca serão implementados; desassociação de atividades técnicas de avaliações 

ou mudança de objetivos para fugir de pressões institucionais. Quando não há necessidade 

de aprovação pública de tarefas, a desassociação pode garantir maior autonomia à 

organização. Assim como, caso haja necessidade de aprovação social, essa tática pode 

ameaçar a legitimidade e o apoio à organização.  

Ao adotar a estratégia de desafio (Oliver, 1991), a organização preocupa-se em resistir 

ativamente às pressões institucionais. Para isso, ignora, denuncia ou ataca regras e valores 

quando acredita que há baixo potencial de serem aplicados ou quando conflitam com suas 

convicções. Essa estratégia é adotada quando há baixo custo em desafiar as pressões; há 

discrepância entre valores ou há perceção de injustiça. Por outro lado, na adoção da estratégia 

de manipulação, a organização realiza alterações ou influencia ativamente informações ou 

fontes.  

As respostas estratégicas dependerão de fatores como quem exerce as pressões, quais são 

essas pressões, como acontecem, o motivo de acontecerem e onde acontecem. A autora 

sugere que as organizações estão sujeitas à aquiescência quando podem obter alta 

legitimidade com a conformidade às pressões, enquanto a possibilidade de obter uma 

legitimidade baixa pode fazê-las optar por estratégias de resistência de maior ou menor grau 

(Oliver, 1991).  
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Adicionalmente, em ambientes com alta concorrência, as empresas podem ser mais sensíveis 

a ganhos e perdas de reputação (Ody-Brasier & Sharkey, 2019). Esse ativo intangível é fruto 

de perceções de stakeholders das organizações e pode ser influenciado pelo histórico 

comportamental da empresa (Clark & Montgomery, 1998; Hommel et al., 2016). 

A teoria do feedback do desempenho sustenta que as empresas têm em consideração 

aspirações históricas ou sociais para sua avaliação (Lounsbury & Beckman, 2015). Segundo 

essa teoria, as organizações têm como referência o desempenho relativo no qual consideram 

sua própria história ou o desempenho dos pares nos campos organizacionais nos quais estão 

inseridas (Lin, 2014; Lounsbury & Beckman, 2015). Uma possível falha com a meta almejada 

pode estimular a busca por ações corretivas (Lin, 2014), estimulando comportamentos de 

mudança e autoaperfeiçoamento. Entretanto, pode ainda acarretar a culpabilização de causas 

externas como forma de proteger a imagem das organizações (Audia & Brion, 2007). Além 

disso, as organizações podem focar em sobrevivência, a fim de evitar o seu desaparecimento, 

ou a manutenção em um grupo referência (Lounsbury & Beckman, 2015). 

No “ecossistema complexo” das escolas de negócios (Devinney et al., 2008, p. 197) há 

procura crescente por comparações internacionais de cursos e instituições (Bickerstaffe & 

Ridgers, 2007; Wedlin, 2011). Dessa forma, as abordagens organizacionais aqui identificadas 

são relevantes e ajudam a compreender o comportamento das escolas de negócios 

portuguesas diante dos múltiplos rankings internacionais voltados para o ensino sobre gestão 

(L. Thomas et al., 2014; Wilson & McKiernan, 2011).  

2.2 CONTEXTO HISTÓRICO. 

A implantação da educação sobre gestão iniciou a partir do século XIX, contudo obteve 

expansão, nos Estados Unidos e na Europa, após a Segunda Guerra Mundial (Engwall, 

2007). Embora as escolas de negócios europeias sejam pioneiras na área, a implantação do 

ensino sobre gestão nos Estados Unidos teve um rápido progresso e tornou-se parâmetro 

no campo (Antunes & Thomas, 2007). Especialmente como medida de recuperação pós-

guerra, as escolas europeias passaram a adotar o modelo de ensino sobre gestão norte-

americano  (Sarrico & Pinheiro, 2015).  

Somente durante as décadas de 1980 e 1990, a Europa assistiu ao nascimento das modernas 

escolas de negócios em substituição às antigas escolas de comércio (Sarrico & Pinheiro, 

2015). Ao perceberem a ameaça do imponente modelo “anglo-saxão”, houve um esforço das 
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escolas da Europa para reconfigurar a educação sobre gestão de acordo com um parâmetro 

que disseminasse a identidade europeia em contraponto à estadunidense e promovesse um 

modelo internacional de gestão (Wedlin, 2011).  

Foi através da modificação dos padrões de acreditações e rankings apoiada pelas escolas de 

negócios europeias que houve uma minimização da supremacia americana (Wedlin, 2007). 

Em 1997, European Foundation for Management Development - EFMD lançou o sistema europeu 

de acreditação institucional ou EFMD Quality Improvement System (doravante, EQUIS), que 

competia diretamente com a estadunidense Association to Advance Collegiate Schools of Business - 

AACSB (Wedlin, 2011). Diferentes em suas exigências de padrões, características e 

documentos (Guillotin & Mangematin, 2015), o EQUIS prioriza a educação executiva, a 

diversidade e os laços internacionais, enquanto a AACSB analisa principalmente a 

qualificação do corpo docente, os processos de aprendizagem e o currículo do programa de 

ensino direcionados à missão da escola (Antunes & Thomas, 2007; Zhao & Ferran, 2016).  

Somado a isso, após a iniciação do processo de Bolonha em 1998 (Kodeih et al., 2019), a 

internacionalização se tornou ainda mais incentivada na Europa (Engwall, 2007). Com esse 

processo, houve a garantia da equiparação entre as normas e a qualidade do Ensino Superior 

nos estados aderentes (Scherer, Javalgi, Bryant, & Tukel, 2005; Silvanto, Ryan, & Gupta, 

2017). A mudança ocasionada na estrutura dos cursos, com a adoção de cursos em língua 

inglesa, por exemplo, tornou-os convergentes com os padrões internacionais. Isso fomentou 

o rompimento de barreiras domésticas antes intransponíveis e a manutenção da 

competitividade dos programas europeus na educação internacional através da oferta de 

atratividade a estudantes internacionais (Altbach & Teichler, 2001; Scherer et al., 2005) com 

maior mobilidade acadêmica dos alunos e abertura do mercado de trabalho (Engwall, 2007). 

Posteriormente, esse movimento europeu alcançou os rankings. 

Os primeiros rankings foram publicados em 1870, mas ganharam popularidade apenas a partir 

de 1983 com a publicação da U.S. News & World Report sobre qualidade na graduação 

(Espeland & Sauder, 2007; Grewal et al., 2008). No campo da educação sobre gestão, em 

1988, a revista BusinessWeek (atualmente nomeada Bloomberg Businessweek (Peng, 2019)) 

garantiu a primeira listagem de escolas de negócios a empregar uma metodologia voltada 

para a opinião de estudantes e de recrutadores dos recém-graduados (Espeland & Sauder, 

2007; Zell, 2005). Entretanto, foi nos anos 2000 que os rankings ganharam visibilidade 

internacional (Guillotin & Mangematin, 2015).  
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O Financial Times - FT foi o pioneiro na internacionalização de ordenações comparativas de 

escolas de negócios através do incentivo das escolas de negócios europeias (Bradshaw, 2007; 

Kodeih et al., 2019; Wedlin, 2011). O jornal britânico, atualmente, a mais influente e 

abrangente classificação de escolas de negócios (Antunes & Thomas, 2007; Miotto et al., 

2019), desenvolveu critérios para medir dimensões como internacionalização, diversidade, 

excelência acadêmica (Devinney et al., 2008; Wedlin, 2011) e novas categorias de cursos 

(Kodeih et al., 2019). Posteriormente, houve o seguimento de outras importantes fontes de 

informação, como Bloomberg Businessweek, Wall Street Journal e The Economist (Wedlin, 2007, 

2011).  

A participação das escolas europeias no desenvolvimento dos rankings publicados por jornais 

e revistas configurou-se como uma tentativa de alterar critérios preestabelecidos de sucesso 

no domínio organizacional e proporcionar uma comparação mais inclusiva das escolas de 

negócios europeias. Entretanto, tais mudanças possibilitaram compreender a educação sobre 

gestão de modo mais global, e, aos poucos, escolas e programas europeus passaram a estar 

nos primeiros lugares dos rankings (Wedlin, 2011). A história e a internacionalização do 

ensino sobre gestão perpassam, portanto, pelas classificações das escolas de negócios 

(Engwall, 2007; Kodeih et al., 2019). 

2.3 CLASSIFICAÇÕES DAS ESCOLAS DE NEGÓCIOS. 

As classificações das escolas de negócios podem ser divididas em avaliações absolutas e 

relativas. As primeiras possuem como parâmetros padrões pré-estabelecidos para serem 

aprovadas, enquanto as últimas são realizadas através de comparações entre indivíduos ou 

instituições sem haver um nível de desempenho definido anteriormente (Graffin & Ward, 

2010). 

Além dessa tipologia de avaliação, na educação sobre gestão, Engwall (2007) cita como 

principais formas de classificação as acreditações nacionais, internacionais e rankings. Graffin 

e Ward (2010) acrescentam ainda ratings como formas de classificação. Encaixadas como 

avaliações absolutas estão as acreditações e os ratings, enquanto os rankings se enquadram 

como avaliações relativas (Graffin & Ward, 2010).  

Nas acreditações nacionais, as escolas passam por autoavaliações, visitas in loco e recebem 

instruções das agências avaliadoras para realizar melhorias. De modo parecido, as 

acreditações internacionais exigem o atendimento a padrões estabelecidos e devem ser 
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renovadas periodicamente (Engwall, 2007). Em virtude disso, não há diferenciação entre as 

escolas às quais são atribuídas essas certificações (Luca & Smith, 2015). Por outro lado, ratings 

encaixam os indivíduos ou organizações em categorias, de modo a atender aos padrões desses 

grupos. A comparação poderá ser realizada apenas entre os grupos categóricos (Graffin & 

Ward, 2010). Enquanto os rankings ordenam as organizações por colocações em listagens de 

acordo com critérios diversos (Engwall, 2007).  

Além disso, as avaliações absolutas não são passíveis de acumulação, independentemente de 

quantas vezes seja necessário renová-las. Em virtude de seu resultado binário, uma escola é 

ou não credenciada por um agente externo (Zhao & Ferran, 2016). Por outro lado, os rankings 

possuem resultados acumuláveis (Graffin & Ward, 2010). 

Outra característica distintiva dos tipos de avaliação são seus promotores. Ao passo que as 

avaliações nacionais são realizadas por governos ou agências nacionais, as acreditações 

internacionais têm a iniciativa de instituições educacionais, associações de escolas e 

empregadores, enquanto os rankings têm como principais promotores veículos de imprensa 

(Engwall, 2007). Esses agentes estão imbuídos, portanto, de reconhecida capacidade de 

estabelecer estruturas e processos adequados (H. Thomas & Wilson, 2011) e de poder para 

moldar um ambiente normativo sem contribuição direta no campo organizacional (Athavale, 

Bott, Myring, & Richardson, 2017; Bastedo & Bowman, 2011). Sucintamente, o Quadro 1 

apresenta as principais diferenças entre os tipos de avaliação. 

Tipo de 

Avaliação 

Tipo de 

Classificação 
Tipo de Resultado Exemplo 

Absoluta 

Acreditação 

Padrão absoluto como referencial 

para medir os indivíduos ou 

organizações de modo binário. 

Pode exigir renovação periódica. 

Acreditação de Ciclos de 

Estudos da Agência de 

Avaliação e Acreditação do 

Ensino Superior – A3ES;  

Acreditação da Association to 

Advance Collegiate Schools of 

Business – AACSB; 

EFMD Quality Improvement 

System - EQUIS 

Rating 

Ordenação agrupada por categoria, 

de acordo com o atendimento a 

padrões definidos por categoria. 

Não há comparação entre os 

desempenhos dos sujeitos dentro 

da categoria. 

QS Stars  

Relativa Rankings 

Ordem de classificação relativa de 

indivíduos ou organizações na qual 

há comparação dentro de um 

mesmo domínio. 

Tabelas de classificação do 

Financial Times; The 

Economist, Eduniversal  

Quadro 1. Tipologia de avaliações 

Fonte: Adaptado de Graffin e Ward (2010, p. 333) 
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Embora existam diferentes tipos de classificações para as B-Schools e cada um deles exerça 

uma força diferenciada nas operacionalização das escolas, este estudo analisará apenas o 

potencial de influência dos rankings conforme sugerido por Wilson e McKiernan (2011). 

2.4 OS RANKINGS NA EDUCAÇÃO SOBRE GESTÃO.  

Os rankings podem ser tratados como medidas publicizadas por organizações que avaliam 

aqueles de que têm distância organizacional (Bastedo & Bowman, 2011; Rindova et al., 2018; 

Wedlin, 2007). Podem ser definidos, portanto, como “ordenações comparativas de 

organizações, publicamente disponíveis, com base em critérios de avaliação determinados 

por uma organização classificatória” (Martins, 2005, p. 701). 

Acolhidos por governos, formuladores de políticas e pela opinião pública (Blasi, Romagnosi, 

& Bonaccorsi, 2018), tratam-se de poderosas ferramentas sob fácil acesso (Wilson & 

McKiernan, 2011). Por isso, têm perdurado (Blasi et al., 2018) e conquistado defensores de 

que “estão aqui para ficar” (Shehatta & Mahmood, 2016, p. 1247; H. Thomas & Wilson, 

2011, p. 454; Zell, 2005).  

Eles transparecem funções independentes e interrelacionadas (Rindova et al., 2018). 

Tecnicamente, apresentam as informações organizadas e acessíveis para as partes 

interessadas, desta forma, colaboram para a compreensão dos dados como seus 

intermediários. Socialmente, funcionam como fonte de comparação entre as organizações 

nos quais reverberam constructos intangíveis como reputação e status. Enquanto ferramentas 

de vigilância e controle, pressionam as instituições para fornecerem dados e simultaneamente 

pensarem em estratégias para alavancar suas posições (Rindova et al., 2018), além de atuarem 

como prestações de contas que reduzem as desconfianças do meio (Guillotin, 2018).  

Capazes de representar o campo organizacional e provocar mudanças nas escolas de 

negócios (Wedlin, 2011), passaram, então, a representar “medidas primárias de sucesso” das 

B-Schools (Gendron, 2008, p. 99). Por conseguinte, redefinem responsabilidade, 

transparência e governança, somado ao papel subjacente de mediadores para o acesso de 

indivíduos a instituições e a profissões (Sauder & Espeland, 2009). Dessa forma, eleva-se a 

importância de conhecer o funcionamento por trás das listagens. 

2.4.1 Metodologia dos rankings e seus mecanismos subjacentes.  

A escolha de prestação de serviços é permeada por riscos diversos assim como a compra de 

um produto, entretanto é considerada mais arriscada, tendo em vista os serviços serem 
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predominantemente intangíveis, perecíveis, inseparáveis e altamente variáveis (Simoes & 

Soares, 2010). Consequentemente, consumidores interessados em serviços são mais ávidos 

por informações para apoiarem sua tomada de decisão (Wilkins & Huisman, 2015). Dentre 

estes serviços está a educação.  

Para muitas pessoas, as escolhas educacionais estão entre as mais importantes decisões feitas 

na vida, em virtude dos efeitos pessoais e profissionais de longo prazo (Luca & Smith, 2015; 

Pampaloni, 2010; Simoes & Soares, 2010). Os estudantes são, então, incentivados por seus 

conselheiros de confiança a realizarem uma “busca sistemática de informações com base em 

um conjunto de critérios pré-determinados, que podem levar em conta a capacidade do 

aluno, as ambições de carreira e o nível de propinas que o aluno ou suas famílias podem 

pagar” (Wilkins & Huisman, 2015, p. 1259). Dessa forma, estudantes e aqueles que formulam 

políticas educacionais são interessados em ferramentas que guiem essa tomada de decisão 

(Luca & Smith, 2015). Inúmeras listagens são, então, produzidas e divulgadas por meios de 

comunicação (Blasi et al., 2018) que elaboram plataformas acessíveis (Luca & Smith, 2015) e 

formatadas para informar públicos com objetivos variados, entre eles: potenciais estudantes, 

atuais alunos, ex-alunos, docentes, empregadores e possíveis financiadores (Athavale et al., 

2017; Cakur, Acarturk, Alasehir, & Cilingir, 2015; Devinney et al., 2008; Peng, 2019; Shehatta 

& Mahmood, 2016).  

Através da conversão de grande quantidade de informações em um formato numérico, 

padronizado e simples, os rankings facilitam a comparação de dados e a tomada de decisão 

(Blasi et al., 2018; Finch, McDonald, & Staple, 2013; Gioia & Corley, 2002; Sekou Bermiss 

et al., 2014). Somado a isso, essas fileiras estão disponibilizadas em plataformas flexíveis para 

fornecer recortes customizados ao interesse do utente, de modo a permitir diferentes 

interpretações para uma tomada de decisão (Bickerstaffe & Ridgers, 2007; Bloomberg 

Businessweek, 2018). Portanto, através de “indicadores quantitativos” (Humphrey, Kiseleva, 

& Schleicher, 2019, p. 335), essa “tecnologia social” ajuda o público a lidar objetivamente 

com situações de incerteza (Blasi et al., 2018, p. 506; Sekou Bermiss et al., 2014). Para Blasi 

et al. (2018, p. 506) os “rankings fazem o trabalho cognitivo que os indivíduos não são capazes 

de fazer sozinhos”.  

Esse processo de “transformação de qualidades em quantidades” é conceituado como 

comensuração (Espeland & Sauder, 2007, p. 16). É através dele que a metodologia dos 

rankings é desenvolvida para definir, medir e comparar o desempenho académico das IES (H. 
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Thomas & Wilson, 2011). Desse modo, as posições são defrontadas nos rankings e, 

consequentemente, o status (Wedlin, 2011) e a legitimidade são conferidos aos seus 

participantes (H. Thomas & Wilson, 2011). 

No ensino sobre gestão, a maior parte das escolas de negócios credibiliza as classificações 

(Gioia & Corley, 2002) e aceita-as como mecanismos avaliativos e de reconhecimento 

(Wedlin, 2011), entretanto ainda existem opiniões divididas na literatura sobre a sua profusão 

e a confiabilidade da suas métricas (Athavale et al., 2017; Bachrach et al., 2017; Blasi et al., 

2018; Cakur et al., 2015; Devinney et al., 2008; Humphrey et al., 2019; Rindova et al., 2018; 

Tancredi, Bertakis, & Jerant, 2013). Como exemplo, John Byrne, empreendedor por trás do 

ranking da publicação Bloomberg Businessweek (anteriormente apenas BusinessWeek), ratifica a 

desconfiança dos críticos ao admitir que “não existe uma maneira perfeita de realmente 

classificar as escolas de negócios ou qualquer escola” (Association to Advance Collegiate 

Schools of Business [AACSB International], 2016). Claramente, cada ranking pode optar 

como ponderar diferentes valores em sua metodologia (Athavale et al., 2017; Engwall, 2007; 

Zilvinskis & Rocconi, 2018) e desprezar informações que “não podem ser assimiladas pelo 

sistema”(Locke, 2014, p. 79), consequentemente, ocasionam resultados diferentes (Shehatta 

& Mahmood, 2016). Como vantagem, essas diferenças metodológicas ofertam diferentes 

perspetivas: “eles classificam em critérios diferentes e, portanto, pintam um quadro mais 

amplo” (Bradshaw, 2007, p. 57). 

Por outro lado, prestigiadas escolas se valem da sua rede de contato para encorajar os 

empreendedores de listagens a lançar rankings a medida de seus programas e torná-los 

reconhecidos mundialmente logo à partida, de modo a evitar lançar um programa inferior ou 

desconhecido que possa prejudicar a sua imagem (Kodeih et al., 2019). Manifestamente, há 

a construção de uma profecia autorrealizável, na qual os rankings incorporam as expetativas 

das escolas e, simultaneamente, incentivam o comportamento de conformidade de toda as 

outras escolas que os colocam como metas, de modo a legitimar as B-Schools prestigiadas e 

validarem-se permanentemente (Espeland & Sauder, 2007; Guillotin & Mangematin, 2018).  

Desse modo, apesar de os rankings notabilizarem diferentes dimensões das escolas de 

negócios (Athavale et al., 2017; Engwall, 2007), eles procuram promover o modelo de “uma 

boa e verdadeira escola de negócios no campo internacional” (Wedlin, 2007, p. 28), através 

dos principais critérios que serão evidenciados a seguir. 
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2.4.2 Dimensões adotadas pelos rankings das escolas de negócios.  

Acreditações 

Alguns rankings utilizam as acreditações como primeiro critério para lhes conferir “autoridade 

e confiabilidade” de modo a reforçarem sua legitimidade mutuamente (Wedlin, 2007, p. 30) 

e penalizam escolas que não têm parcerias com universidades acreditadas internacionalmente 

(Scherer et al., 2005). 

As agências acreditadoras afirmam que possuem o papel de filtrar as escolas de maior 

qualidade no campo organizacional. Essas escolas, em contrapartida, creem que atender aos 

exigentes padrões das acreditações internacionais estipulados por agências imparciais 

assegura aos estudantes a qualidade das B-Schools. (Wilson & McKiernan, 2011). 

A Association to Advance Collegiate Schools of Business – AACSB; a European Foundation for 

Management Development – EFMD e a Association of MBAs – AMBA são as três agências 

internacionais conhecidas como as mais importantes acreditadoras de programas e escolas 

de negócios (Engwall, 2007; Wilson & McKiernan, 2011). Principalmente para as escolas de 

negócios europeias, ser galardoado com a “coroa tríplice” da acreditação (Guillotin & 

Mangematin, 2015, p. 351; Zhao & Ferran, 2016, p. 58) é requisito necessário para obter o 

selo de excelência mundial (L. Thomas et al., 2014), garantia de visibilidade e reforço de 

legitimidade (Guillotin & Mangematin, 2015). Um processo que pode ser caro e de longo 

prazo (Zhao & Ferran, 2016).  

Medidas Salariais 

As medidas salariais possuem os critérios com maior peso em todas as classificações 

(Bloomberg Businessweek, 2018; Devinney et al., 2008; Wedlin, 2011). São considerados, 

por exemplo, o salário recebido pelos estudantes; o tempo de recuperação do investimento 

no curso escolhido (valor do dinheiro) e o aumento do salário ao longo da carreira (Antunes 

& Thomas, 2007). 

Empregabilidade 

O critério da empregabilidade revela-se importante para demonstrar a construção de uma 

relação entre as B-Schools e o mundo corporativo, além da importância atribuída aos 

negócios nos programas de ensino (Wedlin, 2007). Pode ser medido através de critérios como 

vaga de emprego preenchida após aconselhamento profissional; taxa de empregabilidade de 

graduados e acompanhamento de suas carreiras (Antunes & Thomas, 2007; Wedlin, 2011). 
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Perspetiva do consumidor 

Atributos relacionados a perspetiva de graduados, ex-alunos e empregadores têm grande 

impacto nos resultados dos rankings internacionais (Devinney et al., 2008). São considerados 

para isso o reconhecimento da utilidade dos programas educacionais das escolas de negócios 

para os stakeholders (Wedlin, 2011), medido através da satisfação dos graduados e 

empregadores e da recomendação do curso para outros estudantes (Antunes & Thomas, 

2007; Wedlin, 2011).  

Institucional 

Critérios relacionados à estrutura e aos recursos das escolas também são empregados na 

metodologia dos rankings. Eles reforçam uma avaliação das instituições e não apenas de seus 

conteúdos (Wedlin, 2007). Assim, fatores como a localização geográfica e o tempo de 

existência das instituições podem interferir na obtenção de melhores pontuações nos 

rankings, como relatam IESs norueguesas (Elken, Hovdhaugen, & Stensaker, 2016). 

Excelência académica 

Os rankings ampliaram a importância dos programas de Master of Business Administration - MBA 

para o mundo corporativo (Bickerstaffe & Ridgers, 2007; Gioia & Corley, 2002). Esses 

programas são considerados base para comparação entre as escolas, além de medida para 

reputação e internacionalização (Wedlin, 2007). Por outro lado, os valores académicos são 

incluídos através de medidas de excelência académica que contemplam dados bibliométricos 

sobre o desempenho da faculdade e a avaliação de pesquisa publicada, além do percentual 

do corpo docente com doutoramento (Antunes & Thomas, 2007; Wedlin, 2007). 

Internacionalização 

Para medir a internacionalização das escolas de negócios, foram desenvolvidos em rankings 

como o Financial Times os seguintes critérios: composição da diretoria da escola, do corpo 

docente e discente com cidadanias diferentes do país da escola; mobilidade internacional de 

ex-alunos; experiência internacional dos alunos adquirida durante o programa; número de 

programas executados em outros países e idiomas requeridos aos alunos para cursar o 

programa (Devinney et al., 2008; Wedlin, 2011).  

Diversidade e ética 

Como medidas mais recentes, os rankings adotaram a avaliação de critérios relacionados à 

promoção da ética, da sustentabilidade, da responsabilidade social corporativa e da igualdade 
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de gênero entre membros do corpo docente, discente e do conselho consultivo. Essas 

medidas, embora ainda possuam baixa representatividade estatística comparadas às medidas 

salariais em rankings importantes como o Financial Times, estimulam mudanças de mentalidade 

nas B-Schools e podem modificar a perceção de suas legitimidade e reputação (Miotto et al., 

2019).  

De acordo com particularidades regionais existentes entre as escolas de negócios analisadas 

nos estudos de Murcia, Rocha, e Birkinshaw (2018) e Miotto et al. (2019), as escolas europeias 

destacam-se como mais atentas a essa dimensão, seguidas das escolas asiáticas e, por fim, das 

norte-americanas. As últimas estão mais preocupadas com métricas como o desempenho 

profissional dos ex-alunos, por exemplo.  

O Quadro 2 apresenta os principais critérios encontrados nos rankings voltados para as B-

Schools, enquanto o Anexo D apresenta os pormenores por publicação. 
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Quadro 2. Principais critérios utilizados em rankings internacionais sobre B-Schools 

Adaptado de Antunes e Thomas (2007, p. 401); Devinney et al. (2008, p. 199) e Wedlin (2011, p. 209) 

Algumas dessas medidas estão fora do controle das escolas de negócios. Consequentemente, 

demonstram o lado simplório e, por vezes, sombrio dos rankings. Para exemplificar, fatores 

de mercado podem representar uma concorrência desigual quando os alunos se encontram 

em países com baixos salários ou com uma baixa taxa de crescimento salarial. Esses fatores 

de mercado terão influência nas medidas salariais dos rankings, embora possam não estar 

relacionados ao desempenho da escola (Devinney et al., 2008). Além disso, é certo que os 

indicadores de desempenho sofrem contingências, visto que existem mudanças tecnológicas, 

organizacionais e ambientais que acontecem com o decurso do tempo (Sekou Bermiss et al., 
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2014). Por isso, as organizações de avaliações externas devem se esforçar constantemente 

para empregar medidas precisas nos sistemas de classificação (Bowman & Bastedo, 2009; 

Noorda, 2011) e mitigar consequências negativas (Wedlin, 2007).  

2.4.3 Consequências dos rankings para as escolas de negócios. 

As tabelas de classificação contribuem para estabelecer as regras de concorrência no domínio 

organizacional (Devinney et al., 2008) e “têm potencial para beneficiar a instituição” 

(Athavale et al., 2017, p. 86). Por isso, embora alguns dirigentes das B-Schools submetam a 

instituição e os programas de ensino aos rankings sem acreditar que eles possam repercutir 

adequadamente a qualidade do curso ou produzir benefício para a escola (Athavale et al., 

2017), não podem ignorá-los (Devinney et al., 2008; Sauder & Espeland, 2009) ou refutar 

sua importância (Wedlin, 2011) em um ambiente extremamente competitivo (H. Thomas & 

Wilson, 2011). 

Internamente, essas as listagens podem funcionar como alerta sobre a situação do ensino 

superior no país. Externamente, os rankings proporcionam a compreensão do 

posicionamento das B-Schools no cenário internacional através da comparação com outras 

escolas fora da própria circunscrição (Wedlin, 2007). Além disso, configuram-se como fonte 

de informações importantes principalmente para aqueles que planeiam cursar o ensino 

superior em outros países (Cakur et al., 2015). Por conseguinte, mostram-se como uma 

oportunidade para expandir seu público e sua visibilidade internacionalmente (Wedlin, 2007), 

de modo a abrir caminho para a almejada internacionalização (Bradford et al., 2017; Guillotin 

& Mangematin, 2015).  

Com a presença em um mercado de trabalho global, escolas, discentes e pesquisadores se 

beneficiam (Altbach & Teichler, 2001). Para os investigadores, há possibilidade de 

estabelecer contato com outros professores e formar uma rede, além de publicar em 

periódicos reconhecidos internacionalmente (Bradford et al., 2017). Para os alunos, há 

garantia de troca de conhecimento e experiências, mas também a conquista de uma profissão 

mais competitiva e a oportunidade de maiores ganhos financeiros (Altbach & Teichler, 2001). 

Independentemente de algumas habilidades básicas serem similares ao redor do mundo, o 

contato com diferenças culturais pode impulsionar o sucesso dos futuros líderes ao prepará-

los para lidar com problemas em negócios globalizados (Bradford et al., 2017). Para as 

escolas, há abertura para recursos financeiros, já que alunos estrangeiros garantem 

rendimentos significativos para elas (Davies & Thomas, 2009; Ferlie, McGivern, & De 
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Moraes, 2010). Além disso, a ampliação das publicações de seus investigadores em periódicos 

internacionais costuma projetar o nome da escola no cenário internacional de modo a 

contribuir com seu posicionamento estratégico (Bradford et al., 2017).  

Entretanto, frequentemente, os responsáveis estratégicos das B-Schools são envolvidos por 

“dilemas organizacionais”, como reduzir gastos quando, simultaneamente, tentam atender 

aos exigentes parâmetros das classificações e às altas expetativas dos trabalhadores-

estudantes (Davies & Thomas, 2009, p. 5). Muitas vezes, eles têm seu desempenho medido 

a partir da exposição da escola nas classificações (Athavale et al., 2017; Davies & Thomas, 

2009; Devinney et al., 2008; Hommel et al., 2016), em virtude de as fileiras constituírem “a 

hierarquia” no meio (Bastedo & Bowman, 2011, p. 20; Espeland & Sauder, 2007) e serem 

fonte de negociação com aqueles que objetivam um bom investimento em educação 

(Zilvinskis & Rocconi, 2018). 

Paradoxalmente, as classificações também podem ser vistas pelos reitores como parâmetros 

para atualizarem suas próprias funções (Davies & Thomas, 2009). Essa transparência dos 

processos ocasionada pelos rankings proporcionou uma corrida para correção de deficiências 

e melhoria contínua (Bickerstaffe & Ridgers, 2007; Gioia & Corley, 2002). Entretanto, 

enquanto Sekou Bermiss et al. (2014) afirmam que os indicadores das classificações podem 

funcionar como representantes da qualidade, outros autores discordam. Martins (2005) 

considera que a constante alteração dos critérios enviesa essa possível representatividade e 

Devinney et al. (2008) alerta que os rankings atuam como determinantes de qualidade, de 

modo a definir o que é adequado no domínio organizacional, consequentemente, os maus 

resultados por eles revelados podem ser percebidos pelas partes interessadas como 

inadequação das escolas (Sauder & Espeland, 2009). De maneira geral, os rankings afetam a 

perceção que futuros estudantes e seus pais têm sobre qualidade institucional e contribuem 

com o processo de escolha das faculdades (Bowman & Bastedo, 2009; Kodeih et al., 2019; 

Zilvinskis & Rocconi, 2018). 

Além dos potenciais estudantes, alunos graduados desejam ter reconhecido e valorizado o 

esforço realizado para se diplomarem (Antunes & Thomas, 2007). Na medida que a 

sociedade atribui êxito aos estudantes através dos rankings disponibilizados pela imprensa 

(Guillotin, 2018), a reputação afeta o sucesso dos diplomados: “Não é suficiente 

simplesmente ter um diploma em um determinado campo. Qual instituição concedeu o grau 

também é importante” (Engwall, 2007, p. 6).  
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Por outro lado, as escolas elevam os padrões para a seletividade de alunos para ingresso às 

escolas de negócios, a fim de recrutar os melhores alunos e, consequentemente, os melhores 

graduados (Scherer et al., 2005; Zilvinskis & Rocconi, 2018). Contudo, isso repercute em 

uma restrição do acesso de minorias que possuem historicamente notas mais baixas em níveis 

anteriores de ensino. Pode haver, portanto, uma diminuição da diversidade das escolas de 

negócios (Gioia & Corley, 2002). Outra possível consequência é a contradição entre as 

imposições dos rankings e as missões organizacionais das escolas (Espeland & Sauder, 2007). 

Além disso, os docentes passaram a ser valorizados de acordo com os critérios de excelência 

académica medidos pelos rankings, isto é, produtividade académica e aptidão para 

investigação. Paralelamente, eles sofrem pressão sobre o modo que devem ensinar em sala 

de aula (leve, divertido e nada controverso) na medida que temem o possível impacto das 

falhas, reclamações e sabotagem dos alunos nas avaliações do programa de ensino (Gioia & 

Corley, 2002; Zell, 2005). Professores tornaram-se, então, sensíveis às classificações (Bastedo 

& Bowman, 2011). Por conseguinte, o ensino pode ter sido ameaçado e enfraquecido ao se 

tornar refém de medidas de proteção de estudantes que foram convertidos em clientes 

exigentes de sucesso na profissão e nas classificações (Molesworth, Nixon, & Scullion, 2009; 

Zell, 2005). Efeitos negativos também são notados na investigação académica. Listagens mais 

destacadas destinam-se à comparação de programas MBA, de modo a estimular a 

concentração dos recursos das escolas nesses cursos e, consequentemente, o preterimento 

de outros projetos e atividades dentro das escolas, como pesquisas e PhD (Gioia & Corley, 

2002; Zell, 2005).  

No entanto, governos incentivam a construção de instituições de “classe mundial” (Shehatta 

& Mahmood, 2016, p. 1249), assim denominadas as IESs globais de alta qualidade (Wedlin, 

2007, 2011), através do uso dos rankings como parâmetros objetivos para colaborações, 

parcerias e destinação de recursos. Por outro lado, algumas B-Schools não são tão satisfeitas 

com as classificações quanto os governos. Para as escolas regionais europeias, há uma 

valorização excessiva do atributo da internacionalização nos rankings. Essas IES acreditam 

que há um preterimento do desenvolvimento gerencial em contexto local (Wedlin, 2011), 

com estímulo à inovação, transferência de conhecimento, consultorias e desenvolvimento 

comunitário, por exemplo (Natário, Braga, Daniel, Rosa, & Salgado, 2017). 

Além disso, as escolas também podem ser afetadas pelo modo de operacionalização e 

divulgação das informações, tendo em vista que a imprensa comprime as informações em 
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poucos caracteres comportados por uma notícia que anuncia o vencedor. Assim, aquelas 

escolas que, embora apresentem bom desempenho, não são anunciados, recebem menos 

visibilidade (Blasi et al., 2018). Somado a isso, a estrutura formal dos rankings pode induzir 

diferenciais na legitimidade das organizações analisadas ou causar uma estratificação que 

define quais são compreendidas como elite ou não. Estudos sobre os rankings da U.S. News 

& World Report comprovaram que estar na primeira página da publicação representa melhoria 

nos indicadores de admissão do ano seguinte (Bowman & Bastedo, 2009). É fomentada 

então uma distinção entre dois agrupamentos de escola: os que estão no top 20 e “os outros” 

(Tancredi et al., 2013, p. 1110). Com a crença que os rankings definem as instituições-elite do 

campo (Wedlin, 2007), algumas B-Schools aceitam participar de seu jogo. 

2.4.4 Jogo dos rankings.  

Ao participarem do “jogo dos rankings” (Antunes & Thomas, 2007; Athavale et al., 2017; 

Bowman & Bastedo, 2009; Devinney et al., 2008; Locke, 2014; Wedlin, 2011), as escolas de 

negócio concorrem por melhoria de suas posições nas classificações (Grewal et al., 2008) e, 

consequentemente, podem refletir em alterações da colocação de outras escolas (Devinney 

et al., 2008; Espeland & Sauder, 2007; Grewal et al., 2008). Para Espeland e Sauder (2007, p. 

29), esse jogo consiste na “manipulação de regras e números” que podem prejudicar a 

experiência por trás deles e sugerir desigualdades entre escolas semelhantes (Devinney et al., 

2008).  

Contudo, a inclusão no “clube de jogadores legítimos” confere o desvio de “uma reputação 

negativa” para as escolas participantes (Devinney et al., 2008, p. 197; Gendron, 2008). 

Entretanto, acrescentar novas escolas aos rankings, embora proporcione uma imagem mais 

global às classificações, é relatado pelos seus editores com um desafio por ocasionar 

instabilidade das fileiras (Bradshaw, 2007). Logo, cada listagem classifica a quantidade de 

programas mais oportuna (Luca & Smith, 2015). Não estar incluído pode representar maiores 

esforços e perdas, como a minimização de propostas de parcerias e interesses de 

recrutadores, tendo em vista que dos rankings provém legitimidade ao contribuírem para o 

fornecimento de reconhecimento social e sentido de pertença ao campo organizacional  

(Wedlin, 2007). Mesmo as escolas que se encontram em um nível inferior nas fileiras, 

utilizam-nas como modo de pertencer ao campo e exclamar que estão incluídas entre as 

melhores escolas do mundo (Wedlin, 2011). Inclusivamente, a maioria delas expõe em seus 

web sites e comunicados oficiais sua posição de modo destacado (Bradshaw, 2007). 
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Manter-se no rol de boas escolas atrai legitimidade, boa reputação, melhores alunos e mais 

recursos econômicos e sociais (Bastedo & Bowman, 2011; Gioia & Corley, 2002; H. Thomas 

& Wilson, 2011; Zilvinskis & Rocconi, 2018). Além disso, as escolas resignam-se, os 

funcionários se sentem mais motivados em suas tarefas e os ex-alunos sentem orgulho de 

sua IES (Locke, 2014). Entretanto, como os rankings “não são objetos estáticos” (Sauder & 

Espeland, 2009, p. 75), as escolas têm gastos elevados não apenas para entrar nos rankings, 

mas também para manterem a posição conquistada (Cornuel & Hommel, 2015). Esse lugar 

nas listagens denota o status e influencia como o público percebe qualidade (Kodeih et al., 

2019). Principalmente, tem maior potencial de influência em indivíduos que nutrem 

expetativas para alterar e melhorar seu valor (Bowman & Bastedo, 2009). 

Uma queda precipitada de posição nos rankings tem o efeito revés semelhante a queda de 

dominós emparelhados (Gioia & Corley, 2002). Fora das posições de liderança, “os 

recrutadores param de vir e, é desnecessário dizer, os alunos ficam furiosos”(Zell, 2005, p. 

272). Além disso, as equipes envolvidas podem apresentar ressentimento por um mau 

resultado nas classificações, em virtude de acreditarem que o trabalho realizado foi em vão 

ou deturpado. Surgem então múltiplos sentimentos individualmente incapacitantes: culpa, 

impotência e ansiedade. Para essas escolas, as classificações podem representar uma cobrança 

estressante para seu pessoal e um sofrimento para os líderes em causa (Locke, 2014). 

Adicionalmente, esse declínio pode ocasionar obstáculos em estabelecer parcerias, recrutar 

melhores pesquisadores, obter financiamento (Martins, 2005; Pizarro Milian & Rizk, 2018). 

Consequentemente, exige da escola atenção especial aos alunos e recrutadores para melhorar 

sua inserção no mercado; maior investimento em suporte tecnológico; consultoria de imagem 

e modernização curricular, entre outras medidas (Gioia & Corley, 2002).  

Diante disso, as B-Schools se encontram perante um conflito no qual possuem custos cada 

vez mais elevados para se manterem no jogo dos rankings e podem sofrer retaliações caso 

decidam desistir dele (Cornuel & Hommel, 2015). Somado a isso, os critérios dos rankings 

são modificados periodicamente de modo repentino em consequência da necessidade que os 

seus empreendedores têm de vender novidades, o que obriga as escolas a um permanente 

“jogo de recuperação” de sua pontuação (Gioia & Corley, 2002, p. 114; Peng, 2019; Sauder 

& Espeland, 2009): “as escolas devem demonstrar que se transformam periodicamente. Caso 

contrário, elas parecem datadas (…), porque a imagem da mudança é o que importa” (Gioia 

& Corley, 2002, p. 115). Por outro lado, Vaikunthavasan, Jebarajakirthy, e Shankar (2019) 
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afirmam que os sistemas de classificação funcionam como motor de inovação de cursos e 

serviços no Ensino Superior. 

Entretanto, a educação sobre gestão em todo mundo tem enfrentado uma crise em seu 

modelo de negócio em virtude da padronização de seus programas e homogeneização das 

especificações exigidas pelos rankings (Guillotin & Mangematin, 2018) na busca por 

acompanhar a concorrência (Peng, 2019) e encaixarem-se no domínio organizacional 

(Bradford et al., 2017; Wedlin, 2007). Tal comportamento permite, muitas vezes, melhorar o 

status; reputação, produtos e/ou serviços, entretanto, fomenta a diminuição da renovação do 

meio e da variedade da oferta de bens e serviços (Guillotin & Mangematin, 2018; Lieberman 

& Asaba, 2006; Rindova et al., 2018).  

Nesse esforço constante para se manter no lugar conquistado, os rankings das escolas de 

negócios obrigam-nas a escolher estrategicamente como irão competir (Gioia & Corley, 

2002) e podem auxiliar na conquista de seus fatores de sobrevivência e sucesso. 

2.5 FATORES DE SOBREVIVÊNCIA E SUCESSO PARA AS ESCOLAS DE 

NEGÓCIOS. 

As escolas procuram o reconhecimento de sua legitimidade através de comparação com 

instituições prestigiadas e vistas como detentoras de maior legitimidade (Lieberman & Asaba, 

2006). Para isso, colocam-se nos rankings (Wedlin, 2007), vistos como “provedores de 

legitimidade” ao lado das acreditações e parcerias internacionais (H. Thomas & Wilson, 2011, 

p. 446). Por conseguinte, mesmo as B-Schools abaixo do seleto grupo dos 20, por exemplo, 

utilizam as classificações para serem consagradas pelo público geral como diferenciadas de 

instituições medíocres (Locke, 2014).  

A preocupação com o desempenho nas fileiras é manifestada então desde o planeamento 

estratégico das escolas. Algumas instituições transparecem suas ambições relacionadas às 

posições em classificações. Outras não publicam nos planos, mas têm ações voltadas para 

rankings (Elken et al., 2016). Recursos financeiros e imposição de novos requisitos de trabalho 

são realizados para atingir essas metas (Espeland & Sauder, 2007).  

Isso inclui a escolha de como classificar seus programas de ensino, a revisão do conteúdo e 

estrutura dos cursos (Kodeih et al., 2019), além da modificação nas políticas de admissão de 

alunos (Espeland & Sauder, 2007). Novos grupos de trabalho são formados para análise de 

estratégias concorrentes (Wedlin, 2007). Profissionais exclusivos conhecidos como “analistas 
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de reputação” (Elken et al., 2016, p. 790) ou “empreendedores reputacionais” (Bastedo & 

Bowman, 2011, p. 10) são delegados para coleta e envio de dados às classificações. Eles 

enviam aos rankings as informações que julgam ser mais as representativas (Bowman & 

Bastedo, 2009) e realizam um estreito acompanhamento dos números (Guillotin & 

Mangematin, 2015). Alguns responsáveis pelas B-Schools optam por encaminhar os mesmos 

dados para os principais rankings, o que pode ocasionar uma estabilidade transversal para a 

escola (Devinney et al., 2008). Ações como essas apoiam como as B-Schools terão a imagem 

projetada para seus stakeholders e reduzem o poder disciplinador dos rankings (Bastedo & 

Bowman, 2011).  

A imagem é considerada a perceção das partes interessadas em um momento específico 

(Wilkins & Huisman, 2015). Organizações são detentoras de imagens por elas criadas (auto-

imagens) e imagens impostas por agentes externos, sejam eles concorrentes ou 

consumidores. Organizações modernas identificam responsáveis por gerenciar e promover 

a autoimagem desejada para seus avaliadores (Bastedo & Bowman, 2011). Dessa forma, as 

escolas buscam projetar a imagem ideal para que seus stakeholders compreendam seu valor em 

relação a outras instituições (Wilkins & Huisman, 2015).  

Em adição, o acúmulo de imagens que se perpetuam ao longo do tempo constrói a reputação 

da organização (Courtright & Smudde, 2009; Wilkins & Huisman, 2015). Em especial para 

as escolas de negócios, uma reputação consagrada é um recurso imperfeitamente imitável 

(Barney, 1986) capaz de limitar a concorrência (Bradford et al., 2017) através da atratividade 

de estudantes, respeito no ambiente académico e, sobretudo, no mundo corporativo 

(Engwall, 2007; Locke, 2014). Para isso, as escolas devem estar envolvidas em um processo 

dispendioso (Blasi et al., 2018) e contínuo (Guillotin & Mangematin, 2018), no qual haja a 

consolidação ao longo do tempo de avaliações dos atributos da organização (Graffin & Ward, 

2010). Rankings são, portanto, utilizados como mecanismos para reforçar e apoiar a 

construção dessa reputação das escolas (Guillotin & Mangematin, 2018).  

Por conseguinte, as B-Schools conquistam mais estudantes e aumentam seu fluxo de receitas 

à medida que progridem nas classificações, tendo em vista que os rankings são aceitos pelas 

partes interessadas para medir a reputação das escolas (Hommel et al., 2016). Retoricamente, 

rankings podem ser utilizados pelas B-Schools para “responder a situações e perceções da 

audiência e influenciar ambas” (Courtright & Smudde, 2009, p. 246).  
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De maneira cuidadosa, as B-Schools escolhem se e quais informações sobre os rankings serão 

divulgadas por elas em seu material de comunicação, de modo a tornar as informações 

aparentemente mais favoráveis para impressionar os estudantes, mesmo que a informação 

seja acessível diretamente nos rankings (Luca & Smith, 2015). Afinal, toda organização, seja 

pública ou privada, comunica às suas partes interessadas aquilo que considera diferenciá-la 

dos concorrentes (Courtright & Smudde, 2009). 

A maioria desses estudantes não costuma analisar a metodologia a qual os rankings estão 

sujeitos, inferindo genericamente que são indicadores fidedignos sobre a escola (Espeland & 

Sauder, 2007; Sauder, 2008). Para esses potenciais estudantes, oportunidades para estabelecer 

contatos para o futuro profissional podem prevalecer em detrimento do conteúdo do 

programa educacional (Engwall, 2007). Assim, a importância dada à perceção que os outros 

indivíduos possuem a seu respeito (Bowman & Bastedo, 2009) coloca a reputação das 

instituições como fator de escolha acima da qualidade do ensino (Alwi & Kitchen, 2014; 

Engwall, 2007; Wilkins & Huisman, 2015). Como exemplo, em recente pesquisa para apoiar 

a atualização da metodologia de seus rankings, a Bloomberg Businessweek (2018) revela que 

estudantes e graduados priorizam critérios como remuneração e formação de redes de 

contato à aprendizagem e empreendedorismo.  

Contudo, a preocupação das IESs deve estar voltada não apenas para a captação de 

estudantes, mas também com a satisfação dos atuais alunos. São esses estudantes que 

experienciam todos os serviços fornecidos pela escola e poderão apresentar solicitações de 

melhoria à administração (Sauder, 2008), assim como passar a palavra no seu entorno e para 

os rankings que os consultam (Wilkins & Huisman, 2015). No decorrer do curso, esses alunos 

podem reavaliar suas perceções (Binder, Davis, & Bloom, 2016), de modo a desenvolver 

sentimentos positivos, como orgulho, pertença e lealdade, ou negativos, como deceção, em 

relação à B-School (Alwi & Kitchen, 2014; Athavale et al., 2017). Assim, tanto a 

aprendizagem dos alunos, quanto a percepção que eles têm da escola pode repercutir 

diretamente na forma como a IESs é analisada por todas as partes interessadas, visto que 

alunos insatisfeitos são propensos a manifestar suas opiniões negativas (Wilkins & Huisman, 

2015).  

Além disso, ex-alunos são influenciados por uma boa repercussão da escola, tornando-se 

mais leais e potenciais contribuintes (Alwi & Kitchen, 2014; Antunes & Thomas, 2007). O 

fortalecimento desse vínculo proporciona o estabelecimento de uma relação win-win, na qual 
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os líderes das empresas orgulhosos de suas antigas IESs recrutam estudantes capacitados em 

suas antigas B-Schools, assim como as IESs tentam colocar os seus graduados nestas 

empresas (Binder et al., 2016). 

Dessa forma, o estudo empírico apresentado na próxima secção auxiliará na compreensão 

da relação existente entre rankings e o sucesso almejado pelas escolas de negócios no contexto 

português.   
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3 ESTUDO EMPÍRICO 

Este capítulo apresenta as questões de investigação deste estudo, as proposições e hipóteses 

formuladas, assim como a metodologia adotada para a pesquisa. 

3.1 PROBLEMÁTICA E OBJETIVOS DO ESTUDO. 

De acordo com a literatura (Bastedo & Bowman, 2011; Zilvinskis & Rocconi, 2018), os 

rankings disponibilizados por periódicos são destinados a informar estudantes, pais e outras 

partes interessadas para auxiliar suas escolhas, entretanto podem proporcionar maiores 

impactos dentro das instituições de ensino. Ao passo que essas medidas se tornam mais 

divulgadas, reitera-se a importância de estudar seu papel dentro do ensino superior, 

nomeadamente, escolas de negócios, para apoiar a sobrevivência e desenvolvimento das 

organizações em ambientes repletos de desafios (Locke, 2014; Wedlin, 2011). Afinal, em 

nenhum outra área de ensino, as classificações comparativas internacionais são vistas como 

mais seriamente aplicadas (Noorda, 2011). 

Dessa forma, este estudo empírico pretende estudar: como os rankings internacionais 

específicos para escolas de negócios contribuem para a sobrevivência e o 

desenvolvimento das B-Schools portuguesas?  

Algumas questões específicas estão associadas ao problema em estudo:  

Q1 Que função os rankings internacionais exercem para as escolas de negócios 

portuguesas? (Wedlin, 2011)  

Q2 Que ações estratégicas as escolas de negócios portuguesas desenvolvem para 

influenciar suas posições nos rankings? (Rindova et al., 2018, p. 2186) 

Q3 Os rankings internacionais influenciam como os estudantes de pós-graduação 

percecionam as escolas de negócios portuguesas? (Gioia & Corley, 2002; Pizarro Milian & 

Rizk, 2018) 

Elucidar essas questões tem como objetivo principal relacionar as ações realizadas pelas 

escolas de negócio para participar, permanecer ou progredir nos rankings à sobrevivência ou 

prosperidade no ecossistema das B-Schools. Para isso, o estudo conta com as proposições e 

hipóteses dispostas na secção a seguir. Elas foram desenvolvidas através de uma abordagem 

dedutiva, ou seja, “sustentada pela necessidade de especificar proposições antes do início da 

coleta de dados e sua análise” (Saunders et al., 2009, p. 502). 
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3.2 PROPOSIÇÕES E HIPÓTESES DE INVESTIGAÇÃO. 

Em um ecossistema diversificado e extremamente competitivo (Devinney et al., 2008), 

algumas B-Schools conseguem atender às pressões ambientais e obter sucesso, enquanto 

outras desaparecem por não conseguirem se adaptar (Bradford et al., 2017). Dentre as fortes 

pressões impostas pelo ambiente de ensino sobre gestão, está a participação das escolas nos 

rankings (Wedlin, 2007). Diante disso, este estudo adota como primeira premissa: 

P1 Corresponder às exigências dos rankings internacionais é fulcral para o sucesso das 

escolas de negócio portuguesas 

Ao mesmo tempo, teóricos contrastam em suas opiniões a respeito das reações a essas 

pressões. Enquanto a teoria institucional e a teoria contingencial apoiam que as organizações 

não adotam estratégias de forma totalmente voluntária (Bradford et al., 2017; Teixeira & 

Maccari, 2018), Oliver (1991) acredita que as organizações podem responder de maneiras 

diferentes às pressões institucionais. Entretanto, agentes externos são imbuídos de 

credibilidade para determinar o que é adequado para as escolas de negócios e controlá-las 

(Athavale et al., 2017; Bastedo & Bowman, 2011; Espeland & Sauder, 2007; Gioia & Corley, 

2002; H. Thomas & Wilson, 2011; Wedlin, 2007), ao passo que ações são adotadas pelas 

escolas como meio para participarem ativamente das listagens e monitorá-las (Devinney et 

al., 2008; Wedlin, 2007). Esses argumentos levam a inferir a proposição 2: 

P2 Rankings internacionais moldam as escolhas estratégicas de escolas de negócio 

portuguesas 

De modo complementar, os rankings ocasionam conformidade no meio ao estimularem as 

escolas a adotarem práticas similares como mecanismo de sobrevivência e pertencimento ao 

mesmo grupo de referência (Bradford et al., 2017; Engwall, 2007; Guillotin & Mangematin, 

2018; Noorda, 2011; Rindova et al., 2018; Wedlin, 2007), o que leva a crer que: 

P3 As escolas de negócio portuguesas passam por um processo de isomorfismo 

motivado pelos rankings internacionais  

Sabendo que os rankings internacionais consultam seus estudantes para medir sua satisfação 

enquanto consumidores das B-Schools (Antunes & Thomas, 2007; Wedlin, 2011) e que, 

durante o curso, os alunos podem alterar práticas e sentimentos antes adotados (Binder et 

al., 2016), as escolas podem gerir estes fatores como estratégia para progredir nos rankings e 

isso merece investigação (Rindova et al., 2018). Desse modo, formula-se a seguinte hipótese: 
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H1 Os estudantes de pós-graduação sentem-se incentivados pelas escolas de negócios a 

responder positivamente aos rankings 

Adicionalmente, acredita-se que os estudantes são fortemente influenciados pela presença e 

posição da escola na qual estudam nos rankings internacionais tanto para suas escolhas antes 

de se candidatar ao curso (Engwall, 2007) como durante seu percurso académico, já que a 

educação universitária confere melhoria de status aos indivíduos (Wolf & Jenkins, 2018). 

Sentimentos de orgulho ou deceção, além de preocupações com o impacto na carreira, 

poderão estar relacionados aos rankings (Athavale et al., 2017). Entendimentos que confluem 

para as hipóteses 2 e 3: 

H2 Os estudantes de pós-graduação são sensíveis ao desempenho das B-Schools 

portuguesas sinalizado pelos rankings internacionais  

H3 Os estudantes de pós-graduação nacionais e internacionais são igualmente sensíveis 

ao desempenho das B-Schools nos rankings internacionais  

Além disso, as exigências impostas pelos critérios dos rankings (Quadro 2) podem levar a 

mudanças organizacionais (Gioia & Corley, 2002; Zilvinskis & Rocconi, 2018) e serem 

percebidas pelos estudantes de pós-graduação como influentes no seu percurso académico 

e/ou profissional, de modo a formular a hipótese 4: 

H4 Os estudantes de pós-graduação são sensíveis às mudanças organizacionais das B-

Schools nas dimensões valorizadas por rankings internacionais 

De modo suplementar, serão testados se, a partir de diferentes características 

sociodemográficas, há variação na sensibilidade dos estudantes de pós-graduação sobre o 

desempenho das escolas nos rankings e as possíveis mudanças efetuadas. Para isso, 

formularam-se duas hipóteses: 

H5 As características sociodemográficas são preditores significativos da sensibilidade dos 

estudantes de pós-graduação ao desempenho das B-Schools portuguesas nos rankings 

internacionais 

H6 As características sociodemográficas são preditores significativos da sensibilidade dos 

estudantes de pós-graduação às mudanças organizacionais das B-Schools nas dimensões 

valorizadas por rankings internacionais 
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É necessário esclarecer que, para este estudo, o termo “pós-graduação” contempla apenas  

os cursos de especialização pós-licenciatura, MBA e mestrado das Escolas de Negócios 

portuguesas. Além disso, a nomenclatura “rankings internacionais”, neste estudo, 

corresponde aos rankings voltados para o ensino sobre gestão. O Quadro 3 apresenta 

sucintamente a relação entre as questões de investigação, proposições e hipóteses 

formuladas. 

Questão de investigação 
Recolha 

de dados 

Proposição (P) /  

Hipótese (H) 

Q1 Que função os 

rankings 

internacionais 

exercem para as 

escolas de 

negócios 

portuguesas? 

Entrevista 

 

P1 Corresponder às exigências dos rankings 

internacionais é fulcral para o sucesso das escolas de 

negócio portuguesas 

Q2 Que ações 

estratégicas as 

escolas de negócio 

desenvolvem para 

influenciar suas 

posições nos 

rankings?  

Entrevista P2 Rankings internacionais moldam as escolhas 

estratégicas de escolas de negócio portuguesas 

Entrevista P3 As escolas de negócio portuguesas passam por um 

processo de isomorfismo motivado pelos rankings 

internacionais  

Inquérito H1 Os estudantes de pós-graduação se sentem 

incentivados pelas escolas de negócios a responder 

positivamente aos rankings 

Q3 Os rankings 

internacionais 

influenciam como 

os estudantes de 

pós-graduação 

percecionam as 

escolas de 

negócios 

portuguesas? 

Inquérito 

 

 

H2 Os estudantes de pós-graduação são sensíveis ao 

desempenho das B-Schools portuguesas sinalizado 

pelos rankings internacionais  

H3 Os estudantes de pós-graduação nacionais e 

internacionais são igualmente sensíveis ao 

desempenho das B-Schools nos rankings 

internacionais 

H4 Os estudantes de pós-graduação são sensíveis às 

mudanças organizacionais das B-Schools nas 

dimensões valorizadas por rankings internacionais 

H5 As características sociodemográficas são preditores 

significativos da sensibilidade dos estudantes de pós-

graduação ao desempenho das B-Schools portuguesas 

nos rankings internacionais 

H6 As características sociodemográficas são preditores 

significativos da sensibilidade dos estudantes de pós-

graduação às mudanças organizacionais das B-Schools 

nas dimensões valorizadas por rankings internacionais 

Quadro 3. Estudo empírico 
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3.3 RECOLHA DE DADOS. 

Em Ciências Sociais, o conhecimento “nunca é estático ou contido” (Noy, 2008, p. 331), 

além disso, nenhuma abordagem isoladamente é capaz de esgotar por completo uma questão 

(Burton & Obel, 2011). Os métodos de pesquisa qualitativos proporcionam informações 

mais detalhadas (Hill & Hill, 2012) e são utilizados para apoiar a compreensão de fenômenos 

subjacentes (Zell, 2005), todavia contam com uma análise de dados mais desafiadora (Hill & 

Hill, 2012). Por outro lado, estudos sobre rankings estão deficitários em métodos de pesquisa 

quantitativos (Rindova et al., 2018). 

Uma combinação de métodos compensa a limitação da escolha de aplicar uma abordagem  

única (Burton & Obel, 2011). Conhecida como triangulação, a “mistura criteriosa de 

abordagens qualitativas e quantitativas”  (Birkinshaw, Brannen, & Tung, 2011, p. 576) é capaz 

de aumentar a validade da pesquisa (Voss, Tsikriktsis, & Frohlich, 2002) e de ampliar a 

compreensão das questões de investigação através da utilização de métodos complementares 

(Burton & Obel, 2011). 

Dessa forma, esta investigação busca contribuir com a literatura através de uma metodologia 

diversificada que utiliza entrevistas com integrantes-chave das escolas de negócios para uma 

recolha de dados em profundidade e questionários direcionados aos estudantes das B-

Schools para tratamento estatístico dos dados obtidos.  

3.3.1 Definição da amostra.  

São unidades de análise desta pesquisa as escolas de negócio portuguesas credenciadas pelas 

agências de acreditação internacionais European Foundation for Management Development – 

EFMD; Association to Advance Collegiate Schools of Business – AACSB e Association of MBAs – 

AMBA, posto que as acreditações desses três organismos internacionais são utilizadas pelos 

diversos rankings como filtros para habilitação à concorrência neles (Hommel et al., 2016; 

Wedlin, 2011). Com a imposição desta condição, o universo de pesquisa foi delimitado (Hill 

& Hill, 2012). 

Atualmente, a estadunidense AACSB estima que há 36 programas ou escolas de negócio em 

território português, entre eles, identifica cinco escolas de negócio portuguesas membro da 

associação, sendo que apenas quatro são acreditadas por ela. Ao passo que a EFMD 

apresenta onze escolas-membro portuguesas, mas apenas três estão acreditadas no EQUIS. 

Já a AMBA enumera seis escolas acreditadas (AACSB International, 2018a; AMBA, 2018; 
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EFMD, 2018). Desse modo, foram identificadas seis escolas habilitadas para participação no 

estudo e recolha de dados primários, em virtude de estarem credenciadas por alguma das três 

agências de acreditações internacionais. 

Todas estas escolas foram contactadas previamente através de e-mail para dar-lhes 

compreensão sobre o estudo, assim como solicitar a concessão da entrevista por um 

responsável indicado pela escola (Flick, 2005; Voss et al., 2002). Embora não haja uma 

quantidade ideal de casos, “um número entre 4 e 10 casos geralmente funciona bem”, até o 

atingimento da “saturação da ideia-chave” (Eisenhardt, 1989, p. 545). Por isso, o estudo foi 

encerrado apenas quando representantes das 06 escolas concordaram em conceder as 

entrevistas, de modo a validar a amostra. Os respondentes incluem responsáveis por enviar 

informações da escola a agências de acreditação e rankings, além de pessoas do mais alto nível 

de gestão da escola, como associate deans. Todos eles poderiam referir ações estratégicas e 

mudanças organizacionais implantadas como causa e efeito dos rankings (Bruckmann & 

Carvalho, 2018; Voss et al., 2002).  

Em paralelo, foram solicitadas às B-Schools as autorizações para que fossem encaminhados, 

através de e-mail, inquéritos estruturados com perguntas fechadas aos estudantes dessas 

instituições (Flick, 2005), a fim de medir a sensibilidade desses importantes stakeholders ao 

desempenho das escolas portuguesas nos rankings, de modo a proporcionar a triangulação de 

informações. Segundo Espeland e Sauder (2007, p. 9), optar por triangular dados de fontes 

“aprofunda a compreensão e ajuda a mitigar as limitações de fontes particulares”. 

Algumas escolas colaboraram com a divulgação online do questionário, embora tenham 

manifestado recomendações a fim de evitar possíveis transtornos aos alunos. Outras escolas 

apresentaram resistência e informaram sobre a impossibilidade de apoio na divulgação da 

pesquisa, em virtude de normas internas. Dessa forma, foi necessária a utilização de 

divulgação da pesquisa em redes sociais, como o Linkedin e o Facebook, para contactar as 

associações estudantis e grupos de estudantes, a fim de alcançar de modo mais célere um 

número representativo do universo alvo.  

Tal população é composta por estudantes das B-Schools portuguesas acreditadas inscritos 

em programas de pós-graduação (especialização, MBA, mestrados nas áreas de gestão, 

finanças, economia, contabilidade e áreas correlatas)1 durante o ano de 2018, abrangendo 

 
1 Os cursos estão incluídos no nível 7 da Classificação Internacional Tipo da Educação (CITE) (DGEEC, 
2018a) 
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estudantes matriculados nos anos letivos 2017/2018 e 2018/2019. Estudantes de licenciatura 

ou doutoramento não fazem parte do universo inquirido, visto que os principais rankings 

voltados para educação em gestão não englobam esses ciclos de estudo (Bloomberg 

Businessweek, 2018; Financial Times, 2018a; Forbes, 2018; QS World University Rankings, 

2019; The Economist, 2019b). Além disso, rankings voltados exclusivamente para as 

formações executivas não foram considerados neste estudo, tendo em vista a especificidade 

de sua metodologia. Consequentemente, seu público não foi investigado. 

Embora as escolas de negócios estejam localizadas em Portugal, o inquérito foi direcionado 

a estudantes nacionais e estrangeiros, em virtude do aumento da mobilidade estudantil nesse 

país e sua importância para as escolas de negócios. Entre 2013 e 2016, houve um aumento 

em 36% do número de estudantes estrangeiros no país, enquanto o número de portugueses 

matriculados no ensino superior fora do país subiu em 19% no mesmo período (OCDE, 

2018). Além disso, para a OCDE (2018, pp. 4 - 5), “aumentos recentes nos padrões de 

imigração em toda a Europa aumentaram a atenção dada a este tópico em debates sobre 

políticas educacionais”. 

Em um universo alvo de 5205 estudantes (AACSB International, 2018b; DGEEC, 2018b). 

1700 estudantes foram contactados através do Linkedin. A principal abordagem aos 

indivíduos ocorreu através de mensagens privadas nessa rede social, após a análise do perfil 

para conferência do atendimento das características da amostra. Esse se mostrou como o 

contacto mais profícuo, visto que ocasionou aumento do número de respondentes e 

possibilitou que alguns estudantes relatassem de modo voluntário suas impressões sobre o 

estudo. As outras ferramentas utilizadas, como grupos de Facebook e e-mail, não 

possibilitaram muitos respondentes. Dessa forma, foi utilizado o método de amostragem 

não-causal por quotas selecionado por conveniência, no qual, a critério do indivíduo 

abordado, apenas alguns dos convites para responder à pesquisa foram preenchidos (Hill & 

Hill, 2012). 

Para verificar o tamanho mínimo da amostra necessária para a viabilização da análise dos 

dados obtidos, foi adotada a regra do polegar (Hill & Hill, 2012, pp. 54-58), no qual o nível 

de significância α = 0,05: 

Nmínimo = 30 casos  
Em que N é o número de casos da amostra, sendo assim: 
 
 



 

34 
 

Para o teste t de student, N = Nmínimo * amostras independentes. Logo:  
N = 30 * 2 : N = 60 

 
Para a regressão linear múltipla, N = 5k, onde k é o número de variáveis independentes. 
Logo: 

N = 5k : N = 5*6 : N = 30 
 

Dessa forma, considerou-se como amostra mínima N = 60 estudantes, a fim de atender à 

possibilidade de utilização dos dois métodos.  

Embora esse resultado torne possível a análise dos dados, ele não garante a 

representatividade da amostra. Para isso, foi considerado o peso de cada escola no universo 

alvo (AACSB International, 2018b; DGEEC, 2018b), de forma que “o número de casos em 

cada um dos estratos seja proporcional ao número de casos no mesmo estrato do universo” 

(Hill & Hill, 2012, p. 50). Ao final, foram respondidos 359 questionários na sua totalidade, 

de modo a garantir uma “amostra de dimensão razoável” (Hill & Hill, 2012, p. 149). 34 

formulários tiveram que ser desprezados, dentre estes, 08 corresponderam ao pré-teste, 25 

inquiridos não faziam parte do universo alvo e 01 não foi concluído, tendo em vista que o 

respondente optou por não identificar a escola da qual fazia parte. Sendo assim, a amostra 

considerada foi de 325 estudantes, 6% do universo-alvo em estudo, conforme Tabela 1. 

Tabela 1. Universo da pesquisa e amostragem por quotas 

Universo da pesquisa e amostragem por quotas 

Caracterização 
Acreditação e 

Presença em Rankings 
Universo alvo Amostra 

L
o

ca
l 

Escola Natureza AACSB 

EFMD 

AMBA Rank FT 
N 

Alunos 
% 

N 

Inquirido 
% 

EQUIS 

L
is

b
o
a 

A Privada X X X SIM 788 15 50 15 

B Pública X  X NÃO 1457 28 90 28 

C Pública X  X SIM 508 10 32 10 

D Pública X X X SIM 1145 22 71 22 

P
o

rt
o
 E Privada  X X NÃO 518 10 32 10 

F2 Privada   X SIM 789 15 50 15 

TOTAL 5205 100 325 100 

3.3.2 Desenho das entrevistas. 

A presente pesquisa adotou entrevistas semiestruturadas com perguntas abertas para que os 

respondentes pudessem elaborar de maneira livre suas respostas (Flick, 2005). Entrevistar os 

 
2 A escola F forneceu dados sobre o quantitativo de alunos inscritos no ano 2017/2018. Para as outras escolas, 
foram utilizados dados da RAIDES 2017 (ano de referência 2017/2018) e da AACSB (AACSB International, 
2018b; DGEEC, 2018b) 
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principais responsáveis estratégicos das escolas de negócios proporciona uma melhor 

compreensão sobre as B-Schools portuguesas, de modo a lhes dar voz ao invés de impor 

fatores pré-determinados pelo pesquisador (Espeland & Sauder, 2007; Martins, 2005; Pizarro 

Milian & Rizk, 2018). Por outro lado, contar com um roteiro para a entrevista mitiga a 

dispersão do entrevistado e permite uma maior flexibilidade, na qual o entrevistador pode 

abandonar questões já respondidas ou formular perguntas adicionais a depender do contexto 

(Flick, 2005). Dessa forma, para possibilitar a análise das proposições em estudo, foi 

elaborado um guião de entrevista com 20 perguntas (Anexo B), em que as perguntas 07, 09, 

10 e 13 foram retiradas do estudo de Athavale et al. (2017, p. 87) e as demais foram elaboradas 

para esta pesquisa de acordo com a revisão de literatura já apresentada, de modo a garantir 

sua validade de conteúdo (Hill & Hill, 2012). 

No domínio organizacional das Escolas de Negócios, os especialistas são frequentemente 

resistentes a compartilhar suas visões estratégicas (Guillotin & Mangematin, 2015). Como 

forma de mitigar a resistência dos entrevistados, no e-mail de apresentação da pesquisa, 

facultou-se a realização de uma reunião presencial ou à distância, através de telefone ou 

aplicações de videoconferência (zoom e skype). À escolha dos respondentes, 02 reuniões foram 

conduzidas pessoalmente, enquanto 01 através de telefonema e 03 aconteceram com o 

auxílio das aplicações. Estas ferramentas atuaram como facilitadores da pesquisa, de modo a 

poupar recursos como tempo e dinheiro, tendo em vista que foram utilizadas em algumas 

situações para adequação à agenda do (a) entrevistado (a) e redução das distâncias 

geográficas. 

Todos os entrevistados demonstraram disposição para falar de modo franco sobre as escolas 

de negócios as quais estão à frente e não deixaram de responder a nenhuma pergunta, 

entretanto alguns exemplos de entrevistas anteriores e notícias foram utilizados para elucidar 

as perguntas quando os entrevistados apresentavam dúvidas (Wedlin, 2007). As entrevistas 

decorreram no período de junho a julho de 2019 e variaram entre 25 minutos e 1,5 hora. 

No início da reunião, foram explanados os objetivos da pesquisa e informado ao participante 

que ele poderia optar por não responder alguma questão ou parar a entrevista a qualquer 

momento, bem como solicitada a autorização para gravação, a fim de possibilitar a 

transcrição dos dados para análise. Nas entrevistas presenciais, foi assinado um termo de 

consentimento (Anexo A), a fim de garantir o uso das informações de modo anónimo e 

confidencial para os entrevistados (Saunders et al., 2009). Nas entrevistas online, foi 
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solicitado um consentimento verbal, bem como a confirmação da autorização por e-mail. 

Cada entrevista foi completamente gravada em áudio e/ou vídeo e, posteriormente, 

transcrita e categorizada através de análise de conteúdo com temas obtidos a partir dos dados 

levantados (Bardin, 2014). Como apoio para organização e análise dos dados, foi utilizado o 

programa NVIVO – versão 12 (Saunders et al., 2009).  

Para contribuir com a caracterização da escola e do respondente, foram confirmadas as 

informações sobre a função e há quanto tempo o respondente a exercia. Em seguida, 

realizou-se uma pergunta simples e aberta para que os entrevistados se sentissem 

confortáveis e desenvolvessem confiança no pesquisador (Saunders et al., 2009): “O que 

espera desta pesquisa?”.  

Foi dado seguimento às perguntas dispostas no roteiro. As questões iniciais tratavam sobre 

rankings e acreditações de modo genérico, a fim de identificar as motivações da escola para 

participar das classificações e os efeitos ocasionados. As perguntas subsequentes estavam 

relacionadas à presença e influência dos rankings no planeamento estratégico da B-School. 

Em seguida, os representantes das escolas foram questionados sobre as medidas tomadas 

para alterar a colocação da escola nos rankings e sua relação com o sucesso na escola, com a 

internacionalização e com a competitividade da escola. Por fim, os respondentes falaram 

sobre os desafios impostos pelas fileiras, as pressões isomórficas e as ambições quanto aos 

rankings. 

O roteiro (Anexo B) foi utilizado como condutor da entrevista semiestruturada, mas não foi 

tratado com rigidez, visto que “a entrevista é mais um discurso espontâneo do que um 

discurso preparado” (Bardin, 2014, p. 92). Sendo assim, a ordem das perguntas foi alterada 

em algumas entrevistas, a fim de tornar a reunião fluida. Além disso, a partir das respostas, 

outras perguntas foram elaboradas para esclarecimento de dúvidas ou enriquecimento dos 

dados (Eisenhardt, 1989; Flick, 2005).  

3.3.3 Construção do questionário.  

Conforme referido anteriormente, o inquérito foi encaminhado através de e-mail e redes 

sociais. Em versão bilíngue (português e inglês), ficou disponível durante os meses de junho 

e julho de 2019 na plataforma online Google Forms para autopreenchimento dos estudantes 

respondentes, dessa forma, foi assegurada a facilidade do acesso ao questionário, bem como 

o alcance da dimensão da amostra pretendida (Saunders et al., 2009). 
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O formulário foi antecedido por uma breve apresentação sobre o estudo, na qual foram 

dadas instruções de preenchimento e o caráter voluntário da pesquisa, bem como realizada 

a descrição do público-alvo, com o objetivo de mitigar questionários incompletos e inválidos. 

Essa nota introdutória contou também com a garantia de anonimato aos respondentes, a fim 

de evitar o constrangimento durante as respostas (Hill & Hill, 2012).  

Ao todo, o instrumento de pesquisa contém 11 perguntas fechadas em quatro blocos, sendo 

09 obrigatórias e 02 questões-filtro (Anexo C). O primeiro versa sobre a utilização dos 

rankings como fator de escolha da B-School, a fim de levantar a importância dos rankings na 

escolha dos alunos e compor a caracterização dos estudantes. O segundo bloco de perguntas 

está voltado para a possível participação dos alunos nos rankings e a influência das B-Schools 

nas respostas que os estudantes fornecem às fileiras, dado seu potencial estratégico. Os itens 

referentes a esse bloco foram inspirados em um questionamento de Rindova et al. (2018). O 

terceiro conjunto de perguntas trata sobre perceções dos estudantes sobre a colocação das 

escolas nas fileiras. Para composição da pergunta “Acredita que possíveis mudanças 

organizacionais efetuadas pela B-School podem influenciar o seu desempenho académico 

e/ou profissional?” constante no terceiro bloco foram usados itens inspirados nos aspetos 

levantados por Martins (2005) e nas dimensões dos rankings. Todos os outros itens foram 

elaborados para este trabalho. Por último, foram dispostas questões para levantar as 

características sociodemográficas dos respondentes.  

Para formular as questões 4, 5 e 6 foram utilizadas escalas de classificação com 07 opções de 

resposta conhecidas como escalas do tipo Likert (Coelho & Esteves, 2007; Herold, 

Tarkiainen, & Sundqvist, 2016; Martins, 2005), o que permite  atingir a confiabilidade máxima 

dos respondentes (Oaster, 1989). Embora escalas com essa amplitude tornem  a escolha da 

resposta mais complexa e aumente o risco do respondente indivíduo manter a mesma 

resposta ao longo de todo o inquérito (Weathers, Sharma, & Niedrich, 2005), a caracterização 

da amostra constituída por estudantes de nível superior diminuiu esse risco. O grau de 

formação dos estudantes sugere que eles têm habilidades literárias para fazer distinções e 

analisar um maior número de alternativas, bem como já estão habituados a responder 

inquéritos com escalas (Hill & Hill, 2012; Weathers et al., 2005).  

Foram usadas escalas bidirecionais em um total de 16 itens distribuídos nas 03 questões 

supramencionadas, nas quais os valores mais baixos (de 1 a 3) estão relacionados à 

discordância e valores mais elevados estão relacionados à concordância (5 a 7) e o valor 4 
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representa um ponto neutro. Um número ímpar de respostas alternativas não impõe aos 

inquiridos um pensamento tendencioso, seja ele positivo ou negativo, em virtude da 

existência de um ponto neutro (Hill & Hill, 2012). A fim de não confundir os respondentes, 

a ordem das respostas da escala não foi invertida (Barnette, 2000). Os dados obtidos foram 

inseridos no programa SPSS, o qual possibilitou a análise estatística das respostas (Hill & 

Hill, 2012). 

O instrumento de pesquisa foi submetido a um pré-teste online com um grupo 08 estudantes 

de diferentes cursos, escolas e nacionalidades, a fim de conferir se os itens eram de fácil 

compreensão e ocasionavam dúvidas, além de garantir sua fiabilidade e validade (Hill & Hill, 

2012). Foram apresentadas ideias de aprimoramento das questões através de uma caixa de 

sugestões disponível no questionário. Desse modo, foram feitas melhorias da inteligibilidade 

dos enunciados e para correção da tipologia de algumas perguntas, a fim de alcançar a clareza 

do questionário. Com esse teste houve a exclusão de 1 item, tendo em vista a melhoria da 

fiabilidade do conjunto de perguntas. 

3.3.4 Dados secundários. 

Entre os mais notáveis rankings internacionais voltados para educação sobre gestão estão: 

Bloomberg Businessweek, The Economist, The Financial Times (FT), Forbes, U.S. News & World Report 

e Times Higher Education (The Wall Street Journal) (Devinney et al., 2008; Wedlin, 2011). Suas 

listagens proporcionam comparação das escolas de negócio e dos seus programas de MBA, 

mestrados e formações executivas. As listagens U.S. News & World Report e Times Higher 

Education/The Wall Street Journal contém estritamente B-Schools norte-americanas em seus 

rankings específicos, por isso foram desconsiderados neste estudo (Times Higher Education, 

2019; US News, 2019), enquanto os outros rankings referidos não contavam com B-Schools 

portuguesas nos anos analisados, à exceção das publicações The Economist, que lista uma 

escola portuguesa, e Financial Times, que contempla 04 escolas. Dessa maneira, o tema foi 

investigado conjuntamente com análise direta ao European Business School Ranking - Financial 

Times dos anos 2017 e 2018, tendo em vista sua influência e abrangência (Antunes & Thomas, 

2007; Miotto et al., 2019). 

Adicionalmente, as páginas de apresentação das B-Schools em seus web sites foram analisadas, 

incluindo os manuais de qualidade, com o objetivo de verificar as informações sobre as 

classificações e possíveis ações divulgadas pela instituição (Luca & Smith, 2015; Wedlin, 

2011). Também foi considerado o material público disponível entre os anos de 2013 a 2019, 
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como entrevistas concedidas a telejornais e notícias de jornais nacionais, tendo em vista sua 

validade como “dados secundários documentais” (Saunders et al., 2009, p. 258).  
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4 ANÁLISE DE DADOS E DISCUSSÃO 

Este capítulo divide-se em 02 partes de maneira a responder à questão central em estudo. 

Primeiramente, apresenta-se a análise de conteúdo das informações obtidas através das 

entrevistas semiestruturadas realizadas com representantes das escolas de negócios e a 

discussão das proposições. Em seguida, é apresentada a análise estatística dos dados reunidos 

através dos questionários, a fim de demonstrar as perceções dos estudantes destas B-Schools 

através de testes estatísticos. 

4.1 ANÁLISE DE CONTEÚDO DA ABORDAGEM ÀS ESCOLAS. 

A análise de conteúdo consiste em “um conjunto de técnicas de análise das comunicações 

visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/receção (variáveis inferidas) destas mensagens” (Bardin, 

2014, p. 44). Sendo assim, através dessa análise é possível alcançar significados subjacentes 

às mensagens expressas.  

Dentre as diversas técnicas análise de conteúdo existentes, utilizou-se a categorização por 

temas, que consiste em uma técnica simples e eficaz através da qual há o “desmembramento 

do texto em unidades” e o seu reagrupamento por analogia em temas (Bardin, 2014, p. 199). 

Como apoio para a exploração do material obtido e sua análise temática, foi utilizado o 

programa NVIVO – versão 12 (Saunders et al., 2009). 

Esse software funcionou como uma base de dados, na qual foram inseridas as entrevistas 

transcritas na íntegra, bem como dados secundários selecionados anteriormente. Em seguida, 

foram identificados os códigos, que, segundo Saldaña (2013, p. 4), são “construtos gerados 

pelo pesquisador que simboliza e, assim, atribui significado interpretado a cada dado 

individual para fins posteriores de deteção de padrões, categorização, construção de teoria e 

outros processos analíticos”. Em cada código, foram encaixados recortes dos dados das 

transcrições das 6 entrevistas realizadas, além de dados secundários. Posteriormente, os 

códigos, ou nós, conforme denominação do software, foram agrupados em categorias. 

Segundo Bardin (2014), a construção de categorias deve respeitar as seguintes características: 

exclusão mútua (o elemento deve pertencer a uma só código), homogeneidade (cada 

categoria deve ser guiada por um princípio de organização), pertinência (deve haver relação 

entre a categoria e a teoria apresentada ao longo do trabalho), fidelidade (os dados devem ser 
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codificados da mesma maneira) e produtividade (o conjunto de categoria deve ser capaz de 

produzir resultados para o estudo).  

O Quadro 4 apresenta as categorias levantadas, seus códigos podem ser verificados 

detalhadamente no Anexo E. 

Principais categorias em estudo 

Antecedentes aos rankings 

Definição de boas escolas de negócios 

Rankings citados 

Motivo para participar dos rankings 

Meios para alcançar os rankings 

Efeitos dos rankings 

Quadro 4. Principais categorias organizadas no programa NVIVO 12 

É válido ressaltar que o software NVIVO configura-se como uma excelente ferramenta de 

apoio para organização da pesquisa e para o gerenciamento dos dados (Saunders et al., 2009), 

todavia não substitui o papel do investigador na sua interpretação (Bardin, 2014). Sendo 

assim, a análise do conteúdo aqui referenciada seguiu as etapas recomendadas por Bardin 

(2014): preparação e pré-análise do material coletado; sua codificação e categorização com 

auxílio do NVIVO e, por fim, o tratamento dos resultados e sua interpretação. 

A articulação dos códigos e categorias previamente levantados serviu de base para discussão 

das proposições.  

4.1.1 Caracterização das escolas e dos entrevistados. 

As B-Schools estudadas configuram-se como instituições acima de 30 anos de existência, 

pertencentes a um “setor maduro” (Guillotin & Mangematin, 2018, p. 480), mas que tem 

demonstrado crescimento (Pereira, 2016; Silva, 2018). 03 B-Schools são de iniciativa privada 

e 03 escolas possuem natureza pública, conforme visto na Tabela 1. Todas as escolas estão 

vinculadas a universidades ou institutos localizados em Portugal. 

Todas possuem programas classificados em algum ranking internacional voltado para a 

educação sobre gestão, assim como são acreditadas por agências de acreditação internacional, 

entretanto 02 escolas ainda não foram incluídas nos rankings específicos do Financial Times, o 

que possibilitou uma maior riqueza de depoimentos para a pesquisa. Elas são distribuídas 

nas listagens da seguinte forma: as escolas A e D localizam-se mais próximas ao topo em 

todos os rankings; as escolas C e F encontram-se no meio das tabelas e as escolas B e E ainda 

estão em processo de inclusão em algumas listagens, conforme supracitado.  
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Ao todo, foram entrevistados 02 associates deans, 02 diretores-adjuntos, 01 coordenador 

executivo e 01 diretor académico. Entre eles, estavam 03 homens e 03 mulheres. A maioria 

dos entrevistados (4) estava há mais de 4 anos no cargo; um exercia as atividades de associate 

dean há 01 ano e, por fim, um entrevistado havia deixado de exercer as funções como diretor 

adjunto em 2018, após 07 anos no cargo, tendo continuado na B-School como diretor 

académico. Dessa forma, todos estavam familiarizados com o assunto. 

Para apresentação de resultados com a manutenção do anonimato e da confidencialidade das 

respostas (Anexo A), os respondentes estão identificados através da codificação apresentada 

no Quadro 5. 

Escola Cargo Contato Data Código 

Escola A Diretor académico  Videoconferência Julho/2019 E1 

Escola B Associate Dean Telefonema Julho/2019 E2 

Escola C Coordenador Executivo Videoconferência Junho/2019 

 

E3 

Escola D Diretora adjunta Videoconferência Junho/2019 

 

E4 

Escola E Diretora adjunta Comunicação pessoal Julho/2019 E5 

Escola F Associate Dean Comunicação pessoal Junho/2019 

 

E6 

Quadro 5. Caracterização dos entrevistados 

Em seguida, estão expostos os resultados recolhidos através das entrevistas com os 

representantes das escolas de negócios contactadas identificados através dos códigos 

expostos no Quadro 5. Eventualmente, são apresentados fragmentos de material 

disponibilizado publicamente, identificados por veículo e ano de publicação. 

4.1.2 Antecedentes aos rankings. 

Para as escolas de negócios portuguesas, antes de proporem participação nos rankings foi 

necessário trilhar um percurso para a qualidade e para a internacionalização que contou com 

a subscrição do país à Declaração de Bolonha e a submissão aos processos de acreditação 

das agências internacionais. 

A nível nacional, o processo de Bolonha é compreendido como fator de alteração das 

escolhas educacionais tradicionais dos estudantes portugueses, como, p. ex., a proximidade 

da escola de sua residência ou as heranças familiares:  

Aquilo que se percebeu (…) é que Bolonha veio de facto alterar o caráter muito 

tradicional que existia [no mercado português]. (E1)  
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A nível europeu, a imprensa local aponta a equivalência entre os currículos de nível superior 

entre os diversos países signatários da Declaração e a diminuição do tempo necessário para 

concluir as licenciaturas como o impulsionador de um “verdadeiro mercado europeu de 

mestrados” (Silva, 2018), no qual a mobilidade de estudantes e docentes é incentivada pelas 

escolas de negócio (Pereira, 2016) e vista como fomento de novas oportunidades.  

Não apenas Bolonha contribuiu para a mudança na procura dos estudantes estrangeiros pelas 

B-Schools. As escolas têm divulgado as características de Portugal em seus web sites. As 

belezas naturais, a segurança, a elevada qualidade de vida e os preços de propinas apelativos 

(comparados ao praticado por escolas concorrentes no cenário europeu) foi lembrado por 

05 entrevistados como atrativo para alunos de diversas partes do mundo.  

Nós temos um país que é bonito, tem boa comida, temos uma cidade que é vibrante, 

não só do ponto de vista cultural, mas também do ponto de vista educacional. (…) e 

tem preços muito convidativos. Nós temos preços que, quando nós comparamos 

com a maior parte de países europeus em termos, p. ex, de propinas, as nossas 

propinas são muito mais baixas do que as propinas dos programas com os quais nos 

comparamos. (E4) 

Somado a isso, as agências acreditadoras internacionais são percebidas, indubitavelmente, 

como um referencial de qualidade pelas 06 escolas entrevistadas. Nas palavras das escolas 

com triple crown, essas avaliações: 

(…) dão um caminho e dão uma direção para a escola. (E1)  

Nós olhamos com muita atenção para o feedback que essas agências acreditadoras nos 

dão com vista a melhorar o programa, porque há sempre uma perspetiva de feedback 

positivo e construtivo. (E4)  

E a oportunidade de pertencer a um seleto grupo, de modo a posicionar-se como uma 

instituição global, e não somente local ou regional, em um campo internacionalizado:  

Não chega a 5% das escolas de gestão a nível mundial que tem a AACSB. Portanto, 

isso nos faz estar no clube e fazer parcerias com quem nos interessa, a nível 

estratégico para a escola, de uma forma muito mais eficiente. (E3) 

E complementa: 

Somos virados para o mundo, virados para a internacionalização da escola. (E3) 
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Essas avaliações internacionais são capazes de apoiar o lançamento de novos programas e 

garantir-lhes a credibilidade necessária:  

As acreditações internacionais nós começamos primeiro pela AMBA (…) exatamente 

porque o MBA não estava acreditado pela agência nacional. Então foi uma forma de 

acreditar. Os MBAs em Portugal não passam pela acreditação da A3ES, mas vamos 

buscar aqui um reconhecimento internacional. (E5) 

Além de prover o reconhecimento da qualidade das escolas internacionalmente, as 

acreditações constituem uma etapa essencial para as escolas serem classificadas nos rankings, 

conforme explanado pelos entrevistados ao descrever a preparação para sua entrada nessas 

listagens:  

Algumas das acreditações são requisitos para participar dos rankings. Sem a 

participação na AACSB não é possível participar do ranking do Financial Times. (E2) 

Entramos nos rankings no ano seguinte ao obter a acreditação, portanto, todas essas 

iniciativas que nós fizemos ao longo desses 8 anos de acreditação foram muito 

positivas para a escola e, naturalmente, isso teve um impacto direto nos rankings. (E3) 

Portanto, tendo as acreditações, (…) já temos assim algum histórico e pode fazer 

sentido olharmos para os rankings. (E5) 

Entretanto, as escolas afirmam que as classificações não são substitutas umas das outras, mas 

sim complementares: 

Uma não substitui a outra de facto. (…) complementam-se. (E6) 

4.1.3 Rankings escolhidos. 

Para as escolas é necessário “estar” nos rankings, principalmente, do jornal britânico Financial 

Times, definido como “incontornável”. Para 05 entrevistados, no âmbito da educação sobre 

gestão, suas listagens são as mais importantes principalmente a nível europeu. Contudo, as 

escolas equilibram a participação em múltiplos rankings e prospetam outras listagens, como 

os rankings da agência Eduniversal, citado por 04 escolas: 

Obviamente, que há um que é incontornável que é o ranking do Financial Times. 

Ainda assim, estamos cada vez mais a olhar para outros tipos de rankings. (E6) 
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O Eduniversal possui rankings mais fáceis. (…) Um ranking tipo Eduniversal vai 

propor todos os produtos da escola, portanto é muito bom, porque é muito mais 

técnico. (…) é muito bom para promover-nos nos portais internacionais. (E2) 

Como exemplo, os rankings norte-americanos não são vislumbrados e os rankings brasileiros 

são lembrados como uma oportunidade para posicionar as B-Schools portuguesas em um 

mercado no qual há possíveis interessados ainda desconhecedores dessas escolas: 

Neste esforço de ligação com o resto do mundo, faz sentido as universidades 

portuguesas e as business schools portuguesas a aposta de entrada dos rankings brasileiros 

até para atrair para o ambiente europeu e tirá-los [alunos] um pouco da esfera 

americana. (E1) 

4.1.4 O paradoxo dos rankings: uma consequência essencial. 

Os rankings são insistentemente afirmados pelos entrevistados como “consequência” ou 

“corolário” de um processo de melhoria contínua e internacionalização. Somado a isso, são 

definidos como “selo” ou“bandeira” que devem ser divulgados ao máximo para confirmar a 

excelência das escolas de negócio, entretanto nunca devem representar um fim em si 

mesmos: 

(…) o corolário final deste caminho de melhoria contínua é o reconhecimento dessa 

melhoria e uma parte importante desse reconhecimento da melhoria passa pelos 

rankings. (E1)  

Os rankings são um fator importante para a escola. Não é um fim em si. Chegar aos 

rankings ou a um determinado lugar nos rankings não pode ser visto como um target. 

(E3) 

Por outro lado, participar dos rankings é visto como essencial - e até mesmo obrigatório - 

para as 06 escolas entrevistadas, desde as mais bem posicionadas às escolas que ainda não 

iniciaram o processo de entrada nas listagens, porém incluem no seu planeamento estratégico 

a urgência da participação:  

“Objetivo específico: identificar boas práticas para melhorar o posicionamento nos 

rankings” (Plano Estratégico quadriénio 2018-2021, junho de 2018) 

Neste momento, é impensável deixar de participar. (E4) 

Está definido claramente nos documentos a opção de entrada. (E5) 
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Os rankings têm coisas muito boas e coisas muito más. (…) é algo que as escolas de 

negócio e as universidades em geral não podem fugir. É algo que existe, pronto, nós 

temos que estar… (E6) 

Tendo sido a presença nas listagens referida como mais importantes que a colocação por 05 

B-Schools entrevistadas: 

As pessoas pensam que estar no lugar 32 ou 33 é uma diferença muito grande, mas 

não. Há ali uma linha outra que não é estatisticamente significativo. Não faz diferença 

estar na posição 35 ou 50. O próprio FT diz isso, mas as letras são tão pequeninas e 

ninguém nota. (E6) 

4.1.5 Motivos para participar de rankings internacionais. 

Embora haja divergência sobre a existência de relação entre a qualidade dos programas e os 

rankings, os entrevistados afirmam que essas classificações proporcionam uma mínima 

avaliação de qualidade por aqueles que não conhecem as escolas e permitem uma avaliação 

das opções de educação de modo mais independente: 

São instrumentos que os estudantes se socorrem muito para tomar suas decisões de 

estudo (…) mas não é um indicador de qualidade (E3) 

Para poderem ter no mínimo alguma avaliação de qualidade que seja independente, 

eles [os estudantes] usam os rankings. (E6) 

Acrescente-se que, em virtude das características dos serviços, há dificuldade na perceção da 

qualidade dos cursos ou escolas antes de experienciá-los. Dessa forma, os rankings são 

tratados como medidas possíveis de proteção dos estudantes: 

Neste sector, os alunos só percebem que um curso ou escola tem qualidade depois 

de lá estarem e de terem gasto o dinheiro. Tem de haver um esforço de proteger os 

alunos, assegurando a qualidade e formação necessárias. (Dean, Revista Visão, 2016) 

Entretanto, algumas escolas tendem a ser descrentes sobre a contribuição dos rankings como 

apoio à escolha educacional dos alunos nacionais, em virtude do histórico e prestígio exibidos 

por elas no ambiente local: 

O mercado nacional é mais imune a rankings do que o mercado internacional. O 

mercado nacional já é um mercado mais conhecedor, a escola já existe há muito 

tempo, toda a gente conhece. (E2) 
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Apesar disso, as escolas acreditam que os rankings são importantes vitrines para demonstrar 

a equiparação às outras escolas concorrentes no contexto nacional: 

Estarmos nos rankings como os nossos concorrentes mais diretos estão é, 

obviamente, importante para nivelar (E3) 

Complementarmente, o inquérito realizado para este trabalho revelou que 58,3% dos 

estudantes portugueses de pós-graduação (especialização, MBA e mestrado em áreas de 

gestão e correlatas) consultaram os rankings para escolher suas B-Schools (Anexo F).  

Contudo, a equiparação nacional não é suficiente, as escolas preocupam-se, sobretudo, com 

sua concorrência internacional, em virtude de perceberem estar em um ambiente global, na 

qual competem com escolas de diferentes países pelos mesmos estudantes. Buscam, então, 

atrair mais estudantes estrangeiros, ao passo que desejam manter os estudantes nacionais no 

país:  

Nestes programas de mestrado e da forma como o mercado de ensino superior se 

está a movimentar na Europa, a concorrência da escola é sobretudo internacional. 

Hoje, preocupamo-nos em perder alunos para algumas universidades portuguesas, 

mas, sobretudo, para a Dinamarca, a Itália, Espanha e França. E não nos 

preocupamos só em perder alunos estrangeiros, mas em perder alunos portugueses. 

(Dean, Dinheiro Vivo, 2018) 

Nós queremos/competimos num ambiente que é global, internacional e também 

queremos atrair pessoas de todo o mundo e de todo o país. (E6) 

Para algumas B-Schools, o ensino superior do país ainda não possui a visibilidade necessária 

para realçar a qualidade de suas escolas e possibilitar independência de medidas comos os 

rankings. Mudar o cenário e vender a ideia de boas escolas de negócio portuguesas é tido 

como desafiante (Pereira, 2016): 

A evidência que nós damos aos rankings internacionais decorre também um pouco de 

não termos uma agência nacional que nos facilita este tipo de promoção. (…) que, 

sobretudo, dê visibilidade ao ensino superior português. (E1) 

Dito isso, os entrevistados percebem as dificuldades de empregar alunos em grandes 

empresas multinacionais sem o apoio dos rankings.  
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É muito complicado, a partir de Portugal, nós estarmos a colocar alunos na Deloitte 

de Oslo ou na KPMG de Munique (…). A notoriedade do país em termos 

académicos ainda não está num patamar muito elevado. (…) Essa dificuldade é 

compensada pela visibilidade que os rankings favorecem. (E1) 

Dessa forma, as 06 escolas entrevistadas não titubeiam sobre a busca por visibilidade 

internacional através dos rankings, ampliando o número de alunos inscritos em pós-

graduação e a exigência com a qualidade dos candidatos admitidos para esses cursos: 

Ora, nós começamos a participar para ter algum reconhecimento internacional. Os 

rankings são fundamentalmente um instrumento de recrutamento de alunos, 

especialmente de alunos internacionais. (E4)  

A importância, de alguma forma, para a captação de alunos internacionais de 

qualidade. (E5) 

Os dados obtidos no inquérito informam que 88,4% (84) dos estudantes internacionais da 

amostra realizaram a consulta sobre a situação da escola nas listagens, confirmando o alcance 

internacional da presença das B-schools portuguesas nos rankings.  

Os entrevistados acrescentam que, além de visibilidade internacional, as B-Schools almejam 

o reconhecimento da legitimidade da escola junto às partes interessadas e o fortalecimento 

de sua reputação internacional, recursos virtuais tidos como essenciais para a 

sobrevivência das escolas: 

O objetivo não era propriamente o resultado final do ranking, mas a presença de uma 

lista que valida a qualidade do que estamos a fazer. (E1) 

É uma questão de sobrevivência, de qualidade e excelência daquilo que vamos fazer. 

Nós temos para a escola para os próximos anos uma estratégia de crescimento de 

reputação cada vez maior (Associate Dean, Porto canal online, 2015) 

Esta direção entende que o negócio de uma Business School está muito a volta da 

questão reputacional. (…) E a presença em rankings é uma forma de atingirmos essa 

reputação. (E6) 

Os anseios por visibilidade, legitimidade e reputação das escolas são complementados pelas 

pressões de alguns stakeholders por bons resultados nos rankings. Pais de alunos e ex-alunos, 
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por exemplo, apresentam-se atentos às movimentações ocorridas nas fileiras, ao contrário 

dos estudantes que não foram citados como fonte de cobrança: 

De certa forma, valida a carreira que eles [alumni] tiveram quando eram novos. (E1) 

Os pais dos alunos já nos questionam bastante. Antes de nós estarmos nos rankings 

chegaram a dizer: “eu só vou para a escola X ou Y  porque eles estão no FT e vocês 

não estão”. (E3) 

Os parceiros académicos são aqueles que mais preocupam as escolas, tendo sido a avaliação 

pelos pares relatada por 04 escolas como fonte de pressão para que as B-Schools sejam 

destaque nos rankings. Além disso, funcionam como uma ferramenta para realizar suas 

próprias escolhas para alianças estratégicas:  

Os parceiros [académicos] sim cobram. (…) digamos que eu quero fazer uma parceria 

de MBA, obviamente que os parceiros vão ver. (E6) 

Porque é um filtro, é mais uma informação que as escolas têm para, no fundo, 

conhecerem os parceiros. (E2) 

A participação nas fileiras passa, então, por uma avaliação da escola para que seja vantajosa 

para futuras alianças estratégicas: 

Temos que ser um bocadinho estratégicos e perceber qual não faz tanto sentido estar, 

qual aquele que pode nos dar uma boa posição ou qual é que é o que pode fazer 

sentido, por exemplo, presente para fortalecer uma reunião estratégica. (E5) 

Por outro lado, os parceiros empresariais foram lembrados por 04 escolas não como fonte 

de pressão rígida para um bom desempenho nos rankings, mas como beneficiados pela 

repercussão positiva que as escolas recebem na imprensa nacional e internacional: 

Para os parceiros empresariais, estar nos rankings contém mais visibilidade (…) mais 

buzz na empresa diante da imprensa nacional e internacional também. (…) Para eles 

é mais importante rankings do que as acreditações. (E3) 

Além disso, internamente, os resultados dos rankings também podem contribuir para 

aumentar o ânimo da comunidade académica: 

Esse é um excelente moral boost. A presença no ranking e a criação de uma 

comunidade que se revê no êxito que é medido nestes rankings. (E1) 
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4.1.6 Jogo dos rankings. 

As escolas reconhecem a existência de flutuações de colocações nas listagens. Elas atribuem 

essas movimentações à entrada de novas B-Schools, à mudança de metodologia para 

avaliação e à manipulação de dados: 

A nossa posição relativa tem se alterado por substituição de algumas escolas. (…) 

Flutuações que não têm a ver com a qualidade intrínseca, mas muito mais com 

aspetos conjunturais de regras dos próprios rankings. (E1) 

É um jogo que é preciso decidir se quer jogar ou não. Há variáveis nas quais se pode 

investir mais recursos ou tomar decisões que vão influenciar essa variável para, no 

futuro, ter uma melhor posição nos rankings, e é preciso a escola decidir se vai querer 

fazer isso ou não. (E5) 

Entretanto, as escolas negam que adotem essa estratégia de manipulação das variáveis para 

destacarem-se nas listagens: 

Se nós disséssemos que queríamos subir no ranking apenas como objetivo, aquilo que 

estávamos a dizer é que manipulando aqui e ali (…) conseguiríamos subir posições. 

E, não é esse o objetivo. (E1) 

4.1.7 Escolhas estratégicas.  

A adoção de medidas para progredir nos rankings  é apresentada com obviedade pelas escolas, 

no entanto, quais medidas são claramente voltadas para os rankings é uma resposta mais difícil 

de ser obtida, tendo em vista um discurso permeado pelo “politicamente correto”. Pelo 

menos duas escolas deixaram isso claro:  

Obviamente que tem medidas para isso (…). O que nós almejamos não é o top 10 

dos rankings por si, é o que está inerente a estar no top 10 do ranking, ou seja, é a 

melhoria da qualidade. Esta obviamente é a resposta politicamente correta, mas 

também é genuína. (E1) 

Esse é um objetivo que toda a gente quer: crescer nos rankings. Não faz sentido não 

querer (…) faz parte do negócio. (E4) 

A necessidade de acompanhamento desses rankings é manifestada pelas 06 escolas, que 

possuem, pelo menos, uma pessoa para encaminhar informações às publicações e fazer a 

monitorização dos números. Uma medida que incorre em custos para as escolas (E5), tendo 
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em vista as inscrições como membros das agências acreditadoras, para propor a participação 

nos rankings e para contratar colaboradores para monitorar os dados:  

Essa unidade essencialmente traz a informação à direção da escola para percebermos 

o porquê do nosso posicionamento, faz algumas propostas de ação e depois a direção 

da escola também pensa em ações e planear ações para, obviamente, atingirmos o 

melhor posicionamento possível. (E6) 

As escolas manifestam que não permitem que os rankings afetem sua missão (identidade), 

entretanto têm poder de influenciar suas iniciativas e complementar suas ações: 

Não afeta a missão, mas afeta sim todas as iniciativas, os serviços que a escola 

providencia aos estudantes e aos stakeholders que estão envolvidos. (E3) 

Nós dizemos que o ranking normalmente já é o resultado das estratégias da escola. 

Claro que para fazer a estratégia também vamos ver os rankings. (E6) 

Por exemplo, a adoção de medidas para internacionalização das escolas - realizada em 

ambiente local - é vista como fator imprescindível para inclusão nos rankings: 

(…) faço é um produto muito mais internacional logo à partida que depois vai 

encaixar bem no ranking. (E2) 

[colocação nos rankings do FT] Significou muitas alterações aqui na escola. Significou 

em particular abraçar a dimensão internacional com uma persistência completamente 

diferente. Significa termos professores internacionais, significa termos alunos 

internacionais. (Dean, SIC notícias, 2013) 

Temos estado sempre a subir e deve-se, sobretudo, a uma aposta que foi feita na 

internacionalização. (Diretor Adjunto, SIC notícias, 2015) 

Além disso, a seletividade dos melhores alunos apoia o sucesso das escolas nas listagens:  

Fomos sempre muito rigorosos na admissão de alunos, de maneira a escolher bons 

alunos, porque depois bons alunos são os que terão mais sucesso. (Diretor Adjunto, 

SIC notícias, 2015) 

Programas de ensino também são criados ou aperfeiçoados para a participação em rankings. 

Apesar de as escolas afirmarem que não fazem programas exclusivamente para progredir nas 

nas listagens, algumas deixam claro que realizam correções para amadurecer os cursos a 

ponto de submetê-los à avaliação das listagens: 
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Programas que, não digo pensados para os rankings, mas aproveitados para os 

rankings. (…) são exatamente aqueles onde já está lá a qualidade, onde o percurso é 

mais visível. Agora, fazer um programa porque é importante para o ranking, não. (E1) 

O que temos a fazer é resolver um conjunto de produtos que depois nos permitam 

participar no FT (…) O acesso é sempre a prazo. A pessoa ou tem o curso já e quer 

propô-lo, ou se não tem um curso à medida do ranking, às vezes fazê-lo demora muito 

tempo: 3 anos, 4 anos ou mais. (E2) 

Adicionalmente, enquanto algumas escolas assumem ter implementado medidas relacionadas 

à diversidade a partir das exigências dos rankings, outras destacam que a adoção dessas 

medidas aconteceu em virtude de valores adotados pela escola antes de almejar a participação 

nas listagens:  

Contratar mulheres e não homens porque é importante para os rankings? Não! (…) 

contratamos mulheres e não homens (…) porque isso acrescenta valor e depois o 

reconhecimento dos rankings também vai continuar por tabela. (E1) 

O que passou a ser mais importante, por exemplo, a diversidade de gênero, a 

internacionalização dos docentes. Por exemplo, há uma pergunta que cai sempre, por 

exemplo, mulheres em sala, mulheres docentes… Sim, isso faz-nos olhar e faz-nos 

enveredar por aí. Nós alinhamos. É o bom e o mau. Por um lado, sabemos aquilo 

que temos e alinhamos, por outro lado, as escolas começa a ficar todas muito 

alinhadas. (E6)  

Da mesma forma, enquanto uma escola afirma adotar a avaliação de desempenho da direcção 

vinculada ao resultado dos rankings, as outras descartam essa possibilidade:  

A direcção é avaliada por posicionamento em rankings também. (E6)  

Para a avaliação da dean não tem nada. Não depende do sucesso na posição dos 

rankings. (E3) 

Além disso, a possibilidade da fusão de unidades unidades académicas para incorporação de 

programas e apresentação de dados aos rankings é prevista por uma escola: 

Nós temos um constrangimento do tipo de programas que podemos colocar no 

ranking. (…) Quanto a integração com a faculdade e os mestrados da faculdade 
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integrarem o ranking FT, por definição, as nossas duas instituições vão aparecer em 

um único setor e vão subir nos rankings. (E6) 

Ações de comunicação são trabalhadas com cuidado de modo a divulgar a características 

especiais da escola e torná-las parte de um grupo seleto: 

Não é tanto estar no top 25, mas ser a única escola do top 25 em Portugal. (E1) 

Por isso, a customização dos rankings é percebida como interessante para a tomada de decisão 

dos alunos que os manuseiam, mas improfícuo para a divulgação das escolas:  

Na prática, qualquer um de nós pode ficar em primeiro no seu ranking. (E1) 

Outras dificuldades são relatadas pelas B-Schools para participar de maneira justa nos 

rankings. Alguns critérios não são possíveis de controlar ou modificar a curto prazo, como as 

condições econômicas da localidade na qual estão inseridas, assim como a ausência de 

critérios para medir o impacto social das escolas e a inversão de valores que pode ser 

ocasionada pela busca de crescimento dos números em pesquisa. Dessa forma, elas acreditam 

que a atual metodologia pode desfavorecê-las: 

Eu sei que, neste momento, os rankings, principalmente os grandes rankings Financial 

Times e The Economist, estão a ser repensados de alguma forma a discutir “como é que 

universidades de cidades mais pequenas, de países mais pequenos, podem de uma 

forma mais justa estar nestes rankings”. Estão a medir alguns fatores que é difícil para 

nós entrarmos, como, por exemplo, o nível salarial a saída. (E5) 

Nos anos anteriores, havia um peso muito elevado da questão salarial e da questão 

de mobilidade – até que ponto as pessoas iam evoluindo nas suas carreiras – o que 

para um país como Portugal é penalizador, porque nossos salários são baixos quando 

comparamos com outros países europeus. (…) Mas também não é por causa disso 

que nós deixamos de aceitar alunos portugueses ou que vamos aceitar mais alunos 

internacionais. (E4) 

De modo sucinto, as escolas que se encontram em melhores posições no ranking das escolas 

europeias do FT afirmaram com veemência a ideia de que os rankings são consequência de 

todo seu percurso. As escolas posicionadas no meio da tabela revelaram mais estratégias 

alinhadas com os rankings, assim como as B-Schools que ainda não apareceram na listagem.  
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4.1.8 Ética e política de proteção de dados.  

Quando questionadas sobre as estratégias adotadas como interesse para estarem presentes 

ou progredirem nos rankings, as escolas puderam manifestar se exerciam algum 

gerenciamento das respostas dos alunos a fim de aumentar o índice de satisfação 

apresentado. As escolas já listadas relataram sua experiência e alegaram respeitar estritamente 

as recomendações dadas pelas publicações responsáveis pelos rankings. A atual política de 

proteção de dados da União Europeia3 também foi apontada como restrição a uma influência 

direta às respostas dos alunos:  

De acordo com o regimento da proteção de dados, temos que perguntar se o aluno 

concorda ou não que o nome seja enviado. A partir daí nós estamos completamente 

fora do processo, não podemos contactar com os alunos e não contactamos. (E4) 

Entretanto, outra escola revelou que esforços são necessários para confirmar sua presença 

no cenário internacional. Para a escola, são necessárias ações que envolvam todos os 

stakeholders que passam pela escola, incluindo os estudantes. A lembrança sobre a importância 

dos rankings é realizada à entrada e à saída dos alunos da escola: 

Sensibilizamos todas as pessoas que por cá passam, incluindo os alunos, para 

importância de se algum dia forem contactados para responder. (…) Por exemplo, a 

proximidade com alunos antes do curso começar, falar com eles, explicar o que vai 

acontecer no programa, explicar que somos uma escola de excelência, que todos 

estarão a ganhar se contribuem para isso. (…) Na entrega do diploma volto a falar 

destas questões todas. (E6) 

Adicionalmente, o caráter voluntário da participação dos alunos é relembrado. A escola 

reforça que este contato não é realizado durante o período da pesquisa e vê isso de forma 

negativa para os seus resultados nos rankings, tendo em vista a crença de que alunos 

insatisfeitos respondem com maior frequência: 

Estamos muito dependentes das taxas de resposta dos alunos. E aí nem as entidades 

que fazem os rankings, nem as escolas podem pressionar as pessoas para responder. 

(…) Normalmente, quando há taxas baixas de resposta, quem responde é quem está 

 
3 Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e Conselho , de 27 de abril de 2016, relativo à proteção 
das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento e à livre circulação de dados pessoais (Regulamento 
Geral sobre a Proteção de Dados)  
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menos satisfeito. Quem está muito satisfeito normalmente não tende a responder. 

(E6) 

De modo complementar, os estudantes foram inquiridos sobre possíveis motivações que os 

fazem responder a estas pesquisas realizadas pelos rankings (Tabela 2). Sabe-se que a 

perspetiva do consumidor constitui uma das dimensões pesquisadas pelos rankings para 

realização das classificações. Dentre os 325 estudantes inquiridos, 114 (35,1%) já haviam 

respondido a pesquisas de rankings.  

Quando questionados sobre a influência da escola como principal fator motivador para 

fornecer respostas positivas às pesquisas de rankings (Tabela 2), a resposta média foi de 3,46, 

sugerindo que as escolas não realizam apelo aos estudantes para que possam ter um 

desempenho positivo nos rankings. Por outro lado, os estudantes pesquisados veem nos 

rankings uma oportunidade para “fazer valer sua opinião” (média = 5,46). 

Tabela 2. Motivação para estudantes responderem aos rankings: Influência da B-Schools 

Motivação para estudantes responderem aos rankings: Influência da B-Schools 

 Mínimo Máximo Média Desvio padrão 

Senti-me influenciado pela escola 1 7 3,46 2,07 

Eu gosto de fazer valer minha opinião 1 7 5,46 1,60 

Manifestar críticas à escola 1 7 4,41 1,94 

Nota. valores para escala do tipo Likert de 1 a 7, onde 1 – Discordo totalmente e 7 – Concordo totalmente 

4.1.9 Isomorfismo.  

Os rankings funcionam como benchmarking de algumas escolas para análise de concorrentes. 

A maioria argumentou que possui escolas e parceiros os quais utilizam como parâmetros e 

fonte de aprendizagem de processos: 

Os próprios rankings do Financial Times e Eduniversal também são importantes para 

completar este benchmarking. Permite-nos fazer/selecionar aquelas escolas com as 

quais competimos, quais são as escolas com as quais achamos que somos 

comparáveis (seja cá dentro ou lá fora ) e quais são as escolas que nós gostaríamos 

de ser como elas. (E3) 

Se não houver know how interno, é preciso olhar para fora para percebermos como 

vamos fazer. (E6) 
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Dentre os entrevistados, 05 consideram que as classificações estimulam um “achatamento” 

das escolas, enquanto apenas 01 acha que o contexto no qual as escolas estão inseridas é 

suficientemente diverso para lhes exigir ensino e comportamentos diferenciados: 

O contexto nacional em que as escolas se inserem é muito diversificado. E tem 

influência nos próprios programas. (…) Os problemas que temos em Portugal não 

se pode comparar com problemas de uma escola na Suiça, p. ex. (…) E eu acho que 

isso permite que os vários programas ao nível internacional possam ser diferentes 

para diferentes pessoas. (E4) 

Em uma entrevista publicada anteriormente sobre a “americanização” das novas instalações 

da escola, uma B-School afirma o compromisso com a identidade portuguesa como 

diferencial, a fim de mudar a trajetória de “imitação” de modelos de gestão estrangeiros: 

(…) se a nossa escola passou muito tempo a aprender e a imitar modelos estrangeiros 

para se desenvolver, hoje é uma escola fundamentalmente portuguesa que quer 

projetar Portugal no mundo. O que vamos fazer é português e é único. (Dean, 

Dinheiro Vivo, 2018) 

Entretanto, a maioria dos entrevistados sente que há uma homogeneização de ações: 

Obviamente que havendo critérios que o ranking valoriza, as escolas vão andar todas 

alinhadas por aqueles critérios, portanto, às vezes, aquelas questões todas de 

diversidade, explorar um nicho de mercado, explorar uma uma característica só 

nossa… Se não for relevante para o ranking, se calhar, deixamos para trás. (E6)  

Dentre os entrevistados que consideram estar suscetíveis ao isomorfismo, 04 destacam que 

“os standards” das acreditações internacionais são os principais motivos para um igualamento 

entre as instituições, mas não descartam os rankings: 

Surpreendentemente considero, mas acho que a culpa não é tanto dos rankings, mas 

mais das acreditações internacionais (…) se perde muito a componente nacional, a 

componente local (…). Portanto, há aqui claramente um trade off entre a melhoria da 

qualidade reconhecida internacionalmente que segue padrões mais ou menos globais 

e uma diversidade, um acrescentar de dimensões diferenciadoras e locais. (E1) 

Enquanto uma escola trata esse efeito como um desafio, outra considera um pequeno risco: 
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Acho que esse é talvez o desafio hoje, porque a normalização é uma das implicações 

das acreditações, principalmente das acreditações, e eventualmente da participação 

em algum ranking. Há uma certa normalização porque os rankings dizem: tem que ter 

uma porcentagem de mulher, tem que ter porcentagem de não sei o que… Vão todos 

caminhar nesse sentido. Vamos ter essa configuração. (E2) 

Pode haver um pequeno risco neste sentido. O mundo de hoje traz-nos muita 

padronização, ou seja, as acreditações e os rankings (neste caso, até mais as 

acreditações) (…) criam princípios, critérios, em que a maior parte das escolas têm 

que cumprir e que faz com que haja uma homogeneização das escolas e, portanto, 

uma espécie de padronização do serviço que é fornecido. (E3) 

Além disso, as escolas aceitam esse efeito homogeneizador como promoção de Portugal 

como um destino bom ensino superior para gestão: 

Há aqui um efeito cluster. Quanto mais escolas estiverem bem posicionadas, melhor 

nos posiciona como destino de formação de qualidade. (…) beneficia-nos a todos. O 

que é um muito interessante a ligação e condução com o país, ou seja, Portugal é um 

destino para formação superior de qualidade. É um destino europeu, seguro, todas 

essas variáveis, mas o ensino é de qualidade. Estarem todas mais ou menos 

equiparadas, se for lá para cima, acho bom. (E5)  

Agora, uma base comum que seja de altíssima qualidade, que seja igual de todo lado, 

não me incomoda. Que depois em cima disso haja canais de especialização e de 

aprofundamento, acho que é uma estratégia de diferenciação que temos que seguir. 

(E1) 

Na hora de conceituar uma “boa escola de negócios”, as escolas destacam os valores que 

para elas são importantes, como a função social da educação: 

É preciso ser plural no ensino, nas visões, (…) overmind. (…) o que queremos é que 

as pessoas aprendam a pensar e que fazendo isso tenham um foco que seja cuidar 

deles e da comunidade em geral. (E2) 

É uma escola que tem impacto com empregadores, tem impacto nas políticas 

públicas, quer dizer, são escolas que que são ouvidas por quem vai tomar decisão 

acerca de políticas públicas (…). Isso para nós é importante: o impacto social. (E4) 

E, ressaltam os rankings para apoiar suas definições: 
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Eu vou dizer um conjunto de coisas e depois vai ver que estão nos rankings, mas não 

estou a dizer isso porque estão nos rankings – estou a dizer isso porque é onde tem a 

qualidade refletida. (E1) 

[As boas escolas] não necessariamente [têm que estar nos rankings], mas em geral 

estão. (E4) 

Um breve resumo das considerações a respeito do efeito isomórfico dos rankings é 

encontrado na Tabela 3: 

Tabela 3. Consideração acerca do isomorfismo  

Consideração acerca do isomorfismo  

Escola Perceção 

Colocação da Escola no  

Financial Times - 

European Business School Rankings 2018 
Não percebe homogeneização 

Percebe  

homogeneização 

Listadas até 30ª colocação 
1 0 

0 1 

Listadas entre 31º-95º  0 2 

Não foram listadas 0 2 

Total 1 5 

4.1.10 Saída. 

Por fim, após considerações das 06 escolas sobre a obrigação de estarem presentes nos 

rankings para serem “vistas”, um dos entrevistados acredita que, depois da consolidação da 

sonhada reputação internacional, a formação de redes de antigos alunos que recrutarão 

graduados na escola tornará possível o abandono do uso dos rankings. Entretanto, somente 

a longo prazo: 

Daqui por dez anos (…) serão esses [antigos alunos em cargos de destaque] que virão 

recrutar directamente, porque reconhecem o valor (…) No futuro, acredito que seja 

possível as universidades e as escolas de gestão, em particular, terem prescindindo 

mais desses rankings. (E1) 

4.2 DISCUSSÃO DAS PROPOSIÇÕES. 

P1: Corresponder às exigências dos rankings internacionais é fulcral para o sucesso 

das escolas de negócio portuguesas 

Embora os entrevistados tenham respondido com convicção que se preocupam com os 

resultados dos rankings e executam medidas para progressão, alguns repetem, por vezes, que 

os resultados das listagens não são o objetivo final das escolas, mas sim a consequência do 
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percurso trilhado ao longo da história da organização. Entretanto, as escolas já classificadas 

não cogitam sair dos rankings e aquelas ainda não classificadas têm a certeza que querem 

entrar para nivelarem-se aos concorrentes, afinal, poucos são aqueles que renunciam à 

importância dessas listagens (Wedlin, 2011). É possível perceber que esse discurso dos 

entrevistados reflete uma naturalização, assim como uma obrigatoriedade do uso das 

listagens dentro deste universo, apoiando os resultados em outros contextos do ensino 

superior (Locke, 2014).  

Adicionalmente, as escolas referem-se aos rankings como validadores de qualidade e até 

mesmo meio de proteção dos estudantes em suas escolhas educacionais, mesmo que não 

acreditem que as listagens como indicadores da qualidade ou medidas perfeitas. Essa 

perspetiva condiz com os resultados obtidos por Athavale et al. (2017), que identificou que 

os reitores da B-Schools, mesmo sem acreditar na validade da metodologia dos rankings, 

articulam medidas para progressão nas listagens. Além disso, essas afirmações fazem crer que 

as escolas, embora já possuam todas mais de 30 anos de existência, estão preocupadas em 

afirmar constantemente sua legitimidade perante seu público através dos rankings e, 

consequentemente, seu pertencimento ao campo organizacional (Wedlin, 2007) – afinal, a 

legitimidade é um recurso virtual capaz de garantir a sobrevivência a longo prazo das escolas 

de negócios (Bastedo & Bowman, 2011; H. Thomas & Wilson, 2011). 

Entretanto, o principal motivo para participar das listagens relatado por todos os 

entrevistados (06) foi a possibilidade de ampliar sua visibilidade internacional para 

“captação” de potenciais estudantes internacionais e colocação de graduados em empresas 

multinacionais. Isso corrobora com a afirmação de L. Thomas et al. (2014, p. 312) de que as 

listagens são “fundamentais para o sucesso das B-Schools” por possibilitar a “captação de 

alunos”, ao mesmo tempo que é confirmado pelas respostas ao questionário deste estudo. 

Essa pesquisa revelou que 88,4% dos estudantes estrangeiros de pós-graduação 

(especialização, MBA e mestrado) das B-Schools portuguesas consideraram as informações 

dispostas em rankings como fator de escolha de sua escola.  

Cuidadosamente, as B-Schools escolhem com quais rankings trabalhar para que lhes 

apresentem benefícios, embora destaquem o Financial Times como o mais importante deles. 

O Eduniversal foi citado por 04 escolas como opção, revelando-se importante para as B-

Schools portuguesas, embora não seja muito destacado pela literatura. Nesse ranking, os 

programas são pontuados e depois categorizados por estrelas, enquanto as escolas são 
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classificadas pelos pares que lhes atribuem “palmas” e analisam o nível de influência 

internacional de 1000 escolas de negócios em todos os continentes (Eduniversal, 2018a, 

2018b). Um entrevistado define o Eduniversal como detentor de listagens mais “fáceis” e 

“técnicas” do que as fileiras do FT, o que garante uma opção à visibilidade internacional da 

escola. Consoante à literatura, a participação em múltiplos rankings contribui para a 

diminuição de efeitos negativos de possíveis quedas de colocação quando posicionadas em 

apenas um ranking (Espeland & Sauder, 2007; Wedlin, 2011). Além disso, em virtude de sua 

visibilidade internacional, rankings são vistos como uma oportunidade para desbravar 

mercados emergentes, como o Brasil, que recebe muita influência norte-americana, segundo 

um entrevistado. 

Além disso, esse comportamento das B-Schools permite-lhes estender sua reputação local 

para além das fronteiras nacionais, assim como as prestigiadas escolas francesas do estudo 

de Kodeih et al. (2019). Esse recurso inobservável foi definido como uma questão de 

“sobrevivência” por uma escola. Somado a isso, para as B-Schools portuguesas, o país ainda 

não tem o reconhecimento internacional da qualidade do ensino superior como deveria e, 

por isso, o apoio dos rankings é essencial para sua divulgação. Esses resultados confluem para 

o pensamento de Wedlin (2011) ao afirmar que as escolas necessitam investir em mais do 

que acreditações para construir sua reputação internacional.  

As B-Schools portuguesas parecem, então, tirar o melhor proveito das listagens para sua 

reputação ao escolherem como divulgar as informações disponibilizadas nos rankings 

(Athavale et al., 2017; Locke, 2014; Luca & Smith, 2015). As escolas mais bem classificadas, 

destacam a sua colocação nas fileiras com o uso da palavra “top” e ressaltam-na como uma 

vantagem exclusiva no cenário nacional e inclusão entre instituições de classe mundial 

(Locke, 2014; Wedlin, 2007, 2011). Embora 05 das 06 escolas destaquem a importância de 

“estar” nos rankings frente à sua colocação, a customização das listagens é lembrada por uma 

escola como improdutiva para afirmar a reputação da escola, tendo em vista que, com isso, 

todas as B-Schools podem estar no topo. Locke (2014) justifica essa lembrança como um 

incômodo por alterar a hierarquia reputacional fixa e esperada pelas instituições. 

Adicionalmente, as escolas percebem que as participações nos rankings afetam a formação de 

parcerias académicas. Pelo menos 04 escolas relataram que os potenciais parceiros cobram 

sua participação em rankings e, ao mesmo tempo, elas próprias utilizam as classificações como 

critério para futuras alianças. Essas aprovação pelos pares reforça a legitimidade das escolas 
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(Wilson & McKiernan, 2011), amplia sua reputação (Bradford et al., 2017) e, segundo a teoria 

do feedback de desempenho, permite-lhes a presença em um grupo de referência (Lounsbury 

& Beckman, 2015) 

Por outro lado, os empregadores foram vistos como influenciados indiretamente pela 

presença das escolas em rankings, em virtude da projeção da escola na imprensa nacional e 

internacional. Antigos alunos foram lembrados como orgulhosos dos resultados por 

validarem o ensino obtido na escola e futuros empregadores. Esses resultados indicam que, 

para as escolas de negócios portuguesas, as principais pressões para participação nos rankings 

vêm de outras escolas que poderão se converter em parceiras em algum programa, de modo 

a sugerir conclusões diferentes de Athavale et al. (2017), que acreditam que os ex-alunos são 

os stakeholders que mais cobram as escolas por resultados.  

Dessa forma, por estarem em um cenário muito competitivo (Zhao & Ferran, 2016), 

individualmente, essas escolas trabalham insistentemente para se tornarem mais visíveis, 

terem legitimidade reconhecida e uma reputação consolidada, fatores intangíveis que 

proporcionam recrutar mais e melhores alunos e realizar parcerias. Coletivamente, é uma 

oportunidade de divulgar a qualidade do ensino superior português, ainda carente de 

expressividade internacional ao nível do ensino sobre gestão dos anglo-saxões e franceses 

referidos frequentemente na literatura e lembrados pelos entrevistados. Essas B-Schools 

vêem, portanto, os rankings internacionais como uma vitrine para o seu sucesso e para o 

ensino superior do país. Além disso, essas medidas constituem parte da internacionalização 

dessas escolas e uma oportunidade de prover recursos virtuais, como legitimidade e 

reputação, e materiais, como mais alunos pagantes de propinas. Corresponder às exigências 

dos rankings é, portanto, fulcral para as escolas de negócios portuguesas, não como objetivo 

de alcançar um desempenho superior, mas sim como fonte de recursos, tal qual sugere a 

teoria institucional (Dimaggio & Powell, 1983; L. Thomas et al., 2014). Por fim, a saída dos 

rankings apenas é vislumbrada quando eles deixarem de ser fonte de obtenção desses recursos.  

P2: Rankings internacionais moldam as escolhas estratégicas de escolas de negócio 

portuguesas 

O discurso cauteloso dos representantes de algumas B-Schools portuguesas entrevistadas 

demonstrou resistência para revelar a associação de suas ações às listagens, tendo em vista à 

imagem negativa atribuída ao “jogo dos rankings”(Athavale et al., 2017; Espeland & Sauder, 

2007).  
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Ao contrário disso, todos os representantes foram enfáticos a respeito das modificações 

efetuadas para responder aos critérios das acreditações, visto que que as agências 

acreditadoras disponibilizam feedback para melhoria, ou seja, estimulam buscas corretivas e o 

autoaperfeiçoamento apresentados pela teoria do feedback do desempenho (Lin, 2014). Essas 

melhorias promovidas durante o processo de submissão às acreditações foram relatadas 

como essenciais para a entrada nos rankings, tendo em vista que as acreditações constituem 

um requisito para estar habilitado a integrar as listagens (Wilson & McKiernan, 2011). 

Todavia, embora as ações se confundam, os tipos de avaliação complementam-se.  

Ao passo que as B-Schools estão convictas que não devem permitir que os rankings afetem 

sua razão de existir ou identidade, os entrevistados claramente afirmam que realizam 

estratégias voltadas para os rankings, de modo a melhorar seus serviços e sua reputação. Uma 

escola expressa que os rankings são resultados de suas escolhas estratégicas ao longo de sua 

história, mas, em sequência, ressalta que faz parte da definição de suas estratégias a análise 

das listagens. Esse pensamento é percebido no discurso também de outras escolas.  

Ao longo dos relatos surgem questionamentos e críticas à metodologia dos rankings. As 

medidas salariais são lembradas por 02 escolas como difíceis imposições para participação 

das B-Schools portuguesa nos rankings, tendo em vista os salários baixos em Portugal 

comparado ao praticado em outros países. Uma escola complementou que outras variáveis 

devem ser consideradas para possibilitar a entrada de escolas com vocação para o 

empreendedorismo social, tendo em vista uma geração de graduados que não se importa 

com salário, mas sim em fazer a diferença em seu meio social. Isso sugere que escolas sentem 

necessidade de representatividade de suas propostas de valor nos rankings, ao mesmo tempo 

que revela a dificuldade de sua entrada sem a adoção de estratégias específicas para os 

rankings. Assim, embora, para as escolas, a metodologia necessite de correções para a 

realidade local, simultaneamente, há um conformismo com os critérios utilizados pelas 

listagens, de modo a sugerir que as B-School portuguesas respondem aos rankings 

internacionais da área com aquiescência (Oliver, 1991). 

Entretanto, mudanças inclusivas em sua metodologia têm sido adotadas pelos rankings 

embora ainda com pequeno peso frente a medidas salariais (Miotto et al., 2019), como a 

exigência por diversidade de gênero no corpo docente e discente. Práticas observadas como 

importantes pelas escolas pesquisadas. Apesar disso, enquanto uma afirma que não é por este 

motivo que a escola tem se tornado mais diversificada internacionalmente ou equitativa em 
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termos de gênero, outra escola revela que os rankings cobram os números da diversidade, de 

modo que as B-Schools passam a adotar essas medidas para atender aos rankings e, 

consequentemente, estas preocupações já não constituem diferencial entre as escolas. 

Além da diversidade, o principal serviço das B-Schools, os seus programas de ensino, sofrem 

alterações para encaixe nos números dos rankings. Embora as escolas insistam em afirmar 

que não fazem programas à medida dos rankings, elas afirmam simultaneamente que propõem 

programas aos rankings que estejam preparados e internacionalizados o suficiente para 

concorrerem nas listagens. Além disso, 01 escola relatou a possibilidade de fusão com outra 

unidade académica a fim de apresentar cursos adequados aos rankings e, consequente, 

progressão nas listagens, dado o aumento de todos os números. 

Diferentes estratégias de avaliação de desempenho do alto escalão são vistas entre as escolas, 

01 escola confirmou usar a movimentação nas classificações como indicador de desempenho 

dos seus dirigentes máximos, enquanto a maioria afirmou que, apesar de haver avaliação de 

desempenho, não estão relacionadas às colocações nas listagens. Por outro lado, o 

desempenho de outras escolas nas listagens é confirmado pela maioria das escolas como 

fonte de informação para escolher suas alianças académicas, conforme estudo de Locke 

(2014). O recrutamento de alunos internacionais é ampliado e as exigências de qualificação 

também, afinal, o sucesso dos estudantes garante o sucesso nas listagens, o que também foi 

sugerido por Athavale et al. (2017).  

As escolas também foram questionadas a respeito de como gerenciavam o inquérito de 

satisfação disponibilizado aos alunos pelos rankings. Apenas 01 confirmou que realiza um 

trabalho de promoção dos rankings junto aos alunos à entrada e à saída dos cursos em forma 

de lembrete sobre como todos serão beneficiados com uma boa colocação nos rankings. Essa 

escola demonstrou descontentamento por não poder fazer mais a respeito. Seu objetivo era 

combater que alunos insatisfeitos sejam mais numerosos em suas respostas, de modo a não 

afetar negativamente sua reputação (Locke, 2014; Wilkins & Huisman, 2015). As outras 

escolas questionadas negaram ações voltadas para este fim, com intuito de respeitar as 

normas impostas como condição para participação nas listagens. 

Dessa forma, ao longo das entrevistas, principalmente das B-Schools que se encontram no 

meio das listagens, estratégias para pertencimento aos rankings foram levantadas. Facto é que, 

muitas vezes, essas ações se confundem com outras necessidades. Escolas que ainda desejam 

cruzar a linha de chegada também revelam escolhas que devem ser feitas para concretizar 
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sua participação – inclusivamente, aderir ao “jogo dos rankings” -, não consistindo apenas em 

uma consequência do seu percurso. As IES mais bem colocadas, no entanto, são aquelas que 

mais insistem em expressar os rankings como “consequências” de suas bem-sucedidas 

experiências, um discurso que é considerado ingênuo na literatura (Locke, 2014). A partir das 

diferenças apresentadas nos relatos, pode-se concluir que os rankings internacionais têm 

potencial para moldar as escolhas estratégicas das escolas, entretanto, não de maneira cega, 

conforme apontou Oliver (1991). 

P3: As escolas de negócio portuguesas passam por um processo de isomorfismo 

motivado pelos rankings  

No total, 5 escolas percebem um risco de ficarem igualadas às suas concorrentes, em virtude 

de seus processos e serviços ofertados estarem de acordo com o que é exigido por 

organismos externos. 03 escolas fizeram menção aos rankings na definição de uma boa escola 

de negócios, 01 utiliza as listagens para a escolha de escolas-modelo. Isso conflui para as 

inferências de Wedlin (2007) de que os rankings determinam um modelo de escolas de 

negócios. Entretanto, as B-Schools portuguesas definem que o efeito provocado pelos 

rankings em relação a um possível isomorfismo é mais leve que o potencial isomórfico das 

acreditações.  

Certo é que se tratam de duas formas de isomorfismo diferenciadas. O possível achatamento 

promovido pelos rankings é chamado isomorfismo mimético, no qual há cópia de práticas 

das organizações líderes no campo (Dimaggio & Powell, 1983; Engwall, 2007; Lieberman & 

Asaba, 2006; Noorda, 2011; Rindova et al., 2018; Wedlin, 2007). Pelo menos, uma escola 

alega estar no contrafluxo desse isomorfismo ao afirmar o desejo de parar de imitar modelos 

de gestão estrangeiros cultuados durante longo tempo para sustentar seu crescimento. E 

afirma assumir sua identidade portuguesa como diferencial para internacionalização.  

Por outro lado, as escolas de negócios portuguesas tendem a achar que ficam parecidas por 

força das exigências das agências acreditadoras com a normalização de ações, conhecido 

como isomorfismo coercitivo (Dimaggio & Powell, 1983; Teixeira & Maccari, 2018). Trata-

se de uma “paridade” dentro de um clube de elite (L. Thomas et al., 2014, p. 312; Wilson & 

McKiernan, 2011), ao mesmo tempo que as distingue de escolas que não estão categorizadas 

(Alexy & George, 2013). Por isso, uma “base comum” não desagrada a todos os 

entrevistados, que acreditam que essa similaridade reforça a qualidade das escolas, ao mesmo 
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tempo que, esse agrupamento nas listagens internacionais é benéfico para a perceção da 

qualidade do ensino sobre gestão de Portugal no exterior.  

Dessa forma, para a maioria das escolas de negócios portuguesas entrevistadas, são as 

acreditações que as forçam a replicar práticas comuns entre as escolas de modo mais 

intensivo. Entretanto, elas não descartam o potencial isomórfico das listagens comparativas, 

percebido também na necessidade de “estar” nos rankings, na sua naturalização e 

institucionalização. Entretanto, essa conformidade não é vista como negativa pela escolas, 

apesar de constituir um desafio à diferenciação da concorrência.  

4.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA DA ABORDAGEM AOS ESTUDANTES. 

Para a análise estatística dos dados, foi utilizado o software IBM SPSS Statistics versão 24 

para Windows como recurso facilitador para realização de estatísticas descritiva (cálculo de 

frequências absolutas e relativas, modas, médias e desvios-padrão) e inferencial (Hill & Hill, 

2012). Foram considerados os dados de 325 casos válidos, ou seja, estudantes de pós-

graduação (especialização pós-licenciatura, MBA e mestrado) das escolas de negócios 

portuguesas entrevistadas para a pesquisa. 

O nível de significância para rejeição de hipótese nula foi fixado em α ≤ 0,05. Utilizou-se o 

coeficiente Alfa de Cronbach para estimar a fiabilidade interna do questionário (Hill & Hill, 

2012). Foi aplicado o teste t de student para uma amostra e o teste t de student para duas amostras 

independentes (estudantes nacionais e internacionais) para identificar diferenças entre médias 

em escalas do tipo Likert nos grupos referidos. 

Para aplicação dos testes paramétricos, foi assumida uma distribuição normal dos dados, 

tendo em vista as amostras terem dimensão superior a 30 indivíduos. Um pressuposto 

autorizado pelo Teorema do Limite Central. Adicionalmente, técnicas paramétricas são 

aceitas na literatura para análise de variáveis com escalas de avaliação (Hill & Hill, 2012).  

Por fim, através do teste de Levene, foi assumida a homogeneidade de variâncias, conforme 

poderá ser verificado no Anexo H. 

4.3.1 Caracterização da amostra de estudantes. 

Dentre os participantes do estudo, 198 (60,9%) identificam-se com o género masculino, 126 

(38,8%) com o género feminino e 1 (0,3%) com outro género. Embora o ensino superior 

português conte com uma taxa de inscritos de sexo feminino superior aos 50% (Direção-
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Geral de Estatísticas da Educação e Ciência [DGEEC], 2018) e da crescente importância 

dada à diversidade pelas escolas europeias (Miotto et al., 2019), essa amostra não reproduziu 

estes números. 

Indivíduos de diferentes faixas etárias compõem a amostra, tendo sido maioria aqueles entre 

23 e 38 anos. Esse grupo respondeu a 215 questionários (66,2%), seguido pelo grupo 

composto por menores de 22 anos (82; 25,2%). Os grupos com faixas etárias mais avançadas 

contaram com menor número de respondentes: 27 pessoas (8,3%) apresentavam entre 39 e 

54 anos e apenas 1 (0,30%) tinha acima de 55 anos. A maioria dos respondentes, portanto, 

encaixa-se no perfil da geração Y ou Millennials, um grupo com potencial transformador que 

busca, sobretudo, “transparência, customização e desenvolvimento pessoal” (Guillotin & 

Mangematin, 2018, p. 486). 

No que concerne ao programa cursado nas B-Schools supracitadas, este estudo considerou 

apenas questionários respondidos por estudantes de pós-graduação do tipo MBA, mestrado 

ou especialização, conforme explanado anteriormente. Dentre os participantes do estudo, 66 

(20,3%) cursavam MBA, 242 (74,5%) estavam inscritos em programa de mestrado e 17 

(5,2%) em programas de especialização. 

Entre os 325 questionários válidos, 230 (70,8%) foram respondidos por estudantes nacionais, 

ou seja, portugueses, enquanto 95 (29,2%) foram respondidos por estudantes estrangeiros 

oriundos de 24 países. Os grupos de não-nacionais com maior representatividade eram de 

brasileiros (23; 7,1%), italianos (21; 6,5%), alemães (20; 6,2%) e angolanos (5; 1,5%). Outras 

nacionalidades tiveram entre 1 e 3 questionários respondidos. A Figura 1 apresenta o país de 

origem dos estudantes inquiridos. 

 

Figura 1. Origem dos estudantes por país 



 

67 
 

Quanto ao interesse nos rankings como fonte de informação e fator de escolha das B-Schools, 

os estudantes internacionais demonstram maior interesse nas listagens. Embora com um 

percentual mais modesto, a maioria de estudantes nacionais também afirmou ter consultado 

os rankings para escolha de sua B-School. Dessa forma, dentre os estudantes nacionais, 134 

(58,3%) consultaram os rankings para escolher a B-School na qual cursam o programa de pós-

graduação, enquanto 96 estudantes (41,7%) não pesquisaram nos rankings. O percentual 

expressivo de estudantes internacionais que realizou a consulta sobre a situação da escola nas 

listagens foi de 88,4% (84), enquanto apenas 11,6% (11) não consultaram. Dentre os grupos 

de estudantes estrangeiros mais numerosos, os números se aproximam: 19 brasileiros 

(82,6%), 18 alemães (90%) e 18 (85,7%) italianos realizaram a consulta, assim como todos os 

angolanos pesquisaram nos rankings (5; 100%).  

Quando considerado os programas em estudo, consultaram os rankings para apoiar sua 

escolha pelas B-Schools portuguesas: 65,2% (43) dos estudantes de MBA, 67,4% (163) 

estudantes de mestrado e 70,6% (12) estudantes de especialização. 

De maneira geral, 218 (67,1%) estudantes de diversas nacionalidades e programas 

consultaram os rankings para escolher suas B-Schools, enquanto 107 (32,9%) não os 

consideraram.  

Os estudantes que afirmaram consultar os rankings como fonte de informação para sua 

tomada de decisão foram inquiridos sobre quais rankings consultaram, podendo assinalar mais 

de uma referência. 04 estudantes afirmaram “não lembrar” ou ter consultado a “internet” 

como fonte, por isso, foram considerados como casos omissos ou missing data. Entre as 214 

respostas válidas, 133 eram estudantes nacionais e 81 internacionais.  

O ranking mais popular foi o Financial Times (189; 88,3%), seguido pelo Eduniversal Business 

Schools Ranking (48; 22,4%), QS Business Masters Rankings (48; 22,4%) e The Economist (45; 

21,0%). 13 pessoas (6,1%) fizeram referência ao Bloomberg BusinessWeek, embora as B-Schools 

portuguesas ainda não constem nas listagens dessa publicação, ao passo que apenas uma 

escola consta no The Economist desde 2017 (Bloomberg Businessweek, 2018; The Economist, 

2019a). Outros rankings não foram mencionados, conforme Figura 2. 
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Figura 2. Rankings consultados pelos estudantes para escolha das B-Schools 

Entre os alunos nacionais, a predileção é pelos rankings do FT (119; 89,5%), seguido pelo 

Eduniversal (29; 21,8%). Logo a seguir, estão as listagens do The Economist (25; 18,8%) e QS 

(15; 11,3%). A Bloomberg BusinessWeek (5; 3,8%) foi a última opção para os estudantes 

nacionais, embora tenha sido a primeira a empreender rankings voltados para escolas de 

negócios (Espeland & Sauder, 2007; Zell, 2005).   

Entre os estudantes estrangeiros, a ordem de predileção é alterada entre os rankings 

Eduniversal e QS, entretanto o Financial Times se mantém como favorito confirmando a 

influência relatada na literatura (Antunes & Thomas, 2007; Miotto et al., 2019): FT (70, 

86,6%); QS (33; 40,7%); The Economist (20; 24,7%); Eduniversal (19; 23,5%) e Bloomberg (8; 

9,9%). 

A composição total da caracterização da amostra está disponível no Anexo F. 

4.3.2 Análise descritiva. 

Inicialmente, foi realizada a análise estatística descritiva das variáveis, caracterizando-as 

através das medidas estatísticas moda, média e desvio-padrão dos dados obtidos.  

A moda revela a atitude mais frequente perante a variável no conjunto de dados (Twycross 

& Shields, 2004). Os valores de concordância mais elevados (7 – Concordo Totalmente) 

foram mais frequentemente assinalados nas variáveis que expressam sentimentos de orgulho 

diante da participação e progressão das escolas nos rankings, assim como preocupação diante 

de uma possível exclusão das listagens. Por conseguinte, o item “Acredito que, se a B-school 

for excluída de rankings internacionais, deve efetuar mudanças para ser incluída” apresenta-

se fortemente associado à atitude “concordo totalmente”.  Possíveis mudanças efetuadas 

pelas B-School que tenham relação direta com as dimensões adotadas pelas rankings também 

apresentaram alto nível de concordância por parte dos estudantes como potencial para afetar 
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seu desempenho académico e/ou profissional, tendo sido mais repetido como opção em 

“mudanças relacionadas à tecnologia da informação” e “alterações de critérios de ensino”.  

O item com maior nível de discordância (1- Discordo Totalmente) refere-se à influência da 

B-School na resposta dada pelos estudantes quando inquiridos por rankings:  “Senti-me 

influenciado (a) pela escola de negócios para fornecer respostas positivas aos rankings”. O 

Anexo G expõe os valores para cada variável do inquérito. 

Quanto aos itens relacionados com a sensibilidade dos estudantes de pós-graduação ao 

desempenho das escolas nos rankings (Anexo G), a consistência interna do conjunto de 

variáveis, estimada através do coeficiente de confiabilidade interna Alfa de Cronbach, foi de 

0,884 (boa). Segundo Hill e Hill (2012, p. 149), uma fiabilidade boa encontra-se entre 0,8 e 

0,9. Nesse conjunto de questões, a variável com a qual os estudantes mais concordaram foi 

“A B-school estar incluída em rankings internacionais orgulha-me” (5,69) enquanto a que 

originou mais discordâncias foi “Uma queda na posição da B-school em rankings 

internacionais faz-me desejar estudar em outra escola melhor classificada” (3,90).  

Os itens que relacionam as possíveis mudanças efetuadas pelas B-Schools ao desempenho 

académico e profissional do estudantes (Anexo G) em conjunto também apresentaram boa 

fiabilidade interna (Alfa de Cronbach = 0,898). A variável com a qual os estudantes 

apresentaram maior concordância foi “Alteração de critérios de ensino (p. ex: programa do 

curso; inclusão de professores com doutoramento)”, com média 5,80.  

4.3.3 Teste de hipóteses. 

Conforme referido em secções anteriores, as hipóteses em teste, embora enunciem 

“estudantes de pós-graduação”, referem-se a estudantes de cursos de especialização pós-

licenciatura, MBA e mestrado. A nomenclatura utilizada visa apenas à simplificação do 

enunciado da hipótese. Estudantes de outros ciclos de estudo não foram considerados nesta 

pesquisa.  

H1 - Os estudantes de pós-graduação sentem-se incentivados pelas escolas de 

negócios a responder positivamente aos rankings 

Essa hipótese está associada à pergunta em estudo “Que ações estratégicas as escolas de 

negócio aplicam para influenciar suas posições nos rankings?”, tendo em vista o seu potencial 

estratégico. Com ela foi possível triangular a visão das escolas e a perceção dos alunos.  
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Na aplicação do teste t de student para uma amostra, considerou-se: 

H0 : μ = 4  
Ha : μ < 4  

A média das respostas à questão “Senti-me influenciado pela escola a responder 

positivamente aos rankings” foi de 3,46, que é significativamente abaixo do ponto médio da 

escala (4), t(113) = -2.754, p = 0,007. Infere-se, portanto, que os estudantes discordam da 

afirmação (Tabela 4). Dessa forma, rejeita-se H0, de modo que a Hipótese 1 não foi 

suportada. Entretanto, essa negativa conflui para o depoimento das escolas de negócios 

entrevistadas, ao afirmarem que respeitam estritamente as regras estabelecidas pelos rankings.  

Tabela 4. Influência das B-Schools 

Influência das B-Schools 

Variável Média DP t p 

Senti-me influenciado pela escola 3,46 2,075 -2,754** 0,007 

Nota. *valores significativos p ≤ 0,05; **valores muito significativos p ≤ 0,01; ***valores altamente 

significativos p ≤ 0,001. 

 

H2 - Os estudantes de pós-graduação são sensíveis ao desempenho das B-Schools 

portuguesas sinalizado pelos rankings internacionais 

Essa hipótese visa contribuir para responder à pergunta “Os rankings influenciam como os 

estudantes percecionam as escolas de negócios portuguesas?”.  

Na aplicação do teste t de student para uma amostra, considerou-se: 

H0 : μ = 4, estudantes não são sensíveis  
Ha : μ > 4, estudantes são sensíveis  

A média das respostas às questões relacionadas com a sensibilidade ao desempenho das B-

Schools portuguesas nos rankings internacionais por parte dos estudantes são todas 

significativamente acima do ponto médio da escala (p ≤  0,001), excepto as respostas à variável 

“Uma queda na posição da B-school em rankings internacionais faz-me desejar estudar em 

outra escola melhor classificada” (p = 0,340). Em razão deste item, a hipótese enunciada é 

parcialmente suportada. A Tabela 5 apresenta os resultados do teste realizado. 
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Tabela 5. Sensibilidade dos estudantes ao desempenho das escolas nos rankings 

Sensibilidade dos estudantes ao desempenho das escolas nos rankings 

Variável Média DP t p 

Acredito que os rankings são justos com a avaliação da B-

school  
4,48 1,50 5,724*** 0,000 

A B-school estar incluída em rankings internacionais 

orgulha-me  
5,69 1,48 20,549*** 0,000 

A exclusão da B-school de rankings internacionais 

preocupa-me  
4,86 1,86 8,329*** 0,000 

A ascendência na posição da B-school em rankings 

internacionais deixa-me orgulhoso (a) 
5,64 1,51 19,578*** 0,000 

Uma queda na posição da B-school em rankings 

internacionais faz-me desejar estudar em outra escola 

melhor classificada  

3,90 1,79 -0,956 0,340 

Acredito que, se a B-school foi incluída em rankings 

internacionais, houve melhorias na escola. 
5,05 1,50 12,574*** 0,000 

Acredito que, se a B-school for excluída de rankings 

internacionais, deve efetuar mudanças para ser incluída  
5,36 1,51 16,136*** 0,000 

A progressão nos rankings internacionais significa que a 

B-school me prepara melhor para o cenário internacional  
5,01 1,64 11,034*** 0,000 

Nota. *valores significativos p ≤ 0,05; **valores muito significativos p ≤ 0,01; ***valores altamente 

significativos p ≤ 0,001. 

Interessante é observar que afirmações relacionadas à inclusão nas fileiras, bem como sua 

ascensão, são confirmadas como capazes de incutir um sentimento de orgulho nos 

estudantes, assim como propôs Athavale et al. (2017). Entretanto, uma possível queda na 

posição não revela grande deceção dos alunos a ponto de eles desejarem estudar em escolas 

melhores classificadas. Esse comportamento dos alunos está de acordo com o relato das 

escolas quando afirmam que eles não são os stakeholders que mais as pressionam por um bom 

desempenho nos rankings.   

H3 - Os estudantes de pós-graduação nacionais e internacionais são igualmente 

sensíveis ao desempenho das B-Schools nos rankings internacionais 

Na aplicação do teste t de student para uma amostras independentes (estudantes nacionais e 

estudantes internacionais), considerou-se: 

H0: diferença = 0 

Ha: diferença ≠ 0 

230 indivíduos compuseram a amostra nacional e 95 fazem parte da amostra de estudantes 

internacionais. A variável “Uma queda na posição da B-school em rankings internacionais 

faz-me desejar estudar em outra escola melhor classificada” apresentou diferenças 

estatisticamente significativas entre as amostras independentes. Os estudantes estrangeiros 

concordam significativamente mais com a afirmação do que os estudantes portugueses, 
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t(323) = -2.604, p = 0,010. Em virtude de rejeição desta variável, a hipótese é parcialmente 

suportada. Os resultados do teste t para esta hipótese estão evidenciados na Tabela 6. 

Tabela 6. Sensibilidade dos estudantes ao desempenho das escolas nos rankings por nacionalidade 

Sensibilidade dos estudantes ao desempenho das escolas nos rankings por nacionalidade 

Variáveis 
Nacionais Internacionais Teste Sig 

M DP M DP t p 

Acredito que os rankings são justos com a 

avaliação da B-school  
4,5 1,5 4,4 1,6 0,349 0,727 

A B-school estar incluída em rankings 

internacionais orgulha-me  
5,8 1,4 5,5 1,6 1,524 0,129 

A exclusão da B-school de rankings internacionais 

preocupa-me  
4,8 1,9 5,0 1,9 -0,598 0,550 

A ascendência na posição da B-school em rankings 

internacionais deixa-me orgulhoso (a) 
5,7 1,5 5,5 1,6 1,277 0,202 

Uma queda na posição da B-school em rankings 

internacionais faz-me desejar estudar em outra 

escola melhor classificada  

3,7 1,8 4,3 1,8 -2,604* 0,010 

Acredito que, se a B-school foi incluída em 

rankings internacionais, houve melhorias na escola. 
5,1 1,5 5,0 1,5 0,460 0,646 

Acredito que, se a B-school for excluída de 

rankings internacionais, deve efetuar mudanças 

para ser incluída  

5,3 1,5 5,4 1,6 -0,329 0,743 

A progressão nos rankings internacionais significa 

que a B-school me prepara melhor para o cenário 

internacional  

5,0 1,7 5,1 1,5 -0,896 0,371 

Nota. *valores significativos p ≤ 0,05; **valores muito significativos p ≤ 0,01; ***valores altamente 

significativos p ≤ 0,001. 

As opiniões diante das atitudes expostas nas variáveis não apresentou grandes diferenças, 

entretanto, para os alunos internacionais, uma queda da colocação das escolas nos rankings 

parece importar mais do que para os alunos nacionais. Isso pode ser justificado pelas opiniões 

das escolas de negócios entrevistadas que afirmam que, no contexto nacional, os alunos já 

são conhecedores da qualidade e reputação das B-Schools existentes, enquanto, 

internacionalmente, elas necessitam de esforço para projetar sua reputação.  

Dessa forma, embora a hipótese seja parcialmente suportada, em relação às variáveis em 

análise, a sensibilidade dos estudantes ao desempenho das B-Schools apresentado nos 

rankings internacionais não varia excessivamente entre estudantes nacionais ou estrangeiros. 

Portanto, em geral, pode-se assumir que os estudantes dos dois grupos possuem sensibilidade 

equivalente em relação à perceção que têm do desempenho apresentado pelas escolas nos 

rankings. 

H4 - Os estudantes de pós-graduação são sensíveis às mudanças organizacionais das 

B-Schools nas dimensões valorizadas por rankings internacionais 

Na aplicação do teste t de student para uma amostra, considerou-se: 
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H0 : μ = 4, estudantes não são sensíveis  
Ha : μ > 4, estudantes são sensíveis  

A média das respostas às variáveis relacionadas com a possíveis mudanças organizacionais 

realizadas pelas B-Schools de acordo com critérios dos rankings internacionais são todas 

significativamente acima do ponto médio da escala (p ≤ 0,001), de modo a suportar a hipótese 

enunciada. É válido ressaltar que, para os estudantes inquiridos, as mudanças no ensino são 

aquelas com maior concordância a respeito do impacto sobre seu desempenho escolar ou 

profissional, de modo a diferir da literatura (Bloomberg Businessweek, 2018; Engwall, 2007) 

que enuncia que a aprendizagem é a dimensão que menos importa aos estudantes ao 

pesquisar sobre qual curso/escola escolher. O resultado do teste t para uma amostra está 

evidenciado na Tabela 7. 

Tabela 7. Sensibilidade às mudanças organizacionais 

 Sensibilidade às mudanças organizacionais 

Variáveis Média DP t p 

Mudanças na estrutura física (p.ex: remodelação das 

instalações; melhoria na infraestrutura; mudança de 

localização)  

4,98 1,58 11,206*** 0,000 

Mudanças em tecnologia da informação e comunicação 5,58 1,45 19,619*** 0,000 

Alteração de critérios para internacionalização  5,32 1,44 16,417*** 0,000 

Alteração de critérios para assistência profissional  5,56 1,45 19,343*** 0,000 

Alteração de critérios de ensino (p. ex: programa do curso; 

inclusão de professores com doutoramento)  
5,80 1,43 22,517*** 0,000 

Nota. *valores significativos p ≤ 0,05; **valores muito significativos p ≤ 0,01; ***valores altamente 

significativos p ≤ 0,001. 

H5 – As características sociodemográficas são preditores significativos da 

sensibilidade dos estudantes de pós-graduação ao desempenho das B-Schools 

portuguesas nos rankings internacionais 

H6 - As características sociodemográficas são preditores significativos da 

sensibilidade dos estudantes de pós-graduação às mudanças organizacionais das B-

Schools nas dimensões valorizadas por rankings internacionais 

Para testar as hipóteses 5 e 6, utilizou-se “regressão linear múltipla” (OLS). Como variáveis 

independentes (explicativas) foram consideradas as características sociodemográficas dos 

estudantes inquiridos (género, curso, escola frequentada, nacionalidade e faixa etária) e a 

questão “consultou de rankings?”, aqui tratadas como “variáveis dummy” (Hill & Hill, 2012, 

p. 240). Os resultados são exibidos na Tabela 8. 
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Tabela 8. Resultados dos Modelos de Regressão para as variáveis dependentes 

Resultados dos Modelos de Regressão para as variáveis dependentes sobre características 

sociodemográficas 

 
Modelo A 

Sensibilidade desempenho 

Modelo B 

Sensibilidade mudança 

Género 0,017 

(0,769) 

0,058 

(0,309) 

Escola A -0,030 

(0,770) 

-0,049 

(0,640) 

Escola B 0,009 

(0,938) 

-0,019 

(0,866) 

Escola C 0,021 

(0,796) 

-0,023 

(0,778) 

Escola D -0,117 

(0,293) 

-0,130 

(0,246) 

Escola E 0,056 

(0,463) 

0,059 

(0,441) 

Nacionalidade -0,021 

(0,745) 

-0,122 

(0,061) 

Faixa Etária -0,038 

(0,566) 

 -0,088 

(0,186) 

Consultou Rankings? 0,183** 

(0,003) 

0,126* 

(0,046) 

MBA -0,101 

(0,382) 

-0,130 

(0,261) 

Mestrado -0,223 

(0,059) 

-0,161 

(0,176) 

Coeficiente R2  0,061 0,047 

Coeficiente R2 ajustado 0,028 0,013 

Durbin-Watson 2,070 2,103 

Teste F 
1,859* 

(0,44) 

1,388 

(0,177) 

Amostra Total 325 325 

Graus de liberdade (df) regressão 11 11 

Notas: Entre parêntesis estão representadas as estimativas dos desvios-padrão dos estimadores do método 

dos mínimos quadrados ordinários (OLS), em que * e ** indicam uma significância estatística para as 

variáveis explicativas, respetivamente, de 5% (valores significativos) e 1% (muito significativos) 

Para análise de multicolinearidade dos modelos, foram considerados os valores de tolerância 

e da estatística VIF. Os graus de tolerância estão entre 0 e 1, enquanto as estatísticas VIF não 

se apresentam iguais ou superiores a 10 (Hill & Hill, 2012, p. 239). Portanto, compreende-se 

que não há grandes problemas de multicolinearidade (Anexo H).  

Para o modelo A que testa a hipótese 5, foi considerado como variável dependente o “índice 

de sensibilidade ao desempenho nos rankings internacionais”, calculado através da soma de 

08 componentes (Hill & Hill, 2012, p. 269): “Acredito que os rankings são justos com a 

avaliação da B-school”; “A B-school estar incluída em rankings internacionais orgulha-me”; 

“A exclusão da B-school de rankings internacionais preocupa-me”; “A ascendência na posição 

da B-school em rankings internacionais deixa-me orgulhoso (a)”; “Uma queda na posição da 

B-school em rankings internacionais faz-me desejar estudar em outra escola melhor 
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classificada”; “Acredito que, se a B-school foi incluída em rankings internacionais, houve 

melhorias na escola”; “Acredito que, se a B-school for excluída de rankings internacionais, 

deve efetuar mudanças para ser incluída” e “A progressão nos rankings internacionais significa 

que a B-school me prepara melhor para o cenário internacional”. Para constituir o “índice 

de sensibilidade ao desempenho nos rankings internacionais”, foi verificado se estas variáveis 

relacionavam-se a apenas um fator. Para isso, realizou-se uma análise fatorial. Foram 

encontrados pesos fatoriais relativamente grandes, comprovando a correlação (Tabela 9). O 

valor de KMO 0,887 indicou uma boa adequabilidade desta análise. 

Tabela 9. Pesos fatoriais por componente do índice 1 

Pesos fatoriais por componente do índice 1 

Matriz de componentea 

 Componente 

1 

Acredito que os rankings são justos 0,684 

B-school incluída orgulha-me 0,828 

B-school excluída preocupa-me 0,679 

Progressão orgulha-me 0,867 

Queda faz-me desejar estudar em outra B-School 0,556 

Se foi incluída, houve melhoria 0,804 

Se foi excluída, deve efetuar mudanças 0,811 

Progressão significa maior preparo internacional 0,770 

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 

a. 1 componente extraído. 

A análise resultou em um modelo estatisticamente significativo [F(11, 313) = 1,859; p = 

0,044; R2 = 0,061], ou seja, o modelo indica que as seis variáveis independentes explicam 

2,8% (R2 ajustado) da variância total do “índice de sensibilidade ao desempenho nos rankings 

internacionais”. Entretanto, apresenta-se como um baixo valor para este modelo, de modo 

a não suportar a hipótese em teste. 

Para o modelo B que testa a hipótese 6, Foi considerado como variável dependente o “índice 

de mudanças organizacionais”, calculado através da soma de 05 componentes (Hill & Hill, 

2012, p. 269): “Mudanças na estrutura física”; “Mudanças em tecnologia da informação e 

comunicação”; “Alteração de critérios para internacionalização”;  “Alteração de critérios para 

assistência profissional” e “Alteração de critérios de ensino”. Para constituir o índice referido, 

foi verificado a relação dessas variáveis a apenas um fator através de uma análise fatorial. 
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Foram encontrados pesos fatoriais relativamente grandes, comprovando a correlação (Tabela 

10). O valor de KMO 0,834 indicou uma boa adequabilidade desta análise. 

Tabela 10. Pesos fatoriais dos componentes do índice 2 

Pesos fatoriais dos componentes do índice 2 

Matriz de componentea 

 
Componente 

1 

Mudanças na estrutura 0,742 

Mudanças nas TIC 0,883 

Alterações critérios internacionalização 0,862 

Alterações critérios assistência profissional 0,885 

Alterações critérios ensino 0,852 

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 

a. 1 componente extraído. 

Entretanto, o modelo não é estatisticamente significativo [F(11, 313) = 1,388; p = 0,177; R2 

= 0,047]. Além disso, apresentou um baixo valor para o R2 ajustado 1,3%, de modo a não 

ser possível suportar a hipótese em teste. 

Desse modo, para os dois modelos, apesar de a variável independente “Consultou 

Rankings?” revelar um coeficiente de regressão significativo em ambos os modelos (β = 

0,183; t = 2,945; p = 0,003) e  (β = 0,126; t = 2,006; p = 0,046), todas as variáveis 

sociodemográficas são não-significativas. Das hipóteses 5 e 6, conclui-se que não há 

evidências que as características sociodemográficas dos estudantes de pós-graduação 

contribuam para a perceção do desempenho das escolas nos rankings, assim como às 

mudanças organizacionais ocasionadas.  

O Quadro 6 apresenta o resumo sobre a validação das proposições e hipóteses em estudo. 

Hipóteses Validação 

H1 
Os estudantes de pós-graduação se sentem incentivados pelas escolas de 

negócios a responder positivamente aos rankings 
Não suportada 

H2 
Os estudantes de pós-graduação são sensíveis ao desempenho das B-

Schools portuguesas sinalizado pelos rankings internacionais 

Parcialmente 

suportada 

H3 
Os estudantes de pós-graduação nacionais e internacionais são igualmente 

sensíveis ao desempenho das B-Schools nos rankings internacionais 

Parcialmente 

suportada 

H4 
Os estudantes de pós-graduação são sensíveis às mudanças organizacionais 

das B-Schools nas dimensões valorizadas por rankings internacionais 
Suportada 

H5 

As características sociodemográficas são preditores significativos da 

sensibilidade dos estudantes de pós-graduação ao desempenho das B-

Schools portuguesas nos rankings internacionais 

Não suportada 

H6 

As características sociodemográficas são preditores significativos da 

sensibilidade dos estudantes de pós-graduação às mudanças organizacionais 

das B-Schools nas dimensões valorizadas por rankings internacionais 

Não suportada 

Quadro 6. Síntese da validação das hipóteses em estudo 
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Portanto, a partir dos testes de hipóteses realizados, concluiu-se que os estudantes não se 

sentem influenciados por suas almae matres para fornecer respostas positivas quando 

contactados pelos rankings. Por outro lado, eles tornam-se orgulhosos quando a sua B-School 

passa a participar das listagens ou apresenta progressos na colocação. Sentimentos negativos, 

como preocupação e deceção, também foram relacionados a um mau desempenho nas 

fileiras, entretanto de modo não significativo. Além disso, pode-se dizer que alunos nacionais 

e internacionais apresentam similaridades de perceção, assim como as características 

sociodemográficas não interferem em sua sensibilidade aos rankings. Por fim, os estudantes 

são influenciáveis pelas mudanças que as B-Schools realizam de acordo com os critérios 

estabelecidos pelos rankings, entretanto suas características sociodemográficas não interferem 

nessa perceção. 
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5 CONCLUSÃO 

O principal objetivo deste trabalho consistiu em relacionar o uso dos rankings pelas B-Schools 

portuguesas à sobrevivência e ao desenvolvimento dessas escolas. Para isso, foram 

considerados os relatos de 06 escolas de negócios já acreditadas em Portugal, assim como a 

perceção do seus alunos sobre a desempenho das escolas em rankings especificamente 

voltados para a área.  

Todas as escolas argumentaram como principal motivo para participar desses rankings o 

aumento de sua visibilidade internacional e, consequentemente, apoio no recrutamento de 

novos alunos, especialmente, estrangeiros. Dessa forma, os rankings são, para as B-Schools, 

uma possibilidade de exposição mundial e fonte de recursos materiais. Assim como 

importante vitrine para equipararem-se aos concorrentes nacionais.  

De maneira geral, as escolas portuguesas respondem de modo aquiescente (Oliver, 1991) às 

exigências impostas pelos rankings, pois percebem a conformidade aos requisitos existentes 

como uma oportunidade de estarem em posição de igualdade às outras escolas do meio e 

serem vistas como “boas” B-Schools. Há uma internalização (Scott, 2008) dessas medidas 

como ferramentas para manifestarem seu sucesso (reputação), captar recursos (visibilidade) 

e reforçarem sua legitimidade perante às partes interessadas. Essas B-Schools reconhecem, 

portanto, o poder isomórfico de estarem submetidas a essas pressões, mas percebem como 

desafiante conseguir a diferenciação no meio do clube de elite no qual se encontram. Para 

isso, uma escola aposta no reforço da identidade portuguesa para chamar atenção em âmbito 

internacional e manter alunos portugueses de talento em casa. Entretanto, uma outra escola 

referiu que apenas no futuro, a partir da fidelidade de seus antigos alunos em captar 

graduados das escolas, será possível desafiar essas pressões e prescindir dos rankings. 

Dessa forma, os resultados sobre as implicações dos rankings internacionais no 

comportamento das escolas de negócios confirmam o disposto na literatura sobre rankings 

na educação superior (Locke, 2014; Rindova et al., 2018) e corrobora para a teoria 

institucional, assim como se assemelham a outros estudos realizados no âmbito das escolas 

de negócios (ver, por exemplo, Athavale et al., 2017; Wedlin, 2007). Entretanto, apresenta 

uma extensão para o contexto português, que clama por representatividade do ensino 

superior país no cenário internacional, conforme relatado por escolas no topo das tabelas e 

também por aquelas que ainda vêem as classificações como um desafio a ser conquistado. 
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Até o momento, nenhum outro estudo está voltado especificamente para a relação existente 

entre rankings e B-Schools portuguesas, de maneira a revelar a importância para essas escolas 

compreenderem oportunidades, mas também desafios, apresentados pelos rankings no 

ambiente no qual estão estabelecidas.  

Por outro lado, este trabalho não ignorou precedentes à adoção dos rankings pelas B-Schools 

como os fatores exógenos transformadores do ambiente. Nomeadamente, o processo de 

Bolonha e a globalização, que impuseram uma atenção à internacionalização do ensino 

superior português, além das acreditações internacionais, frequentemente lembradas nos 

discursos dos entrevistados como promotoras de melhorias. 

Este estudo também contou com uma breve pesquisa encaminhada aos alunos de pós-

graduação (especialização, MBA e mestrados) dessas escolas de negócios a respeito dos 

rankings, a fim de medir o impacto dessas classificações na tomada de decisão, bem como a 

influência dos resultados na perceção desses estudantes. Apesar da descrença de algumas 

escolas sobre o uso dessas medidas pelos estudantes nacionais, a pesquisa revelou que mais 

da metade desses estudantes utilizaram os rankings específicos da área para sua tomada de 

decisão, assim como há um forte impacto nas decisões dos estudantes estrangeiros. Por outro 

lado, de modo geral, as características sociodemográficas possivelmente não interferem na 

percepção que os estudantes têm do desempenho das escolas nas fileiras ou das mudanças 

por elas efetuadas.  

É válido ressaltar que os alunos atribuíram credibilidade aos rankings e não se sentem 

influenciados pelas escolas para fornecer opiniões positivas a essas listagens. 

Concomitantemente, pode-se inferir que essas partes interessadas ignoram a possibilidade de 

existência de manipulações de medidas, tendo em vista que acreditam que a inclusão ou 

exclusão das escolas das listagens devem ocasionar mudanças organizacionais. 

Adicionalmente, acreditam que mudanças nas atuais dimensões abordadas pelos rankings  

interferem no seu desempenho académico e/ou profissional.  

Além disso, os estudantes são positivamente sensíveis às variações positivas nas classificações 

e menos sensíveis à quedas nas fileiras, havendo uma pequena diferença de perceção entre 

estudantes nacionais e internacionais. Os últimos se mostram mais preocupados com os 

resultados negativos e, consequentemente, parecem mais propensos a mudar de escola de 

acordo com o desempenho demonstrado nas fileiras. Resultados que suportam apenas 

parcialmente as hipóteses em estudo (H2 e H3), entretanto, permitem inferir que o 
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desempenho nos rankings pode ser compreendido como fator de influência às perceções 

desses estudantes.  

Dessa forma, este estudo permitiu responder à pergunta “como os rankings internacionais 

específicos para escolas de negócios contribuem para a sobrevivência e o desenvolvimento 

das B-Schools portuguesas?” ao concluir que essas medidas comparativas permitirem  às 

escolas de negócios portuguesas acreditadas recrutar mais e melhores alunos, assim como 

fortalecer sua legitimidade e projetar sua reputação local a nível nacional. Estar em 

conformidade com seus padrões é visto como necessário pelas escolas, a fim de incluí-las na 

categoria com o “selo de boa escola” a nível nacional e internacional, garantindo-lhes 

também importantes parcerias para seus programas de ensino. Além disso, as escolas sentem 

necessidade de utilizar os rankings em virtude da pouco expressiva notoriedade do ensino 

superior do país, ao passo que veem-nos como ferramenta para auxiliar na construção desse 

constructo. Entretanto, as B-Schools estão atentas aos desafios impostos pelo isomorfismo 

e procuram não responder cegamente às pressões institucionais.  

Esses resultados poderão, então, contribuir não apenas para uma análise interna para as 

escolas de negócios portuguesas, mas para ampliar as reflexões sobre o processo de 

homogeneização pelo qual passam as escolas de negócio em todo o mundo. Além disso, 

novos diálogos com importantes decisores sobre políticas educacionais poderão ser 

proporcionados.  

Para finalizar, faz-se necessário apontar algumas limitações deste estudo, que consistem em 

pesquisas potenciais. Utilizou-se como universo alvo as escolas de negócios portuguesas 

acreditadas internacionalmente, visto que as acreditações consistem em requisito para 

participação em influentes rankings internacionais voltados especificamente para as B-

Schools. Foram apresentadas as perceções de todas as escolas desse universo, entretanto B-

Schools não-acreditadas poderão ser adicionadas ao estudo. Futuras pesquisas poderão 

estender o universo inquirido, abrangendo escolas que não estão acreditadas, a fim de 

compreender suas soluções para competir no campo organizacional, além de identificar as 

mudanças e desafios enfrentados por B-Schools de diferentes perfis para serem evidenciadas 

em rankings. Afinal, o campo das escolas de negócios é identificado como maduro e, 

simultaneamente, muito competitivo (Guillotin & Mangematin, 2018; H. Thomas & Wilson, 

2011; Tullis & Camey, 2007), consistindo em um desafio para as escolas se tornarem atrativas 

para suas partes interessadas, como estudantes, parceiros académicos e empregadores.  
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Somado a isso, outras partes interessadas componentes do ecossistema das escolas de 

negócios poderão ser inquiridas, como docentes e empregadores. Gioia e Corley (2002) 

afirmam que o comportamento dos professores em sala de aula foi alterado negativamente 

pelos indicadores de satisfação dos estudantes, além disso, eles são frequentemente cobrados 

por mais publicações em periódicos de sucesso (Gendron, 2008). Entretanto, docentes 

podem ser resistentes às mudanças organizacionais quando acreditam estar sujeitos a 

controle. Essas reações merecem atenção e poderão ser analisadas à luz da teoria institucional 

ou do feedback de desempenho, em virtude de suas implicações para a qualidade do ensino 

sobre gestão.  

Outros stakeholders são citados na maior parte da literatura apenas indiretamente, assim como 

pelos entrevistados deste estudo: os empregadores. Interessante seria, por exemplo, analisar 

o ponto-de-vista deles para escolha dessas afamadas escolas de negócios para customizar 

cursos de formação executiva, tendo em vista o investimento que realizam em seus 

colaboradores. Para esse estudo, sugere-se a análise de rankings voltados exclusivamente para 

a formação executiva customizada. 

Por fim, estudos sobre a relação entre a promoção da qualidade no ensino e na gestão através 

dos rankings ainda são inconclusivos na literatura, com defensores de ambos os lados (ver, 

por exemplo, Athavale et al., 2017; Devinney et al., 2008; Sekou Bermiss et al., 2014). O 

universo inquirido nesta pesquisa contribuiu para reafirmar essa ambiguidade. Os 

entrevistados, muitas vezes, referiram que os rankings não são indicadores de qualidade, ao 

passo que os utilizam para legitimar a qualidade da escola. Futuras pesquisas poderão 

contribuir para solucionar essa dúvida. 

Pesquisas com essas temáticas contribuem para auxiliar a orientação de tomada de decisão 

das escolas de negócios e suas partes interessadas.  
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ANEXOS 

Anexo A. Termo de Consentimento Informado. 

CONSENTIMENTO INFORMADO 

(CONFIDENCIAL) 

 

Este estudo tem como objetivo relacionar o uso dos rankings pelas Escolas de Negócios ao 

sucesso no campo organizacional. O resultado final desta pesquisa poderá apoiar a gestão da 

Escola na avaliação da eficácia dos esforços utilizados para a melhoria de seu serviço. 

A informação recolhida é estritamente confidencial e os dados serão tratados sem identificar 

individualmente quaisquer participantes e escolas.  

A entrevista será gravada para possibilitar sua transcrição e análise aprofundada. Entretanto, 

só irei iniciá-la após sua concordância expressa através desse consentimento informado. A 

sua participação é voluntária e poderá interrompê-la a qualquer momento.  

Para qualquer esclarecimento adicional poderá contactar-me através do e-mail 

up201701419@fep.up.pt .  

A investigadora: 

Kamila Motta, Mestranda em Gestão de Serviços, FEP - U. Porto, em ___/___/2019 

 

O (a) participante:  

Declaro ter lido e compreendido as informações prestadas sobre o estudo, além de 

oportunamente ter esclarecido dúvidas. Aceito participar desta investigação e 

permito a utilização dos dados de forma voluntária. Confio que as informações 

apenas serão utilizadas para a investigação, conforme garantias de confidencialidade 

e anonimato que me são dadas pela investigadora. 

 

Nome do (a) participante: 

Assinatura:  

Data: ___/___/2019 

 

ESTE DOCUMENTO É FEITO EM DUPLICADO. UM PARA O (A) PARTICIPANTE 

E OUTRO PARA A INVESTIGADORA. 

  

mailto:up201701419@fep.up.pt


 

91 
 

Anexo B. Guião para entrevistas semiestruturadas. 

Painel I - Caracterização do entrevistado 
Data  
Escola 
Nome ___________________________________________ Função: 

☐Reitor ☐Diretor ☐Presidente ☐Gestor ☐Outro _______________________ 
1. Podia me falar há quanto tempo exerce a sua função na escola?  
2. O que o (a) senhor (a) espera desta pesquisa? 

Painel II - Observações Gerais 

3. Para o(a) senhor (a), quais os principais motivos para esta escola participar da avaliação 
dos rankings? 

4. Há algum ranking em especial ao qual a escola se dedica? Qual?  

Painel III – Alinhamento estratégico 

5. O planeamento estratégico formal da instituição contempla metas relacionadas à 
classificação nos rankings internacionais? Pode citar exemplos? 

6. Os critérios dos rankings contribuem para a formatação da missão da escola? Como? 

Painel IV – Medidas adotadas 

7. A escola de negócios toma medidas para obter, manter ou melhorar a participação em 
rankings?   

8. (Se sim) E em que áreas a escola já interveio para melhorar a posição nos rankings?  
9. Quais medidas já foram adotadas? 
10. Como essas medidas podem ser fulcrais para o sucesso da escola? 

a. Como essas medidas podem apoiar a internacionalização da escola? 
b. Como essas medidas podem apoiar o crescimento da escola? 
c. Como essas medidas podem apoiar a melhoria de competitividade da escola? 

11. Por outro lado, destaca alguma dificuldade ocasionada por pressões advindas dos 
rankings?  

12. Como a escola lidaria com uma mudança na metodologia ou nos critérios adotados pelos 
rankings?  

Painel V - Influência  

13. Quais partes interessadas cobram a presença ou melhoria da colocação nos rankings? 
14. A escola estimula os estudantes a darem sua opinião nos rankings? Como? 
15. Há alguma escola de negócios que admira a gestão? Pode revelar qual? A senhora adota 

práticas semelhantes a essa escola?  
16. E o que são boas escolas de gestão? 
17. Sente um achatamento das escolas ocasionado por esta busca de presença em rankings? 

Painel VI - Elementos adicionais 

18. Posso considerar como ambição da escola participar do grupo das 20 melhores escolas 
do mundo? Há necessidade de mudanças adicionais para isso? 

19. Por fim, gostava de acrescentar mais algum comentário que julgue interessante para 
esta entrevista? 

Muito obrigada! Após a publicação, o relatório da pesquisa será encaminhado para seu e-mail. 
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Anexo C. Questionário. 

O presente questionário visa levantar dados para a realização de uma Dissertação no âmbito 
do Mestrado em Gestão de Serviços, da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, 
com o objetivo de relacionar o uso dos rankings pelas Escolas de Negócios ao sucesso no 
campo organizacional.  

Está direcionado a todos os estudantes de pós-graduação, MBA e mestrado das escolas de 
negócios (B-Schools) localizadas em Portugal.  

Não há respostas certas ou erradas. A sua participação neste questionário é anónima e 
voluntária. Os seus dados serão tratados confidencialmente e os resultados obtidos destinam-
se a fins exclusivamente académicos.  

O seu preenchimento tem uma duração aproximada de 4 minutos. Para mais informações, 
poderá entrar em contacto através de up201701419@fep.up.pt 

A sua colaboração é extremamente importante! Desde já, muito obrigada!  

- 

The present survey aims to collect data for the accomplishment of a dissertation in the scope 
of the Master in Services Management, from the School of Economics and Management of 
the University of Porto (FEP), aiming to relate the rankings and the organizational success 
of business schools. 

It is directed to all students of postgraduate and masters of business schools (B-Schools) 
located in Portugal. 

There are no right or wrong answers. Your participation in this questionnaire is anonymous 
and voluntary. Your data will be treated confidentially and the results obtained will be used 
for exclusively academic purposes. 

The quiz completion lasts approximately 04 minutes. For more information, you can contact 
us at up201701419@fep.up.pt 

Your collaboration is extremely important! Thank you in advance! 

 
Desempenho da escola de negócios / Business School Performance 
(Para responder às questões deste inquérito, considere unicamente a escola de negócios portuguesa (B-School) 
na qual estuda e assinale apenas 01 resposta para cada questão / In order to answer the questions in this survey, 
consider only the portuguese B-School in which you study. Please tick only one 01 answer for each question.) 

 
1- Consultou rankings internacionais voltados para ensino sobre gestão para ajudar na 

escolha da B-School? / Have you consulted international rankings for management 
education to help you choose B-School? 

☐ Sim / Yes ☐ Não / No 

 
2- Se sim, qual ranking considerou? If so, which ranking did you consider?  

(Caso necessário, poderá selecionar mais de uma opção /If necessary, you can select more than one option) 

☐ Bloomberg Businessweek 

☐ Eduniversal Business Schools Ranking 

mailto:up201701419@fep.up.pt
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☐ QS Business Masters Rankings 

☐ The Economist 

☐ The Financial Times (FT) 

☐ Outro. Qual?__________ / Other. Which?__________ 
 
Participação em rankings / Participation in rankings 
(Para responder às questões deste inquérito, considere unicamente a escola de negócios portuguesa (B-School) 
na qual estuda e assinale apenas 01 resposta para cada questão / In order to answer the questions in this survey, 
consider only the portuguese B-School in which you study. Please tick only one 01 answer for each question.) 

 
3- Já respondeu a rankings a respeito do desempenho da escola de negócio na qual estuda? 

Have you already answered the rankings regarding the performance of the business 
school in which you study? 

☐ Sim / Yes ☐ Não / No (ir para o próximo conjunto de perguntas / Go to the next 

set of questions;) 

 
4- Se sim, o que o motivou a responder? / If so, what motivated you to respond?  

(Peço que analise o grau de concordância com as seguintes frases, em uma escala de 1 a 7, em que 
1="Discordo totalmente"; 2="Discordo"; 3="Discordo parcialmente"; 4="Nem concordo, nem 
discordo"; 5="Concordo parcialmente"; 6="Concordo" e 7="Concordo totalmente" / I ask you to analyze 
the degree of agreement with the following phrases, on a scale from 1 to 7; where 1 = “Strongly disagree”; 
2 = “Disagree”; 3 = “Slightly disagree”; 4 = “Neither agree, nor disagree”; 5 = “Slightly agree”; 6 
=”Agree”; 7 = “Strongly agree”) 
 

 Discordo 

Totalmente/ 

Strongly 

disagree 

1 

2 3 4 5 6 

Concordo 

Totalmente/ 

Strongly 

agree 

7 

Senti-me influenciado (a) pela escola de 
negócios para fornecer respostas 
positivas aos rankings / I felt influenced 
by the business school to provide 
positive answers to the rankings 

       

Eu gosto de fazer valer minha opinião / 
I like to assert my opinion  

       

Manifestar críticas à escola / I like to 
express criticism of teaching; 

       

 
Mudanças percebidas / Perceived changes 
(Para responder às questões deste inquérito, considere unicamente a escola de negócios portuguesa (B-School) 
na qual estuda e assinale apenas 01 resposta para cada questão / In order to answer the questions in this survey, 
consider only the portuguese B-School in which you study. Please tick only one 01 answer for each question.) 
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5- A respeito da colocação da escola nos rankings / Regarding the placement of the school 
in the rankings 
(Peço que analise o grau de concordância com as seguintes frases, em uma escala de 1 a 7, em que 
1="Discordo totalmente"; 2="Discordo"; 3="Discordo parcialmente"; 4="Nem concordo, nem 
discordo"; 5="Concordo parcialmente"; 6="Concordo" e 7="Concordo totalmente" / I ask you to analyze 
the degree of agreement with the following phrases, on a scale from 1 to 7; where 1 = “Strongly disagree”; 
2 = “Disagree”; 3 = “Slightly disagree”; 4 = “Neither agree, nor disagree”; 5 = “Slightly agree”; 6 
=”Agree”; 7 = “Strongly agree”) 

 

 Discordo 

Totalmente/ 

Strongly 

disagree 

1 

2 3 4 5 6 

Concordo 

Totalmente/ 

Strongly 

agree 

7 

Acredito que os rankings são justos com 

a avaliação da B-school / I believe that 

the rankings are fair with the B-school 

evaluation 

       

A B-school estar incluída em rankings 

internacionais orgulha-me / The B-

school being included in international 

rankings prides me 

       

A exclusão da B-school de rankings 

internacionais preocupa-me / The 

exclusion of B-school from international 

rankings worries me 

       

A ascendência na posição da B-school 

em rankings internacionais deixa-me 

orgulhoso (a) / The ascension in B-

school's position in international rankings 

makes me proud. 

       

Uma queda na posição da B-school em 

rankings internacionais faz-me desejar 

estudar em outra escola melhor 

classificada / A drop in B-school's 

position in international rankings makes 

me want to study in another better 

ranked school 

       

Acredito que, se a B-school foi incluída 

em rankings internacionais, houve 

melhorias na escola / I believe that if B-

school is included in international 
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rankings there have been improvements 

in school 

Acredito que, se a B-school for excluída 

de rankings internacionais, deve efetuar 

mudanças para ser incluída / I believe 

that if B-school is excluded from 

international rankings, it must make 

changes to be included 

       

A progressão nos rankings internacionais 

significa que a B-school me prepara 

melhor para o cenário internacional / 

The progression in international rankings 

means that B-school prepares me better 

for the international scene. 

       

 
6- Acredita que possíveis mudanças organizacionais efectuadas pela B-School podem 

influenciar o seu desempenho académico e/ou profissional? / Do you believe that 
possible organizational changes can influence your academic and/or professional 
performance? 
(Peço que analise o grau de concordância com as seguintes frases, em uma escala de 1 a 7, em que 
1="Discordo totalmente"; 2="Discordo"; 3="Discordo parcialmente"; 4="Nem concordo, nem 
discordo"; 5="Concordo parcialmente"; 6="Concordo" e 7="Concordo totalmente" / I ask you to analyze 
the degree of agreement with the following phrases, on a scale from 1 to 7; where 1 = “Strongly disagree”; 
2 = “Disagree”; 3 = “Slightly disagree”; 4 = “Neither agree, nor disagree”; 5 = “Slightly agree”; 6 
=”Agree”; 7 = “Strongly agree”) 

 

 Discordo 

Totalmente/ 

Strongly 

disagree 

1 

2 3 4 5 6 

Concordo 

Totalmente/ 

Strongly 

agree 

7 

Mudanças na estrutura física (p. ex: 
remodelação das instalações; melhoria 
na infraestrutura; mudança de 
localização) / Changes in physical 
structure 

       

Mudanças em tecnologia da informação 

e comunicação/ Changes in information 

technology and communication; 

       

Alteração de critérios para 

internacionalização / Changing criteria 

for internationalization 
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Alteração de critérios para assistência 
profissional / Changing criteria for 
professional assistance 

       

Alteração de critérios de ensino (p. ex: 

programa do curso; inclusão de 

professores com doutoramento) / 

Changes in teaching/education 

       

 
Caracterização demográfica / Basic demografic data 
(Seleccione a opção que mais se adequa a si / Select the option that better suits you) 

 
7- Qual o seu género? What is your gender? 

☐Feminino / Female  

☐Masculino / Male 

☐Outro / Other 
 
8- Qual sua Escola de Negócios (B-School)? / What is your Business School (B-School)? 
 
9- Qual curso você estuda? / In which course do you study? 

☐ Especialização / Postgraduate 

☐ MBA / MBA 

☐ Mestrado / Master 
 
10- Qual o seu país de origem? / What is your homeland? 
 
11- Qual sua faixa etária? / What is your age group? 

☐≤ 22 

☐ 23 – 38 

☐ 39 - 54 

☐≥55 
 

Muito obrigada por sua valiosa participação! 
Thank you very much for your valuable participation! 
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Anexo D. Medidas dos principais rankings voltados para Escolas de 

Negócios.  

Tabela D1.  

Medidas do ranking Financial Times 
Financial Times 

Fonte de dados Inquérito a ex-alunos três anos depois de concluírem o curso 

Dados fornecido pelas escolas 

Requisito para 

participação da B-School 

Escolas acreditadas pela AACSB ou pelo programa EQUIS que estejam 

em funcionamento há pelo menos 4 anos e tenham graduado a primeira 

turma há pelo menos 3 anos antes da publicação do ranking 

Observação Conta com auditoria contratada 

Categoria Fator Peso 

Medidas salariais Renda média três anos após a graduação em US$ 

(não são considerados os salários de trabalhadores do setor 

público, de organizações sem fins lucrativos ou de estudantes a 

tempo integral) 

20 

 % Aumento salarial em comparação ao estágio pré-formação 

(não são considerados os salários de trabalhadores do setor 

público, de organizações sem fins lucrativos ou de estudantes a 

tempo integral) 

20 

 Relação custo-benefício: renda média de ex-alunos 

três anos após a graduação dividida pelo custo total do curso 

3 

Empregabilidade Progresso na carreira 3 

 Serviço de Carreiras 3 

 % Empregados em três meses após a graduação 2 

Perspetiva do 

consumidor 

Objetivos alcançados 3 

 Recomendação de alunos 2 

Excelência académica % corpo docente com doutorado 5 

 Nº de doutorados da escola  5 

 Nº de artigos publicados pelos docentes da escola em algum dos 

50 periódicos académicos e profissionais selecionados pelo FT 

Classificação da pesquisa no FT 

10 

Internacionalização % corpo docente com nacionalidade diferente da escola 4 

 % estudantes com nacionalidade diferente da escola 4 

 % conselho consultivo com nacionalidade diferente do país-base 

da escola 

2 

 Mobilidade internacional analisada a partir dos países onde os 

estudantes trabalharam 

6 

 Experiência de curso internacional analisada a partir dos países 

onde os estudantes estudaram 

3 

 Idiomas necessários na graduação 1 

Diversidade % estudantes do sexo feminino 2 

 % mulheres no conselho consultivo 1 

 % mulheres no corpo docente feminino 2 

Fonte: (Financial Times, 2018a, 2018b)  
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Tabela D2.  

Medidas do rating e ranking Eduniversal 

Eduniversal 

Fonte de dados Dados oficiais da população do país 

Parecer dos Pares  

Empregadores 

Alunos 

Requisito para participação 

da B-School 

1000 escolas de todo o mundo são selecionadas, de modo a respeitar 

uma quota por país 

Observação Participam 154 países, no qual há um ranking de escolas de negócios 

por país. Classifica a escola de 1 a 5 palmas, a fim de medir a sua 

internacionalização, em que: 

5 palmas: forte influência global 

4 palmas: influência global significativa 

3 palmas: reforço da influência internacional 

2 palmas: boa escola. Influência regional 

1 palma: influência local considerável 

Fase Fator Tipo 

Definição da quantidade de 

escolas participantes por país 

A despesa nacional em educação por habitante Eliminatório 

 PIB por habitante  

 Tamanho da população  

 Número de estudantes no ensino superior  

 Número de instituições acadêmicas de pós-

graduação no país 

 

 A importância histórica da tradição educacional 

nacional 

 

Critérios palmas Internacionalização Classificatório 

 Acreditações  

 Classificações em outros rankings  

 Associações académicas ou profissionais, 

incluindo parceiras 

 

Voto dos Deans Classifica o reconhecimento pelos pares dentro 

do campo organizacional (%) 

Classificatório 

Classificação dos cursos 

Fase Fator Tipo 

Medidas Salariais  Salário dos graduados no primeiro emprego 5 

Perspetiva do consumidor Satisfação dos atuais alunos  5 

 Opinião dos empregadores 2.5 

Excelência académica Excelência da escola 2.5 

Empregabilidade Admissão de alunos com experiência de trabalho Bônus 

Internacionalização  Corpo discente com diferentes nacionalidades Bônus 

 Mobilidade internacional analisada a partir dos 

países onde os estudantes trabalharam 

Bônus 

 Oferta de ensino a distância Bônus 

Fonte: (Eduniversal, 2018a, 2018b)  
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Tabela D3.  

Medidas do ranking The Economist 

The Economist 

Fonte de dados Inquérito a alunos e ex-alunos  

Dados fornecido pelas escolas 

Requisito para participação 

da B-School 

Escolas acreditadas pela AACSB ou pelo programa EQUIS 

Observação Não permite escolas com a mesma colocação, mas as escolas são 

agrupadas de A-D de acordo com a proximidade das colocações   

Categoria Fator % 

Medidas Salariais Salário após o curso, em dólares americanos 23 

Empregabilidade Diversidade de empregadores 12,34 

 % de alunos que recebeu uma oferta de emprego no prazo de 

três meses após finalizar o curso 

12,30 

 Potencial para formação de rede entre ex-alunos 10 

Perspetiva do consumidor Satisfação do estudante com o serviço de acompanhamento 

de carreira 

12,30 

 Satisfação dos estudantes com o ensino 3,33 

 Avaliação do programa e disciplinas eletivas 2,50 

Diversidade Diversidade de género 3,33 

Internacionalização Diversidade cultural em sala de aula 6,66 

 Idiomas disponíveis para ensino 2,50 

 Acesso a programas de estudo no exterior 2,50 

Excelência académica Proporção alunos por professores 3,33 

 % docentes doutorados 3,33 

Institucional Avaliação das instalações e outros serviços 2,50 

Fonte: (The Economist, 2019a, 2019b) 

Tabela D4.  

Medidas do ranking Bloomberg Businessweek 

Bloomberg Businessweek 

Fonte de dados Inquérito a alunos e ex-alunos 

Dados fornecidos pelas escolas  

Requisito para participação 

da B-School 

Aulas principalmente em inglês 

Observação Novo ranking construído a partir de ponderações obtida em pesquisa 

com escolas, alunos, ex-alunos e empregadores 

Categoria Fator % 

Medidas Salariais Salário logo após a graduação 

38,5 

 % alunos que recebem bonificação  

 Tamanho da bonificação 

Empregabilidade % de alunos empregados no prazo de três meses 

após finalizar o curso  

 Serviço de acompanhamento de carreira 

27,9 

 Atendimento de expetativas dos empregadores 

 Serviço de acompanhamento de carreira  

Network Qualidade das redes construídas entre colegas de 

classe 

 Interação entre alunos e ex-alunos 

Excelência académica  Aplicabilidade do curso 

23,1  Nível de apoio do corpo docente 

 Tamanho da turma 

 Treinamento em empreendedorismo 10,5 

Diversidade Clima na escola para mulheres, estudantes 

internacionais e minorias 

Não 

informado 

Fonte: (Bloomberg Businessweek, 2018) 
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Tabela D5.  

Medidas do ranking Forbes 

Forbes 

Fonte de dados Inquérito a ex-alunos cinco anos depois de concluírem o curso 

Requisito para participação 

da B-School 

100 escolas selecionadas 

Categoria Fator 

Medidas salariais Rendimento médio 5 anos após a graduação em US$ 

 Aumento salarial em comparação ao estágio pré-formação 

 Relação custo-benefício (gastos com propina e taxas em 

comparação aos rendimentos recebidos) 

Fonte: (Badenhausen & Settimi, 2017) 
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Anexo E. Codificação NVIVO 12.  

Categorias e códigos organizados no programa NVIVO12 

Nodes\\1 Antecedente dos rankings 

Nodes\\1 Antecedente dos rankings\Acreditações 

Nodes\\1 Antecedente dos rankings\Internacionalização 

Nodes\\1 Antecedente dos rankings\Localização 

Nodes\\1 Antecedente dos rankings\Onde faz sentido haver rankings é nos mestrados 

Nodes\\1 Antecedente dos rankings\Processo de Bolonha alterou o caráter tradicional do mercado 

português 

Nodes\\1 Antecedente dos rankings\Qualidade 

Nodes\\2 Definição de boas escolas de negócios 

Nodes\\2 Definição de boas escolas de negócios\Alinhado com rankings - Autorrealização 

Nodes\\2 Definição de boas escolas de negócios\Independente dos rankings 

Nodes\\3 Rankings citados 

Nodes\\3 Rankings citados\Definições 

Nodes\\3 Rankings citados\Eduniversal 

Nodes\\3 Rankings citados\Financial Times 

Nodes\\3 Rankings citados\Rankings de universidade 

Nodes\\4 Motivo para participar dos rankings 

Nodes\\4 Motivo para participar dos rankings\Exclusividade 

Nodes\\4 Motivo para participar dos rankings\Legitimidade 

Nodes\\4 Motivo para participar dos rankings\Legitimidade\Reconhecimento internacional 

Nodes\\4 Motivo para participar dos rankings\Legitimidade\Reconhecimento 

internacional\Empregbilidade 
Nodes\\4 Motivo para participar dos rankings\Legitimidade\Validação 

Nodes\\4 Motivo para participar dos rankings\Notoriedade 

Nodes\\4 Motivo para participar dos rankings\Pertencimento ao campo 

Nodes\\4 Motivo para participar dos rankings\Pertencimento ao campo\Estar presente, mas sem se 

importar com a colocação 
Nodes\\4 Motivo para participar dos rankings\Pertencimento ao campo\Melhoria contínua sim, mas não 

são indicadores de qualidade 

Nodes\\4 Motivo para participar dos rankings\Relacionamento com stakeholders 

Nodes\\4 Motivo para participar dos rankings\Relacionamento com stakeholders\Alunos 

Nodes\\4 Motivo para participar dos rankings\Relacionamento com stakeholders\Empregadores 

Nodes\\4 Motivo para participar dos rankings\Relacionamento com stakeholders\Escolas parceiras - 

avaliação pares 

Nodes\\4 Motivo para participar dos rankings\Relacionamento com stakeholders\Ex-alunos 

 Nodes\\4 Motivo para participar dos rankings\Relacionamento com stakeholders\Governo 

Nodes\\4 Motivo para participar dos rankings\Relacionamento com stakeholders\Pais 
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Nodes\\4 Motivo para participar dos rankings\Relacionamento com stakeholders\Universidade 

Nodes\\4 Motivo para participar dos rankings\Reputação 

Nodes\\4 Motivo para participar dos rankings\Visibilidade internacional 

Nodes\\4 Motivo para participar dos rankings\Visibilidade internacional\Visibilidade ao ensino superior 

português 

Nodes\\4 Motivo para participar dos rankings\Visibilidade nacional 

Nodes\\4 Motivo para participar dos rankings\Visibilidade nacional\Nivelar - necessidade de 

sobrevivência 
Nodes\\5 Meios para alcançar os rankings 

Nodes\\5 Meios para alcançar os rankings\Ações direcionadas aos rankings 

Nodes\\5 Meios para alcançar os rankings\Ações não direcionadas aos rankings 

Nodes\\5 Meios para alcançar os rankings\Desembolso 

Nodes\\6 Efeitos dos rankings 

Nodes\\6 Efeitos dos rankings\Dificuldade 

Nodes\\6 Efeitos dos rankings\Fatores emocionais 

Nodes\\6 Efeitos dos rankings\Medidas salariais penalizadoras 

Nodes\\6 Efeitos dos rankings\Networking - Lealdade 

Nodes\\6 Efeitos dos rankings\Oportunidade para o país 

Nodes\\6 Efeitos dos rankings\Padronização x Diferenciação 

Nodes\\6 Efeitos dos rankings\Padronização x Diferenciação\Diferenciação 

Nodes\\6 Efeitos dos rankings\Padronização x Diferenciação\Isomorfismo 

Nodes\\6 Efeitos dos rankings\Rejeição 

Nodes\\6 Efeitos dos rankings\Repensar 
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Anexo F. Caracterização da amostra - Output SPSS 24. 

Tabela F1  

Caracterização da amostra por nacionalidade 

Estudantes 

Consultou Rankings? 

Não Sim Total 

Nacionais N 96 134 230 
 %  41,7 58,3 100,0 

Internacionais N 11 84 95 
 %  11,6 88,4 100,0 

Total N 107 218 325 

 %  32,9 67,1 100,0 

 

Tabela F2:  

Caracterização da amostra por programa de pós-graduação 

Programa de Pós-

graduação 

Consultou Rankings? 

Sim Não Total 

MBA 
N 43 23 66 

%  65,2 34,8 100,0 

Mestrado 
N 163 79 242 

%  67,4 32,6 100,0 

Especialização 
N 12 5 17 

%  70,6 29,4 100,0 

Total 
N 218 107 325 

%  67,1 32,9 100,0 

 
Tabela F3:  

Rankings consultados  

Estudantes 

Quais rankings consultou? 

Financial Times Bloomberg Eduniversal QS The Economist 

Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim 

Nacionais 
N 14 119 128 5 104 29 118 15 108 25 

% 10,5 89,5 96,2 3,8 78,2 21,8 88,7 11,3 81,2 18,8 

Internacionais 
N 11 70 73 8 62 19 48 33 61 20 

% 13,6 86,4 90,1 9,9 76,5 23,5 59,3 40,7 75,3 24,7 

Total 
N 25 189 201 13 166 48 166 48 169 45 

% 11,7 88,3 93,9 6,1 77,6 22,4 77,6 22,4 79,0 21,0 
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Anexo G. Estatística Descritiva. 

Tabela G1.  

Motivação para responder aos inquéritos dos rankings  

Questão Variáveis Mínimo Máximo Moda Média Desvio-

padrão 

Q4.1 Senti-me influenciado (a) pela escola 

de negócios para fornecer respostas 

positivas aos rankings 

1 7 1 3,46 2,075 

Q4.2 Eu gosto de fazer valer minha 

opinião 

1 7 7 5,46 1,603 

Q4.3 Manifestar críticas à escola 1 7 5 4,41 1,941 

Nota. valores para escala do tipo Likert de 1 a 7, onde 1 – Discordo totalmente e 7 – Concordo totalmente 

 

Tabela G2.  

Sensibilidade ao desempenho da B-School nos rankings  

Questão Variáveis Mínimo Máximo Moda Média Desvio-padrão 

Q5.1 

Acredito que os rankings são 

justos com a avaliação da B-

school 

1 7 5 4,48 1,502 

Q5.2 

A B-school estar incluída em 

rankings internacionais orgulha-

me 

1 7 7 5,69 1,482 

Q5.3 

A exclusão da B-school de 

rankings internacionais 

preocupa-me 

1 7 7 4,86 1,865 

Q5.4 

A ascendência na posição da B-

school em rankings 

internacionais deixa-me 

orgulhoso (a) 

1 7 7 5,64 1,510 

Q5.5 

Uma queda na posição da B-

school em rankings 

internacionais faz-me desejar 

estudar em outra escola melhor 

classificada 

1 7 5 3,90 1,799 

Q5.6 

Acredito que, se a B-school foi 

incluída em rankings 

internacionais, houve melhorias 

na escola 

1 7 5 5,05 1,504 

Q5.7 

Acredito que, se a B-school for 

excluída de rankings 

internacionais, deve efetuar 

mudanças para ser incluída 

1 7 7 5,36 1,516 

Q5.8 

A progressão nos rankings 

internacionais significa que a B-

school me prepara melhor para 

o cenário internacional 

1 7 5 5,01 1,649 

Nota. valores para escala do tipo Likert de 1 a 7, onde 1 – Discordo totalmente e 7 – Concordo totalmente 
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Tabela G3.  

Influência das alterações nas dimensões dos rankings para o desempenho académico e/ou profissional do 

estudante 

Questão Variáveis Mínimo Máximo Moda Média Desvio-padrão 

Q6.1 

Acredito que possíveis 

mudanças na estrutura física da 

B-School podem influenciar o 

meu desempenho académico 

e/ou profissional  (p.ex: 

remodelação das instalações; 

melhoria na infraestrutura; 

mudança de localização) 

1 7 6 4,98 1,584 

Q6.2 

Acredito que possíveis 

mudanças em tecnologia da 

informação e comunicação 

efectuadas pela B-School 

podem influenciar o meu 

desempenho académico e/ou 

profissional  

1 7 7 5,58 1,456 

Q6.3 

Acredito que possíveis 

mudanças nos critérios para 

internacionalização efectuadas 

pela B-School podem 

influenciar o meu desempenho 

académico e/ou profissional 

1 7 6 5,32 1,449 

Q6.4 

Acredito que possíveis 

alterações de critérios para 

assistência profissional 

efectuadas pela B-School 

podem influenciar o meu 

desempenho académico e/ou 

profissional 

1 7 6 5,56 1,451 

Q6.5 

Acredita que possíveis 

alterações de critérios de ensino 

efectuadas pela B-School 

podem influenciar o meu 

desempenho académico e/ou 

profissional (p. ex: programa do 

curso; inclusão de professores 

com doutoramento) 

1 7 7 5,80 1,439 

Nota. valores para escala do tipo Likert de 1 a 7, onde 1 – Discordo totalmente e 7 – Concordo totalmente 
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Anexo H. Teste de Hipóteses - Output SPSS 24. 

Tabela H1 

Teste t de student para amostras independentes referente à Hipótese 3 

Teste de amostras independentes – Hipótese 3 

 Teste de Levene 

para igualdade de 

variâncias 

teste-t para Igualdade de Médias 

F Sig. t gl Sig. 

(bilateral) 

Diferença 

média 

Erro padrão 

da 

diferença 

95% Intervalo de 

Confiança da Diferença 

Inferior Superior 

Acredito que 

os rankings 

são justos 

Variâncias iguais 

assumidas 

3,092 ,080 ,349 323 ,727 ,064 ,183 -,297 ,425 

Variâncias iguais 

não assumidas 

  ,333 158,657 ,740 ,064 ,193 -,316 ,444 

B-school 

incluída 

orgulha-me 

Variâncias iguais 

assumidas 

1,153 ,284 1,524 323 ,129 ,275 ,180 -,080 ,630 

Variâncias iguais 

não assumidas 

  1,466 161,719 ,145 ,275 ,187 -,095 ,645 

B-school 

excluída 

preocupa-me 

Variâncias iguais 

assumidas 

,004 ,948 -,598 323 ,550 -,136 ,228 -,584 ,312 

Variâncias iguais 

não assumidas 

  -,593 171,977 ,554 -,136 ,230 -,590 ,317 

Progressão 

orgulha-me 

Variâncias iguais 

assumidas 

,344 ,558 1,277 323 ,202 ,235 ,184 -,127 ,597 

Variâncias iguais 

não assumidas 

  1,244 165,835 ,215 ,235 ,189 -,138 ,608 

Queda faz-me 

desejar estudar 

em outra B-

School 

Variâncias iguais 

assumidas 

,004 ,950 -2,604 323 ,010 -,566 ,217 -,994 -,138 

Variâncias iguais 

não assumidas 

  -2,590 173,403 ,010 -,566 ,219 -,998 -,135 

Variâncias iguais 

assumidas 

,574 ,449 ,460 323 ,646 ,084 ,184 -,277 ,446 
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Se foi incluída, 

houve 

melhoria 

Variâncias iguais 

não assumidas 

  ,456 172,450 ,649 ,084 ,185 -,281 ,450 

Se foi 

excluída, deve 

efetuar 

mudanças 

Variâncias iguais 

assumidas 

,007 ,936 -,329 323 ,743 -,061 ,185 -,425 ,303 

Variâncias iguais 

não assumidas 

  -,324 170,341 ,746 -,061 ,188 -,431 ,310 

Progressão 

significa maior 

preparo 

internacional 

Variâncias iguais 

assumidas 

1,737 ,188 -,896 323 ,371 -,180 ,201 -,576 ,215 

Variâncias iguais 

não assumidas 

  -,934 192,546 ,351 -,180 ,193 -,561 ,200 

Nota: Com o teste de Levene, concluiu-se que as variâncias são iguais para as duas amostras em todas as variáveis, visto que a significância associada ao teste é superior 

a 0,05. Assumida a homogeneidade das variâncias, utilizou-se os valores do teste t “Variâncias iguais assumidas”. 
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Tabela H2 

Teste t de student para amostras independentes referente à Hipótese 4 
Teste de amostras independentes - Hipótese 4 

 Teste de Levene 

para igualdade de 

variâncias 

teste-t para Igualdade de Médias 

F Sig. t gl Sig. 

(bilateral) 

Diferença 

média 

Erro padrão 

da 

diferença 

95% Intervalo de 

Confiança da Diferença 

Inferior Superior 

Mudanças na 

estrutura 

Variâncias iguais 

assumidas 

,018 ,895 -1,114 323 ,266 -,215 ,193 -,595 ,165 

Variâncias iguais 

não assumidas 

  -1,109 173,737 ,269 -,215 ,194 -,598 ,168 

Mudanças nas TIC Variâncias iguais 

assumidas 

,125 ,724 -1,634 323 ,103 -,289 ,177 -,638 ,059 

Variâncias iguais 

não assumidas 

  -1,612 170,235 ,109 -,289 ,180 -,644 ,065 

Alterações critérios 

internacionalização 

Variâncias iguais 

assumidas 

,244 ,622 -1,654 323 ,099 -,292 ,176 -,638 ,055 

Variâncias iguais 

não assumidas 

  -1,631 170,334 ,105 -,292 ,179 -,644 ,061 

Alterações critérios 

assistência 

profissional 

Variâncias iguais 

assumidas 

,007 ,935 -1,270 323 ,205 -,224 ,177 -,572 ,123 

Variâncias iguais 

não assumidas 

  -1,248 169,048 ,214 -,224 ,180 -,580 ,131 

Alterações critérios 

ensino 

Variâncias iguais 

assumidas 

,425 ,515 -1,811 323 ,071 -,317 ,175 -,661 ,027 

Variâncias iguais 

não assumidas 

  -1,762 165,370 ,080 -,317 ,180 -,672 ,038 

Nota: Com o teste de Levene, concluiu-se que as variâncias são iguais para as duas amostras em todas as variáveis, visto que a significância associada ao teste é superior 

a 0,05. Assumida a homogeneidade das variâncias, utilizou-se os valores do teste t “Variâncias iguais assumidas”. 
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Tabela H3 

Regressão Linear Múltipla: coeficientes e multicolearidade - Hipótese 5 

Modelo A 

Coeficientes 

estandadizados 

t Sig. 

Multicolinearidade 

Beta Tolerância VIF 

1 (Constant)  11,269 ,000   

Género ,017 ,295 ,769 ,952 1,051 

Escola A -,030 -,292 ,770 ,280 3,576 

Escola B ,009 ,078 ,938 ,245 4,083 

Escola C ,021 ,259 ,796 ,446 2,242 

Escola D -,117 -1,054 ,293 ,243 4,111 

Escola E ,056 ,735 ,463 ,512 1,952 

Nacionalidade -,021 -,325 ,745 ,727 1,375 

Faixa Etária -,038 -,575 ,566 ,684 1,461 

Consultou Rankings? ,183 2,945 ,003** ,773 1,294 

MBA -,101 -,876 ,382 ,227 4,411 

Mestrado -,223 -1,899 ,059 ,216 4,619 

a. Variável dependente: Sensibilidade ao desempenho 

 
Tabela H4 

Regressão Linear Múltipla: coeficientes e multicolearidade - Hipótese 6 

Modelo B 

Coeficientes 

estandadizados 

t Sig. 

Multicolinearidade 

Beta Tolerância VIF 

2 (Constant)  12,469 ,000   

Género ,058 1,020 ,309 ,952 1,051 

Escola A -,049 -,468 ,640 ,280 3,576 

Escola B -,019 -,169 ,866 ,245 4,083 

Escola C -,023 -,282 ,778 ,446 2,242 

Escola D -,130 -1,164 ,246 ,243 4,111 

Escola E ,059 ,771 ,441 ,512 1,952 

Nacionalidade -,122 -1,881 ,061 ,727 1,375 

Faixa Etária -,088 -1,325 ,186 ,684 1,461 

Consultou Rankings? ,126 2,006 ,046 ,773 1,294 

MBA -,130 -1,126 ,261 ,227 4,411 

Mestrado -,161 -1,358 ,176 ,216 4,619 

a. Variável dependente: Sensibilidade a Mudanças 

 

 

 

 

 

 
 


