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RESUMO  

A Educação é um tema que está permanentemente na agenda mundial, afinal o nível de 

instrução alcançado por determinada sociedade sinaliza desenvolvimento econômico, 

amadurecimento político, elevação da qualidade de vida etc. Da década de 1990 em 

diante, observa-se que a Educação ganha crescente espaço na agenda das agências 

multilaterais (Unesco, OCDE, OMC, entre outras), do Governo federal de países centrais e 

semiperiféricos, das empresas favorecidas pela economia do conhecimento, dos 

veículos de difusão de conhecimento acadêmico e da mídia em geral. A previsão é que 

“a capacidade do ensino superior global cresça mais que 150% no primeiro triênio do 

século XXI” (HUDZIK, 2013, p. 52). Em um ambiente em que resida a competição, 

métodos avaliatório comparativos (rankings acadêmicos globais pioneiros – ARWU, THE 

e QS – e sistema nacional de pós-graduação stricto sensu da CAPES) são utilizados como 

ferramentas de gestão acadêmica na adoção de estratégias para intensificar a 

legitimidade dos programas stricto sensu e das universidades na esfera internacional. É 

nessa direção que este estudo de abordagem qualitativa de caráter exploratório se presta 

a contribuir, baseando-se no exercício de investigar o tipo de relação possível entre os 

critérios dos indicadores norteadores dos referidos rankings e do sistema nacional de 

pós-graduação da CAPES para intensificar a internacionalização dos programas stricto 

sensu no Brasil. Para tanto, o Institucionalismo foi o arcabouço teórico que norteou a 

compreensão deste. No que diz respeito ao levantamento documental, os materiais 

relativos aos critérios dos indicadores da avalição adotados pela CAPES na atribuição da 

Nota 7 para o programa de pós-graduação stricto sensu em Administração foram 

meticulosamente explorados. A pesquisa de campo baseou-se em entrevistas 

semiestruturadas concedidas por acadêmicos internacionais com experiência em gestão 

acadêmica de universidades que se destacam na arena internacional. Os resultados 

revelaram forte relação entre os critérios de indicadores referentes à qualidade do corpo 

docente e à produtividade científica dos respectivos instrumentos avaliatórios 

estudados. O que comprovou que, nacionais ou globais, os mecanismos avaliatórios 

comparativos seguem¸ como estratégias deliberativas no final do século XX, padrões, no 

caso, anglo-saxônicos pautados no reducionismo da qualidade acadêmica em âmbito de 

pesquisa e publicação ao que é quantificável. 

Palavras-Chave: Internacionalização do Ensino Superior; Estratégia; Avaliação; Rankings 

Acadêmicos Globais Pioneiros; Sistema Nacional de Pós-Graduação-SNPG. 



 

 

ABSTRACT 

 

Education is a topic which is constantly in evidence on the international agenda. Since 

the level of education attained by the society is linked to economic development, 

political maturity, raising the quality of lifestyle and so on.  From the 1990s on, it is 

observed that the education gained increasingly importance on the agenda of: 

multilateral agencies (UNESCO, OECD , WTO among others), the federal government 

from central and semi-peripheral countries, the companies benefited by the knowledge 

economy, the means of the dissemination of academic knowledge and the media as 

whole. It is estimated that "the Global higher education capacity is projected to increase 

over 150% in the first quarter of the 21st century" (Hudzik, 2013, p.52). In an 

environment in which predominates the competition, comparative methodologies 

(global academic rankings – ARWU, THE and QS – and the national system of post-

graduate studies of CAPES) are used as academic management tools in order to build 

up strategies to enhance legitimacy of research programs and universities in the 

international scenario. In this direction that this qualitative study of an exploratory 

nature lends itself to contribute to. It is based on investigating the possible type of 

relation between the criteria of the indicators of such rankings mentioned and the 

national system of pos-graduate CAPES to go up the internationalization of research 

programs in Brazil. Thus, the Institutionalism was the theoretical framework that guided 

the understanding of this study. Regarding the documentary research, the materials 

related to the indicators of rating criteria adopted by CAPES in the allocation of Grade 7 

to the program of post- graduate studies in Business Administration were analysed 

thoroughly. The empirical part was based on semi-structured interviews given by 

international faculties with experience in academic management of universities who 

excel in the international scenario. The findings revealed a strong relationship between 

the indicator criteria regarding the quality of faculty and scientific productivity of global 

academic rankings and CAPES’ evaluation system. What proved, being national or 

global, comparative methodologies follow¸ as deliberative strategies in the late 

twentieth century, Anglo–Saxon standards lined the reductionism of academic quality in 

the context of research and publication to what is quantitative. 

Key Words: The Internationalization of Higher Education; Strategy; Evaluation; 

Academic Global Rankings; National System of Pos-Graduate of CAPES. 
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“Todo objeto enseja um ponto de vista, até mesmo o objeto produzido com 

a intenção de aboli-lo.”  

Pierre Bourdieu, Homo Academicus. 

1. INTRODUÇÃO  

A Educação é um tema que está permanentemente na agenda mundial, afinal o 

nível de instrução alcançado por determinada sociedade sinaliza desenvolvimento 

econômico, amadurecimento político, elevação da qualidade de vida etc. Na década de 

1990 em diante, observa-se que a Educação ganha crescente espaço na agenda das 

agências multilaterais (Unesco, OCDE, OMC, entre outras), do Governo federal de países 

centrais e semiperiféricos, das empresas favorecidas pela economia do conhecimento, 

dos veículos de difusão de conhecimento acadêmico, e da mídia em geral. Esse 

protagonismo pode ser explicado com diversos argumentos: deve-se a um processo de 

internacionalização do setor educacional que envolve múltiplos interesses (econômicos, 

políticos e até acadêmicos) e distintos atores (LIMA; CONTEL, 2011). A previsão é que “a 

capacidade do ensino superior global cresça mais que 150% no primeiro triênio do 

século XXI” (HUDZIK, 2013, p. 52). 

O contexto que embalou esse processo é a expansão das fronteiras como 

consequência da Globalização da sociedade e da economia manifestada de várias 

formas, dentre elas: competição crescente por estudantes internacionais, crescimento da 

oferta de programas de formação no exterior, mudanças no cenário econômico global e 

a intensificação da internacionalização do ensino superior com o crescimento da 

demanda dos países emergentes etc (de WITT, 2013).  

Em um ambiente em que resida a competição, não pela causalidade, métodos 

avaliatórios comparativos podem ser apontados como um recurso a mais no 

entendimento da posição ocupada pelos concorrentes (ou pares) no mercado. O que 

favorece, em âmbito nacional, a “(...) institucionalização dos mecanismos de avaliação 

das Instituições de Ensino Superior – IES, como principal política pública federal para o 

período (final do século XX)” (LIMA; CONTEL, 2011, p.45).  Institucionalização, como se 

verá no desenrolar desta investigação, que a partir de 1996 no Brasil, passará a promover 

mudanças no Sistema Nacional de Pós-Graduação – SNPG atreladas à inserção 

internacional. Ressalta-se ainda que essa preocupação em elevar a internacionalização 

dos programas pós-graduação stricto sensu é perene, conforme divulgado no capítulo 11 
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(p. 223) do Plano Nacional de Pós-Graduação-PNPG 2011 a 2020 pela CAPES em dezembro 

de 2010.  

Já na esfera internacional o ambiente competitivo proporciona, a partir do século 

XXI, especificamente 2003, o surgimento dos rankings acadêmicos globais. De acordo 

com Hazelkorn: 

os rankings globais têm promovido um grande debate sobre a contribuição 
do ensino superior para a competitividade global das nações. Instigando, 
especialmente em decorrência da crise financeira global, considerável 
discussão sobre o balanço entre valores societais e requisitos em relação ao 
desenvolvimento do capital humano através de um ensino superior universal 
e da habilidade de uma nação para competir no mundo da ciência. (...) Os 
rankings sustentam as exortações do governo sobre ser (o ensino) mais 
competitivo e sensível ao mercado e clientes, definindo uma missão distinta, 
sendo mais eficiente ou produtivo e tornando-se classe mundial 
(HAZELKORN, 2011, p.183). 

 
Apesar de as universidades diferirem em como se engajam no processo de 

internacionalização (KNIGHT, 2008; de WITT, 2013; HUNTER, 2013; HUDZIK; 2013), é 

axiomático que o interesse deva-se à busca por prestígio. Razão pela qual imprime 

importância crescente na indução e no fomento de métodos avaliatórios, à exemplo, os 

rankings acadêmicos globais que classificam internacionalmente instituições, 

programas e cursos de educação superior; e a avaliação da CAPES conceitos 6 e, 

principalmente 7, que designa o maior nível de inserção internacional a programa pós-

graduação stricto sensu brasileiro. 

Diante do exposto, no que se refere à formulação de políticas públicas voltadas 

para a educação superior que intensifica a internacionalização do setor, suscita-se o 

interesse de investigar, caracterizando o objetivo deste trabalho, se é possível 

estabelecer uma relação entre os critérios dos indicadores norteadores dos rankings 

acadêmicos globais e os da avaliação dos programas stricto sensu pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-CAPES – conceito 7.  

No que concerne às justificativas do investimento em investigações com o 

referido propósito, destaca-se que o assunto rankings acadêmicos globais é muito 

recente, datado de 2003, e a literatura que diz respeito à problematização da inserção 

internacional do ensino superior brasileiro configurada na esfera global é bastante 

tímida.   

Outra justificativa é que, no contexto da internacionalização da educação 

superior, tanto os rankings globais quanto o SNPG ganharam notória visibilidade, 
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integraram a agenda de discussão em fóruns acadêmicos e não acadêmicos na medida 

em que permitem análises comparativas, no caso dos rankings, entre continentes, países, 

universidades, programas etc e, no caso do SNPG, entre universidades, programas e 

cursos nacionais etc. Além do mais, os resultados dos dois instrumentos avaliatórios 

têm servido de auxílio a pais e estudantes na escolha de instituições e cursos de maior 

prestígio na área de formação desejada.  

Dentre os critérios de indicadores dos rankings a serem examinados, este 

trabalho se baseará nos dos rankings tidos como pioneiros que são: 

• Shanghai Jiao Tong University’s Academic Ranking of World Universities, 

desenvolvido em 2003 pelo Instituto de Educação Superior de Xangai, e que 

considera no total as 500 melhores universidades em âmbito mundial; e 

• Times Higher Education Quacquarelli Symonds World University Rankings – 

The Top 200 World Universities, desenvolvido entre 2004 pelas empresas Times 

Higher Education e Quacquarelli Symonds Ltd, e que considera no total as 200 

melhores universidades em âmbito mundial. 

Em função da dissolução da parceria entre a empresa londrina Times Higher 

Education e a QS Ltd, em 2009, originaram-se dois novos rankings, como descrito a 

seguir. 

• Times Higher/Thomson Reuters World University Ranking, criado em 2010 pelas 

empresas Times Higher Education (inglesa) e Thomson Reuters 

(canadense/britânica, com sede em Nova Iorque) – mais restrito na medida em 

que se dispõe a classificar 400 melhores universidades em âmbito mundial. 

• QS World University Rankings – TopUniversities, criado em 2010 pela empresa 

QS Ltd (inglesa) com a parceria com US News e World Report Best Colleges-

USNW, empresa responsável pelo ranqueamento das universidades americanas 

– mais amplo na medida em que elege mais de 700 melhores universidades em 

âmbito mundial. 

São esses os rankings considerados neste trabalho, conforme resumo apresentado no 

quadro 1. 
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Shanghai Jiao Tong University´s 
Academic Ranking of World Universities  

(primeiro ranking internacional 
acadêmico criado) 

Times Higher Education Quacquarelli Symonds World 
University Rankings – The Top 200 World Universities 

Ano 
de 

criação 

Instituição 
Responsável 

Total de 
Universidades 

ranqueadas 

Ano 
de criação 

Instituições 
Responsáveis 

Total de 
Universidades 

ranqueadas 

2003 

Instituto de 
Educação 

Superior de 
Xangai 

500 2004 

Times Higher 
Education e 
Quacquarelli 
Symonds Ltd, 

200 

 Em 2009, a empresa londrina Times Higher Education 
rompeu a parceria firmada, desde 2004, com a QS Ltd. 
Originando dessa ruptura dois novos rankings. 

Times Higher/Thomson 

Reuters World University 
Ranking 

QS World University 

Rankings – 
TopUniversities 

Ano 
de 

criação 

Total de 
Universidades 

ranqueadas 

Ano 
de 

criação 

Total de 
Universidades 

ranqueadas 
2010 400 2010 Mais 700 

Quadro 1 – Descrição dos Rankings Acadêmicos Globais Pioneiros 
Fonte: Elaborado pela autora, em novembro de 2012, por meio de informações coletadas dos respectivos 
sítios dos rankings acadêmicos globais. 
  

Já no que concerne aos critérios dos indicadores da avaliação dos programas de 

pós-graduação stricto sensu da CAPES, optou-se pelo da área de Administração, 

especificamente aqueles que obtiveram nota 7 (nota máxima) na avaliação trienal 

correspondente aos anos de 2007 a 2009. Esse recorte se deve: 1º) pela relação da área de 

Administração com o curso de Mestrado da autora (pesquisadora): Mestrado em 

Administração – Gestão Internacional; 2º) pela nota 7 uma vez que os programas stricto 

sensu que alcançam essa média são aqueles que atingiram elevado nível de 

internacionalização.  

Faz-se necessário ressaltar que esse estudo não examina a avaliação mais recente  

da CAPES (triênio de 2010 – 2012) pelo fato de essa ter sido divulgada na segunda 

quinzena do mês de dezembro de 2013,  período em que esse estudo já se encontrava em 

fase de conclusão.  

Dessa forma, de acordo com a penúltima avaliação trienal (2007 – 2009), dois 

programas de pós-graduação stricto sensu (2 Mestrados e 2 Doutorados) em 

Administração alcançaram nota 7: os da Escola de Administração da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul - EA/UFRGS e os da Faculdade de Economia e 

Administração da Universidade de São Paulo - FEA/USP. Por isso eles foram 

selecionados como unidades sociais de estudo na investigação.  
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A título de informação, na mais recente avaliação trienal (2010-2012), os 

programas stricto sensu em Administração da FEA/USP continuaram agraciados com 

conceito 7 pela CAPES,  enquanto os da EA/UFRGS, por sua vez, obtiveram conceito 5 1
. 

Com a preocupação de delimitar o tema de interesse, formulou-se a seguinte 

questão de pesquisa, capaz de guiar essa investigação: que tipo de relação é possível 

estabelecer entre os critérios dos indicadores norteadores dos rankings acadêmicos 

globais e os da avaliação dos programas stricto sensu da CAPES – conceito 7?  

Acrescenta-se ainda que o exercício de investigação é focado no ambiente 

institucional formal (leis, regras, normas, ...) e  informal (tradições, costumes, ...) que 

afeta o sistema de avaliação educacional.  

 A avaliação, de modo consequente, é levada a cumprir papel central na 
funcionalização econômica da Educação Superior, nos conceitos e 
metodologias mais apropriados ao mercado (...) que aos propósitos 
amplamente educativos de formação humana integral (DIAS SOBRINHO, 

2010, p. 201). 

 Para tanto no exercício precedente, este estudo apoia-se na teoria institucionalista 

(DiMAGGIO e POWELL, 1983;  SCOTT, 1995, 2003, 2008; MACHADO DA SILVA e FONSECA, 

1996; KOSTOVA e ZAHEER, 1999, PENG 2009; MACHADO DA SILVA e ROSSONI, 2010). 

Também a contribuir no auxílio da construção da estrutura da linha de pensamento deste 

estudo, esse se alicercia no ambiente (mercado), no Estado (no caso o de caráter 

gerenciador) e na Comunidade Acadêmica – os quais segundo Clark (1983) constituem a 

vértice de governança das universidades. Em outros termos, é a partir desses atores e 

das literaturas disponíveis estudadas no capítulo 2 que se reconstituirá alguns 

acontecimentos submersos no processo social que contribuem para que se entenda o 

favorecimento da exaltação de métodos avaliatórios comparativos, SNPG e rankings, 

para promover, como exemplo, novas formas de políticas públicas no aumento da 

inserção internacional – conceito 7.  

 Dentre os acontecimentos, que comporão o capítulo 2, destacam-se aqueles que 

buscam examinar a transformação da universidade como estratégia de sobrevivência 

pautada na concepção de universidade oriunda de países anglo-saxônicos, 

                                                           
1Informações extraídas do sítio da CAPES 
http://www.avaliacaotrienal2013.capes.gov.br/resultados/planilha-de-notas página 5.  É pertinente 
ressaltar que a partir de 2013 foi desenvolvida uma página destinada apenas à avalição trienal que é essa 
citada a  http://avaliacaotrienal2013.capes.gov.br/, o que destaca a importância crescente dada à avaliação 
dos programas stricto sensu. Consulta em março de 2014. 
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principalmente EUA, na qual a qualidade atrela-se à pesquisa em detrimento do ensino; a 

internacionalização do Ensino Superior como estratégia de sobrevivência da  

universidade, assumindo caráter mercadológico no final da década de XX em adiante; a 

transformação da administração pública brasileira e sua influência sobre a 

transformação da universidade com a reforma do Estado. O Estado assume um papel de 

gerenciador, fiscalizador e avaliador; o papel da avaliação na implementação das 

reformas no ambiente universitário; a Comunidade Acadêmica e sua influência sobre o 

papel da avalição na implementação das reformas no ambiente universitário. O que 

corrobora para a valorização de métodos comparativos, o lugar dos rankings, no 

processo de transformação das universidades; e a adoção do padrão de concorrência 

internacional e sua repercussão nos programas de pós-graduação stricto sensu da 

EA/UFRGS e da FEA/USP.  

De modo a proporcionar uma visualização, mesmo que simplificada, da 

trajetória de pensamento precedente para a realização do propósito estabelecido neste 

estudo, foi elaborada a figura a seguir. 
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Figura 1- Estrutura do trajeto de pensamento 
Fonte: Elaborada pela autora em janeiro de 2013. 
 
 Com referência ao percurso metodológico, capítulo 3, esse trabalho de abordagem 

qualitativa de caráter explorátorio atesta tratar de um estudo de caso múltiplo  –   mais 

de uma unidade de estudo – dois programas de pós-graduação stricto sensu (2 

Mestrados e 2 Doutorados) em Administração que alcançaram nota 7, como já exposto 

nessa Introdução.  

 Dentre os indicadores dos critérios estabelecidos pelos rankings acadêmicos 

globais pioneiros e pela avaliação da CAPES, optou-se por observar a produtividade 

científica e a qualidade do corpo docente, já que somam mais de 50%, se comparados 

aos demais indicadores de critérios, que configuram o processo de avaliação, conforme 

ilustrado e detalhado no Quadro 11 na página  85. 

 Ainda no capítulo 3, é detalhado a coleta de dados que se dá por meio de pesquisa 

Avaliação 

Ambiente 

Estado 
Gerenciador 

Comun. Acadêmica 

Ambiente 

Fundamentação Teórica 
INSTITUCIONALISMO 

Rankings Acadêmicos 
Globais (ARWU, THE e 
QS – os pioneiros) 
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bibliográfica, documental e entrevistas semiestruturadas; e a técnica de tratamento dos 

dados que se pauta na análise de conteúdo e categorização temática. 

 Ainda, no que diz respeito à estrutura de organização deste estudo, no capítulo 4 

são apresentados os resultados de análise decorrente da categorização das pesquisas 

documental e empírica mediante a compreensão por meio da sustentação da teoria do 

Institucionalismo e demais literaturas consultadas. No útlimo capítulo, 5, são tecidas as 

considerações finais, seguidas das proposições teóricas e sugestões para futuras 

pesquisas. 
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“Afinal, não se pode ignorar que “a herança herda o herdeiro”, que “o 

morto apodera-se do vivo”, que o passado é reificado e incorporado, que o 

futuro atrela-se ao passado”.  

Pierre Bourdieu, Homo Academicus. 

2 MÉTODOS AVALIATÓRIOS COMPARATIVOS COMO ESTRATÉGIAS DE 
INSERÇÃO INTERNACIONAL NO PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO DAS 
UNIVERSIDADES 

Para se examinar a possível relação entre os critérios dos indicadores que 

norteiam os rankings referidos anteriormente e o sistema nacional de pós-graduação da 

CAPES, que busca intensificar a internacionalização dos programas stricto sensu no 

Brasil, esse estudo será estruturado de modo a investigar, seção 2.1, a adequação da 

universidade, enquanto uma organização, às restrições do ambiente – a demanda 

econômica. Restrições que remetem, por meio da contribuição de Drèze e Debelle 

(1968), à concepção de universidade – de países anglo-saxônicos, principalmente, dos 

EUA – a qual define a qualidade na contemporaneidade, ou seja, uma concepção de 

universidade que visa ao progresso - à inovação. Wolff (1993) por sua concepção 

idealizada também reafirma que a qualidade não se volta para o ensino.  

Ainda sob a pressão do ambiente, a estratégia exaltada no presente para tratar de 

questão de ordem econômica é a internacionalização. Por essa razão, a seção 2.2 baseia 

nos determinantes de legitimidade organizacional no processo de internacionalização do 

ensino superior e na competição por novos mercados. Para tanto, conta-se com a 

colaboração de Knight (2005, 2008), Balbachevsky (2011), Hazelkorn (2011), Lima e 

Contel (2011), de Witt (2013), Hudzik (2013) e Hunter (2013). Na parte 2.3, ao percorrer a 

literatura - Chauí (2001), Pereira (2001), Abrucio (2006); Przeworski (2006), Costa (2010); e 

Lima e Contel (2011) – de modo a evidenciar que o caráter mercadológico impresso no 

setor acadêmico é potencializado por ações locais, como a Reforma do Estado de 1995. 

O Estado na nova roupagem de regulador passa a apoiar-se na Avaliação, seção 2.4, 

para a instauração de novas formas de política pública. A contribuição da discussão se 

dá com Schwartzman (1989), Slaugher e Leslie (1998), Souza Santos (1999), Balbachevsky 

e Schwartzman (2010) e Dias Sobrinho (2010).  

Pelo fato de o Estado imprimir centralidade à avaliação, percebe-se que a 

Comunidade Acadêmica orienta e auxilia o Estado Gerenciador na indução de condutas 

avaliatórias – regras/normas – no que concerne aos programas stricto sensu. Tema da 

seção 2.5 por meio das contribuições de Clark (1983). Por fim, na seção 2.6, são 
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abordados os seguintes autores: Knight (2005, 2008), Harfi e Mathieu (2006), Billaut (2008), 

Maccari (2008), Audiz e Morosini (2009), Théry (2009),  Lima e Contel (2011), Salmi (2011), 

Altbach (2012) e Hudzik (2013) que retratam o sistema de avaliação da pós-graduação 

stricto sensu pautando-se em indicadores, por meio da atualização e aperfeiçoamento 

dos critérios referentes ao posicionamento nos rankings acadêmicos globais e à 

atribuição da nota 7, a qual configura a nota máxima que corresponde ao maior nível de 

inserção internacional concedido pelo governo brasileiro a um curso pós-graduação 

stricto sensu inserido no Sistema Nacional de Pós-Graduação - SNPG.  

O Institucionalismo será o arcabouço teórico que norteará o exercício de  

investigação proposta nesta seção, centrado nos autores DiMaggio e Powell (1983), 

North (1990), Kostova e Zaheer (1999), Machado da Silva e Fonseca (1996, 1999, 2000 e 

2002), Scott (1995, 2003, 2008), Peng (2009) e Machado da Silva e Rossoni (2010). 

2.1 Transformação da universidade como estratégia de sobrevivência   

Em 1088 é criada a primeira instituição de ensino superior com a fundação da 

Universidade de Bolonha, embora haja controvérsias.2 Nesse período, o século XI,  os 

aristocratas começaram a se opor ao domínio da Igreja Católica, impulsionados por 

vários fatores, como o enfraquecimento do sacro Império Romano-Germânico, a 

organização de cidades de forma mais autônoma e a constituição de Estados nacionais 

centralizados por monarquias, como nos casos da França e Inglaterra (ABRÃO; COSCODI, 

2003, p.119).   

 Desde a sua criação, a universidade parece atuar de forma dicotômica, por um 

lado pode-se inferir que o exercício intelectual deva ser desassociado das atividades 

sociais e, por outro, sensível ao meio, a universidade sofre influência das questões do 

viver em sociedade. Nessa trilha, como bem colocado por Wolff (1993, p.25): 

(...) as universidades foram criadas por todos os tipos de motivos: para 

preservar uma velha fé, para granjear prosélitos para uma nova fé, para 

treinar trabalhadores habilitados, para melhorar o padrão de profissões, para 

expandir as fronteiras do conhecimento e mesmo para educar os jovens. 

                                                           
2“Em texto publicado em 1998, intitulado Universidade: nove séculos de história, adaptado de uma tese 
de pós-doutorado realizado pela Université de Quebec, Ricardo ROSSATO discorda desta perspectiva 
histórica ao afirmar o surgimento de duas universidades no século XI (ao invés de uma) – Universidade 
de Ravena (após 1084) e (a então) Universidade de Bolonha (em 1088)”(LIMA, 2002, p.27). 
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 Em linhas gerais, a universidade está sempre se adaptando (por meio de 

reformas) não só por sofrer influências de fatores exógenos quer sejam cultural, social, 

econômico e/ou político, mas também por seus produtos - gerir conhecimento, formar, 

desenvolver pensamento crítico, entre outros - estarem relacionados às questões 

humanas (DIAS SOBRINHO, 2010).  

No tocante as questões humanas, é pertinente lembrar que as organizações são 

regidas por instituições e pela ótica da teoria institucionalista, podendo ser definidas 

como orientadoras da interação entre os indivíduos: 

(...) as regras do jogo numa sociedade ou, mais formalmente, são as 
restrições criadas humanamente que moldam a interação humana. As 
instituições reduzem incertezas por fornecer uma estrutura à vida 
cotidiana. São um guia para a interação humana, de modo que quando 
desejamos cumprimentar amigos na rua, dirigir um automóvel, comprar 
laranjas, emprestar dinheiro, ter um negócio, enterrar nossos mortos, ou o 
que quer que seja, sabemos (ou podemos aprender rapidamente) como 
empenhar essas tarefas (NORTH, 1990, p. 03). 

 
Regras essas que fizeram e fazem da universidade uma entidade também 

suscetível aos regimes vigentes de cada época. Desse modo, na contemporaneidade, 

atendo-se ao regime em vigor (o capitalismo), com marcante influência estadunidense e 

inglesa, suscitam-se algumas percepções reveladoras sobre o reforço de uma das 

concepções de universidade, abordadas por Drèze e Debelle, como uma educação de 

caráter técnico visando ao progresso. Uma educação superior em busca expressivamente 

de “(...) descoberta em laboratório que se prolongará em uma invenção técnica cuja 

aplicação constituirá (...) uma inovação industrial” (DRÈZE; DEBELLE, 1968, p.73). 

Posteriormente, o estudioso americano Wolff (1993, p.35) apresenta o conceito idealizado 

de universidade: “como um campo de treinamento para as profissões liberais”, 

divergindo do processo de educação. O que, entre outros aspectos, sinaliza que a 

universidade, assim como qualquer outra organização que está em constante interação 

com o ambiente, vem buscando formas de adequar-se a novas regras de como fazer e 

agir atendendo às demandas econômicas, configurando-se, efetivamente, como uma 

organização (NORTH, 1990; SCOTT, 1995, 2008; MACHADO DA SILVA e ROSSONI, 2010). Pela 

definição de North (1990, p.03) as organizações são (gripo da autora): 

(...) os organismos políticos (partidos políticos, o Senado, um conselho 
municipal, uma agência reguladora), as entidades econômicas (empresas, 
sindicatos, fazendas familiares, cooperativas), os órgãos sociais (igrejas, 
clubes, associações atléticas) e educacionais (escolas, universidades, centros 
de treinamento técnico). Conceituosamente o que deve ser claramente 
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diferenciado são as regras (instituições) dos jogadores (organizações). 
(Isso quer dizer que) as organizações são criadas com a intenção 
proposital em consequência do conjunto de oportunidade resultante do atual 
conjunto de restrições (...) e no curso de tentativas de realizar os seus 
objetivos são o principal agente de mudança institucional. 

 
Em consonância com North, Scott (2003, p.27) reitera, sucintamente, que as 

organizações são coletividades orientadas para a busca de metas relativamente 

específicas e que apresentam estruturas sociais formalizadas relativamente sólidas. Isso 

pode levar à percepção de que, ao criarem as organizações, como a universidade, “os 

indivíduos agem em conformidade com os seus interesses - em vez de humildemente 

submeter-se às restrições da estrutura social” (SCOTT, 1995, p.24). Assim sendo, dentre as 

tentativas visualizadas pela universidade de responder às novas restrições – 

especificamente de cunho mercadológico – farão uso de instrumentos de avaliação. 

Dentre eles, os que se centram em avaliar a inserção internacional dos programas de 

pós-graduação stricto sensu. Tema que será abordado ao longo deste trabalho.   

A seguir, a  figura 2 possibilita ilustrar a aproximação das premissas da teoria 

institucionalista e da transformação da universidade como estratégia de sobrevivência, 

discorridas nesta seção.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 2 – Instituições, Organizações e Mercado 
Fonte: Figura adaptada de Peng (2009, p.67) pela autora em outubro de 2013. 
 

De modo a dissertar, detalhadamente, acerca da estratégia vislumbrada pela 

universidade (como organização) para lidar com as restrições de mercado no mundo 
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contemporâneo, cria-se a próxima seção, a qual aborda, portanto, a internacionalização 

do ensino superior.  

2.2 Internacionalização do Ensino Superior como estratégia de sobrevivência da 
universidade   

Na literatura sobre a internacionalização da universidade, é evidenciado que essa 

sempre permeou de maneira direta ou indireta suas atividades e funções. Contudo, desde 

a década de 1990, o processo de Globalização vem acelerando e ocasionando mudanças 

no processo de internacionalização do ensino superior (de WITT, 2013; HUNTER, 2013; 

HUDZIK; 2013). A prova disso refere-se ao fato de que, até a década de 1960, o processo 

de internacionalização no setor educacional era marcado, entre outros aspectos, pela 

formalização de acordos de cooperação entre governos e universidades de distintos 

países. As motivações orientadas para a cooperação enfraqueceram-se na década de 1990 

e uma orientação mais competitiva passou a ganhar força (SLAUGHTER, 1997; SANTOS, 

1999; CHAUÍ, 2001; DE SOUZA, 2003; KNIGHT, 2005; GOERDEN, 2008; AUDIZeMOROSINI, 

2009; DIAS SOBRINHO, 2010; BALBACHEVSKY, 2011; HAZELKORN, 2011; LIMAeCONTEL, 

2011). Em síntese, na contemporaneidade, “a internacionalização está modificando o 

mundo do ensino superior e a globalização está mudando o mundo da 

internacionalização” (KNIGTH, 2008, p.1). 

Antes de prosseguir com a discussão, cabe ressaltar que o termo Globalização, 

neste trabalho, é entendido como: “o fluxo de tecnologia, economia, conhecimento, 

pessoas, valores, ideias ... além fronteiras. Globalização afeta cada país de diferente 

forma devido à história individual de uma nação, tradições, cultura e prioridades” 

(KNIGHT, 2005, p. 06). A respeito da definição sobre internacionalização do ensino 

superior, por mais estudos que tenham sido publicados nesses últimos cinco anos, a 

mais citada ainda é a de Knight (1990 apud de WITT, 2013, p. 26) que estabelece a noção de 

internacionalização enquanto um processo que precisa ser integrado e sustentável no 

nível institucional. Dessa forma, a estudiosa denomina o termo como “o processo de 

integração de uma dimensão internacional, intercultural ou global dentro do propósito, 

das funções ou da oferta da educação superior (1990 apud de WITT, 2013, p. 26). 

Portanto, sensível à crescente influência do processo de globalização, a 

universidade parece apoiar-se em âmbito estratégico na internacionalização como meio 

de legitimidade. Hunter (2013, p.63) afirma que “as universidades competem não só por 

receita proveniente da mensalidade de estudantes ou fundos para pesquisa, porém cada 
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vez mais por prestígio”. Cabe destacar que o prestígio das universidades tem o poder de 

influir sobre a captação de recursos provenientes das mensalidades. Para tanto, 

estudiosos têm definido a legitimidade organizacional “como a aceitação da organização 

por seu ambiente e proposto ser essa vital para a sobrevivência organizacional e o 

sucesso” (DOWLINGePFEFFER, 1975; HANNANeFREEMAN, 1977; MEYER eROWAN, 1977 apud 

KOSTOVAeZAHEER, 1999, p. 64). A aceitação proporcionada pelo ambiente, entre outros 

fatores, faz-se a partir de estruturas cognitivas que podem auxiliar na construção de 

entendimento e interpretação sobre a organização, sua atuação e produto(s). Sejam os 

atores nacionais (Estado, comunidade acadêmica, etc.) ou internacionais de caráter 

multilaterais e intergovernamentais (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico-OCDE, o Banco Mundial-BM, etc.), ambos reconhecem que os primeiros 

rankings acadêmicos globais são uma ferramenta útil, mesmo com as suas imperfeições, 

pois a chancela de “(...) universidade internacional como caracterizada pelas melhores 

posições nos rankings acadêmicos globais tornou-se a panaceia para assegurar o sucesso 

na economia global”3, segundo Hazelkorn (2011, p. 03). 

Diante do pronunciamento acima, a concessão de título internacional à 

determinada universidade parece implicar em ganho de credibilidade em um contexto 

institucional particular e amplo. Isso equivale dizer que o “investimento estrangeiro” – a 

exemplo das mensalidades pagas pela captação de alunos internacionais – e o 

“investimento nacional” – recurso(s) proveniente(s) do Estado – tende(m) a ser 

obtido(s) ou aumentado(s) a certa universidade por essa ser percebida, legitimada como 

uma parceira “competente e confiável” na arena internacional. Fazendo eco ao exposto, 

Balbachevsky (2011, p. 515) reitera que “(...) muitos grupos de pesquisa passaram a 

considerar também as alternativas de acesso a recursos externos, aí incluídos os de 

organismos e fundações internacionais (...)”. Em termos genéricos, é nesse sentido que a 

internacionalização parece atuar como um meio de estratégia internacional voltada para 

a legitimidade, a qual contribui para o ganho de vantagem competitiva mediante a 

aceitação organizacional das universidades. 

Vale frisar que, além dos determinantes de legitimidade organizacional em 

âmbito econômico como supracitado, há outros três determinantes subjacentes ao 
                                                           
3Depoimento divulgado no jornal virtual University World News, em 22 de maio de 2011. Disponível em: 

http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20110521105752138. Consulta realizada em 
março de 2012. 
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arcabouço da lógica das condutas de internacionalização categorizados por Wit e Knight 

(2005): o social/cultural, político e acadêmico.  

O realce dos determinantes de legitimidade organizacional em âmbito 

econômico pode ser evidenciado pelo caráter mercantilista presente no processo de 

internacionalização do ensino superior, como, em período mais recente, afirmado por 

Lima e Contel (2011, p.154).   

a internacionalização da educação superior é fruto da reestruturação do 
Estado e da necessidade das instituições de educação superior explorarem 
alternativas de autofinanciamento, com a ampliação do mercado e da 
comercialização de diversificada carteira de serviços voltados para a 
educação.  
 

No início da citação precedente, ao proferirem “fruto da reestruturação do 

Estado”, os autores possibilitam perceber que “as estratégias (como a Reforma do 

Estado) são institucionalmente elaboradas, ou seja, modeladas por “um amplo sistema - 

um sistema social coletivamente concebido” (SCOTT, 1995, p. 125), conceito a ser 

aclarado na próxima seção, que trata da reforma de Estado de 1995, quando a avaliação 

das instituições de educação superior passa a ser exaltada. 

2.3 Transformação da administração pública brasileira e sua influência sobre a 
transformação da universidade  

O modelo de Estado autoritário/burocrático dos anos 1980 começa a 

demonstrar-se frágil para lidar com questões decorrentes tanto da crise econômica 

mundial – que teve seu ápice com a crise do petróleo em 1973, culminando na década 

seguinte com o endividamento internacional –, quanto da grave crise fiscal enfrentada 

pelo Estado desencadeada naquele momento recessivo (ABRUCIO, 2006; PEREIRA, 2006; 

COSTA, 2010).  

Em 1985 retorna a democracia, iniciada e interrompida no período de 1946-64, 

porém, agora, por meio de reivindicação da sociedade, não mais por intervenção militar, 

desbancando o centralismo4 em vigor, suscitando como consequência a reforma ou 

reconstrução do Estado. Resumidamente, foi instaurada a Reforma do Estado, em 

agosto de 1995
5
, com o envio ao Congresso Nacional de uma proposta de Emenda 

                                                           
4Pereira (2001, p.14) recorda que “em 1964 os militares intervêm pela última vez na história do país, e 
por quase vinte anos teremos um regime autoritário modernizador, burocrático-capitalista”. 
5É interessante ressaltar que “(...) os militares promoveram, com a ativa participação de civis, a reforma 
administrativa de 1967, consubstanciada no Decreto-Lei 200. Esta era uma reforma pioneira, que 
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Constitucional, no curso do governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC). O 

economista Luiz Carlos Bresser Pereira, nomeado ao cargo de Ministro da 

Administração Federal, foi um dos idealizadores da Reforma do Estado, cuja “... 

proposta básica (da referida Reforma era) transformar a administração pública 

brasileira, de burocrática, em gerencial” (PEREIRA, 2006, p.22). Descentralizar, delegar 

autoridade (reduzir o “tamanho” da administração pública, do setor público), regular, 

avaliar, fiscalizar, dentre outras ações, passaram a ser as palavras de ordem a reger essa 

nova administração pública de caráter gerencial inspirada na doutrina neoliberal 

(CHAUÍ, 2001; PEREIRA, 2001; ABRUCIO, 2006; COSTA, 2010; e LIMA e CONTEL, 2011). O zelo 

pelo bom andamento dessas ações, à primeira vista muito abrangentes, revestiu-se de 

tarefas de controle sob a égide dos sistemas avaliatórios. Denotando, por assim dizer, 

uma descentralização cerceada por normas, regras e aferições de desempenho ao 

incumbir o Estado da responsabilidade de supervisionar, gerenciar ou avaliar. Como 

exemplo, tem-se o setor de educação superior, no qual coube ao Estado a tarefa de 

avaliar os cursos e os corpos docente e discente (LIMA; CONTEL, 2011, p. 45).  

A área da educação, bem como as áreas de saúde, cultura, utilidades públicas 

figuram, nesse novo regime democrático de caráter administrativo gerencial, como 

serviços não-exclusivos. Como serviços que o Estado provê, mas não executa uma 

política ou serviços explicitamente, podendo ser oferecidos pelo setor privado ou 

público não-estatal (CHAUÍ, 2001, p. 176; PEREIRA, 2006, p.34; LIMA e CONTEL, 2010, p.34).  

Prova disso (Quadro 2) consiste nos dados do último censo de educação superior 

divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

– INEP, em outubro de 2011
6
, que contabilizaram um total geral de 2.377 universidades 

brasileiras. Desse total, 2.099, aproximadamente 90% são privadas. Ao observar o total 

de matrícula dos cursos de graduação e pós-graduação, 6.552.707, menos de 1/3 

correspondem ao setor público. Mais do que isso, mesmo com uma significativa parcela 

pagante, “o modelo brasileiro ainda não pode ser considerado inclusivo” (MACCARI, 

2008, p.30). Menos de 1% tem acesso ao ensino de superior no país. Comparando-se, 

grosseiramente, o total de matriculados no ensino superior – público e privado nos 

                                                                                                                                                                          
prenunciava as reformas gerenciais que ocorreriam em alguns países do mundo desenvolvido a partir dos 
anos 1980, e no Brasil, a partir de 1995” (PEREIRA, 2010, p. 14). 
6O último censo da educação superior 2010 pode ser encontrado no sítio do Ministério da Educação 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=17212. Consulta em 
fevereiro de 2013. 
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cursos de graduação e pós-graduação – com o número de habitantes em territórios 

nacional, 192.376.496, divulgado no Censo 2011
7
. 

Estatísticas 

Básicas 

CATEGORA ADMINISTRATIVA 

Total Geral 
PÚBLICA 

PRIVADA 
Total Federal Estadual Municipal 

Instituições 2.377 278 99 108 71 2099 

Cursos 29.507 9.245 5.326 3.286 633 20.262 

Matrículas de 

Graduação 
6.379.299 1.643.298 938.656 601.112 103.530 4.736.001 

Ingressos (todas 

as formas) 
2.182.229 475.884 302.359 141.413 32.112 1.706.345 

Concluintes 973.839 190.597 99.945 72.530 18.112 783.242 

PÓS-GRADUAÇÃO 

Matrículas de 

 Pós-Graduação 
173.408 144.911 95.113 48.950 848 28.497 

GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 

Matrículas – 

Total 
6.552.707 1.788.209 1.033.769 650.062 104.378 4.764.498 

Quadro 2 – Estatísticas Básicas de Graduação (presencial e a distância)  
Fonte: Quadro extraído do Censo da Educação Superior 2010, p. 2, excluindo a parte sobre funções do corpo docente 
em exercício. Acesso pelo sítio do Ministério da Educação. 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=17212 Consulta em fevereiro de 2013. 

 

Por outro lado, embora a questão da inclusão deixe a desejar, não se pode negar 

que o setor privado tem cooperado com a expansão do ensino superior, como 

evidenciado no Quadro 2, seja pelo número de instituições e cursos criados, seja pelo 

número de alunos matriculados. Outra evidência são os dados divulgados pelo the 

Program for Research on Private Higher Education-PROPHE em 2010 sobre o percentual 

de matrículas no setor de ensino superior privado, no qual figura “Coreia com 80%, 

Brasil com 75%, Polônia com 34%, México com 33%, Estados Unidos com 26% e China 

com 20%” (HUDZIK, 2013, p.54). Em face ao ritmo de crescimento econômico orquestrado 

pelo setor privado, no caso do Brasil, o interessante é a notabilidade que o papel do 

Estado como avaliador vem alcançando. A instauração do sistema de avaliação dos 

                                                           
7
 O último censo 2011 divulgado pelo Instituito Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE pode ser 

acessado pelo sítio 
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1961&id_pagina=

1. Consulta em fevereiro de 2013. 
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programas de pós-graduação stricto sensu para melhor orientação do financiamento 

pode mitigar imperfeições de mercado.  

De acordo com a teoria econômica mais recente, contrapondo-se à neoclássica, o 

mercado não é perfeito, isso é, há falhas e assimetrias de informação no mercado, 

impossibilitando-o presumivelmente de alocar os recursos com eficiência (NORTH, 1990; 

PRZEWORSKI, 2006) e, portanto, provendo o Estado de uma atuação de gerenciador, 

fiscalizador e avaliador.   

Para tanto, no comprimento desses papéis, o Estado passa a imprimir 

centralidade à avaliação, ao efetuar determinadas reformas no ambiente acadêmico. Tal 

atuação consiste no tópico a ser retratado na próxima seção. 

 
2.4 Papel da avaliação na implementação das reformas no ambiente universitário  

O Estado não é um ator organizacional como outro qualquer, pois exerce 

autoridade sobre as demais organizações (SCOTT, 1995). A avaliação é utilizada como 

ferramenta a serviço de seus interesses por meio da imposição de sua autoridade com 

orientação e auxílio da comunidade acadêmica, abordada na próxima seção. A avaliação 

passa, então, a não mais ser exercida por forças dentro da universidade, mas por uma 

força externa, (SOUZA SANTOS, 1999) o Estado. Nesse sentido a contribuição de Dias 

Sobrinho é oportuna ao definir que: 

A avaliação é a ferramenta principal da organização (IES) e implementação 
das reformas educacionais. Produz mudanças nos currículos, nas 
metodologias de ensino, nos conceitos e práticas de formação, na gestão, nas 
estruturas de poder, nos modelos institucionais, nas configurações do 
sistema educativo, nas políticas e prioridades da pesquisa, nas noções de 
pertinência e responsabilidade social. Enfim, tem a ver com as 
transformações desejadas não somente para a educação superior 
propriamente dita, mas para a sociedade, em geral, do presente e do futuro.  
(DIAS SOBRINHO, 2010, p. 195).  

Estado e universidade se utilizam da avaliação como ferramenta para 

atendimento de seus interesses. Consequentemente, urge um olhar mais atento à 

interação social orquestrada por essas organizações por incidir, entre outros aspectos, na 

consolidação de comportamento dos indivíduos por práticas cada vez mais homogêneas 

ou isomórficas (DiMAGGIOePOWELL, 1983; SCOTT, 1995, 2008; MACHADO DA SILVA e 

FONSECA, 1996). 
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Neste trabalho, isomorfismo é entendido pela perspectiva de Hawley (1968 apud 

DIMAGGIO;POWELL, 1983, p. 149) como “um processo restritivo que força uma unidade 

em uma população a se assemelhar a outras unidades que se defrontam com o mesmo 

conjunto das condições ambientais”.  Como aclarado por Machado da Silva e Fonseca 

(1996, p. 105), “(...) em cada sociedade os princípios fundamentais de controle (as 

práticas isomórficas) são extraídos de fontes institucionais como o Estado, a 

comunidade ou a família, motivando a formação de interações previsíveis em múltiplos 

contextos, como o fiscal, o econômico, o político e o cultural”. Ao remeter-se às 

escolhas estratégicas, Peng (2009) reforça ainda que essas não são apenas dirigidas pelas 

condições industriais e capacidades de uma empresa (universidade), mas são também 

uma reflexão das restrições formais e informais (práticas isomórficas 

coercitiva/regulatória, normativa e mimética/cognitiva) de uma estrutura instuticional 

que gerencia o confronto. Cada uma dessas práticas isomórficas será tratada no decorrer 

desta seção e na 2.6. 

A partir de 1970, a autoridade exercida pelo Estado estava preocupada em  

melhor redirecionar e alocar os fundos destinados à pesquisa e, em 1995, envolta em um 

caráter gerencialista, eleva a racionalização dos processos da avaliação atrelada às 

questões econômicas excedendo as de responsabilidade social referenciadas na 

definição de Dias Sobrinho. A exaltação do sistema de avaliação em contexto 

mercadológico perseguido a partir das reformas de 1960, se por um lado impulsionou a 

expansão do ensino superior, principalmente dos programas de pós-graduação do setor 

privado, por outro dificultou o ingresso às universidades de camadas menos favorecidas 

– mulheres, negros e pessoas mais velhas (CLARK, 1983; SCHWARTZMAN, 1989; 

SLAUGHTEReLESLIE, 1998). Na tentativa de reacomodação dessa nova classe a integrar o 

nível de ensino superior, no caso do Brasil, programas almejados de áreas tradicionais – 

profissões liberais clássicas como medicina, direito e engenharia – foram copiados de 

uma forma pouco apropriada, resultando na “desvalorização dos títulos e na 

desmoralização de muitas das práticas e rituais que caracterizavam o ciclo de vida nas 

academias” (SCHWARTZMAN, 1989, p.8). A liderança exercida pelas áreas clássicas, 

preocupada com a integridade de seus respectivos cursos, passa a se interessar por sua 

avaliação (SCHWARTZMAN, 1989, p.08). Esse fato concedeu ao Estado mais argumentos 

para a implantação de sistemas avaliatórios e a escamotear questões econômicas. 
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A título de ilustração, o Sistema Nacional de Pós-graduação-SNPG, desenvolvido 

e administrado pela agência federal CAPES, desde 1976 proporciona sustentabilidade ao 

crescente aumento e desenvolvimento dos programas de pós-graduação e de pesquisa 

científica e tecnológica no Brasil, por meio de estabelecimento de metas e padrão de 

qualidade, entre outras coisas.8 Essa imposição do Estado de que as universidades sigam 

estratégias similares configura “práticas isomórficas de inferência de caráter 

coercitivo/regulatório” (DIMAGGIOePOWELL, 1983; SCOTT, 1995, 2008; KOSTOVAe 

ZAHEER, 1999; PENG 2009) por inibir, em nome da qualidade do programa, por exemplo, 

a automonia dos acadêmicos na elaboração dos currículos (SLAUGHTER e LESLIE, 1998). 

Em outras palavras "(...) quanto melhor a avaliação do programa, maiores suas chances 

(das universidades) de apoio acumulado - bolsas de estudo a estudantes, infraestrutura 

de pesquisa e fundos" (BALBACHEVSKY; SCHWARTZMAN, 2010, p.90). 

Segundo Maccari (2008) o sistema de avaliação da pós-graduação, no decorrer 

dos acontecimentos históricos, foi sofrendo modificações com a finalidade de fornecer 

cada vez mais controle e informações ajustadas às exigências de cada momento em 

vigor. Ainda, Maccari assevera (2013, p.01) que o referido sistema de avaliação “é 

reconhecido como um dos mais modernos e eficientes do mundo”. Dentre as mudanças, 

em 1996 a avaliação passou a vigorar por triênio e em 1999 – caracterizado por um 

sistema de plano político democrático e no administrativo gerencial – a CAPES instituiu 

a atribuição de nota (ou conceito como às vezes é chamada) de desempenho em uma 

escala de 1 a 7 (Quadro 3) aos programas e cursos que integram o SNPG. Além desse 

processo, o sistema de avaliação de pós-graduação abrange um outro, que se intitula 

Avaliação das Propostas de Cursos Novos de Pós-graduação. Esse também é 

“conduzido por comissões de consultores do mais alto nível, vinculados a instituições 

das diferentes regiões do país”9 elegidos pela CAPES, tema da próxima seção. 

Basicamente, o processo refere-se à verificação da qualidade das propostas da CAPES 

para que seja(m) admitido(s) o(s) novo(s) programa(s) e curso(s) no SNPG. Via de regra, 

a aproximação corresponde a “inferência ao isomorfismo de caráter normativo” 

(DiMAGGIOePOWELL, 1983; SCOTT, 1995, 2008; KOSTOVAeZAHEER, 1999; PENG, 2009) 

                                                           
8Informações coletadas do sítio da CAPES 
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/caracterizacao_sistema_avaliacao_pos.pdf 
ou http://www.capes.gov.br/avaliacao/avaliacao-da-pos-graduacao. Acesso em fevereiro de 2013. 
9Informações coletadas do sítio da CAPES 
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/caracterizacao_sistema_avaliacao_pos.p

df ou http://www.capes.gov.br/avaliacao/avaliacao-da-pos-graduacao   Acesso em fevereiro de 2013. 
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associada à profissionalização e difusão de normas de ação. Em outras palavras, para 

que os programas stricto sensu recebam o reconhecimento do Conselho Nacional de 

Educação – CNE/Ministério da Educação – MEC - e a recomendação da CAPES precisam 

cumprir rigorosamente as normas estabelecidas pela legislação vigente. 

Sistema de avaliação da pós-graduação stricto sensu – atribuição de nota de 1 a 7 

Notas Descrição 

1 e 2 
Categorias de cursos não recomendados pela CAPES e que não possuem autorização do 
CNE/MEC para conceder títulos de mestre e doutor.  

3 
Correspondente ao padrão mínimo de qualidade exigido para que o curso permaneça na 
condição de recomendado pela CAPES e, consequentemente, obtenha a renovação de seu 
reconhecimento pelo CNE/MEC para vigorar no triênio subsequente. 

4 
Recomendada pela CAPES e concedido o reconhecimento pelo CNE/MEC, podendo 
visar a obtenção da nota 5 na próxima avaliação do triênio. 

5 
Reservada para os que possuem apenas curso de mestrado. Em outras palavras, para 
programas que tenham apenas mestrado, 5 é a nota máxima. 

6 e 7 

Reservadas exclusivamente para os programas com mestrado e doutorado que indiquem 
desempenho de referência e de inserção internacional, isso é, que “i) apresentem 
desempenho equivalente ao dos centros internacionais de excelência na área, ii) tenham 
um nível de desempenho altamente diferenciado em relação aos demais programas da 
área”.  
Em suma, prima à participação de programa ou curso em convênios internacionais, 
circulação de professores visitantes de universidades estrangeiras, a existência de 
intercâmbio de alunos com universidades estrangeiras (em ambos os sentidos) e a 
participação dos docentes do programa na organização de eventos internacionais, no 
Brasil e no exterior, além de participação dos docentes do programa em comitês e 
diretorias de associações científicas e acadêmicas internacionais. 

Quadro 3– Sistema de avaliação da pós-graduação stricto sensu – atribuição de nota de 1 a 7 
Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir de informações extraídas do sítio da CAPES 
http://www.capes.gov.br/duvidas-frequentes/64-avaliacao-da-pos/4114-entenda-o-que-e-apcn-e-o-que-e-
avaliacao-trienal. Além das considerações II e V tecidas no documento de área 2009 disponível em 
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/ADMIN17jun10.pdf. Consulta em novembro 
de 2012. 
Nota: Atribuem-se as notas com base na síntese avaliativa do programa nos cinco quesitos da ficha de 
avaliação do programa, conforme ilustrado no documento de área de 2009. Disponível em 
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/ADMIN17jun10.pdf Acesso em novembro 

de 2012. 
 

A ênfase do Estado na instauração do programa de avaliação de pós-graduação 

stricto sensu preponderantemente a partir do século XX estabeleceu mecanismo padrão, 

regulador, orientador na concessão de recursos e também mensurador, possibilitando a 

composição do Estado para atingir seus próprios interesses por meio de práticas 

isomórficas coercitiva/regulatória e normativa. Hazelkorn (2011, p.04) recorda que “o que 

começou como um exercício acadêmico (avaliação) no início do século XX, nos EUA, 

tornou-se um serviço de ‘informação’ comercial para alunos nos anos 80, e o progenitor 

de ‘uma reputação’ com implicações geopolíticas na atualidade”. 
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Por outro lado, quando o Estado imprime centralidade à avaliação, faz-se 

necessário trazer à luz da discussão a comunidade acadêmica, devido ao fato de ser esse 

grupo que orienta e auxilia o Estado na regulamentação e administração do sistema de 

avaliação em pauta. De modo a observar o papel de tal grupo, configura-se a seção a 

seguir.  

2.5 Comunidade Acadêmica e sua influência sobre o papel da avaliação na 

implementação das reformas no ambiente universitário 

Nas palavras de Clark (1983), os sistemas de governança das universidades 

ocorrem em um campo marcado por três vértices, o do Estado, o das corporações 

acadêmicas (ou comunidade acadêmica) e o do mercado, conforme ilustra a figura 3. No 

que se refere à comunidade acadêmica, essa é tratada “como níveis e formas da 

autoridade acadêmica que variam significativamente entre as nações” (CLARK, 1983, p. 

110). Para tanto, Clark aclara que os níveis podem ser considerados como os lugares 

onde as decisões são tomadas, o que em teoria é nomeado de “estrutura de decisão”. 

Nessa lógica, ele classifica a autoridade acadêmica em seis níveis, indo do menor para o 

maior: 1º) departamentos; 2º) corpo docente; 3º) universidades e faculdades; e do 4º ao 

6º nível estão representadas as entidades administrativas de aumento de inclusão 

voltadas à autoridade organizacional, ou seja, 4º) administração acadêmica multicampi; 

5º) governo municipal ou estadual – “quando a autoridade (acadêmica) é concretamente 

um ministério ou departamento ou escritório (bureau) em que as influências fluem de 

um chefe executivo e um legislativo” (CLARK, 1983, p. 109); e, por fim, o de mais alto 

nível, o 6º) governo nacional – “com suas partes (acadêmicas) relevantes no executivo 

(bureau) e corpos legislativos” (CLARK, 1983, p.110). As formas, por sua vez, são tratadas 

pelo estudioso como enraizadas, em torno, primeiramente das disciplinas, das empresas 

(no caso das faculdades que compõem a universidade) e do sistema como um todo. 
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Figura 3 – Três vértices dos sistemas de governança das universidades 
Fonte: Figura adaptada de Clark (1983, p.143) pela autora em outubro de 2013. 
 

Apesar de a historeografia da universidade recorrentemente destacar a 

autonomia da universidade, não são poucos os autores que evidenciam o fato de a 

instituição simultaneamente sofrer e exercer influência no ambiente em que atua, seja 

ele social, político e econômico (LIMA, 2002). 

Na visão de Clark (1983), há ganho em caracterizar esse setor como um que tem 

se desenvolvido em sua própria estrutura maciça e procedimentos limitados que 

promovem algum isolamento e reforço da hegemonia sob certas atividades e funções. 

“Essa capacidade institucional inclui não apenas o poder dos grupos dentro do sistema 

para estruturar seus ambientes de trabalho imediato, mas também o poder para afetar o 

mundo” (CLARK, 1983, p.3). Sobre isso, no final do século XX, observa-se a existência de 

físicos que produziram a bomba atômica, matemáticos e engenheiros que 

desenvolveram o computador, e biologistas que promoveram avanços importantes no 

campo da engenharia genética. Por outro lado, Clark chama a atenção para um ponto 

que antecede esses grandes feitos na área da Ciência: a autoridade acadêmica. Agentes 

que ajudam a regular o ambiente acadêmico, sem desconsiderar a articulação dos  

interesses de grupo, como as forças fragmentadas de trabalho e crença são 

contrabalanceadas etc. O estudioso assevera que a tarefa primordial é 

(...) a de discernir padrões gerais de poder de legitimidade, a autoridade 
enraizada nos locais dominantes de determinados grupos. (Isso equivale a 
afirmar que) (...) os vários grupos (de acadêmicos) vêm equipados com 
certos interesses e crenças, até mesmo com seus próprios mitos e regras do 
jogo. A estrutura do sistema é, portanto, uma mobilização de viés  (CLARK, 
1983, p 107). 

Estado  

Mercado  

Comunidade  Acadêmica 
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No caso da CAPES, agência vinculada ao Ministério da Educação conforme 

ilustra a figura 4, ela assume-se como uma agência que induz, fomenta e avalia os 

programas de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em nível nacional. 

Dentre a composição de sua estrutura organizacional, conforme o relatório da avaliação 

trienal (2007-2009) divulgada em 2010
10

, o comitê de avaliação foi constituído por 27 

professores de alto nível, provenientes de instituições de ensino superior pública e 

privada de diversas regiões do país. Em adição, as informações publicadas em 26 de 

setembro de 2013, referentes à avaliação trienal 2013, enfatizam a importância do papel 

desempenhado pela comunidade acadêmica, pois segundo a CAPES “os resultados da 

avaliação trazem, portanto, importantes subsídios para ações governamentais e de vários 

outros setores, visando o avanço científico, tecnológico e de inovação do País” 11.  

 
Figura 4 – Organograma do Ministério da Educação-MEC 
Fonte: Figura extraída do sítio do MEC 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=1174 Acesso em 
outubro de 2013. 
  

                                                           
10Informações coletadas do sítio da CAPES http://trienal.capes.gov.br/wp-
content/uploads/2011/02/RELAT%C3%93RIO-DE-
AVALIA%C3%87%C3%83O_ADMINISTRA%C3%87%C3%83O.pdf  Acesso em outubro de 2013. 
11Informações coletadas do sítio da CAPES  http://www.avaliacaotrienal2013.capes.gov.br/home-
page/noticias-publicas/capesiniciaaavaliacaotrienal2013nodia30desetembro Acesso em outubro de 2013. 

CAPES 
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O relatório do seminário de acompanhamento dos programas acadêmicos da área 

de Administração, Ciências Contábeis e Turismo, divulgado em novembro de 2012 pela 

CAPES
12, corrobora o fato de a comunidade acadêmica ser um dos principais atores na 

articulação da atualização e do aprimoramento do processo de avaliação dos programas 

de pós-graduação stricto sensu e, portanto, do papel gerenciador e avaliador do Estado. 

De modo a exemplificar tal afirmação, o referido documento, entre outros aspectos, 

sintetiza o resultado de um questionário com questões abertas, relacionadas à inserção 

internacional, aos impactos nacional e regional dos programas, e a como a área poderia 

promover ações que incidissem em melhorias no Ensino Fundamental, no Ensino 

Médio, e na formação de professores. Dentre tais temas, as três questões mais citadas 

pela comunidade acadêmica estavam ligadas à inserção internacional de instituições, 

cursos e programas, sendo essas: 

1) Intercâmbio de alunos e professores com instituições internacionais, 

contabilizando 60 citações. No relatório é frisado que “alguns (acadêmicos) 

sugeriram que deveria ter um ranking das universidades no exterior para que 

o intercâmbio fosse ponderado pela relevância da IES parceira” (p.03).13 

2) Publicação Internacional com 28 citações. É salientado, no relatório, que 

“considerando o crescimento anual da qualidade dos periódicos que tem 

recebido produção de professores da área (...) o fator de impacto mínimo que 

definirá o limite mínimo do estrato A1 deverá dobrar novamente” (p.01 e 03). 

3) Receber/enviar professores com um total de 27 citações (p.03). 

Esses fatores são indicativos surpreendentes, quando se leva em conta que “a 

organização acadêmica (comunidade acadêmica) nada mais é que grupos de interesse” 

(CLARK, 1983, p.10) assestando os binóculos do Estado, no presente, para o processo da 

internacionalização do ensino superior para lidar com as novas restrições impostas pelo 

ambiente competitivo.  

Quanto mais o mercado se expande no século XXI, mais emerge, por assim 

dizer, a necessidade de segmentar o cenário por meio de mecanismos de classificação, 

                                                           
12Informações coletadas do sítio da CAPES  
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/Relatorio_sem_acomp_adm_ac.pdf   
Acesso em outubro de 2013. 
13 Sublinha-se que, por motivos muito próximos, a Universidade Jiao Tong de Xangai desenvolveu uma 
metodologia para subsidiar a elaboração do Ranking Acadêmico de Universidades Mundiais, com uma 
lista classificatória das 500 melhores universidades do mundo. 
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como o sugerido pela comunidade acadêmica – “rankings de universidade no exterior”, 

que constitui o tema da próxima seção. 

 
2.6 Avaliação enquanto exercício de classificação 

A dimensão atribuida à importância da avaliação dos programas stricto sensu, 

precipuosamente pelo Estado em conjunto com a comunidade acadêmica, remete, na 

contemporaniedade, a um contexto, aparentemente nítido, de competição vivenciado 

pelas universidades com adoção de práticas classificatórias. Segundo a literatura 

institucionalista (NORTH, 1990; SCOTT, 1995, 2008), para que a competição seja instaurada 

é necessário que se imprima “padrões de concorrência” produzidos por meio da 

interação entre as partes concorrentes (pares), como o preço, a qualidade e a 

diferenciação de produto, a sofisticação das instalações      etc. No geral, esses fatores 

engendram “forças concorrenciais (que) refletem as características estruturais do 

mercado e as condutas das organizações que nele atuam” (MACHADO DE SILVA; 

FONSECA, 1996, p. 101).  

A classificação permite “fragmentar, decompor um grande grupo em unidades 

menores” (DEMO, 1999 apud LIMA, 2002, p.99), viabilizando um panorama segmentado da 

realidade. Essa prática facilita a detectação de formas de concorrência entre 

organizações de um mesmo setor, bem como potencializa a formulação de estratégias, 

como a elaboração de novas formas de políticas públicas por parte do Estado.  

Por essa e por outras razões, os rankings acadêmicos globais pioneiros “são 

percebidos e utilizados para determinar o status de (universidades) individuais, avaliar a 

qualidade e o desempenho do sistema de ensino superior e mensurar a competitividade 

global” (HAZELKORN, 2011, p.04). Nesse caso, por meio da avaliação e mensuração é 

possível, nas entrelinhas, traçar comparações, o que é asseverado por Hudzik (2013, p. 

49):  

(...) as metodologias comparativas são fundamentais para a investigação; 
elas identificam as semelhanças e diferenças entre as entidades e procuram 
explicar as causas. A metodologia comparativa é crucial para a construção 
de compreensão intercultural, ampliação da valorização da diversidade e 
construção da compreensão mútua e colaborações. As metodologias 
“comparativas” oferecem meios de olhar não só através das fronteiras em 
unidades bilaterais e multi-laterais, mas em termos globais.  
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Cabe questionar o que levou à necessidade de classificar e medir o desempenho 

das universidades em âmbito internacional. Invocando Souza Santos, chama-se a 

atenção para a década de 1970, que antecede a abertura de mercado, na qual 

(...) o consenso sobre a relação entre o declínio da produtividade e a 
desaceleração da mudança tecnológica coloca no centro da saída da crise a 
questão da velocidade e eficiência com que se pode traduzir o conhecimento 
científico em produtos e processos úteis e, consequentemente, no centro da 
questão, a universidade e a investigação científica que nela tem lugar  
(SOUZA SANTOS, 1999, p.202). 

O sistema econômico passa a valorizar o conhecimento como fator de geração 

da inovação e a universidade ganha evidência. O que, como pode ser constatado, 

amplia-se cada vez mais, com a Globalização. No caso da China, com a abertura e 

modernização do mercado chinês decorrentes de uma sucessão de fatos que vão desde a 

revolução cultural de 1966-69, a morte do ditador comunista chinês Mao (em 1976), até a 

posse (em 1978) do líder comunista, modernista e reformista Deng Xiaoping. Em junho 

de 2003 a primeira lista classificatória de universidades com cobertura mundial é 

lançada: o Academic Ranking of World Universities-ARWU produzida pela Universidade 

Jiao Tong de Xangai. Percebe-se que “as estratégias, (como por exemplo, a criação do 

ARWU) são frutos de interação entre agentes internos e externos envolvidos por 

circunstâncias econômicas, sociais e históricas específicas” (MACHADO DA SILVA; 

FONSECA, 2002, p.107). Por conseguinte, observa-se que a criação desse ranking faz eco à 

premência do país por modernização, desde o final da década de 1970, já que o ranking 

ARWU é viabilizado através de um:  

 (...) pedido do governo chinês ao Intitute of Higher Education da 
Universidade Jiao Tong de Xangai (recentemente rebatizada de Shanghai 
Graduate School of Education, GSE-SJTU) para mensurar a diferença entre 
as universidades chinesas e as conceituadas universidades estrangeiras e 
identificar, dessa maneira, as universidades para o envio de alunos chineses 
(bolsistas) (THÉRY, 2009, p. 03). 

Nas palavras de Nian Cai Liu (2009), diretor do Center for World-class 

Universities-CWCU, presidente da Graduate School of Education da Universidade Jiao 

Tong de Xangai e que, juntamente com Professor Ying Cheng, dirige um pequeno 

grupo de pessoas vinculadas ao instituto responsável pela elaboração do ranking ARWU: 

“(...) começamos a trabalhar na classificação das universidades em 1998, devido ao 

estímulo dado pelo governo chinês, o “projeto 985”. Reforçam (LIUeCHENG) o fato de 

“não haver renumeração para realizar a classificação e que o fazem por interesses 

acadêmicos” (BILLAUT et all, 2010, p. 3).  Ainda de acordo com eles, “(...) o ranking de 
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Xangai (ARWU) corresponde, em primeiro lugar, a uma meta nacional para, em 2020, a 

China dispor de universidades de reputação mundial de melhor política de ensino 

superior, particularmente referente à alocação de recursos (programas de bolsa)” (LIU; 

CHENG, 2005 apud HARFI;  MATHIEU, 2006, p.102). 

Se na origem, o ranking ARWU objetivava atender ao pedido do governo chinês, 

no presente, com a Globalização, seus resultados atingem pais, alunos, gestores 

internacionais e atores nacionais (exs.: CAPES e CNPq), regionais (exs.: Departamento 

dos Estados Unidos de Educação – The US Department of Education; ou Associação de 

Universidade Européia – The European University of Education) ou internacionais e 

multilaterais (exs.: UNESCO, OCDE e BM). A adoção de práticas isomórficas tem 

norteado as ações governamentais antecipando a previsão de expansão do público.  

Práticas, nesse contexto, consideradas de “inferência de caráter mimético/cognitivo” 

(DiMAGGIO e POWELL, 1983; KOSTOVAeZAHEER, 1999: SCOTT, 1995, 2008; PENG, 2009), que 

as organizações buscam seguir sem imposições, mas por uma necessidade externa, à 

exemplo dos indicadores de classificações acadêmicas globais – ARWU,  THE-TR e QS. 

Levando em conta a tendência de o setor de educação superior internacionalizar-

se, particularmente com a elaboração de políticas de atração de estudantes 

internacionais pagantes, há uma premência por classificações mundiais que possam 

imprimir quais são e onde estão sediadas as chamadas “universidades-classe do 

mundo”. Para tanto, no ano subsequente à publicação ARWU (2004) é lançado pela 

empresa londrina TSL Education Ltd. em parceria com a QS Ltd. o segundo ranking 

global (Times Higher Education Quacquarelli Symonds World University Rankings: 

The Top 200 World Universities- THE-QS)14. 

Destaca-se que o segundo ranking denominado global não possui vínculo direto 

com o meio acadêmico. Tampouco os responsáveis pela edição do THE-QS foram ou são 

dirigentes, pesquisadores ou professores vinculados à universidade. Os responsáveis 

pelas três primeiras edições do THE-QS foram John O’Leary e Martin Ince. O primeiro é 

o editor chefe, graduou-se na Universidade de Sheffiel e atuou por oito anos como 

                                                           
14É pertinente esclarecer que a revista especializada em Educação adquirida desde 1990 pela empresa 
londrina TSL Education Ltd., cujo nome era The Times Higher Education Supplement-THES, mas que 
foi renomeada de Times Higher Education-THE em dezembro de 2008, e o jornal “The Times” não 
possuem qualquer ligação com o ranking THE-QS, embora muitos pensem que seja o jornal “The Times” 
de Londres  a instituição responsável por sua publicação. 
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editor da seção de Educação da The Times. É responsável também pela edição do guia 

intitulado The Times Good University Guide, um ranking destinado às universidades 

britânicas e publicado anualmente desde 1993. O segundo, Ince, era responsável pela 

produção do THE-QS, jornalista, conselheiro de mídia para diversos assuntos de pesquisa 

britânica e escritor de vários livros sobre ciência e educação (Assessing Quality, 2005). 

Ambos, O’Leary e Ince, “deixaram em 2007 a revista Times Higher Education-THE, ou 

seja, a empresa TSL Education Ltd, para juntar-se à equipe da parceira QS Quacquarelli 

Symonds Ltd.”, responsável pela coleta de dados que resultam no rankingTHE-QS.  

O atual editor chefe do ranking e editor adjunto da revista Times Higher 

Education-THE, Phil Baty, é jornalista e detentor de vários prêmios notórios no 

segmento jornalístico como descrito no sítio da Times Higher Education-

THEhttp://www.timeshighereducation.co.uk/biography.asp?contact=12. 

Já o diretor fundador da QS, Nunzio Quacquarelli, possui dois MBA’s, um pela 

Wharton School, vinculado à Universidade da Pensilvânia nos Estados Unidos e outro 

pela universidade britânica de Cambridge. Na Wharton School liderou um grupo que 

ganhou o Prêmio Moot Corp Business em 1990, uma competição entre equipes de 

escolas tops americanas e europeias.  Além de dirigir a própria empresa, há 15 anos 

Nunzio escreve regularmente para The Times sobre gestão de educação e carreira. 

Também contribui para outras importantes mídias no mundo como The Guardian 

(Reino Unido), Handelsblatt (Alemanha), Financial Times, entre outros. 

Sem apontar nenhuma vivência na área de docência, pesquisa e tampouco 

acumular experiência no meio acadêmico, as breves descrições dos perfis dos 

responsáveis pelo segundo ranking global subsidiam mais algumas pistas acerca da 

utilização do mecanismo “rankings globais” na condução do ensino superior, traçando 

um caráter ligado à competitividade e lucratividade. Como reforça a introdução padrão 

das edições do ranking THE-QS de 2004 a 2009, respectivamente, em sua página da 

Internet ao expressar: 

Eles (os rankings editados) são regularmente utilizados por alunos de nível 
de graduação ou pós-graduação para auxiliar na escolha de cursos, por 
acadêmicos para tomar decisões de carreira, pela equipe de pesquisadores 
para identificar novos parceiros colaborativos e pelos dirigentes da 
universidade para aferir seus desempenhos e traçar prioridades estratégicas”.  

  

O breve relato da criação dos dois primeiros rankings acadêmicos de dimensão 

internacional corrobora com a defesa de Dimaggio e Powell (1983, p.150) de que há dois 
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tipos de isomorfismo: competitivo e institucional. Ou seja, por um lado “tratam de 

isomorfismo competitivo, assumindo uma racionalidade do sistema que enfatiza a 

competição de mercado, mudança de nicho, medidas de desempenho”, como 

exemplificado na criação do segundo ranking global – THE-QS. Por outro, o 

isomorfismo institucional ao atentar ao fato de “que as organizações não competem só 

por recursos e clientes, mas também por poder político e legitimidade institucional”, 

como evidenciado com a criação do primeiro ranking global - ARWU. 

No geral, a internacionalização do ensino superior, por sua vez, parece apoiar-se 

em práticas miméticas/cognitivas no estabelecimento de algum norte. As universidades 

perseguem a obtenção dos indicadores dos primeiros rankings acadêmicos globais para 

receberem a concessão de um título internacional – classe do mundo – com o intuito de 

legitimarem sua competitividade. 

A figura 5 permite uma aproximação da magnitude das práticas isomórficas 

discorridas neste trabalho.  
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Figura 5 - Síntese das práticas isomórficas 
Fonte: Elaborada pela autora em novembro de 2012 por meio das contribuições de teóricos 
institucionalistas (DiMAGGIO e POWELL, 1983;  SCOTT, 1995, 2008; MACHADO DA SILVA e 
FONSECA, 1996; KOSTOVA e ZAHEER, 1999, PENG 2009; MACHADO DA SILVA e ROSSONI, 
2010). 
 

Conforme observado anteriormente, há diversos fatores que podem estar 

relacionados ao papel dos rankings acadêmicos globais no processo de transformação 

das universidades. Esse lugar de agente atuante na realidade merece ser  examinado com 

mais propriedade e detalhamento, o que configura o objeto da seção a seguir. 
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2.6.1 O lugar dos rankings no processo de transformação das universidades  

Aprofundando-se mais sobre o tema dos rankings acadêmicos globais após 

discorrer sobre avaliação e seu surgimento inicia esta seção questionando: o que 

entender por ranking de universidades? De acordo com Hazelkorn (2011, p.41), ranking 

de universidades corresponde a uma classificação das instituições universitárias. Para 

tanto, faz-se uso de um conjunto de indicadores objetivos, criteriosamente definidos, 

que permitam o estabelecimento de comparações entre instituições, programas, 

professores e estudantes (ingressos e egressos), que podem ganhar dimensões nacionais, 

regionais, continentais ou mundiais.  

Recorrentemente, confunde-se ranking acadêmico e acreditação educacional, 

embora os termos remetam a situações distintas. O processo de acreditação pode ser 

realizado por orgãos públicos subordinados ao Ministério da Educação ou por agências 

acreditadoras privadas, mas respeitadas em determinada área de conhecimento. Tem por 

finalidade certificar a qualidade do desempenho das universidades de acordo com 

critérios pré-estabelecidos (HAZELKORN, 2011). 

Cabe ainda ressaltar que o benchmarking – processo sistematizado de boas 

práticas (mensuração de qualidade) – também pode recorrer aos rankings ou 

acreditações para que as instituições de ensino superior possam identificar, mediante 

seus pares, as suas reais condições de desempenho, em qualidade e em produção. 

Dada a visibilidade e a popularidade dos rankings que abrangem a aferição da 

qualidade, seja de cursos pós-graduação lato sensu, à exemplo dos de MBAs (Master of 

Business Administration – cursos de especialização em Administração) ou de programas 

stricto sensu (mestrado e doutorado) como os rankings acadêmicos – ARWU, ex-THE-QS, 

THE-TR e QS, indaga-se qual é a origem dessa prática na área educacional. Além disso, 

quais são os critérios adotados? E o que revelam tal origem e critérios?  

De acordo com a literatura (CATTELL, 1921; HAZELKORN, 2011), o primeiro 

trabalho que indiretamente ranqueou as instituições educacionais reveladoramente foi 

publicado nos Estados Unidos, em 1910. O trabalho foi encomendado em 1902 pelo 

comitê executivo do Instituto Carnegie15 e realizado por James McKeen Cattell16. 

                                                           
15The Carnegie Institution (Instituto Carnegie) é uma agência federal americana cujo escritório central 
está sediado em Washington D.C. O nome atribuído ao Instituto é uma homenagem ao seu fundador, 
Andrew Carnegie. Em 1901, ao se aposentar, Carnegie começou a destinar parte da fortuna oriunda das 
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Desejava-se dispor de um índice bibliográfico que elecancasse o nome dos cientistas 

norte-americanos (A Biographical Index of the Men of Science of the United States) 

(CATTELL, 1902). Inicialmente, o resultado do referido trabalho era de uso exclusivo do 

Instituto Carnegie de Washington, contudo, em 1910, o conteúdo se tornou público com 

o título de American Men of Science (CATTELL, 1921).  

Segundo Hazelkorn (2011, p. 29), o relatório de autoria de Cattell evidenciou a 

grandeza acadêmica de algumas universidades estadunidenses e a relevância da 

produção científica gerada por alguns professores. Isso porque Cattell contabilizou a 

totalidade de professores e a proporção daqueles que se notabilizaram pela qualidade do 

trabalho de pesquisa que realizaram (starred) para atingir uma escala final.  

Cabe lembrar que o início do século XX foi caracterizado por inovações 

tecnológicas, mais especificamente, na área de transportes, no setor de aviação e no 

automobilístico.17 Esse período foi igualmente marcado pela alta secularização na 

Europa, ao mesmo tempo pela arte moderna com os movimentos culturais pós-

romantismo, especialmente na pintura com o cubismo, dadaísmo, entre outros e, na 

música, à exemplo, do decafonismo e jazz. No âmbito político, nesse começo de século, 

mais precisamente em 1917, forma-se o Commonwealth britânico das Nações18, ocorre a 

Revolução Russa e a instituição do Comunismo, e o Japão é reconhecido como potência 

mundial após a Guerra Russo-Japonesa. No mesmo período (1914 – 1918), eclode a 

Primeira Guerra Mundial. 

Ainda que sob uma breve contextualização das duas primeiras décadas de século 

XX, que se constituiu por inovações tecnológicas, mudanças culturais e tensões entre 
                                                                                                                                                                          
22 organizações que possuia à área de ensino. A primeira doação foi no valor de $ 10 milhões de dólares 
americanos ao governo do então presidente dos Estados Unidos: Theodore Roosevelt. Em 1907, doou 
mais uma quantia de US$ 2 milhões e, em 1911, mais US$ 10 milhões. Segundo o sítio oficial do 
Instituto Carnegie, esse Instituto é considerado uma organização para descoberta científica com o objetivo 
“de abrigar indivíduos excepcionais – homens e mulheres com imaginação e dedicação extraordinária 
capazes de trabalhar na inovação de suas áreas de atuação”. Em 2007, o Instituto passou a ser chamado 
The Carnegie Institution for Science e no presente é detentor de seis departamentos científicos situados 
nas Costas Oeste e Leste dos Estados Unidos. Tais departamentos destinam-se às áreas de Embriologia, 
Ecologia Global, Biologia Vegetal, Magnetismo Terrestre, Laboratório de Geofísica e Observatórios. 
Além disso, o Instituto hospeda a Academia Carnegie para Educação Ciência e Primeira Luz (First Light 
– um programa para que estudantes do ensino médio possam explorar o fazer ciência com as próprias 
mãos). Informações coletadas do sítio  http://carnegiescience.edu/. Acesso em agosto de 2013. 
16

 Renomado acadêmico americano da área de Psicologia. 
17

 A título de ilustração, a partir de 1908, Henry Ford popularizou o automóvel por meio da fabricação em 
série do modelo Ford T. No que se refere à aviação, os primeiros voos públicos aconteceram entre 1904 e 
1906 e, em 1910, o primeiro voo comercial foi efetuado pelos Irmãos Wright. 
18Associação atualmente formada por 54 nações, a maioria independente do Reino Unido, porém mantêm 
laços políticos com a “mãe britânica”. 
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poderes mundiais, é possível compreender o caráter estratégico embutido na solicitação 

do Instituto Carnegie. Afinal, o resultado do trabalho de Cattell sinalizava o 

fortalecimento do poder estadunidense conferido pela produção de conhecimento dos 

centros de pesquisa e da reputação acadêmica do país. 

A hegemonia alcançada pela academia estadunidense é expressa nos anos 1960 

com a publicação de rankings cujos critérios de avaliação enfatizam as produções e 

reputação acadêmica das universidades (HAZELKORN, 2011). Não sem razão de ser que, 

em 1961, foi criado o índice de indexação de citação científica19 (The Science Citation 

Index-SCI), aperfeiçoado cinco anos depois (The Social Sciences Citation Index-SSCI), 

possibilitando o acesso a trabalhos acadêmicos em distintas áreas de conhecimento. 

A circulação do conhecimento produzido promove mudanças importantes. Nos 

termos de Eugene Garfield (1963, p.06), o fundador dos referidos índices: 

The Science Citation Index pode ser a expressão de uma parceria útil entre o 
pesquisador e a informação científíca, entre governo e indústria, entre todos 
os setores da nossa sociedade interessados em informações científicas, 
incluindo todas as mídias educacionais, instituições e imprensa. 

O primeiro índice de citação, produzido manualmente (Shepard`s Citations), foi 

elaborado em 1873 por um vendedor estadunisense de uma editora de livros 

especializada na área do Direito, Frank Shepard. Entretanto, foi na década de 1950, com 

o suporte da informática, o final da Segunda Guerra Mundial e o incremento da 

pesquisa científica decorrente da política de incentivo adotada pelo governo 

estadunidense que o interesse pelo método de indexação e recuperação dos trabalhos 

publicados em revistas científicas ganha força. O caráter estratégico atribuído ao 

conhecimento é explicitado. 

Em 1951, ocorreu o “Primeiro Simpósio sobre métodos de automação em 

documentação científica” (First Simposium on Machine Methods in Scientific 

Documentation), patrocinado pelo “Projeto de automação de indexação da universidade 

Johns Hopkins” (Johns Hopkins University Machine Indexing Project) e pelo “Instituto 

de Documentação Americano” (The American Documentation Institute) da Biblioteca 

Nacional de Medicina, antiga Biblioteca Médica das Forças Armadas. Instituição que 

                                                           
19É um diretório que contém todas as referências constantes nas bibliografias ou nas fontes de nota de 
rodapé de artigos publicados em jornais científicos multidisciplinares ou especialistas. Cada referência é 
acompanhada por uma lista dos nomes dos artigos publicados em que foi citada (Garfield, 1963, p. 8). 
Para se ter acesso a esse diretório é necessário ser pessoa jurídica e pagar mensalidade. 
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possuía um projeto de indexação nomeado Welch, cujo foco era investigaro papel da 

automação na organização e recuperação da literatura médica.  

Foi nesse simpósio que Garfield conheceu o ex-vice presidente da Shepard´s 

Citations, W.C. Adair, e mesmo após o projeto da universidade Johns Hopkins ter sido 

descontinuado, em 1953, eles mantiveram contato (GARFIELD, 1963, p.05). Além dos 

conhecimentos adquiridos por meio de Adair, Garfield também se inspirou nas ideias de 

Vannevar Bush contidas no ensaio intitulado As We May Think, publicado em 1945.20 

Já em 1960, Garfield se envolveu em dois projetos-piloto que objetivavam testar 

a viabilidade e a eficiência da prática de indexação de citação. O primeiro projeto 

referia-se à criação de um banco de dados que indexaria as citações de 5.000 patentes na 

área química pertencentes a duas empresas farmacêuticas privadas. O segundo projeto-

piloto, realizado em 1962, objetivava a construção de um índice para a literatura 

publicada sobre genética.  

Esse último projeto contou com a parceria entre a empresa recém incorporada de 

Garfield, o Institute for Scientific Information-ISI (atual Thomson Reuters-ISI) 21 e o 

National Institutes of Health, ambos dos Estados Unidos. Além disso, esse segundo 

projeto, comparado ao primeiro, foi considerado muito mais complexo, três bases de 

dados foram construídas para cobrir a literatura: com mais de 1 ano, de 5 anos e de 14 

anos, com um número variável de publicações indexadas em cada fonte22.  

De maneira geral, o trabalho de Garfield proporcionou o desenvolvimento de 

vários algoritmos de recuperação de informação, como HITS e PageRank, e, 

principalmente, a criação, em parceria com Irving H. Sher, do Journal Impact Fator-IF. 

Medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em 

                                                           
20 Dr. Vannevar Bush, como diretor do Escritório de Pesquisa e Desenvolvimento Científico, agência 
federal, coordenou as atividades de aproximadamente seis mil cientistas americanos, líderes na aplicação 
da ciência à guerra. Em seu ensaio intitulado As We May Think, Bush descreveu uma máquina teórica, a 
qual chamou de "Memex", que possuía a finalidade de melhorar a memória humana por meio da 
armazenagem e recuperação de documentos ligados por associações. Na verdade, ao escrever este ensaio, 
Bush objetivava incentivar os cientistas, após o final da guerra, a voltarem-se à tarefa de tornar mais 
acessível o conhecimento. Segundo a visão do autor, com essa interação que procurava disseminar os 
trabalhos científicos, poder-se-ia eliminar as invenções, que durante anos, entenderam as faculdades 
físicas do homem como superiores aos poderes de sua mente. 
21No presente, Eugene Garfield atua como presidente emérito na Thomson Reuter – ISI. A Thomson 
Reuter é, atualmente, considerada produtora de um dos maiores bancos de dados bibliométricos 
(HAZELKORN, 2011). 
22Dados coletados do sítio oficial da Thomson Reuters wokinfo.com/essays/history-of-citation-indexing/# 
Acesso em agosto de 2013. 
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determinado periódico (GARFIELD, 2005, p.03). Tais iniciativas contribuíram para a 

atribuição de critérios que ajudaram a avaliar a produção científica que de uma forma ou 

outra incide na reputação acadêmica. Como por exemplo, dentre os fatores enumerados 

por Bourdieu (2011, p.106), na obra Homo Academicus, cita-se o pertencimento “a um 

comitê de redação de revista intelectual – ou à direção de uma coleção (notoriedade 

intelectual) –, a posse de uma taxa de citação superior a 5 na Citation Index (prestígio 

científico)”, no interior da população-mãe dos titulares de ao menos uma posição nas 

instituições universitárias parienses em 1967. 

Ainda de acordo com o autor,  

o privilégio atribuído aos especialistas das ciências sociais em relação aos 
eruditos se deve ao peso do Citation Index, que contribui muito fortemente 
para a determinação do primeiro fator e favorece mais as diferentes 
disciplinas e os diferentes pesquisadores quando se voltam mais às ciências e 
à tradição americana (BORDIEU, 2011, p. 115).  

Do final da década de 1950 em diante, observa-se a proliferação do número de 

rankings acadêmicos nos Estados Unidos (Quadro 4). Dos diversos rankings nacionais 

voltados à educação superior, o “Relatório Mundial das Melhores Faculdades”23 (World 

Report Best College), publicado a partir de 1983, é o mais reconhecido no meio 

acadêmico até o presente. Originalmente, o referido ranking resulta de uma pesquisa de 

reputação que envolveu 1.300 presidentes de faculdades (Colleges) dos Estados Unidos 

com o mínimo quatro anos de existência (HAZELKORN, 2011).  

Para Hazelkorn (2011), a boa aceitação do ranking ocorreu em virtude da 

possibilidade de proporcionar informações sobre o ensino de graduação estadunisense e 

sobre os programas de pós-graduação lato sensu, particularmente nas áreas de negócios, 

engenharia, direito e medicina. A importância imputada ao referido ranking é tal que ele 

é publicado anualmente, os dados funcionam como uma espécie de guia de faculdades 

dos Estados Unidos direcionado aos estudantes, respectivas famílias, investidores, 

governos, agências intergovernamentais, entre outros. 

O êxito do empreendimento fez com que da década de 1990 em diante (1993) a 

publicação dos resultados parciais do ranking se tornassem on line. No entanto, para 

                                                           
23Embora esse ranking seja nacional, diferentemente do que é possível pressupor em decorrência de seu  
título, e indique a classificação das faculdades estadunidenses, destaca-se que pela sua notoriedade, com o 
passar do tempo, serviu também como referência nacional em relação à reputação das universidades 
americanas tanto em âmbito nacional como internacional. É dele que a QS - parceria da USNWR - extrai 
dados para classificar as melhores universidades americanas em seu ranking acadêmico global - TOP 
Universities.  
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que se possa ter acesso ao conjunto dos resultados, é necessária a aquisição de uma 

assinatura anual (no valor de $ 29.95 dólares americanos)24.  

O êxito do ranking USNWR levou os seus responsáveis investirem em 

ramificações: em 1999 divulgaram o ranking das universidades mundiais no seguinte 

veículo – the US News & World Report Best Universities25. Reveladoramente, a revista 

The US News, lançada em 1933, pelo jornalista David Lawrence, ganha notoriedade 

quando incorpora o World Report Best College, em 1983, ao ser adquirida por Mortiner 

B. Zuckerman, formado em Direito pela Harvard Law School, presidente co-editor do 

jornal New York Daily News e ex-professor da Harvard Graduate School of Business, 

onde lecionou por nove anos26.  

Autor(es) Rankings Nacionais dos EUA Ano 

Hayward Keniton 
Graduate Study and Research in the Arts and Sciences da 
University of Pennsylvania* 

1959 

Allan Carter Assessment of Quality in Graduate Education 1966 
Kenneth D. Roose e 
Charles J. Andersen 

Rating of Graduate Programs 1970 

Peter Blau e Rebecca 
Zames Margulles Ranking of Professional Schools in Change Magazine 

1973,  
1974 e 
1975 

Everett Carl Ladd Jr. e 
Seymour Martin Lipset 

Rankings Published in the Chronicle of Higher Education 1979 

Mortiner B. Zuckerman 
US News and World Report Best College Rankings – USNWR 
 
US News and World Report Best Universities Rankings – USNWR 

1983 
 

1999 
Quadro 4 – Rankings Nacionais dos EUA 
Fonte: Elaborado pela autora a partir das contribuições do livro de Hazelkorn, 2011, p.30 e de dados extraídos do 
sítio oficial da USMWR: http://www.usnews.com/usnews/usinfo/history.htm. Acesso em agosto de 2013. 
Nota: *Universidade onde Garfield, o fundador dos índices de indexação de citações, titulou-se Doutor de Linguística 
Estrutural. 

 
Em uma leitura crítica acerca da grande valorização que os Estados Unidos 

imputam aos rankings acadêmicos, Wolff afirma que  

os estadunidesnses tratam a educação como um processo homogêneo de 
absorção de informação e de desenvolvimento de habilidades sem crises. O 
irregular, o irracional, o inadequado, o acaso são vistos com uma falha da 
educação. A única diferença entre as atitudes tradicionais e as progressistas é 
que as primeiras culpam os estudantes por essas aberrações, enquanto as 
segundas culpam a escola. O fato de serem indesejáveis nunca é questionado 
(WOLFF, 1993, p.124. Grifo do próprio autor). 

                                                           
24Valor divulgado no sítio da USNWR: 
http://www.usnews.com/usnews/store/college_compass.htm?src=peel. Acesso em agosto de 2013. 
25Esse ranking é uma réplica do global confeccionado pela empresa parceira QS Quacquarelli Symonds – 
Top Universities, evidenciando apenas as universidades estadunidenses classificadas. Dados extraídos do 
sítio oficial da USNWR  http://www.usnews.com/education/worlds-best-universities-

rankings/articles/2012/10/23/worlds-best-universities-about-the-rankings-2012?page=2  Acesso em 
agosto de 2013. 
26Dados extraídos do sítio oficial da USNWR http://www.usnews.com/usnews/usinfo/history.htm. 
Acesso em agosto de 2013. 
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Apenas recentemente o culto aos rankings ultrapassa a fronteira dos Estados 

Unidos.  Em 1998, o Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior, fundado em 1994, 

pela Fundação Bertelsmann e pela Conferência de Reitores alemães criou CHE-

Hochschul-Rankings. Os responsáveis por seu desenvolvimento utilizam tecnologias 

baseadas na web para facilitar a(s) personalização(ões). Assim, permite que o usuário 

eleja “os indicadores que são para ele/ela mais importantes como: disciplina ou campo 

da ciência, localização, tipo de instituição, objetivo de ensino, etc” (HAZELKORN, 2011, 

p. 68). 

Indo além das fronteiras dos Estados Unidos e da Europa, já no século XXI, 

mais precisamente em 2003, como já citado na seção 2.6, é criado o primeiro ranking 

global na China – Academic Ranking of World Universities-ARWU, produzido pela 

Universidade Jiao Tong de Xangai a pedido do governo chinês com a finalidade inicial 

de  “mensurar o atraso das  universidades chinesas em relação às grandes universidades 

estrangeiras e – de acordo como os criadores (os acadêmicos Liu e Cheng) – para  

orientar a política chinesa de bolsas” (THÉRY, 2010, p.03).  

Marcando, dessa forma, a terceira fase do ranqueamento da educação superior: o 

ranking cujo peso maior será destinado às publicações científicas – índices de citação da 

Thomson Reuter e Elsevier´s Scopus27 – e qualificação do corpo do docente. Ainda, 

reafirmando, mais uma vez, o caráter estratégico atribuído ao conhecimento. Ressalva-

se que, a partir do século XXI, o valor estratégico volta-se ao incremento do 

conhecimento capaz de gerar novas tecnologias e promover a inovação no setor 

produtivo em âmbito maior, mundial, e com implicações geopolíticas. Ancorando-se no 

“modelo das universidades norte-americanas (...) que se constrói num jogo de liberdade 

e de regulação (ranqueamento, classificação e avaliação)” (NÓVOA, 2000, p.07). 

Sobre o Hemisfério Norte, parte dominante da prática de ranqueamento 

acadêmico até o século XX, esse não perdeu tempo no processo de internacionalização 

da referida prática e cria-se, já no ano subsequente à criação do ARWU (2004), o segundo 

ranking acadêmico global – Times Higher Education Quacquarelli Symonds World 

                                                           
27É uma base de resumos e referências bibliográficas de literatura científica revisada por pares e 
administrada pela editora holandesa chamada Elsevier. Contudo, essa base é de menor tamanho se 
comparada à Thomson Reuter, já que a editora Elsevier referencia apenas trabalhos que possuem direitos 
autorais. Dados coletados dos sítios http://www.elsevier.com/about/at-a-glance e 
http://www.elsevier.com/about/at-a-glance.  Acesso em agosto de 2013. 
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University Rankings: The Top 200 World Universities- THE-QS – como também 

mencionado na seção 2.6.  

A valorização dos indicadores relacionados à produção científica e à 

qualificação do corpo docente é nitidamente evidencializada pelo acesso aos critérios 

dos rankings ARWU e THE-QS. De um total de 100%  referente ao conjunto de métricas de 

avaliação estabelecido, mais da metade é designado a tais indicadores (Quadro 5). Isso 

equivale a dizer que tais rankings globais aferem a qualidade acadêmica, ou seja, o 

desempenho da pesquisa e do corpo docente das universidades e, não propriamente dita, 

a de ensino. Por mais que o ranking THE-QS tente  “analisar – na medida do possível – a 

qualidade da formação dada aos estudantes” (THÉRY, 2009, p.12). Portanto, apesar de 

tautológico, os rankings globais sugerem que as universidades com orientação forte 

voltada à pesquisa e com professores qualificados possuem os melhores ambientes de 

aprendizagem e concedem a melhor educação. 

Em contrapartida, comparando os critérios dos dois primeiros rankings globais 

aos do renomado ranking das universidades estadunidenses – USNWR, nota-se de 

imediato que esse último não visa a medir a atividade científica (Quadro 5). Uma das 

alegações baseada em estudos empíricos é que o indicador relacionado à dedicação do 

corpo docente à pesquisa correlaciona-se negativamente com o compromentimento do 

professor ante o ensino do estudante (DILL; SOO, 2005).   

Objetivando medir a qualidade do ensino, por sua vez, os critérios do ranking 

USNWR designam mais ênfase aos indicadores referentes à qualificação do corpo 

docente e discente e excluem o da produção científica (Quadro 5). Sendo assim, a 

qualificação do corpo docente vincula-se, principalmente, à importância destinada à 

reputação da universidade devido ao maior peso (25%) atribuído à pesquisa de opinão 

junto aos presidentes das universidades, reitores e diretores de admissão. Ainda em 

relação à mensuração da qualidade do corpo docente, somam-se aos pontos, embora 

com menor peso (10%), os professores com título de PhD e dedicação em período 

integral e a sua faixa salarial. 

No que concerne à qualificação do corpo discente, há três indicadores 

considerados: 1) a retenção de estudantes ingressantes e a relação de estudantes 

graduados; 2) o desempenho do aluno do ensino médio medido por meio dos testes SAT 
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(Scholastic Aptitude Test) e  ACT (American College Testing); e 3) a taxa de satisfação 

de ex-alunos. 

Dos indicadores supracitados como uma maneira de medir a qualidade de ensino 

por meio dos estudantes, o com maior peso (20%) é a retenção do aluno e a relação de 

estudantes graduados (Quadro 5). Entretanto, chama-se atenção ao fato que precede as 

ações expostas – o processo de admissão ou seletivo – as notas alcançadas nos exames 

de conclusão do ensino médio denominados testes SAT (Scholastic Aptitude Test) e ACT 

(American College Testing)28. 

O SAT foi o primeiro teste aplicado, em 1926, pela empresa Educational Testing 

Service – ETS
29

, responsável por sua elaboração. Em resposta às críticas recebidas pela 

dúvida da possibilidade de medir em número a formação dada ao aluno, a ETS 

esclareceu, quando administrava o teste, que  

(...) ao aplicar esse teste (SAT) se isentava da responsabilidade de estar 
medindo as capacidades intelectuais, tais como inteligência, criatividade, 
receptividade a novas ideias, ou a habilidade para perceber relações 
conceituais. Apenas reivindica, no caso, medir a probabilidade de que um 
estudante se sairá bem em uma faculdade (WOLFF, 1993, p. 121).  
 

Na busca pela melhor prática de como aferir quais são as melhores 

universidades, mesmo com o foco na qualidade de ensino como, no caso, o ranking 

nacional das universidades estadunisenses em questão, parece insistir na convergência 

do domínio acadêmico. Uma vez que, como citado antes, essa suposta qualidade de 

ensino priveligie a reputação da universidade e, ao prezarem os resultados obtidos nos 

exames SAT e ACT na admissão de alunos, supõe-se, segundo citação acima, que os 

estudantes ingressantes tenham maior chance de um bom rendimento acadêmico e, com 

isso, a taxa de desistência seja a mais baixa possível e, por fim, o status dos acadêmicos 

da universidade possa ser mantido.  

 

                                                           
28 O SAT e o ACT são testes padronizados e concorrentes utilizados por uma grande maioria dos 
departamentos ou comissões de admissão das faculdades estadunidenses. No presente, o SAT pertence e é 
publicado e desenvolvido pelo Board College, uma organização sem fins lucrativos; enquanto o ACT é  
administrado e promovido pelo ACT Inc. Sobre a estrutura dos referidos testes, o SAT consiste em 3 
sessões: Leitura Crítica (Critical Reading), Matemática e Escrita; e o ACT, além das sessões citadas, 
também engloba inglês e raciocínio científico (Science Reasoning). Em ambos os testes a maioria das 
questões são de múltipla escolha (WEBSTER, 2001, p.40). 
29 Na atualidade, a empresa ETS é reconhecida mundialmente pelo desenvolvimento, administração e 
aplicação do exame de proficiência na língua inglesa: TOEFL (Test of English as a Foreign Language). 
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 RANKING NACIONAL 
DAS UNIVERSIDADES 

DOS ESTADOS UNIDOS  

RANKINGS ACADÊMICOS 
INTERNACIONAIS 

 USNWR 
desde 1983 

ARWU 
desde 2003 

THE-QS 
de 2004 a 2009* 

Indicadores Critérios Pesos Critérios Pesos Critérios Pesos 

Qualidade 

do corpo 

docente 

Pesquisa junto aos 
presidentes das 
universidades, 
reitores e diretores 
de admissão.  

 
25% 

Funcionários 
com medalhas 
Fields** e 
Prêmios 
Nobel. 

20% 

Pontos obtidos 
através de 
pesquisa junto 
aos pares 
(dividido em 
cinco campos 
científicos).**
** 

40% 

Professores com 
títulos de PhD, 
dedicação em 
período integral e a 
faixa salarial. 

10% 

Pesquisadores 
mais citados 
em 21 campos 
disciplinares. 

20% 

Proporção de 
professores 
estrangeiros. 
 

5% 

 

Produtivi-

dade 

Científica 

  Artigos 
publicados nas 
revistas 
Nature e  
Science.*** 

20% 

Números de 
citações 
divididas pelo 
número de 
pesquisadores. 

20% 

  

Artigos 
citados na 
Science 
Citation 
Index-
Expanded e na 
Science 
Citation Index. 

20% 

Tamanho 
do 

estabeleci-
mento 

Relação entre os 
números de 
estudantes e de 
professores. 

10% 

Resultados 
dos outros 
índices 
divididos pelo 
número de 
funcionários. 

10% 
Relação entre 
os números de 
estudantes e 
de professores. 

 

20% 

Orçamento, 
Recursos físicos, 
acervos na 
biblioteca. 

15% 

 
 

 

 

Avaliação 
pelos 

empregado-
res 

   

 

Pontos obtidos 
mediante 
pesquisa junto 
aos 
empregadores. 

10% 

Internacio-
nalização 
do corpo 
discente 

Proporção de 
estudantes 
estrangeiros. 

5% 

 
 Proporção de 

estudantes 
estrangeiros. 

5% 

Qualidade 
do Corpo 
discente 

 
 

Retenção de 
estudantes 
ingressantes (4%) e 
relação de 
estudantes 
graduados (16%).  

20% 
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Taxa de satisfação 
de ex-alunos. 5% 

   
 

Desempenho do 
aluno do ensino 
médio medido por 
meio dos testes 
SAT (Scholastic 
Aptitude Test) e  
ACT (American 
College Testing). 

10% 

 

 

 

 

TOTAL  100%  100%  100% 
Quadro 5 – Indicadores e Critérios dos rankings internacionais e nacional dos EUA 
Fonte: Elaborado pela autora a partir das contribuições do livro de Hazelkorn, 2011, e do artigo de Dill e Soo, 2005. 
Nota: * Após 2009 a THE e QS romperam a parceria. 
** Prêmio equivalente ao Nobel, mas destina-se à área de Matemática (THÉRY, 2010). 
***Segundo Théry (2010, p.4), o indicador refere-se ao número de artigos publicados nas revistas Nature e Science. 
As publicações de tais revistas são em inglês, já que a Nature é publicada e veiculada pelo Nature Publishing Group 
(com escritórios principais em Londres e Nova Iorque) e a Science pela American Association for the Advancement of 
Science, com sede em Washington”. 
****AThomson Reuters, maior empresa bibliométrica, já citada, é o fornecedor exclusivo de dados para a 
amostragem e coleta de opinião do ranking THE-TR. Já que essa se tornou parceira de THE em 2010. 
 

Nessa trilha, considerando a esfera internacional, o domínio acadêmico parece 

ser mais disseminado como balizador e aferidor devido aos indicadores adotados pelos 

rankings acadêmicos globais para mensurar a qualidade acadêmica estarem baseados 

em índices de indexação de citação (Science Citation Index-Expanded e Science 

Citation Index), prêmios Nobel ou Fields, publicações em revistas científicas 

renomadas (como a Nature e Science) e em pesquisas sobre a reputação acadêmica 

junto aos pares. 

Tudo leva a crer que tais indicadores colaboram para uma supremacia do 

domínio acadêmico oriundo dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, particularmente 

bem representados entre os laureados com o prêmio Nobel. Além do mais,  

(...) não é surpresa alguma que os cientistas anglófonos tenham maior 
facilidade para publicar, não somente graças ao seu domínio do idioma, mas 
também porque os comitês científicos dessas revistas (Nature&Science) são 
majoritariamente compostos de investigadores procedentes desses países 
(Estados Unidos e Grã-Bretanha) (THÉRY, 2009, p. 4). 
 

Ainda com base nos indicadores de qualidade acadêmica, esses suscitam uma 

tendência de padronização e limitação em relação às áreas de conhecimentos, por 

basearem-se em dados estatísticos de fontes bibliométricas30 e dados de citação. 

Uniformização e restrições devido à base de dados bibliométricos muito utilizada como 

                                                           
30 “A bibliometria pode ser definida como a disciplina que mensura e analisa a produção (o resultado) da 
ciência em forma de artigos, publicações, citações, patentes e outros indicadores de derivado mais 
complexo. Essa disciplina constitui uma ferramenta importante das atividades de pesquisa, dos 
laboratórios e de pesquisadores, bem como a valorização das especializações e dos desempenhos 
científicos dos países” (HARFI; MATHIEU, 2006, p.110). 
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referência pelos rankings globais, o “Science Citation Index-SCI produzida pela Institute 

for Scientific Information-ISI da empresa estadunisense privada Thomson Scientific (...) 

favorece(r) nitidamente (mais uma vez) as instituições anglofônicas” (AUDIZ; 

MOROSINI, 2009, p.83). Aqui se faz uma pausa para chamar a atenção ao fato de que esse 

fator não contribui somente para a presença maciça das universidades estadunidenses e 

britânicas, mas também para a aparição de outras universidades de países anglo-

saxônicos (principalmente Austrália e Canadá) nos rankings globais. 

Adicionalmente, em decorrência das outras críticas endereçadas aos critérios 

adotados pelos rankings globais, exalta-se indiretamente o domínio acadêmico por 

atenderem apenas universidades envolvidas em pesquisa ou detentoras de centro(s) de 

pesquisa de excelência, e serem anuais, já que as mudanças de um ano para outro na 

área de pesquisa não são tão expressivas. Harfi e Mathieu (2006, p.104) asseguram que os 

prêmios nóbeis não são concedidos anualmente e contemplam número limitado de 

disciplinas (física, química, medicina, economia e literatura). Théry (2009, p.4) ainda 

complementa que são atribuídos pesos diferentes aos laureados em ordem decrescente 

de acordo, com os períodos em apreço; e se um laureado é membro de mais de 

universidade, os pontos obtidos são distribuídos entre tais universidades. Cabe ainda 

destacar que se subestimam algumas áreas do conhecimento e se leva em conta o 

número de alunos matriculados e não o número de graduados.  

Ressalta-se que a valorização do item de pesquisa de opinião, à qual era atribuída 

um peso de 40%, maior percentual em relação aos demais critérios (Quadro 5), 

desencadeou ao longo dos seis anos de existência do rankings THE-QS, críticas severas 

que alertavam tanto para a subjetividade empregada na produção de dados como para a 

manipulação das informações devido à avaliação empregada pelos respondentes. 

Geralmente, as pessoas tendem a não se pronunciarem negativamente em relação ao 

estabelecimento em que atuam ou se graduaram, gerando estranhamento de certas 

posições alcançadas por algumas universidades de reputação não tão renomada no setor 

acadêmico.  Esse fato contribuiu para a dissolução da parceria entre a THE e QS, no final 

de 2009. A partir de 2010, com um novo parceiro, Thomson Reuters, a THE 

primeiramente rebatizou o seu ranking de Times Higher Education Thomson Reuters 

World University Ranking-THE-TR. Sob a nova associação, o ranking sofreu três 

importantes modificações: 
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  o aumento do tamanho de amostragem de opinião que conduz à maior 

abrangência na coleta de dados. A “Thompson Reuters, o fornecedor exclusivo 

de dados para os rankings THE-TR, confirmou que 13.338 pessoas responderam a 

sua pesquisa de reputação acadêmica lançada em março de 2010”31. 

  a redução do peso atribuído à opinião individual, que era de 40% e passa a ser de 

20%. Além disso, foi adotado um método chamado “consulta” (consultation) 

destinado a selecionar acadêmicos experientes por meio de um convite de 

pesquisa única (invitation only survey), contribuindo para uma análise mais 

criteriosa em relação às avaliações de suas regiões e campo de atuação 

(disciplinas)32. 
 o aumento dos números dos indicadores de 6 para 13, os quais são nomeados de 

independentes indicadores de desempenho e “designado a capturar uma maior 

gama de atividades universitárias. Tendo como objetivo mensurar a qualidade 

de ensino”33. 

 

Por sua vez, a QS que não abriu mão de continuar no meio voltado à produção de 

lista classificatória de universidades internacionais, lançou em 2010 QS World University 

Rankings – TopUniversities. A estratégia da QS é basicamente impressionar no tamanho 

e no quesito inovação, já que o seu ex-parceiro THE afiliou-se a uma empresa 

considerada produtora de um dos maiores bancos de dados bibliométricos. Diante dessa 

realidade, já na primeira edição, a QS ranqueou aproximadamente 700 universidades.  

No ano seguinte, 2011, lançou o primeiro ranking global designado por região, e em 

maio de 2012 publicou o “The QS Top 50 Under 50”. Este se propõe a listar as 50 

principais universidades do mundo com menos de 50 anos. Engaja-se, assim, em uma 

batalha com a THE-TR por tamanho de amostragem e coleta de opiniões.  

A THE-TR, por sua vez, lançou no mesmo período uma mesma lista classificando o 

dobro - “THE 100 Under 50”.  Outra inovação da QS diz respeito aos critérios adotados 

que passam a ser oito, ao invés de seis, atrelados à inclusão do sistema de avaliação 

                                                           
31 Informação extraída de um artigo de David Jobbins intitulado “Global Rankings: Thousands respond to 
THE survey”, publicado na University World News, edição 129, em junho de 2010. Disponível em 
http.//www.universityworldnews.com/article.php?story=20100617192654650&mode=print Acesso em 
agosto de 2013.  
32 Dados extraídos do sítio da THE http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/, 
consultado em fevereiro de 2012.  
33 Dados extraídos do sítio da THE http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/, 
consultado em fevereiro de 2012.  
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(ratings) para instituições acadêmicas denominado QS Stars. O objetivo reside em tecer 

um panorama e uma avaliação mais abrangente da diversidade de missões das 

universidades no mundo, mensurando a qualidade de ensino por meio da transferência 

de conhecimento, atividades locais, infraestrutura, e a presença de centros de pesquisa 

de excelência. Mediante a pontuação do sistema QS Stars, a universidade pode obter de 

um a cinco estrelas, proporcionando grande influência na colocação da universidade. 

Interessantemente, nota-se uma preocupação tanto da QS como da THE-TR, de ajustar o 

método de avaliação para que os resultados refletam com mais precisão a qualidade do 

ensino mundial34. A seguir, o quadro do resumo das mudanças decorrentes da ruptura 

entre a THE e QS. 

 ANTES 2004 a 2009 DEPOIS 2010 em adiante 

Critérios THE-QS THE-TR QS 

Número de Critérios 
adotados 

6 13 
8 e mais um sistema de 

avaliação QS Star 
Número de 
Universidades 
ranqueadas 

200 400 Aproximadamente 700 

Rankings Globais por 
região 

- 
Publicação “THE  100 
Under 50” em maio de 

2012 

Ranking da América Latina, 
lançado em 2011 

 
Publicação “The QS Top 50 
Under 50” em maio de 2012 

Número de 
respondentes de 
pesquisa 

6.354 em 2008 13.338 em 2010 9.386 em 2010 

Novo parceiro ou 
retenção de parceria 

- 

Novo parceiro, 
Thomson Reuter, 

a produtora de um dos 
maiores bancos de 

dados bibliométricos. 

Reteve o relacionamento 
com a US News e World 

Report Best Colleges-
USNW, empresa 
responsável pelo 

ranqueamento das 
universidades americanas. 

Quadro 6 – Exposição geral das mudanças ocasionadas pela quebra de parceria entre THE e QS no final 
de 2009. 
 Fonte: Elaborado pela autora em fevereiro de 2012. 

  

Para não ficar ultrapassado, nessa crescente corrida por notoriedade, o ranking 

de Xangai, o ARWU, vem estudando algumas mudanças no âmbito de “(...) medir 

conhecimentos em artes e humanidades, dando o devido peso às ciências sociais”35. 

                                                           
34 Informação extraída do sítio da QS http://www.topuniversities.com/qsstars/qs-stars-introduction. 
Consulta em fevereiro de 2012. 
35 Trecho extraído de um artigo de Richard Holmes intitulado “Despite ranking changes, questions 
persist”,  publicado na University World News, edição 193, em 16 de outubro de 2011. Disponível em: 
http.//www.universityworldnews.com/article.php?story=20111101420085967&mode=print.  Acesso em 
fevereiro de 2012. 
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Parte subestimada no critério de avaliação e alvo de inúmeras críticas por parte dos 

acadêmicos. 

Surpreendentemente, apesar das modificações ou tentativas de ajuste numa ou 

noutra questão deficitária em relação à confecção dos rankings globais, de uma forma 

geral, o cenário não mudou. O quesito qualidade de ensino permanece subestimado nos 

critérios de avaliação e as mesmas universidades continuam a imperar como ilustrado 

nas divulgações dos resultados a partir de 2010, com franco favoritismo pelas 

instituições oriundas dos países centrais, particularmente, anglo-saxônicos. Tampouco 

tais mudanças geram consistência, pois “é muito difícil de mensurar precisamente a 

qualidade de formação ministrada pelas universidades, no geral não há nesta área 

critérios que permitem comparações internacionais” (HARFI; MATHIEU, 2006, p.110). 

Em termos genéricos, o domínio acadêmico dos países centrais é explicitado. 

Isso se justifica por meio das regras instituídas pela sociedade que moldam a interação 

de determinados grupos. Isso pode ser inferido pelo atestado por North (1990) e Scott 

(1995) de que o grau de maturidade institucional de um país vai determinar o seu nível 

de desenvolvimento e as relações de competição. 

Com exceção dos pontos negativos, os positivos em relação aos rankings 

acadêmicos pairam sobre a premissa de seus respectivos resultados proporcionarem o 

melhoramento das universidades do mundo inteiro, “se não seu desempenho, pelo 

menos a sua apresentação ao mundo externo” (THÉRY, 2009, p.21). Ainda a prática de 

ranquear as universidades faz com que muitos dirigentes, gestores acadêmicos, 

investidores, pais, entre outros reflitam acerca e indagem as missões, os objetivos e as 

diferenças de suas respectivas universidades e, principalmente, nas melhores formas de 

aferir o sucesso de seus sistemas de educação superior (HARFI; MATHIEU, 2006; THÉRY, 

2009; HAZELKORN, 2011). 

A similaridade dos critérios de avaliação utilizados pelos rankings internacionais 

está padronizando as organizações, a julgar pelas críticas supracitadas. Como notaram 

Dimaggio e Powell (1983, p. 150), as “organizações estão cada vez mais homogêneas 

dentro de domínios concedidos e cada vez mais organizadas em torno de rituais de 

conformidade com as instituições mais amplas”. Ao voltar o olhar para a América 

Latina, os resultados dos rankings acadêmicos globais revelam que é “uma das regiões 

mais sub-representadas” (LIMAeCONTEL, 2011, p.175), conforme ilustrado no Anexo B. 
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As universidades latino-americanas não estão no grupo das cem primeiras – as melhores 

posições foram alcançadas no 101º e no 151º, respectivamente. Contudo, mesmo diante 

dessa sub-representatividade, o posicionamento alcançado pelas referidas universidades 

denota uma notoriedade das brasileiras. Sinalizando que a internacionalização do 

sistema de ensino superior no Brasil não é incipiente, principalmente, nas regiões 

sudeste e sul, onde situa-se grande parte das universidades classificadas, dentre as quais, 

as que servirão de instrumentos de estudo nesse trabalho a ser tratado na próxima seção. 

            
2.6.1.1 A influência dos rankings globais na avaliação de programas de pós-
graduação stricto sensu pela CAPES 

Um dos fatores que tem contribuido para a internacionalização do ensino 

superior brasileiro é a atribuição, pela CAPES, de notas 6 e 7 para cursos e programas de 

pós-graduação stricto sensu com inserção internacional. Este trabalho ater-se-à, mais 

adiante, a nota máxima 7, por julgar o alto nível de internacionalização que uma 

universidade brasileira pode lograr, como evidenciado no Quadro 7. De acordo com o 

relatório de avaliação trienal, referente ao período de 2007 a 2009 - Documento de Área 

2009 - divulgado e disponibilizado pela CAPES em seu próprio sítio, dentre seus 

indicadores, os correspondentes à publicação em periódicos internacionais e à qualidade 

do corpo docente contabilizam juntos 80% de um total geral de 100% referente ao 

conjunto de métricas de avaliação estabelecido. 

Indicadores Critérios 

Percentual para a Atribuição 

de Nota 

6 7 

Qualidade do 
Corpo Docente 

Docentes permanentes do programa publicado 
em periódicos classificados nos estratos A1 ou 
A2, no triênio. 

Pelo menos 
25% 

Pelo menos 
40% 

Produtividade 
Científica 

Docentes permanentes devem ser detentores 
de bolsa de produtividade em pesquisa no 
CNPq, ou coordenadores de projeto de 
pesquisa financiado por agências de fomento 
ao ensino e pesquisa, externas à IES, de nível 
estadual, nacional ou internacional. 

Pelo menos 
20% 

Pelo menos 
40% 

 
Esses critérios totalizam 

Pelo menos 
45% 

Pelo menos 
80% 

Quadro 7 – Exigências para obtenção da nota 6 ou 7 em âmbito de inserção internacional 
Fonte: Dados extraídos das considerações tecidas na parte V do documento de área 2009, disponível em 
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/ADMIN17jun10.pdf. Consulta em novembro 
de 2012. 
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Ainda na parte I do referido documento é informado que a inserção internacional 

de programas líderes na área administrativa, em sua maioria, é desenvolvida com 

instituições localizadas, “mormente, nos Estados Unidos e na Europa”. Ademais, na 

parte III relata-se que “a área segue a tendência internacional em gestão acadêmica de 

considerar que periódicos reconhecidos por mecanismos de indexação ganham prestígio 

e qualidade”. Por determinação do Conselho Técnico-Científico da Educação Superior – 

CTC/ES a área de Administração, Ciências Contábeis e Turismo promoveu durante o ano 

de 2008 uma reestruturação da escala utilizada no sistema Qualis Periódicos.36 Assim 

sendo, foi instituído como base de dados “a JCR/ISI – Journal Citations Report – índice 

Fator de Impacto (FI), ano base 2008 – e a Scopus/SCImago -  índice H de dois anos, 

2007 e 2008”. Os periódicos indexados no JCR/ISI ou no Scopus/SCImago foram 

classificados atentando-se apenas aos estratos A1 e A2 pertinentes a inserção 

internacional: 

Classificação A1 – periódicos com FI maior do que 0,5, ou H maior do que 5; 
Classificação A2 – periódicos com FI maior do que 0 e menor ou igual a 0,5, ou 
H maior do que 0 e menor ou igual a 5. 

O peso atribuído a esses dois estratos são os mais elevados, já que se segue uma 

escala decrescente, a saber: Estrato A1 a pontuação destinada é de 100 pontos 

máximos e para o Estrato A2 atribui-se 80 pontos. O comunicado no
002/2012, emitido 

em 04 de maio de 2012, referente à atualização do WEBQUALIS
37 informa a respeito do 

expressivo aumento da base de periódicos – dos 878 passaram para 1541 – por parte de 

pesquisadores do grupo que engloba as áreas de Administração, Ciências Contábeis e 

Turismo. Todavia, a somatória de periódicos qualificados desse grupo nos estratos da 

classificação A1 e A2 representa “no máximo 25%”38. Isso ajuda a justificar as posições a 

partir da 101º e da 151º alcançadas pelas universidades brasileiras nos rankings 

acadêmicos globais pioneiros, anexo A. Por mais que o percentual seja considerado 

                                                           
36A título de conhecimento, o sistema Qualis Periódicos “é o conjunto de procedimentos utilizados pela 
CAPES para estratificação da qualidade da produção intelectual dos programas de pós-graduação. Tal 
processo foi concebido para atender as necessidades específicas do sistema de avaliação e é baseado nas 
informações fornecidas por meio do aplicativo Coleta de Dados”.  Informações disponíveis em 
http://www.capes.gov.br/avaliacao/qualis Consulta em fevereiro de 2013. 
37WEBQUALIS é o “aplicativo que permite a classificação e consulta ao Qualis das áreas, bem como a 
divulgação dos critérios utilizados para a classificação de periódicos”. Informações em 
http://www.capes.gov.br/avaliacao/qualis Consulta em fevereiro de 2013. 
38Dados coletados do comunicado no 002/2012 – Área de Administração, Ciências Contábeis e Turismo- 
Atualização do WEBQUALIS da área disponível em 
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/Qualis_Administracao.pdf Consulta em 
fevereiro de 2013. 
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baixo em uma esfera mundial, a CAPES chama a atenção para um olhar mais otimista no 

documento de área 2009 (penúltimo triênio) pela ampliação do número de artigos 

internacionais e o crescente aumento do número de pesquisadores autores 

internacionais.  

 
A adoção de padrões internacionais de qualidade pela CAPES suscita a indagação 

sobre as fontes dos critérios atualizados, aprimorados para aferição do reconhecimento 

de nível internacional para os programas de pós-graduação stricto sensu.  Há grandes 

evidências para a resposta na seção anterior dentre os indicadores dos rankings e seus 

respectivos percentuais atrelados à produção científica e qualidade do corpo docente. 

Nessa trilha, percebe-se que o Estado assistido pela comunidade acadêmica local segue 

tais indicadores, por qual razão? Por dois motivos já evidenciados: para “estimular 

fortemente os programas de mestrado e doutorado a explorar o potencial de acordos de 

cooperação internacional (firmados com universidades latino-americanas, norte-

americanas e europeias; e para melhor redirecionar a concessão de bolsas de estudo e 

pesquisa concedidas periodicamente” (GATTI et alii, 1999 apud LIMA; CONTEL, 2011, p. 178).  

No que tange ainda à premissa dos critérios dos rankings globais destinados aos 

indicadores qualidade do corpo docente e produtividade científica que apresentam forte 

relação com os critérios da nota 7 na formação de políticas públicas no processo de 

inserção internacional dos programas de pós-graduação stricto sensu, pode-se observar 

que, em um primeiro momento, constata-se o entrelaçamento que o Estado brasileiro faz 

de duas formas de isomorfismo – coercitiva e normativa – por meio de uma terceira – o 

isomorfismo mimético/cognitivo – buscando delinear melhor as estratégias na 

auferibilidade da legitimação das universidades na esfera internacional, bem como a 

prevalência de seu controle. Não se pode negar que a regulação e a normatização dos 

processos de internacionalização do ensino superior, por mais que conduzam à 

homogeneização e hieraquização da internacionalização do ensino superior, cooperam 

também, de modo consequente, para a atuação mais orientada e um pouco menos 

incerta das ações miméticas promovidas pelas universidades em relação aos seus pares, 

possibilitando a manutenção e/ou aumento de sua competitividade. Como pode ser 

comprovado pela permanência, mesmo sem configurar em posições prestigiadas, de 

universidades brasileiras nos rankings acadêmicos globais pioneiros e nos bons 

desempenhos, em comparação ao número de universidades latino-americanas 
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ranqueadas, evidencializados no Anexo B. Nesse sentido a contribuição de Powell (1991, 

p.103) é oportuna ao reiterar que 

 (...) a combinação (dos) mecanismos de natureza coercitiva, mimética e 
normativa acarreta a construção de uma ordem. (...) Todavia, a tendência à 
homogeneização não anula as demandas competitivas, conforme grande 
parte das pesquisas empíricas efetuadas com base nesta perspectiva parece 
sugerir. Em termos analíticos, “processos competitivos e institucionais não 
são necessariamente opostos (POWELL, 1991, p. 183 apud MACHADO; 
FONSECA, 1996, p. 103). 

Interessantemente, por mais que a pós-graduação stricto sensu seja considerada 

mais internacionalizada (KNIGHT, 2005; LIMA e CONTEL, 2011; SALMI, 2011; ALTBACH, 

2012), devido à grande mobilidade de alunos, talvez esteja aqui um exemplo mais claro 

da não anulação das demandas competitivas. Pela razão do destaque que vem sendo 

conferido às universidades brasileiras no cenário mundial, ser percebido não pela 

promoção da mobilidade estudantil brasileira, mas sim por sua produção intelectual, 

intensificada nos últimos anos, em decorrência do crescente aumento e desenvolvimento 

dos programas de pós-graduação stricto sensu (MACCARI, 2008).  

Em resposta à demanda competitiva, o país busca ascender o número de mestres 

e doutores na tentativa de inovar. Um exemplo é a área de Administração, que vem 

apresentando nos últimos anos um acentuado crescimento na área stricto sensu. Os 

dados publicados pela CAPES em 2009 revelam haver 25 mestrados profissionais e 55 

mestrados acadêmicos na área.39 Esses dados, contribuem para a justificativa do 

aumento de mestres e doutores titulados no último triênio 2007-2009 e encontram-se 

publicados no relatório de divulgação dos resultados finais da avaliação trienal 2010
40, 

conforme ilustrado no quadro a seguir. 

 

 

 

 

                                                           
39Dados coletados dodocumento de área 2009 disponível em 
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/ADMIN17jun10.pdf Consulta em 
novembro de 2012. 
40Documento disponibilizado no sítio da CAPES ao acessar http://trienal.capes.gov.br/wp-

content/uploads/2011/08/relatorio_geral_dos_resultados_-finais_da-avaliacao_2010.pdf 
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Nível/Ano 2007 2008 2009 Total 

Mestrado Acadêmico 30.569 33.378 35.698 99.645 

Doutorado 9.919 10.718 11.368 32.005 

Mestrado Profissional 2.331 2.653 3.102 8.086 

Total 42.819 46.749 50.168 139.736 

Quadro 8 – Número de Mestres e Doutores Titulados pelos Programas de Pós-Graduação  no Triênio 2007-2009 
Fonte: Quadro extraído do relatório de divulgação dos resultados finais da avaliação trienal 2010. Disponível em  
http://trienal.capes.gov.br/wp-content/uploads/2011/08/relatorio_geral_dos_resultados_-finais_da-

avaliacao_2010.pdf  Consulta em fevereiro de 2013. 

 
Outro indicador mais específico é o aumento do número de titulados na área de 

Administração, Ciências Contábeis e Turismo reportado no documento de área 2013. 

Segundo o documento, em 2004 foram titulados 892 mestres, 487 mestres profissionais e 

114 doutores, enquanto que em 2011 foram 1384 mestres, 572 mestres profissionais e 224 

doutores, como apresentado no quadro 10. 

Nível de Titulação 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Doutorado 114 116 112 111 134 185 168 224 

Mestrado Acadêmico 892 1020 1133 1090 1316 1333 1301 1384 

Mestrado Profissional 487 478 644 665 553 503 540 572 

Quadro 9 – Quantidade de discentes titulados no período de 2004 a 2011 
Fonte: Quadro extraído do relatório de área 2013, página 2. Disponível em  
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacaotrienal/Docs_de_area/Administra%C3%A7%C3%A3o_

doc_area_e_comiss%C3%A3o.pdf Consulta em outubro de 2013. 

No caso do Brasil vale ressaltar mais uma vez que sua atuação ainda é modesta 

ao consultar a relação de cursos recomendados e reconhecidos no sítio da CAPES por 

meio dos resultados da avaliação do último triênio, 2007-2009. Dos programas de pós-

graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), que totalizaram 2.718 programas 

avaliados41, foi concedida a nota máxima 7 42 apenas para 117 programas, ou seja, só 

6.5% obtiveram o nível mais alto de internacionalização considerado pelo governo 

brasileiro.  Lembrando que as unidades sociais de estudo elegidas nessa investigação 

restringem-se a dois programas de pós-graduação stricto sensu (2 Mestrados e 2 

Doutorados) em Administração que alcançaram nota 7: os da Escola de Administração 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - EA/UFRGS e os da Faculdade de 

                                                           
41Número divulgado no relatório de divulgação dos resultados finais da avaliação trienal 2010. Disponível 
em http://trienal.capes.gov.br/wp-content/uploads/2011/08/relatorio_geral_dos_resultados_-finais_da 
avaliacao_2010.pdf .  Consulta em fevereiro de 2013. 
42Número disponível em 
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarConceito. 
Consulta em fevereiro de 2013. 
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Economia e Administração da Universidade de São Paulo - FEA/USP. Indaga-se se esses 

programas possuem muitas similaridades; o que impactou o alcance da nota 7 por essas 

entidades; e se eles teriam realmente o mesmo nível de internacionalização. As 

respostas a esses questionamentos são discutidas na próxima seção. 

2.6.1.1.1 Adoção do padrão de concorrência internacional e sua repercussão nos 
programas de pós-graduação stricto sensu da EA/UFRGS e da FEA/USP   

As escolas de Administração foram fundadas no país nos anos 1950 quando da 

instalação de multinacionais norte-americanas e europeias que exigiam pessoal 

altamente qualificado para lidar com questões de planejamento, funcionamento de 

unidades produtivas, administrativas entre outras (RODRIGUES e PÁDUA CARRIERI, 2001; 

MACCARI, 2008;  TORDINO, 2009). A Fundação Getúlio Vargas é a pioneira a instituir os 

cursos de Administração Pública, no Rio de Janeiro, em 1952, e o de Administração de 

Empresas, em São Paulo, em 1955. Em relação às unidades sociais de estudo desse 

trabalho, o Instituto de Administração da Faculdade de Ciências Econômicas da 

Universidade Federal do Rio Grande de Sul43 passou a oferecer cursos de 

Administração em 1959 e a Faculdade de Economia e Administração da Universidade de 

São Paulo, em 1964 (TORDINO, 2009, p. 15).  Segundo Rodrigues e Pádua Carrieri (2001), 

com o encorajamento do governo militar, na década de 1970 se implantaram os 

programas de pós-graduação em Administração de empresas “visando a desenvolver 

habilidades que pudessem ajudar empresas privadas e estatais a introduzirem alguma 

racionalidade dentro de suas estruturas de decisão e com isso melhorar o seu 

desempenho” (RODRIGUES; PÁDUA CARRIERI, 2001, p. 85). Os autores ainda reiteram que 

os primeiros programas de pós-graduação criados no Brasil nos anos 1970 contaram com 

o auxílio de professores provenientes de escolas estadunisenses de administração para a 

elaboração dos currículos. Foram eles: “da Universidade Federal de Minas Gerais-

UFMG, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul-UFRGS e da Fundação Getúlio 

Vargas-FGV”. Muitos desses professores lecionaram “regularmente nesses programas de 

mestrado por pelo menos dois anos após o período de criação” (RODRIGUES; PÁDUA 

CARRIERI, 2001, p. 86). Algumas justificativas desse auxílio podem ser atribuídas ao 

conhecimento amealhado pelos Estados Unidos desde que fundaram a primeira escola 
                                                           
43 A Escola de Administração da UFRGS originou-se da Faculdade de Ciências Econômicas (FCE), com 
a criação, em 1951, do Instituto de Administração. O Conselho Universitário da UFRGS aprovou através 
da decisão n. 58/96, de 6 de setembro de 1996, a criação da Escola de Administração da UFRGS. 
Informações disponíveis em http://www.ufrgs.br/escoladeadministracao/institucional/historico/   Consulta 
em março de 2013. 
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de Administração no mundo “em 1881 a Wharton School” (TORDINO, 2009, p.12) e pela 

grande gama de multinacionais americanas instaladas no Brasil, a partir de 1950, que 

influenciaram o mercado local.  Parece que “(...) organizações (reconhecidas) servem 

como modelo especialmente forte para outras organizações” (SCOTT, 1995, p. 125) 

notando-se a influência de profissionais de escolas americanas na elaboração dos 

currículos de Administração no Brasil. 

No que concerne ao Programa de Pós-Graduação em Administração-PPGA da 

FEA/USP, os cursos de pós-graduação stricto sensu – Mestrado e Doutorado – foram 

ambos instituídos em 1975, alcançando a nota máxima, 7, pelos parâmetros da área de 

administração na última avaliação, realizada em 2010.44 Segundo informações contidas 

na Ficha de Avaliação de 2010, Anexo C, o PPGA possui 8 linhas de pesquisa em áreas de 

Estratégias e Organizações, Inovação e Gestão Tecnológica, Gestão de Pessoas, 

Finanças, Marketing, Economia das Organizações, Internacionalização de Empresas e 

Responsabilidade Socioambiental. Consta ainda no documento, o esforço do programa 

para contemplar o desafio da inserção internacional na composição do último triênio. 

Aproximadamente 60% dos projetos do corpo docente do PPGA contam com 

financiamento externo, 56% dos docentes apresentaram publicações em periódicos nos 

estratos A1 e A2 e mais de 80% dos docentes possuem bolsas de produtividade de 

pesquisa e projetos financiados por agências externas de fomento ao ensino de pesquisa 

– em 2009, totalizavam mais de 40. Ademais, possuem um vasto conjunto de convênios 

internacionais de pesquisa com vários países e o “desempenho (do PPGA) é comparável 

ao de outros programas de pós-graduação internacionais, de países como França, 

Espanha, Canadá, Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos.”  

     A respeito dos programas de pós-graduação stricto sensu de Administração da 

EA/UFRGS, o Mestrado foi instituído em 1972 e o Doutorado, em 1994. Igualmente aos 

cursos de Mestrado e Doutorado da FEA/USP, os da EA/UFRGS obtiveram nota 7 

                                                           
44 A título de informação nas avaliações de 2004 (triênio 2001-2003) e 2007 (triênio 2004-2006) que 
antecederam a penúltima de 2010 (triênio 2007-2009) o PPGA logrou a nota 6 pela CAPES. Informações 
disponíveis em 
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=33002010/027/2003_027_330
02010085P5_Ficha.pdf&aplicacao=avaliacaotrienal&idEtapa=3&ano=2003&tipo=divulga e 
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=33002010/027/2006_027_

33002010085P5_Ficha.pdf&aplicacao=avaliacaotrienal&idEtapa=2&ano=2006&tipo=divulga  
Demais informações coletadas da ficha de avaliação de 2010, disponíveis em 
http://trienal.capes.gov.br/wpcontent/uploads/2010/12/fichas/33002010085P5.pdf. Consulta em 
março de 2013.  
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(máxima) da CAPES somente no triênio de 2007-2009
45

. De acordo com a ficha de 

avaliação de 2010, Anexo C, do Programa da EA/UFRGS, as linhas de pesquisa 

encontram-se bem concentradas e divididas em sete, ligadas a um dos 14 grupos citados 

no sítio da EA/UFRGS: Estudos em Marketing, Sustentabilidade e Inovação, Sistemas de 

Informação e Decisão, Estudos em Organizações, Gestão em Saúde – Programa de 

Desenvolvimento da Gestão em Saúde, Gestão do Impacto da Adoção de Novas 

Tecnologias de Informação, Interdisciplinar de Estudos da Inovação e do Trabalho, 

Núcleo de Estratégias, Finanças e Internacionalização, Núcleo de Aprendizagem 

Virtual, Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas e Estudos sobre o Terceiro Setor, Núcleo 

de Gestão da Inovação Tecnológica, Núcleo de Estudos e Tecnologias em Gestão 

Pública, Organização e práxis libertadora e Observatório da realidade organizacional. 46  

Com referência à inserção internacional, em torno de 44% dos professores do 

Núcleo Docente Permanente-NDP da EA/UFRGS são bolsistas de produtividade em 

pesquisa do CNPq e “a maioria dos demais docentes financia externamente suas 

pesquisas, inclusive com apoio de órgãos e instituições internacionais”. Além disso, “a 

maior parte dos docentes do NDP publicou em periódicos no estrato A1 do Qualis, 

inclusive, em veículos líderes internacionalmente”. Como o PPGA, o programa da 

EA/UFRGS apresenta um grande conjunto de convênios internacionais de pesquisa com 

diversos países.  

Os dados reunidos acima sugerem que a universidade de maior nível de inserção 

internacional é “aquela que absorve as concepções subjacentes à sustentação do padrão 

de concorrência internacional” e as incorpora em suas tomadas de ação, “propiciando a 

modernização necessária para sua sobrevivência em um cenário de competição” 

(MACHADO DA SILVA; FONSENCA, 1996, p.111). Nota-se também uma participação ativa 

do Estado na sustentação de  padrão de concorrência internacional ao exigir, por meio 

                                                           
45 A título de informações, nas duas avaliações, de 2004 (triênio 2001-2003) e 2007 (triênio 2004-2006), 
que antecederam a penúltima, de 2010, (triênio 2007-2009) constatou-se que o curso de pós-graduação 
em Administração stricto sensu da EA/UFRGS logrou a nota 6. Informações disponíveis em 
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=42001013/027/2003_027_

42001013025P1_Ficha.pdf&aplicacao=avaliacaotrienal&idEtapa=2&ano=2003&tipo=divulga e 

http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=42001013/027/2006_027_

42001013025P1_Ficha.pdf&aplicacao=avaliacaotrienal&idEtapa=2&ano=2006&tipo=divulga.  Consulta 
em março de 2013. 
46 Informações contidas no sítio da EA/UFRGS. Disponível 
em:http://www.ufrgs.br/escoladeadministracao/pesquisa/grupos-de-pesquisa/ Consulta em março de 
2013. 
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do sistema de avaliação de programas de pós-graduação stricto sensu, que a 

universidade comprove estar seguindo o padrão na obtenção da nota 7.  

Já no panorama internacional, ao comparar os posicionamentos alcançados pelas 

duas universidades em rankings acadêmicos globais, há o reconhecimento da inserção 

internacional da USP e da UFRGS, bem antes da concessão, em 2010, da nota 7 pelo 

governo brasileiro. No anexo B, a USP aparece no ranking ARWU desde sua criação em 

2003 e a UFRGS a partir de 2008. As posições alcançadas por essas universidades nos 

últimos três anos no ARWU demonstram melhora em comparação com as mais antigas, a 

USP está entre 101ª – 151ª e a UFRGS entre 401ª -500ª.  Com relação ao ranking THE-QS de 

2004 a 2009 a USP obteve as seguintes posições: 196ª em 2005, 175ª em 2007 e 196ª em 2008. 

A UFRGS não constou no referido ranking. Após a dissolução da parceria entre THE e 

QS, a USP obteve as posições 178ª em 2011,158ª em 2012 e entre 226ª-250ª  em 2013. No novo 

ranking THE-TR, a UFRGS permanece não sendo ranqueada pela THE. No novo ranking 

da QS, a USP apareceu nas posições 253ª em 2010, 169ª em 2011, 139ª em 2012 e 127ª em 2013 

. A UFRGS, por sua vez, obteve as posições 550ª em 2011, 500ª em 2012 e entre 651ª-700ª em 

2013. 

Entretanto, não se pode esquecer de que um bom desempenho da absorção de 

padrão de concorrência internacional é permeado por elementos sócioculturais, que 

incluem o meio e as condições proporcionadas por esse meio a essas universidades 

(SCOTT, 1999; MACHADO DE SILVA e FONSECA, 1996). A USP e a UFRGS, por serem 

públicas, são tidas como detendoras de um ensino renomado no país. A USP obteve o 1º 

lugar e a UFRGS o 4º, confirmando a reputação que ambas possuem no Brasil, na 

publicação do primeiro ranking acadêmico em âmbito nacional – Ranking Universitário 

Folha-RUF – promovido pelo jornal Folha de São Paulo, em 3 de setembro de 2012. Na 

segunda edição do RUF, em 2013, a USP e a UFRGS mantiverem a mesma posição, o 1º e o 

4º lugares, respectivamente.47 Além disso, a localidade beneficia essas universidades, 

pois estão situadas nas regiões  Sul e Sudeste, onde há a maior concentração de 

programas e cursos de pós-graduação do país. Segundo a CAPES, são 1664 no Sudeste e 

730 no Sul. Além desses fatores, tanto a USP quanto a UFRGS possuem um departamento 

voltado para a questão de internacionalização. Na USP, é dirigido por um vice-reitor de 

relações internacionais e pelo reitor, na UFRGS. A título de ilustração, o reitor da USP 

                                                           
47 Informações disponíveis em http://ruf.folha.uol.com.br/2013/rankinguniversitariofolha/  Acesso em 
janeiro de 2014.  
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deu início ao 3º Encontro de Dirigentes da USP, em outubro de 2012, fazendo referência 

às classificações significativas que a universidade tem obtido nas recentes edições dos 

rankings acadêmicos globais. Proferiu que “nossas pontencialidades têm ficado 

evidentes nos últimos dois anos, mas, para nos mantermos nessas posições, precisamos 

trabalhar juntos, mesmo que com consensos parciais, para continuarmos melhorando”.48 

Igualmente, essa atenção significativa destinada à internacionalização pela USP e UFRGS 

contribui para o notável desempenho obtido por ambas no ranking voltado a 

universidades latino-americanas divulgado pela QS desde 2011 – QS Latin American 

University Rankings. Nesses três anos, 2011, 2012 e 2013, a USP obteve a 1ª posição e a 

UFRGS a 14ª
49

.   

Percebe-se a incorporação de significados externos de nível macro nas tomadas 

de ação estratégica de nível micro – no processo interno de conduta das universidades. 

São diversos arranjos de elementos de práticas isomórficas – coercitiva/regulatória, 

normativa e mimética – que permeiam as condutas das universidades no ambiente 

competitivo. Todavia, a abordagem institucionalista (SCOTT, 1990, 2008; MACHADO DA 

SILVA e FONSECA, 2002; PENG, 2009) permite ir além de uma simples concepção de 

ajustamento entre necessidades organizacionais e pressões ambientais para uma de 

legitimação, já que encara a organização “como socialmente imersa no contexto 

ambiental (embeddedness)” (MACHADO DA SILVA; FONSECA, 2002). Por mais que, 

internacionalmente, a USP e UFRGS podem não ser as mais notáveis pelo posicionamento 

obtido nos rankings acadêmicos globais, os resultados beneficiam a manutenção da 

competitividade dessas universidades, propiciando a alocação de recursos que 

necessitam, seja interna ou externamente. Além de maior aceitação interna de seu nível 

de inserçao internacional, como a concessão da nota 7 na última avaliação pela CAPES 

em 2010.  

2.6.2 Rankings MBAs   

Embora opte-se por tratar dos dois programas de pós-graduação stricto sensu (2 

Mestrados e 2 Doutorados) em Administração que alcançaram a nota 7 na última 

avaliação trienal 2010 (2007-2009), faz-se necessário mencionar que, especificamente, a 

                                                           
48 Informações extraídas do Boletim USP Destaques editado pela Assessoria de Imprensa da USP, No 68, 
31 de outubro, 2012. 
49 Informações disponíveis em http://www.topuniversities.com/latin-american-rankings. Acesso em 
outubro de 2013.  
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área de Administração possui os chamados rankings de MBAs (Master of Business 

Administration) que, na sua totalidade, aferem a qualidade dos cursos de negócios 

(administração e administração executiva) classificados pelo MEC de pós-graduação 

lato sensu, ou seja, “cursos de duração mínima de 360 horas, sem obrigação de entrega 

de dissertação ou tese” (AFONSO, 2005, p.47), a despeito do termo em inglês ser traduzido 

para o português como “Mestrado em Administração de Empresas”. 

De acordo com site do MEC e da Capes não existem dados oficiais sobre o 
número de cursos de MBA, nem sobre o número de alunos matriculados. 
Estes cursos figuram como verdadeiras incógnitas no ensino superior 
nacional (WOOD JR & PAULA, 2002b). De acordo com Edson Machado de 
Sousa (diretor geral da Capes entre 1982-1986) não era (não é) objetivo da 

Capes o controle destes cursos (Capes: 50 anos, 2002, p.114) (apud 
AFONSO, 2005, p.47).  

O que justifica e eleva a importância dos rankings de MBAs no presente. Sendo 

que os mais conhecidos são desenvolvidos, administrados e divulgados não pelo meio 

acadêmico, mas por revistas de negócios internacionais cujos nomes compõem o título 

dos referidos rankings – Bloomberg Businessweek Business School Ranking, América 

Economia Ranking of top Latin America MBA e the Financial Times Business School 

Rankings –.   

Dentre os critérios de avaliação adotados, tais rankings centram atenção 

considerável aos atrelados à empregabilidade, à evolução do salário dos formados e às 

pesquisas junto a alunos e recrutadores sobre a qualidade de ensino e serviços de 

carreira50. 

Por fim, as informações aqui tecidas, além de fazer menção aos rankings de 

MBAs, imprimem as justificativas da não escolha desses rankings no auxílio da 

realização deste trabalho que se volta aos programas de Administração stricto sensu. 

 

 

 

 

 

                                                           
50 Informações extraídas dos respectivos sítios das revistas responsáveis pelos rankings de MBAs em 
questão http://www.businessweek.com/bschools/rankings/, 
http://rankings.americaeconomia.com/2011/mba/ranking-mba-global.php e 
http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/rankings.  Consulta em outubro de 2013. 
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“A consciência humana, que é subjetiva, não está acessível à ciência, não 

podendo ser, portanto, verdadeiramente conhecida”.  

Lincoln &Guba, O Planejamento da Pesquisa Qualitativa. 

 

3 DESCRIÇÃO JUSTIFICADA DOS RECURSOS METODOLÓGICOS  

Esse capítulo tem como objetivo descrever a escolha dos recursos metodológicos 

utilizados na investigação, de modo a justificá-la, sem perder de vista o objetivo de 

apresentar materiais que quando interpretados possam responder à dúvida motivadora 

da pesquisa: que tipo de relação é possível estabelecer entre os critérios dos 

indicadores norteadores dos rankings globais e os da avaliação dos programas 

stricto sensu da CAPES – conceito 7?  

Assim sendo, como ilustrado na figura 6, as definições próprias de um capítulo 

dessa natureza se iniciam com a escolha epistemológica, que no caso dessa pesquisa 

configura o paradigma construtivista interpretativo, contando com as contribuições de 

Burrell e Morgan (1979), Denzin e Lincoln (2006), Lincoln e Guba (2006) e Silva e 

Roman Neto (2010). Esse paradigma ratifica a escolha da abordagem qualitativa 

sustentada pelas produções intelectuais de Ospina (2004), Denzin e Lincoln (2006), 

Silverman (2006), Creswell (2009) e Flick (2009).  

A escolha do método, por sua vez, reflete a trilha epistemológica selecionada e, 

por isso, trabalhar-se-á com o método de estudo de caso múltiplo, baseando-se nos 

textos de Stake (1988), Eisenhardt (1989), Yin (2005), Godoi (2006) e Creswell (2009).  

No que se refere aos tipos de pesquisa bibliográfica, documental e de campo, 

buscou-se orientação em Yin (2005), Godoy (2006), Severino (2006) e Lima (2008).  Ao 

tratar das técnicas de coleta de materiais (dados e informações) a contribuição da 

literatura fez-se por meio  de Godoy (2006), Lima (2008) e Creswell (2009). Finalmente, 

ao adotar análise de conteúdo, as técnicas de tratamento e a construção das categorias de 

análise no tratamento dos materiais coletados encontram amparo nos trabalhos de 

Bardin (2011) e Zhang e Wildemuth (2009). 
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    Figura 6 - Descrição da Metodologia Aplicada 
    Fonte: Elaborada pela autora em novembro de 2012. 
 

3.1 Justificativas da Escolha Epistemológica 

 Ao iniciar um trabalho, o pesquisador busca apoio em um paradigma como 

forma de decifrar o mundo. O paradigma nada mais é do que “um conjunto básico de 

crenças que orientam a ação. (Noutras palavras,) os paradigmas são construções 

humanas que definem a visão de mundo do pesquisador como bricoleur interpretivo, 

(...) aprendendo como extrair conteúdos de muitas disciplinas diferentes” (DENZIN e 

LINCOLN, 2006, p.163).  

Com o propósito de desenhar paradigmas ajustados às especificidades dos 

estudos organizacionais subordinados à área de Ciências Sociais, Burrell e Morgan 

(1979), propuseram quatro paradigmas distribuídos em quatro quadrantes: o humanismo 

radical, o estruturalismo radical, a sociologia interpretativa, e a sociologia funcionalista. 

Cada um dos paradigmas se presta a colaborar para exercícios de explicação da natureza 

da ordem social, na tentativa de avançar no entendimento da realidade. Por um lado, 

percebeu-se, a princípio, a prevalência do enfoque positivista científico de pesquisa. Por 
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outro, “a difusão dos paradigmas despertou os pesquisadores para a existência de 

realidades ou visões de mundo alternativas nas ciências sociais (...) sobretudo de 

perspectivas mais subjetivas e menos reguladoras” (SILVA; ROMAN NETO, 2010, p. 57 e 

66). Em decorrência da obtenção dessa consciência e de transformações nos estudos 

organizacionais e ainda em curso, na contemporaneidade, os paradigmas estão 

começando a se mesclar, sinalizando que não são mutuamente excludentes, mas que são 

apenas diferentes lados da mesma moeda e que contribuem na prestação de informação 

um para com o outro, no reforço de argumento da pesquisa (DENZIN e LINCOLN, 2006; 

FLICK, 2009; SILVA e ROMAN NETO, 2010).  

Os paradigmas estão associados a duas dimensões de como a realidade social é 

percebida (Figura 7). A dimensão objetiva – Humanista Radical e Estruturalista Radical 

– contempla estruturar a captação da compreensão da realidade tendo como exemplo as 

metodologias utilizadas, na sua grande maioria, pelas Ciências Naturais; e a dimensão 

subjetiva – Funcionalista e Interpretativa – que contempla o entendimento da 

subjetividade impressa na experiência humana, como no caso das metodologias 

empregadas pela área das Ciências Sociais. A respeito da distinção entre tais dimensões, 

Lewis e Grimes (1999, p. 673-674 apud SILVA e ROMAN NETO, 2010) esclarecem que:  

(...) a objetividade pressupõe a existência de uma realidade externa, com 
relações deterministas e previsíveis, enquanto que a subjetividade pressupõe 
limites contextuais e construções sociais mutáveis. A regulação suscita 
relações sociais harmônicas e ordenadas, enquanto que a mudança radical 
pressume assimetrias de poder e conflitos.   

Em razão dos objetivos da investigação, o ato de depreender a subjetividade 

envolve reconstruir alguns acontecimentos submersos no processo social – a 

reestruturação do Estado (reforma do Estado em 1995), a transformação da gestão 

acadêmica, a importância da avaliação e a internacionalização dos programas pós-

graduação stricto sensu. Além disto, as unidades sociais de estudo da pesquisa 

correspondem aos programas de pós-graduação stricto sensu em Administração, área 

inserida no campo das Ciências Sociais. Santos (2010, p. 38) assegura que “a ciência 

social será sempre uma ciência subjetiva (...); tem de compreender os fenômenos sociais 

a partir das atitudes mentais e do sentido que os agentes conferem às suas ações”. 

Portanto, a “postura construtivista/interpretativa em relação ao mundo” é considerada a 

mais adequada para nortear a linha de raciocínio dessa investigação (Figura 4), já que 

pela definição de Burrell e Morgan (1979, p.28) o paradigma interpretativo 
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(....) preocupa-se em entender o mundo como ele é, compreender a natureza 
fundamental do social ao nível da experiência subjetiva. Procura explicação 
dentro do reino da consciência individual e subjetividade, dentro do quadro 
de referência do participante em oposição ao observador da ação.  

Adicionalmente, a escolha do paradigma construtivista/interpretativo também se 

apoia no processo de pesquisa indutivo e qualitativo, cuja flexibilidade na busca de 

dados e atuação do(a) pesquisador(a) são importantes para explicar um determinado 

fenômeno que esteja em consonância com a interação social. Flick (2009, p. 29) esclarece 

que “nem o construcionismo nem as origens teóricas da pesquisa qualitativa podem ser 

consideradas abordagens unificadas em relação ao mundo, mas sim uma espécie de 

caleidoscópio de diferentes sotaques e focos para se entenderem partes do mundo”.  

A sustentação da validade do entendimento da estrutura social decorrente da 

ênfase de várias visões de diferentes campos implica em uma análise empírica. 

Justificando, dessa maneira, a adoção nesse trabalho, ainda que mínima, como ilustrado 

na Figura 7, do paradigma funcionalista. Já que o paradigma funcionalista “visa fornecer 

essencialmente explicações racionais sobre assuntos sociais. É uma perspectiva 

altamente pragmática na orientação, preocupada em compreender a sociedade de uma 

forma que gera conhecimento e possa ser colocada em uso” (BURRELL; MORGAN, 1979, 

p.28). Em suma, a utilização desse paradigma servirá para orientar a confecção das 

categorias de análise (seção 3.8), que auxiliará na interpretação dos dados extraídos dos 

documentos consultados, textos acadêmicos e entrevistas realizadas. Ressaltando que 

essa medida se faz também necessária pelo caráter exploratório dessa investigação, 

sendo mais bem explicitado nos itens a seguir. 
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        Sociologia da Mudança Radical  

SUBJETIVO 

 

HUMANISTA 

RADICAL 

 

ESTRUTURALISTA 

RADICAL 

OBJETIVO 

INTERPRETATIVO 

  

FUNCIONALISTA 

 

             Sociologia da Regulação  

 

Figura 7 – Quadrantes epistemológicos 

Fonte: Burrell e Morgan (1979, p. 22), adaptado pela autora em março de 2013. 
 

O quadro seguinte sintetiza a escolha do paradigma construtivista/interpretativo 

quanto às questões práticas que permeiam essa investigação. 

Questão Construtivista/Interpretativo Proximidade com este estudo 

Natureza do 
conhecimento 

Reconstruções individuais que se fundem 
em torno de um consenso. 

A expansão da avaliação e do tipo de 
usuários de consulta e do uso dos 
rankings acadêmicos globais pioneiros 
em busca da internacionalização do 
ensino superior. 

Acúmulo de 
conhecimento 

Reconstruções mais informadas e 
sofisticadas; experiência vicária.  

A análise criteriosa dos documentos 
emitidos pela agência federal CAPES, 
livros, artigos, informações contidas nos 
sítios oficiais dos rankings e entrevistas 
semiestruturadas concedidas por 
acadêmicos em cargos de gestão de 
diversos países. 

Bondade ou 
critérios de 
qualidade 

Fidedignidade e autenticidade. A atenção e  o cuidado com a 
subjetividade, evitando julgamentos de 
valor, são critérios desse trabalho, não só 
na coleta dos dados, mas também na 
maneira de interpretá-los. 

Ética Inclinação do processo intrínseco para a 
revelação. 

Os materiais documentais serão 
explorados, visando aprofundar a 
compreensão e a relação entre os 
indicadores dos rankings acadêmicos 
globais pioneiros e os dos critérios dos 
programas de pós-graduação stricto 
sensu da área de Administração com nota 
7. 
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Postura do 
investigador 

Participante apaixonado como um 
facilitador da reconstrução multivocal. 

O tratamento do tema rankings 
acadêmicos globais pioneiros e a 
avaliação, devido à complexidade e 
necessidade de contextualização social, 
respaldam-se em reflexões críticas. O 
pesquisador assume um papel quase que 
de um intérprete da realidade. 

  Quadro 10 – Posição do paradigma quanto às questões práticas deste trabalho 
  Fonte: Lincoln e Guba (2006, p.174), adaptado pela autora para o propósito deste trabalho.   

 

3.2 Descrição Justificada da Abordagem  

Como adiantado na seção anterior, a abordagem será qualitativa, pois a definição 

de uma pesquisa dessa natureza possui como uma de suas premissas a utilização do 

paradigma construtivista/ interpretativo escolhido. Ou seja,  

(...) a pesquisa qualitativa é uma atividade situada que localiza o observador 
no mundo. Consiste em um conjunto de práticas materiais e interpretativas 
que dão visibilidade ao mundo. (...) O que significa que seus pesquisadores 
estudam as coisas em seus cenários naturais, tentando entender, ou 
interpretar, os fenômenos em termos dos significados que as pesssoas a eles 
conferem (DENZIN; LINCOLN, 1994, p.17).  

Ainda, Creswell (2009, p.162) reforça que a intenção na pesquisa de caráter 

qualitativo “é explorar o conjunto complexo de fatores que envolvem o fenômeno 

central e apresentar as perspectivas ou os significados variados dos participantes (ou dos 

acontecimentos)”. 

Desse modo, pode-se dizer que as definições supracitadas coadunam com a 

proposta desse trabalho ao permitir o uso de fontes diferenciadas na busca de material, 

favorecendo o exercício da compreensão das muitas relações entre as ações – 

econômicas, políticas, sociais e acadêmicas – que permeiam  os atos de avaliar e 

ranquear as universidades. Ato de ranquear “(...) (por meio de) indicadores 

internacionais de avaliação que foram decididos longe da América Latina” (LEITE, 2011, 

p.9), que por sua vez, propiciam o estabelecimento de relação com os indicadores dos 

critérios da avaliação CAPES na intensificação da internacionalização de programas 

brasileiros de pós-graduação stricto sensu em Administração.  

Respaldada em reflexões críticas, a pesquisadora assumirá o papel  quase que de 

uma intérprete da realidade tendo, mormente, que estar atenta à subjetividade. Além 

disso, a abordagem qualitativa considera como mais um recurso na interpretação dos 

resultados a sensibilidade do(a) pesquisador(a) (imaginative insight), que possibilita a 
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construção adequada do ponto de vista de uma sociedade e seus componentes (OSPINA, 

2004).  

Todavia, adverte-se mais uma vez, recorrendo a Silverman (2006), que pode 

haver implicações em relação à amplitude de atuação concedida ao(a) pesquisador(a) 

qualitativo(a). Em uma pesquisa de caráter qualitativo, tal sujeito pode desenvolver 

exercícios interpretativos equivocados, comprometendo o foco da investigação, 

adotando um estilo mais romanceado, até mesmo podendo comprometer a capacidade 

de problematização e adotação de impressões de natureza pessoal. Por isso, dá-se 

atenção e tem-se  cuidado com a subjetividade, nesse trabalho, para evitar quaisquer 

equívocos. Um dos métodos utilizados para esse fim consiste na exploração de 

múltiplas fontes de materiais, com a realização de exaustivo levantamento 

documental  e de entrevistas semiestruturadas.  

 
3.3 Método de pesquisa  

Após serem apresentadas as escolhas epistemológicas e a abordagem, mas antes 

de dissertar-se acerca da escolha do método de pesquisa, é importante chamar a atenção 

para o caráter exploratório desse estudo, uma vez que se trata de um tema ainda pouco 

explorado pela academia brasileira. O assunto rankings acadêmicos globais é muito 

recente, datado de 2003. A literatura que diz respeito à problematização da inserção 

internacional do ensino superior brasileiro configurada na esfera global é bastante 

tímida. Nessa perspectiva, percebe-se a existência de um modelo de internacionalização 

assentado em um “caminho único (...) sem que tenham (as universidades) resgatado o 

caminho sensível da sua localização em sua região” (LEITE, 2011, p. 13).   

Isso posto, destaca-se que o propósito desse trabalho é explorar e tentar explicar 

a relação entre avaliação e internacionalização dos programas brasileiros de pós-

graduação stricto sensu em Administração, “a um nível supranacional, (ou seja), através 

de uma ideologia do mundo dominante (ou Ocidente), e não como criações nacionais 

autônomas e únicas” (DALE, 2004, p. 426). Mediante esse objetivo, adotou-se o método de 

estudo de caso, já que segundo Stake (1998, p.256 apud GODOY, 2006, p.119), “a principal 

diferença entre o estudo de caso e outras possibilidades de pesquisa é o foco de atenção 

do pesquisador que busca a compreensão de um particular caso, em sua idiossincrasia, 

em sua complexidade”. O metódo de estudo de caso possibilita a utilização de uma 
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ampla diversidade de evidências na retenção de especificidades abrangentes e 

significativas sobre o fenômeno estudado (EISENHARDT, 1989; YIN, 2005; GODOI, 2006; 

LIMA, 2008; CRESWELL, 2009). Contribuindo, portanto, “para a realização de exercícios 

sistematizados de descrição, interpretação e análise da(s) unidade(s) de estudos 

considerada(s)” (LIMA, 2008, p.34).    

Para tanto, as unidades sociais elegidas totalizam dois programas de pós-

graduação stricto sensu (2 Mestrados e 2 Doutorados) em Administração que 

alcançaram nota 7. Portanto, atestando-se tratar de um estudo de caso múltiplo  –   mais 

de uma unidade de estudo “possibilitando a elaboração de exercícios de análise 

comparativa” (LIMA, 2008, p.34). Adicionalmente asseveram Geertz (1989) e Eisenhardt 

(1989) sobre a riqueza que esse método (de estudo de caso múltiplo) pode imprimir ao 

exercício de compreensão da problematização da investigação proposta devido à 

combinação de uma série de fontes de informações dentro de contextos singulares 

envolvendo unidades de estudo distintas. 

 
3.4 Corpus da pesquisa 

O interesse de aprofundar o estudo sobre os programas de pós-graduação stricto 

sensu em Administração que obtiveram nota 7 na avaliação da CAPES no triênio de 2007 

a 2009 deve-se pela importância quantitativa da área, pois, nos últimos anos, ela 

apresenta acentuado crescimento51. A segunda razão foi em consequência da atribuição 

nota 7 por meio de alguns critérios dos indicadores que demonstram uma relação forte 

com alguns dos rankings acadêmicos globais pioneiros na designação do maior nível de 

inserção internacional alcançada pelos programas de pós-graduação stricto sensu em 

Administração, conforme sintetizado no quadro 11. Nesse sentido, a contribuição de 

Dale (2004, p.441) é oportuna ao discorrer que “todos os quadros regulatórios nacionais 

são agora (incluindo, nesse caso, o sistema nacional de pós-graduação), em maior ou 

menor medida, moldados e delimitados por forças supranacionais, assim como por 

forças político-econômicas nacionais”.  

Como justificado na Introdução e na seção anterior, as unidades de estudo desta 

investigação serão compostas por dois programas de pós-graduação de Administração 

                                                           
51

 Informação extraída do documento divulgado no site da CAPES. Disponível 
em:http://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/ADMIN17jun10.pdf Acesso em 
novembro 2012.  
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stricto sensu com nota 7:  o da Escola de Administração da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul - EA/UFRGS- e o da Faculdade de Economia e Administração da 

Universidade de São Paulo - FEA/USP. Sendo, de acordo com Eisenhardt (1989), 

importante definir o escopo dos casos. 

 Dentre os indicadores estabelecidos pelos rankings acadêmicos globais 

pioneiros e pela avaliação da CAPES, optou-se por observar a produtividade científica e 

a qualidade do corpo docente, já que somam mais de 50%, se comparados aos demais 

indicadores, que configuram o processo de avaliação, conforme ilustrado a seguir, no 

Quadro 11. Lembrando que “os pesquisadores qualitativos empregam efetivamente 

ampla variedade de métodos interpretativos interligados, sempre em busca de melhores 

formas de tornar mais compreensível os mundos das experiências que estudam” 

(DENZIN; LINCOLN, 2006, p.33). 
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 ARWU  
desde 2003 

 

THE-QS  
de 2004 a 2009* 

CAPES – Nota 7  
Triênio 2007- 2009 

 
Indica
dores Critérios Pesos Critérios Pesos Critérios Pesos  

Pesos 
Contabiliza

dos pela 
CAPES por 

indicadores 

Quali-

dade 

do 

Corpo 

Do-

cente 

Funcionários 
com 
medalhas 
Fields e 
Prêmios 
Nobel 

20% 

Proporção 
de 
professores 
estrangeiros 
 

5% 
Titulação 
Internacional 

25% 

20% 

Pesquisadore
s mais 
citados em 
21 campos 
disciplinares 

20% 

Pontos 
obtidos 
através de 
pesquisa 
junto aos 
pares 
(divididos 
em cinco 
campos 
científicos) 

40% 

Docentes 
permanentes 
detentores 
de bolsa de 
CNPq ou 
coordenador
es de projeto 
de pesquisa 
financiado 
por agências 
de formento 
ao ensino e à 
pesquisa, 
externas à 
IES. 

45% 

Produ-

tivi-

dade 

Cientí-

fica 

Artigos 
publicados 
nas revistas 
Nature e 
Science 

20% 

Números de 
citações 
divididas 
pelo número 
de pesquisa-
dores 
 

 

20% 

Docentes 
permanentes 
do programa 
que tenham 
publicado 
artigos em 
periódicos 
classificados 
nos estratos 
A1 ou A2. 

65% 35% 
Artigos 
citados na 
Science 
Citation 
Index-
Expanded e 
na Science 
Citation 
Index 

20% 

Quadro 11 – Os indicadores distribuídos por critério elegido por esse estudo e respectiva escala  

percentual. 

Fonte: Elaborado pela autora por meio dos dados coletados nos respectivos sítios das instituições 
mencionadas. 
Nota: *Mesmo após a dissolução da parceria entre a THE e QS mantiveram os requisitos elegidos e os 
percentuais. 
 

Contudo, como já mencionado na seção 2.6.1, a valorização do item de pesquisa 

de opinião do ranking THE/QS, à qual era atribuído o peso de 40%, maior percentual em 

relação aos demais cinco critérios, desencadeou, ao longo dos seis anos de sua 

existência, críticas severas. Contudo, mesmo após a dissolução da parceria entre THE e 
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QS e todas as mudanças geradas nesses rankings, os critérios “qualidade do corpo 

docente” e “produção científica” ainda permanecem como os principais indicadores em 

percentuais para atribuição de um posicionamento entre as melhores universidades do 

mundo. Reforçando, dessa forma, a escolha por esses critérios na investigação em curso. 

 
3.5 Tipos de pesquisa 

Os tipos de pesquisa que a investigação de caráter exploratório proposta fará uso 

são bibliográfica, documental e de campo, essa última por meio da realização de 

entrevistas semiestruturadas, havendo triangulação. Nas palavras de Vergara (2005, 

p.258), “a triangulação de dados refere-se ao uso de diferentes fontes de dados”. Nessa 

perspectiva, a triangulação pode assegurar melhor validade e confiabilidade aos 

resultados da pesquisa qualitativa, pode favorecer a ampliação de novos conhecimentos 

sobre o tema investigado e ampliar as condições para realização da pesquisa, entre 

outras coisas (DENZIN, 1978; VERGARA, 2005; LIMA, 2008; FLICK, 2009).  

Na pesquisa bibliográfica tem sido explorados livros, artigos e relatórios de 

pesquisas concluídas como teses e dissertações, acreditando-se que os materiais lidos 

ajudam não apenas durante o processo de coleta, mas também durante a seleção, 

organização e interpretação dos dados. Em outras palavras, “a pesquisa bibliográfica é a 

atividade de localização e consulta de fontes diversas de informação escrita orientada 

pelo objetivo explícito de coletar materiais mais genéricos ou mais específicos a 

respeito de um tema” (LIMA, 2008, p. 48). De acordo com Severino (2006, p.150), “(...) no 

plano de elaboração dos processos metodológicos e técnicos para o levantamento dos 

dados empíricos, bem como na sua aplicação concreta, se faz ativa a intervenção da 

atividade teórica”. Godoy (2006, p. 132) reforça a importância da revisão da literatura ao 

advertir que “pesquisadores que descuidam deste aspecto (pesquisa bibliográfica) estão 

perdendo oportunidade de centrar seus esforços em problemas realmente significativos 

no seu campo”. Yin (2005, p. 37) também faz eco à relevância da revisão da literatura ao 

exprimir que “os pesquisadores experientes revisam a pesquisa prévia para desenvolver 

questões mais perspicazes e reveladoras sobre o mesmo tópico”. 

A abordagem teórica deste estudo busca no institucionalismo a sustentação da 

transformação da universidade. Percorrendo os propósitos de avaliação das 

universidades, o papel da avaliação na implementação de reformas educacionais do 
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ensino superior e enquanto exercício de classificação. Por fim, observa o tipo de relação 

com os indicadores dos rankings acadêmicos globais pioneiros no que diz respeito ao 

processo de internacionalização dos programas de pós-graduação stricto sensu em 

Administração.  

Na parte documental serão analisados documentos relativos aos critérios dos 

indicadores, qualidade do corpo docente e produtividade científica, da avalição adotados 

na atribuição da Nota 7 para o programa de administração stricto sensu da CAPES e dos 

rankings acadêmicos globais pioneiros, informações contidas nos sítios oficiais dos 

referidos rankings, da CAPES e dos órgãos intergovernamentais. Sobre o 

aprofundamento da compreensão dos casos escolhidos, diz Lima (2008, p.56) que “a 

pesquisa documental pressupõe o exame ou o reexame de materiais, que ainda não 

receberam qualquer tratamento analítico, no objetivo de fundamentar interpretações 

novas ou complementares sobre o que está sendo investigado.” A pesquisa de campo, 

como já exposto anteriormente, será conduzida com a realização de entrevistas 

semiestruturadas. “A entrevista é um dos métodos (sic) predominantes na pesquisa 

qualitativa” (FLICK, 2009, p.106). O critério de escolha dos entrevistados levará em conta 

a existência de profissionais cujas funções estão atreladas à participação em processos 

de internacionalização na esfera educacional. 

De acordo com Godoy (2006, p. 136), “à medida que o trabalho de campo se 

desenvolve, o pesquisador deverá, constantemente, avaliar a adequação do plano 

inicialmente traçado, fazendo os ajustes necessários.” Além disso, a autora também 

reitera que o(a) pesquisador(a) deve estar atento “ao ponto em que a aquisição de 

informações não traz novos elementos para a compreensão do caso”, sinalizando a 

“saturação dos dados” e o momento de parar com as entrevistas.  

 
3.6 Técnica de coleta 

Através da coleta de dados é que se estabelecem os limites para o estudo. Pelo 

fato de esse trabalho adotar a abordagem qualitativa, como já compartilhado, é 

pertinente recorda que a pesquisa qualitativa é multimétodo por excelência e utiliza 

variadas fontes de informação (GODOY, 2006). Podendo, dessa forma, a coleta de dados 

figurar “por meio de observações e entrevistas não estruturadas ou semiestruturadas, de 
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documentos e materiais visuais, assim como do estabelecimento do protocolo para o 

registro das informações” (CRESWELL, 2009, p. 212).  

Para tanto, os documentos examinados abrangem: fichas de avaliação do 

programa da EA/UFRGS e FEA/USP; critérios gerais de avaliação de programas de pós-

graduação stricto sensu; comunicados; planilhas comparativas em relação à produção 

científica; quadros dos cadernos de indicadores referentes ao corpo docente das 

unidades de estudo, documentos de área (Administração) de 2000, 2009 e 2013, 

respectivamente; relatórios de avaliação trienal referente aos anos de 1998 a 2009, ou 

seja, desde a primeira até a penúltima avaliação trienal da CAPES; relatórios de 

divulgação dos resultados finais da avaliação trienal de 2010 (em relação ao triênio de 

2007 a 2009) e 2013 (referente à mais recente avaliação trienal (2010-2012) divulgada na 

segunda quinzena de dezembro/2013); relatórios do seminário de acompanhamento dos 

programas acadêmicos; e cadernos de indicadores como  a Proposta do Programa – PO, 

Corpo Docente – CD, Docente Produção – DP e Docente Atuação – DA. Merece ser 

destacado que os nomes das instituições e dos profissionais e professores foram 

mantidos neste trabalho, já que as referidas informações encontram-se disponíveis ao 

público em geral por meio do acesso aos cadernos de indicadores no sítio da CAPES. 

Outro meio de coleta de informação adotado para o estudo consiste nas 

entrevistas semiestruturadas, com o objetivo de imprimir alguma padronização às 

perguntas propostas e, também, para ter-se a chance de realizar comparações com o 

mesmo conjunto de perguntas. Assim, as diferenças refletem a diversidade de pontos de 

vista entre os respondentes e não diferenças na formulação das perguntas (LIMA, 2008, 

p.115). Alertando que o(a) pesquisador(a) mesmo que utilize um roteiro 

(semiestruturado), ele(a) não precisa o seguir severamente, “impedindo que o(a) 

entrevistado(a) se expresse em termos pessoais ou siga uma lógica diferente do 

entrevistador” (GODOY, 2006, p.134). Ademais, o roteiro semiestruturado pode ser 

alterado ou aprimorado em função da necessidade de obtenção de dados adicionais.  

Ainda sublinha-se que quatro das cinco entrevistas registradas foram concedidas 

por profissionais internacionais, que desempenham funções de diretoria ou de destaque 

na gestão acadêmica de importantes instituições de ensino. Cada uma das entrevistas 

individuais durou aproximadamente trinta (30), todas elas foram gravadas e transcritas 

na língua de origem de cada um dos entrevistados (podem ser consultadas na íntegra 
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nos apêndices 1 a 5). Para preservar a privacidade dos entrevistados, esses foram 

identificados por algarismos de 1 a 5.  

Em síntese, com o material resultante das entrevistas se permite ampliar e 

aprofundar o exercício de análise dos casos, explorando argumentos emprestados de 

profissionais com longa tragetória em gestão universitária e reconhecida experiência 

com processos de internacionalização de universidades, em distintos países. Segundo 

Bardin (2011, p.96), a entrevista é definida como um discurso espontâneo, porém não 

deixa de ser contruída segundo uma lógica específica. Por conta dessa afirmação, é 

possível “ao longo das entrevistas (...) ver manifestarem-se repetições temáticas, pode 

também ver-se tipos de estruturação discursiva”. 

 
3.7 Técnica de tratamento 

A análise de conteúdo qualitativa colabora no tratamento de materiais em 

pesquisas que aprofundam “temas únicos que ilustram a variedade de significados de 

um fenômeno (...)” (ZHANG; WILDEMUTH,  2009; p.308).  É considerada uma técnica para 

o tratamento de dados que procura compreender determinado fenômeno e suas 

especificidades por meio das mensagens contidas, como no caso dessa investigação, em 

transcrições de entrevista e, principalmente, em documentos e textos acadêmicos. 

Segundo Bardin, análise de conteúdo corresponde à 

(...) 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/recepção (variáveis 

inferidas) dessas mensagens (BARDIN, 2011, p.48)52. 

Ressalta-se que “o interesse não está na descrição dos conteúdos, mas sim no 

que estes nos poderão ensinar após serem tratados (por categorização, por exemplo)” 

(BARDIN, 2011, p.44) permitindo, assim, a inferência de conhecimentos relativos às 

mensagens. A escolha de critérios de classificação, por conseguinte, deve estar alinhada 

com o que se busca ou que se almeja descobrir. Todavia, essa escolha não é rígida e 

pode sofrer modificações no decorrer do estudo. Godoy (2006, p. 121) reitera que “é 

                                                           
52

 Para o autor, “pode-se dizer que a análise de conteúdo tem se desenvolvido desde o início do século 
XX. No começo, a técnica era aplicada, sobretudo, ao tratamento de materiais jornalísticos. Hoje, abraça 
também transcrições de entrevistas, documentos institucionais, entre outros. A disseminação desse 
método se deu a partir dos estudos da Escola de Jornalismo da Universidade de Columbia, nos Estados 
Unidos” (BARDIN, 2011, p. 21).  
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também característica do estudo de caso (método de pesquisa escolhido) a heurística”, 

contribuindo para o entendimento e achado de novos significados sobre o que está 

sendo estudado.  

A elaboração de indicadores qualitativos e recorte das unidades de registro da 

análise de conteúdo desse trabalho serão temáticos. Serão analisados os “significados” 

que permitam imprimir por meio de temas –  uma sentença, uma palavra ou expressão –  

certo ordenamento aos dados “enfatizando o que é significativo, relevante, o que pode 

não ser necessariamente frequente nos textos” e nas transcrições das entrevistas 

(VERGARA, 2005, p. 19) sobre as relações possíveis entre os critérios dos indicadores, 

qualidade do corpo docente e produtividade científica, dos rankings acadêmicos globais 

e dos critérios da CAPES na formulação de políticas públicas visando à inserção 

internacional dos programas de pós-graduação stricto sensu em Administração.  

A interpretação na pesquisa qualitativa pode assumir muitas formas, 

principalmente quando se trata de uma investigação como essa, na área de 

Administração, Ciências Sociais Aplicadas, “mais voltado(a) à compreensão dos 

processos sociais que ocorrem num determinado contexto do que às relações 

estabelecidas entre variáveis” (GODOY, 2006, p. 119). Diante do exposto, reforça-se o 

papel atento do(a) pesquisador(a) na constante e maleável interação com o tema 

abordado, o objetivo do estudo e a validade dos resultados por meio de sistematização. 

 
3.8 A construção das categorias de análise  

Conforme o exposto por Bardin (2011, p.147), “A maioria dos procedimentos de 

análise (de conteúdo qualitativo) organiza-se em redor de um processo de 

categorização”  pode-se dizer que a categorização é um processo de classificação. Tal 

ordenação se refere a observar os caracteres comuns dos elementos do material que será 

analisado em unidade de significado, ou núcleo de sentido, na forma de um fragmento 

de texto formado preferencialmente (mas não exclusivamente) por um predicado (verbo 

+ objeto), uma sentença simples, uma palavra ou um parágrafo que isola ou reparte 

elementos do material e, portanto propicia ou impõe certa organização às mensagens 

(ZHANGeWILDEMUTH,  2009; BARDIN, 2011). É pertinente frisar que “as categorias são 

tentativas e preliminares desde o início da análise e permanecem flexíveis já que, sendo 

derivadas dos próprios dados, devem acomodar dados posteriores” (GODOY, 2006, p. 138).  



91 

 

A categorização que antecede a interpretação dos dados contribui primeiramente 

para “uma passagem de dados brutos a dados organizados”, possibilitando conhecer as 

“relações invísiveis, ao nível dos dados brutos” (BARDIN, 2011, p.149). Em segundo lugar, 

auxilia na captação de novos conceitos em relação à influência dos rankings acadêmicos 

globais pioneiros na adoção de políticas públicas de internacionalização da pós-

graduação stricto sensu em Administração – nota 7 atribuída pela CAPES. 

Para tanto, Bardin (2011) apregoa para que haja uma boa categorização deve-se 

seguir alguns critérios, como aqueles de exclusão mútua, homogeneidade, pertinência, 

objetividade e fidelidade. O primeiro se refere à obrigatoriedade de cada elemento não 

existir em mais de uma divisão (categoria). Ao certo, a exclusão mútua está atrelada à 

homogeneidade, pois em um conjunto de categorias só é permitido haver um registro e 

uma dimensão de análise. As categorias, por sua vez, no critério persistência devem 

refletir as intenções do estudo. Portanto, “definir a unidade de codificação é uma das 

mais importantes e fundamentais decisões” do(a) pesquisador(a) qualitativo(a) (DE 

WEVER e et al., 2006 apud ZHANGeWILDEMUTH,  2009; p.311). 

No caso deste estudo a subcategoria “internacionalização dos programas de pós-

graduação stricto sensu em Administração” se subordina à categoria “avaliação”, que se 

limitará especificamente ao exame dos critérios dos indicadores, qualidade do corpo 

docente produtividade científica, como justificado na seção 3.4. Dessa maneira, a análise 

de textos, documentos e transcrições das entrevistas semiestruturadas dão se por meio 

de categorias que servem de referência para a classificação das unidades de registro 

encontradas a ser apreciada na próxima seção. A figura 8 ilustra as categorias e 

subcateogrias de análise que permeiam esse estudo. 
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Categorias e Subcategorias de Análise 

 

  
                                        Internacionalização  
 

Figura 8 - Categorias e subcategorias de análise 
Fonte: Elaborada pela autora em março de 2013.  
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“Dados são apenas provocações – peças avulsas de um quebra-cabeça – 
que sacodem a imaginação, pedindo-lhe que ela resolva o enigma. E o 
que é o enigma? A totalidade, o quadro geral que organiza os dados e lhes 

dá sentido” (grifo do autor).  

Rubens Alves, Filosofia da Ciência. 
 

4 ÁNALISE DOS DADOS 

O presente capítulo será dedicado à descrição, interpretação e análise do 

conteúdo do material coletado por meio de levantamento documental e entrevistas 

semiestruturadas. Para tanto, ele será desmembrado em unidades de significação, 

utilizando a categorização temática. Espera-se o exercício analítico do conteúdo 

possibilite a sistematização de proposições teóricas fundamentadas para a questão que 

justificou a investigação: que tipo de relação é possível estabelecer entre os critérios 

dos indicadores norteadores dos rankings globais e os da avaliação da CAPES – 

conceito 7?    

Cabe recordar que a análise de conteúdo corresponde à “manipulação de 

mensagens (conteúdo e expressão desse conteúdo) para evidenciar os indicadores que 

permitam inferir uma outra realidade que não a da mensagem” (BARDIN, 2011, p.52).  

 
Levando em conta o problema de pesquisa, o referencial teórico e o material 

documental e as transcrições das entrevistas semiestruturadas, foram formuladas as 

categorias de análise pautadas nos indicadores dos critérios referentes à produtividade 

científica e à qualidade do corpo docente. Tais indicadores de critérios foram escolhidos 

sob a justificativa de que juntos, como evidenciado na seção 3.4, somam mais de 50% do 

conjunto de escala de indicadores utilizada tanto pela CAPES quanto pelos rankings 

acadêmicos acadêmicos globais pioneiros. 

No que concerne à elaboração das subcategorias, essa baseou-se nos indicadores 

para a concessão do conceito 7 no que diz respeito à inserção internacional e à 

aproximação dos rankings (ARWU, THE/TR e QS) sendo esses: publicação de artigo 

em periódicos classificados nos estratos A1 ou A2; titulação internacional; projeto de 

pesquisa financiado por agências de formento ao ensino e à pesquisa, externas à IES; 

docentes permanentes detentores de bolsa da CNPq; e proporção de professores 

visitantes estrangeiros. 
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A figura que segue sintetiza o fluxo do raciocínio da análise de conteúdo desta 

investigação, como explicitado acima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – A trajetória do desenvolvimento da análise 
Fonte: Elaborada pela autora em outubro de 2013, a partir do quadro de Bardin, 2011, p. 132.  

 

4.1 Mudanças no sistema avaliatório dos programas stricto sensu da CAPES 

Como evidenciado nos documentos examinados, o sistema avaliatório dos 

programas stricto sensu – SNPG – foi instituído em 1976, ou seja, bem antes do 

surgimento dos rankings acadêmicos internacionais pioneiros. Entretanto, após 20 anos, 

em 1996 é quando se tem os primeiros indícios de relatos de mudanças no sistema 

avaliatório dos programas stricto sensu nos relatórios da CAPES, sob a alegação de 

renovações, reformulações, ajustes, aprimoramentos e atualizações. Vale recordar que 

esse período era então regido por um Estado de caráter gerencial, no curso do governo 

de FHC, e marcado pelo processo de abertura de mercado. De modo a corresponder à 

primeira mudança, houve a alteração do período de avaliação para trienal. Portanto, a 

divulgação do primeiro triênio datou de 1998. Curiosamente, esse é o mesmo ano em 
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que o governo chinês solicitou ao Intitute of Higher Education da Universidade Jiao 

Tong de Xangai que desenvolvesse um ranking acadêmico, o qual se tornaria, em 2003, 

o primeiro ranking acadêmico global.53 

Antes de proceder-se às  análises faz-se importante reavivar na memória que a 

CAPES, agência federal vinculada ao MEC, é constituída por acadêmicos e conta com o 

auxílio de consultores, os quais,  como já especificado na seção 2.5, são também 

acadêmicos. Portanto, quando se observam mudanças efetuadas pela CAPES, deve-se ter 

em mente que elas foram engendradas pela comunidade acadêmica, orientando, assim, o 

Estado nas ações deliberativas em relação ao SNPG. 

No ano subsequente à divulgação da avaliação do primeiro triênio, ocorreu outra 

mudança: a CAPES instaurou a atribuição de conceito de desempenho em uma escala de 

1 a 7, de modo que os conceitos 6  e  7, são aqueles que conferem aos programas stricto 

sensu o status de internacional. Tal afirmação é claramente reforçada na introdução do 

relatório de área (2000, p.2), cujo conteúdo chama atenção para mudanças que ocorreram 

no SNPG visando à inserção internacional dos programas stricto sensu. De acordo com o 

documento citado, “no que concerne à avaliação global da área, há que primeiramente 

levar em conta os ajustes efetuados nos critérios (...) [uma vez que] a necessidade de 

aproximar a área [Administração] padrões internacionais exigiu um aprimoramento 

dos critérios”. Racionalizações, tanto da necessidade descrita, quanto do pedido de 

desenvolvimento de um ranking acadêmico global pelo governo chinês, encontram 

respaldo na revisão da literatura e em estudos mais recentes (de WIT, 2013; HUNTER, 2013; 

HUNDZIK, 2013) os quais atestam que a internacionalização faz-se cada vez mais 

importante e vem sendo utilizada pelo setor educacional como estratégia visando 

ampliar o prestígio mundial de universidades, programas e cursos.  

Retomando as mudanças na avaliação da CAPES, em 2004, tendo o ARWU um ano 

de existência e o segundo ranking acadêmico global THE/QS fôra recém-lançado, são 

acrescidos mais três indicadores nos critérios do SNPG nomeados de: docente atuação - 

TA; docente produção - DP e corpo docente vínculo e formação - CD. Indicadores que 

comprovam a clara atenção que a CAPES passa a conferir à qualidade do corpo docente.  

                                                           
53

 Informações detalhadas encontram-se na seção 2.6. 
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Além disso, nota-se que os critérios dos referidos indicadores seguem uma 

lógica expressivamente similar àquela exposta na mensuração da qualidade dos 

professores acadêmicos apregoada pelos rankings acadêmicos globais, seção 2.6.1. Em 

parte, isso se deve ao fato de, no ambiente acadêmico, não ser possível galgar 

notoriedade internacional sem pesquisa e publicação em períodicos internacionais. Dito 

de outra maneira,  “um aspecto peculiar de uma avaliação comparativa (avaliação dos 

programas stricto sensu da CAPES conceito 7 e os rankings acadêmicos globais ): ela 

exige a quantificação (por exemplo, por meio de publicação acadêmica) e aquilo que 

não é quantificável (como o ensino) não é avaliado” (PATRUS; LIMA, 2012, p. 9). A título 

de ilustração, os relatos tecidos no relatório trienal de 2004 (triênio 2001-2003) - (p.03), 

pela Comissão Avaliadora (membros da comunidade acadêmica), destacam a 

importância daquilo que é quantificável, (a produtividade científica) por meio da 

qualidade docente, ao explicitarem que:  

(Devido à qualidade docente) percebe-se um aumento considerável da 
proporção de publicações em periódicos internacionais referenciados no 
Qualis. A área de Administração tende a diminuir, a partir de 2004, o peso 
das publicações em anais. (Além disso,) os quesitos Corpo Docente e 
Produção Intelectual foram responsáveis pela maioria dos casos de conceitos 
2 e 1, que resultam em descredenciamento [do curso]. 
 

Quando se estabelece uma relação entre os critérios dos indicadores – corpo 

docente e produtividade científica – utilizados pela avaliação da CAPES e pelos rankings 

acadêmicos internacionais, o que está de fato sendo evidenciado é busca pelo 

alinhamento a padrões internacionais por meio de práticas isomórficas 

cognitivas/miméticas de dois sistemas: nacional e internacional. (DiMAGGIO e POWELL, 

1983; SCOTT, 1995, 2008; MACHADO DA SILVA e FONSECA, 1996; KOSTOVAeZAHEER, 1999, 

PENG 2009; MACHADO DA SILVAeROSSONI, 2010) . Como  exemplo, cabe citar o índice de 

indexação de citação que possibilita mensurar a produção intelectual dos professores. 

Pela origem de tal mecanismo, vigora no processo de internacionalização a concepção 

de universidade oriunda de países anglo-saxônicos, principalmente, dos EUA, que 

associa qualidade a uma concepção de universidade orientada por resultados capazes de 

influir sobre a inovação (o progresso) (DRÈZE; DEBELLE, 1968). A qualidade preza a 

pesquisa (o quantificável) em detrimento do ensino (WOLFF, 1993; HARFI e MATHIEU, 

2006; BILLAUT, 2008; AUDIZ e MOROSINI, 2009; THÉRY, 2009; SALMI, 2011; ALBTACH, 2012; 

e HUDZIK, 2013).  

Fazendo eco ao exposto, em um pequeno avanço cronológico, em 2007, com os 

rankings acadêmicos globais desfrutando de crescente notabilidade, ocorre mais uma 
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mudança no SNPG: a CAPES institui a nova escala Qualis. De acordo com o relatório da 

diretoria de avaliação (p. 11), a ação consiste em “efetuar ajustes no sistema Qualis 

periódicos, estreitando faixas de definição dos estratos A1 e A2, e promovendo uma 

reclassificação dos periódicos, com base nas melhorias realizadas ao longo do triênio”. 

Assim, periódicos indexados no JCR/ISI ou no Scopus/SCImago passaram a 

corresponder aos estratos A1 e A2 alinhando-se aos padrões internacionais do ensino 

superior.54 Igualmente, essas são as bases de dados utilizadas pelos rankings 

acadêmicos globais, no que diz respeito à mensuração da produtividade científica em 

âmbito internacional.  

 As mudanças anteriormente citadas justificam-se no relatório de avaliação 

trienal 2010 (triênio de 2007-2009) (p.02) sob a alegação do “esforço que vem sendo 

desenvolvido pela CAPES no sentido de ajustar e atualizar seu sistema de Avaliação à 

realidade e às perspectivas de desenvolvimento da pós-graduação (stricto sensu) 

nacional”. Já no que diz respeito à escolha do uso dos indíces de indexação precedentes, 

é argumentado no documento de área de 2009 (p. 05), pela Comissão Avaliadora 

(comunidade acadêmica), que “a área [Administração] segue a tendência internacional 

em gestão acadêmica de considerar que periódicos reconhecidos por mecanismos de 

indexação ganham prestígio e qualidade”. Essa referida tendência  é similar à seguida 

pelos critérios dos rankings acadêmicos globais, abordada  em detalhes na seção 4.3.2.  

A seguir, a síntese das mudanças relatadas entre os anos de 1998 a 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54 Os detalhes encontram-se na seção 2.6.1.1. 
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Anos De 1998 a 2003  A partir de 2004 A partir de 2007 

Contextualização 

Em 1998, passa a ser 
avaliação trienal. Em 
1999, institui-se a 
atribuição dos conceitos 
de 1 a 7.  
Em 2003, surge o 
primeiro ranking global 
acadêmico – ARWU. 

Após três divulgações de 
avaliação trienal, a 
atenção volta-se à 
qualidade do corpo 
docente. 
Em 2004, é lançado o 
segundo ranking 
acadêmico THE/QS. 
 

Em 2007, institui-se a 
nova escala QUALIS e 
têm-se os rankings 
acadêmicos globais – 
ARWU e THE/QS em 
crescente notabilidade na 
esfera internacional.  

 
Indicadores dos 

critérios do 
SNPG 

PR – programa 
PT – produção técnica 
DI – disciplina 
TE – Tese e dissertação 
PA – produção artística 
LP – linhas de pesquisa 
PB – produção 
bibliográfica 
 

PR – programa 
PT – produção técnica 
DI – disciplina 
TE – tese e dissertação 
PA – produção artística 
LP – linhas de pesquisa 
PB – produção 
bibliográfica 
 
ACRESCIDOS: 
CD – corpo docente, 
vínculo e formação 
DP – docente produção 
DA – docente atuação 
PO – proposta de 
programa 
PP – projetos de pesquisa 

O Indicador referente à 
“PR – programa” não faz 
mais parte dos 
documentos disponíveis 
para consultar a partir de 
2007, em função da nova 
escala QUALIS.  
 
Os demais indicadores 
mantêm-se os mesmos. 
 

Quadro 12 – Cardeno de Indicadores dos programas de Administração stricto sensu a partir do primeiro 
triênio (1996 – 1998) até o penúltimo triênio (2007-2009). 
Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir de informações extraídas do sítio da CAPES do Caderno de 
Indicadores disponível em 
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?codigoPrograma=42001013
025P1&acao=detalhamentoPrograma&siglaIes=UFRGS e 
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?codigoPrograma=33002010
085P5&acao=detalhamentoPrograma&siglaIes=USP Consulta em agosto de 2013. 

 
Portanto, nessa busca pela internacionalização dos programas stricto sensu não 

tarda para que o mestrado e o doutorado em Administração, datados da década de 70, 

fossem agraciados pela primeira vez com o conceito 7 (2010, no penúltimo triênio 2007 – 

2009). Sendo esses, como já citado: o da Escola de Administração da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul - EA/UFRGS- e o da Faculdade de Economia e 

Administração da Universidade de São Paulo - FEA/USP.  

No tocante à importância atribuída à internacionalização dos programas 

supracitados, não se despreza o fato da expansão do número de programas avaliados na 

área de Administração pela CAPES, quadro 13, uma vez que em 11 anos, praticamente 

quadruplicou55. Com um olhar mais atento a esse aumento, nota-se que o grande salto 

ocorreu no início do século XXI, quando se contabilizou o maior aumento, 10 programas 

em um ano (de 1999 a 2000). É interessante observar que o crescimento não se arrefeceu 

                                                           
55 As informações detalhadas encontram-se na seção 2.4. 
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mesmo com a crise financeira de 2008, período no qual foram acrescidos mais cinco 

programas avaliados pela CAPES. Dados que reforçam o fato de o processo de 

internacionalização do ensino superior estar fortemente associado à expansão do sistema 

de educação superior, decorrente das novas exigências impostas pelo acirramento da 

concorrência mundial, fruto do processo de globalização de capitais, mercadorias e 

pessoas, intensificado na década 90 em diante.  

Ano 

TOTAL 
de 

Programas 
Avaliados 

1998 19 
1999 19 
2000 29 
2001 29 
2002 37 
2003 43 
2004 50 
2005 56 
2006 61 
2007 70 
2008 70 
2009 75 

 
Quadro 13 – Número de programas de Administração avaliados de 1998 a 2009. 
Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir de informações extraídas do sítio da CAPES por meio do 
ícone avaliação, subícone caderno de indicadores referente à área de Administração ano a ano, a partir do 
primeiro triênio 1998 até o penúltimo, de 2009. 
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/CadernoAvaliacaoServlet?acao=filtraArquivo&ano=2009
&codigo_ies=&area=27 
Nota: Foram considerados na contagem os programas em Administração intitulados como: 
Administração Pública, Administração Pública e Governos, Administração e Desenvolvimento 
Empresarial, Administração de Organizações, Administração e Desenvolvimento Rural e Administração e 
Negócios. 
 

Nove anos depois, no relatório de área de 2009 (p.02), assevera-se que o referido 

crescimento dos programas é desordenado e centralizado em algumas regiões do país: 

(...) a maioria dos cursos avaliados iniciou suas atividades recentemente, há 
menos de uma década, evidenciando que a área ainda se encontra em 
processo de consolidação. O número de cursos de doutorado é reduzido, 
assim como o número de cursos de mestrado profissional. E como em toda a 
pós-graduação brasileira, há uma significativa concentração geográfica dos 
cursos nas regiões Sul e Sudeste. (...) Dos 100 programas avaliados (no 
grupo que engloba Administração, Ciências Contábeis e Turismo), 75 
oferecem cursos de Administração. 

 
Já no presente, levando em conta o documento de área de 2013 (p.1) relativo à  

avaliação trienal (2010-2012), a CAPES informou que seriam submetidos à avaliação 96 

programas em Administração. Sinalizando a contínua expansão dos programas stricto 

sensu em Administração, um crescimento de 21% em relação ao penúltimo triênio (2007-
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2009). Ainda no referido documento (p.02), a CAPES chama atenção mais uma vez para o 

empenho dos programas stricto sensu em Administração para evoluir nos indicadores 

relativos à internacionalização ao afirmar que: 

a produção científica teve um crescimento expressivo nos últimos anos, 
comprovada, em especial, pela publicação de artigos em periódicos 
internacionais com índices de impacto elevados para a grande área de 
Ciências Sociais Aplicadas, revelando a melhoria qualitativa da produção, 
além de poder ser entendido como uma sinalização de inserção internacional 
dos programas. (...) Houve um crescimento de mais de 300% de títulos entre 
2007 (394 periódicos) e 2010 (1503 periódicos). No mesmo período, o fator 
de impacto para os periódicos com produção da área de Administração e 
classificados com A1 (periódicos internacionais), dobrou.56  

A análise do conteúdo no que concerne às mudanças efetuadas no SNPG revela a 

valorização da produtividade científica em âmbito internacional, que passa a intensificar 

a avaliação da qualidade do corpo docente e que, por fim, destaca que elas convergem 

explicitamente com a lógica de avalição dos rankings acadêmicos. Sem esquecer que o 

estopim dessas ações em cadeia por parte da comunidade acadêmica, iniciadas na 

década de 1990, relaciona-se ao esforço de atender a demanda de um mercado 

competitivo de fronteiras diluídas. Ambiente competitivo no qual se valoriza, como 

constatado no capítulo 2,  

o quantitativismo (que) está intimamente ligado com o economicismo. Na 
sociedade contemporânea, o arquético do produto social definido 
quantitativamente é o produto industrial. O economicismo consiste em 
conceber o produto universitário (à exemplo, a produção intelectual) como 
um produto industrial (...) (SOUZA SANTOS, 1999, 217). 

O quadro 14 resume o conteúdo que explicita as categorias e subcategorias 

desenvolvidas e que nortaram a interpretação dos materiais reunidos.  

 

 

 

 

 

                                                           
56Dados coletados do documento de área 2013, disponível em 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacaotrienal/Docs_de_area/Administra%C3%A7

%C3%A3o_doc_area_e_comiss%C3%A3o.pdf Consulta em outubro de 2013. 
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CATE-
GORIAS 

 

SUBCATE-
GORIAS 

 
Mudanças no SNPG a partir de 1996 

Produtivi-
dade 

Científica 

Publicação 
de artigo 

em 
periódicos 

classificados 
nos estratos 
A1 ou A2. 

Indicador - docente produção DP 
em 2004. 
 
Nova escala Qualis em 2007. 
 
Estrato A1 ou A2 pertinentes à 
inserção internacional 
JCR/ISI – Journal Citations Report 
– índice Fator de Impacto (FI). 
 
A área (Administração) segue a 
tendência internacional em gestão 
acadêmica de considerar que 
periódicos reconhecidos por 
mecanismos de indexação ganham 
prestígio e qualidade. 
 
Houve um crescimento de mais de 
300% de títulos entre 2007 (394 
periódicos) e 2010 (1503 
periódicos). 
 
Produção da área de Administração 
e classificados com A1 dobrou. 

 

Qualida-
de do 
Corpo 

Docente 

Titulação 
Internacio-

nal 
 

Projeto de 
pesquisa 

financiado 
por 

agências de 
formento ao 

ensino e à 
pesquisa, 
externas à 

IES. 

 Atribuição conceito 7 em 1999 – 
inserção internacional. 
 
Instituido os Indicadores: corpo 
docente, vínculo e formação – CD; 
docentes atuação – PA; projetos de 
pesquisa – PP em 2004. 
Por um lado, pela qualidade docente, 
percebe-se um aumento considerável 
da proporção de publicações em 
periódicos internacionais 
referenciados no Qualis. 

Quadro 14– Sumário das Categorias e Subcategorias – Mudanças no SNPG a partir de 1996 
Fonte: Elaborado pela autora em outubro 2013. 

 

4.2 Fichas de avaliação do programa em Administração stricto sensu – EA/UFRGS 
e FEA/USP 

Essa seção objetiva analisar o conteúdo das fichas de avaliação do programa da 

EA/UFRGS e FEA/USP centrando-se nas justificativas da concessão do conceito 7. Assim 

sendo, já no sumário introdutório de ambos os programas é amplamente destacado o 

comprometimento com a inserção internacional por meio da produtividade científica e 

da qualidade do corpo docente, como evidenciado também na seção anterior em relação 

às mudanças no SNPG. O que mais uma vez reafirma, conforme observado nesse estudo, 
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que a qualidade de ensino é de pouca relevância no processo de internacionalização dos 

programas stricto sensu em Administração, bem como nos critérios dos rankings 

acadêmicos globais ao ranquear universidades. A título de ilustração, os relatos iniciais 

que justificam a inserção internacional do programa stricto sensu da EA/UFRGS são:  

 (...)  O Programa sofreu um ajuste de seu corpo docente permanente ao 
longo do triênio, (...)  O Programa manteve, ao longo do triênio, 
convênios (...) também com instituições no estrangeiro, que resultaram 
em projetos de pesquisa e intercâmbio de pessoas, entre outros 
resultados. (...) O Programa investiu consistentemente no aprimoramento 
na formação de docentes, (...). 

 

No que concerne ao programa stricto sensu da FEA/USP também é reportado, 

inicialmente, que:  

 (...) Observa-se que o programa mantem esforços significativos na busca 
de intercâmbios internacionais (...). Procura consolidar-se também, 
mediante a formação de um NDP compatível com suas linhas de 
pesquisa e demandas nacionais e internacionais. (...) Todos esses 
esforços sinalizam que a renovação tem sido uma constante, buscando 
contemplar os desafios internacionais da produção acadêmica. Registre-
se o esforço de integração e cooperação com outros programas de 
graduação e de pós-graduação a nível nacional e internacional.  

 
No que tange à apreciação propriamente dita da justificativa da concessão do 

status internacional contida na parte designada para a atribuição do conceito 7 da 

respectiva ficha de avaliação das unidades de estudo57, são latentes as observações, 

conforme já mencionado na seção anterior,  que se referem à incidência de mudanças a 

partir meados da década de 1990 e à valorização da produtividade científica e qualidade 

do corpo docente.  Além disso, constata-se a preocupação dos referidos programas 

stricto sensu em demonstrar a expansão da mobilidade acadêmica por meio de uma 

gama de parcerias com universidades forâneas e, essencialmente, em salientar 

semelhanças com o desempenho dos centros de pesquisa das universidades 

especificamente de países centrais. Essa busca por imprimir semelhança(s) pode ser 

justificada por meio da teoria institucionalista, (SCOTT, 1995; PENG, 2009; MACHADO e 

ROSSONI, 2010) que assevera que as organizações com maior prestígio (universidades 

padrão mundial) servem de modelo às outras organizações (no caso, as jovens 

universidades que abrigam a EA/UFRGS e a FEA/USP). Visto por esse prisma, não 

surpreende a relação de prática cognitiva/mimética entre os critérios dos indicadores da 

                                                           
57 Os textos na íntegra e suas respectivas fontes podem ser observados no anexo C.  
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avaliação da CAPES e dos rankings acadêmicos pioneiros com padrões internacionais 

oriundos de países anglo-saxônicos, onde estão sediadas a grande maioria das 

universidades de maior prestígio (esta questão foi detalhada na seção 2.6.1).  

Eis a descrição da justificativa da concessão conceito 7 contida na ficha de 

avaliação dos programas stricto sensu em pauta: 

 O Programa (da EA/UFRGS) apresenta um papel de liderança na área de 
conhecimento e seu desempenho é equivalente ao dos centros 
internacionais de excelência, que pode ser evidenciado por meio da 
produção bibliográfica, atuação como professor visitante, intercâmbio de 
alunos e participação em projetos de pesquisa de grupos internacionais, 
entre outros aspectos. A maior parte dos docentes do NDP apresentou 
publicação em periódicos no estrato A do Qualis, inclusive em veículos 
líderes internacionalmente. Aproximadamente metade dos docentes do 
NDP tem bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq e a maioria dos 
demais docentes financia externamente suas pesquisas, inclusive com 
apoio a órgãos e instituições internacionais. (...) O Programa apresenta 
um conjunto de convênios internacionais de pesquisa, tais como 
Universidade de Savoie, ESA de Grenoble da França e University of 
North Carolina at Wilmington dos EUA, University of Northampton e 
Universidad Nacional del Sur – Argentina. 
Estes convênios produziram projetos de pesquisa e a visita de 
professores nos dois sentidos, ou seja, indo para o exterior e vindo para a 
UFRGS. Houve um fluxo constante de atividades no período. (...) Nessa 
linha, pode-se afirmar que se trata de Programa diferenciado dos demais 
programas da área de Administração, no Brasil, e com nível de 
desempenho equivalente ao desempenho de programas assemelhados de 
outros países, como Espanha, França, Bélgica, Canadá, dentre outros. 

  
 (Já) o Programa (FEA/USP) tem histórico de iniciativas de Mestrados e 

Doutorados Interinstitucionais (desde meados da década de 90). 
Apresentou publicação em periódicos nos estratos A1 e A2 do Qualis, 
aproximadamente mais da metade dos docentes permanentes (56%) na 
composição do triênio. Este desempenho é o exigido de programas nota 
sete pelos parâmetros da área. Em termo de bolsas de produtividade de 
pesquisa e de projetos financiados por agências externas de fomento ao 
ensino e pesquisa, mais de 80% dos docentes encontram-se nessa 
condição. (...) O Programa apresenta um conjunto de convênios 
internacionais de pesquisa, tais como Universidad de Buenos Aires, 
Universidade Nacional de Cordoba, HEC - Ecole de Gestion de 
l'Université de Liège, Universidad Mayor de San Andrés (La Paz), 
Carleton University (Ottawa), University of Victoria UVic Business, 
Universidad de Chile (Santiago), Universidad Católica del Norte 
(Antofagasta), Universidad Autónoma de Bucaramanga, Universidad 
EAFIT (Cáli), Universidad ICESI, University of Pardubice, Aalborg 
Universit Roskilde Universitetscenter, Turku School of Economics, E.M. 
Lyon, IAE Grenoble Université Pierre Mendes France, ICN Ecole de 
Management (Nancy), IÉSEG School of Management (Lille), ISCID 
(Dunkerque), Université de Pau et des Pays de l'Adour (Paris), 
Université de Sud Toulon-Var (Paris), Corvinus University of Budapest, 
Università Commerciale Luigi Bocconi (Milan), Università di Bologna, 
Università Degli Studi di Torino, Obirin University (Machida-Tokyo), 
Chonnam National University (Gwangju).  
Em resumo, trata-se de Programa com projeção nacional e internacional, 
sendo que o seu desempenho é comparável ao desempenho de outros 
programas de pós-graduação internacionais, de países como França, 
Espanha, Canadá, Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos. 
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Apresenta-se a seguir uma síntese, quadro 15, do conteúdo que explicita as 

categorias e subcategorias estabelecidas para fundamentar o exposto nesta seção.  

CATE-
GORIAS 

SUBCATE-
GORIAS 

EA/UFRGS 
Ficha de Avaliação do Programa 

FEA/USP 
Ficha de Avaliação do Programa 

Produtivi-
dade 

Científica 

Publicação 
de artigo 

em 
periódicos 

classificados 
nos estratos 
A1 ou A2. 

A maior parte dos 
docentes do NDP 
apresentou 
publicação em 
periódicos no 
estrato A do 
Qualis, inclusive 
em veículos 
líderes 
internacional-
mente. 
 
(...) um papel de 
liderança na área 
de conhecimento 
e seu desempenho 
é equivalente ao 
dos centros 
internacionais de 
excelência. 
 
(...) com nível de 
desempenho 
equivalente ao 
desempenho de 
programas 
assemelhados de 
outros países. 
 

 Todos esses 
esforços sinalizam 
que a renovação 
tem sido uma 
constante, 
buscando 
contemplar os 
desafios 
internacionais da 
produção 
acadêmica. 
 
Apresentou 
publicação em 
periódicos nos 
estratos A1 e A2 
do Qualis, 
aproximadamente 
mais da metade 
dos docentes 
permanentes 
(56%) na 
composição do 
triênio. Este 
desempenho é o 
exigido de 
programas nota 
sete pelos 
parâmetros da 
área. 
 
Programa com 
projeção nacional 
e internacional, 
(...) desempenho é 
comparável ao 
desempenho de 
outros programas 
de pós-graduação 
internacionais, de 
países (centrais). 

 

 
 
 
 
 

 
 

Qualifica-
ção do 
Corpo 

Docente 
 
 
 
 

Docentes 
permanen-

tes 
detentores 
de bolsa da 

CNPq. 

 Aproximadame
nte metade dos 
docentes do 
NDP tem bolsa 
de 
produtividade 
em pesquisa do 
CNPq (...)   

  

Projeto de 
pesquisa 

financiado 
por 

agências de 
fomento ao 

ensino e 
pesquisa, 

 (...) a maioria 
dos demais 
docentes 
financia 
externamente 
suas pesquisas, 
inclusive com 
apoio a órgãos e 
instituições 

 Em termo de 
bolsas 
produtividade de 
pesquisa e de 
projetos 
financiados por 
agências externas 
de fomento ao 
ensino e pesquisa, 
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Qualifica-
ção do 
Corpo 

Docente 

externas à 
IES. 

internacionais. 
 
 

mais de 80% dos 
docentes 
encontram-se 
nessa condição. 
 
Procura 
consolidar-se 
também, mediante 
a formação de um 
NDP compatível 
com suas linhas 
de pesquisa e 
demandas 
nacionais e 
internacionais. 

Proporção 
de 

professores 
visitantes 

estrangeiros 

 O Programa 
manteve, ao 
longo do triênio, 
convênios (...) 
também com 
instituições no 
estrangeiro, (...) 
intercâmbio de 
pessoas (...). 
 
O Programa 
apresenta um 
conjunto de 
convênios 
internacionais 
de pesquisa. 
 
Estes convênios 
produziram 
projetos de 
pesquisa e a 
visita de 
professores nos 
dois sentidos, 
ou seja, indo 
para o exterior e 
vindo para a 
UFRGS. 

 Observa-se que o 
programa mantem 
esforços 
significativo na 
busca de 
intercâmbios 
internacionais. 
 
 
 
(...) O Programa 
apresenta um 
conjunto de 
convênios 
internacionais de 
pesquisa. 

Quadro 15 – Sumário das Categorias e Subcategorias – Fichas de Avaliação do Programa 
Fonte: Elaborado pela autora em outubro 2013. 

4.3 Qualidade do Corpo Docente e produtivida científica – EA/UFRGS e FEA/USP 

Se por um lado, como já compartilhado, dentre os indicadores dos critérios da 

CAPES e os dos rankings acadêmicos globais, o mais tangível de ser avaliado 

quantitativamente é o da pesquisa vinculada à produtividade científica, em razão da 

existência dos índices de indexação e citação que possibilitam medir os resultados na 

área acadêmica, como detalhado na seção 2.6.1; por outro, as publicações acadêmicas 

dependem da qualificação do corpo docente para que constem em periódicos de estrato 

A1 e A2 – os mais elevados níveis. De modo a ilustrar tal afirmação, o relato que consta 

na ficha de avaliação da EA/UFRGS (p. 11) reforça que: “Seu corpo docente é composto 

por pesquisadores de qualidade elevada reconhecida pelos pares”.  
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Dessa forma, a presente seção visa esquadrinhar na esfera internacional a 

titulação, a atuação e produção científica dos professores dos programas stricto sensu 

em Administração com conceito 7. Ainda, de modo a reforçar o objeto desta seção, cabe 

frisar que são atribuídos à qualidade do corpo docente e à produtividade científica os 

maiores pesos, conforme ilustrado no quadro 16. 

Indicadores dos 
critérios da 
avaliação da 

CAPES 

Ficha de Avaliação do Programa –  Maior 
Peso dos Critérios 

Percentuais 
parciais dos 

critérios 

 

Corpo Docente 20% 
 
Dentro dessa categoria 
os indicadores com 
maior peso ao lado. 

Perfil do corpo docente: titulação, diversificação 
na origem de formação, aprimoramento e 
experiência, e sua compatibilidade e adequação à 
Proposta do Programa. 

25% 

70% 
Atividade de Pesquisa: adequação e dedicação dos 
docentes permanentes em relação às atividades de 
pesquisa e de formação do programa. 

45% 

Produção Intelectual 
35% 
 
Dentro dessa categoria 
o indicador com maior 
peso ao lado. 
 

Publicações qualificadas (A1 e A2) do Programa 
por docente permanente. 65% 65% 

Quadro 16 – Peso dos Indicadores da CAPES referente à qualidade do corpo docente e produtividade 
científica 
Fonte: Informações extraídas do documento de área de 2009, disponível em 
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/ADMIN17jun10.pdf.  Consulta em 
novembro 2013.  
 

 

4.3.1 Titulação internacional, interação com grupos acadêmicos internacionais e 

mobilidade acadêmica  

De acordo com informações extraídas dos Cadernos de Indicadores – proposta 

do programa – PO –, de 2009 (p. 03), o quadro de docente do programa stricto sensu da 

EA/UFRGS é composto por 33 professores doutores, sendo 28 funcionários permanentes. 

Segundo o documento de área de 2009, parte 2 (p.03), “os docentes permanentes devem 

possuir vínculo de emprego (empregado CLT ou servidor público) em regime mínimo de 

40 horas de trabalho semanais na IES”. A respeito dessa dedicação exclusiva de mais de 

3/4 do total do quadro de docente da EA/UFRGS, suscitam-se algumas percepções 

reveladoras sobre a preocupação com a produtividade e qualidade científica dos 

programas stricto sensu. Em adição, percebe-se um olhar mais atento à 

internacionalização do ensino superior, já que a metade dos 28 professores permanentes 

foi agraciada com o título de doutor no exterior, conforme ilustrado no quadro 17. É 
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interessante destacar que 65% das titulações internacionais datam da década de 1990 em 

diante. Período que coincide com o fato, bastante evidenciado nesse estudo, de as 

universidades serem pressionadas pelos governos nacionais a se autofinanciar e utilizar 

a internacionalização como possibilidade de atração de recursos financeiros 

(SLAUGHTER, 1997; SANTOS, 1999; CHAUÍ, 2001; DE SOUZA, 2003; KNIGHT, 2005; GOERDEN, 

2008; AUDIZ e MOROSINI, 2009; DIAS SOBRINHO, 2010; BALBACHEVSKY, 2011; 

HAZELKORN, 2011; LIMA e CONTEL, 2011).  

Curiosamente, ainda que não existissem os rankings acadêmicos globais nos 

anos das respectivas titulações, em consulta às listas de ranqueamento divulgadas em 

2013 pelos ARWU, THE-TR e QS, é evidenciado que 50% das instituições que conferiram o 

título de doutor aos acadêmicos brasileiros empregados no programa stricto sensu da 

EA/UFRGS encontram-se ranqueadas em, pelo menos, um dos referidos rankings. Fato 

que não deixa de conferir a importância da internacionalização no que concerne a 

legitimidade, no caso, empregabilidade devido à formação dos respectivos docentes do 

programa da EA/UFRGS. A prova disso reside no fato de os outros 14 acadêmicos não 

titulados no exterior terem seus títulos de doutor, em sua grande proporção, obtidos na 

própria UFRGS ou na USP, considerada a melhor universidade do país, e apenas três 

professores efetuaram os seus doutorados em outras instituições: na PUC do Rio, no 

Institut National Polytechnique de Lorraine/INL no Brasil (como informado no caderno 

de Indicador – Corpo Docente vínculo e formação, p.3)  e na Universidade Federal de 

Pernambuco.  

Tais resultados observados na análise também certificam que o programa stricto 

sensu da EA/UFRGS atende o critério da avaliação da CAPES referente à diversificação na 

origem da formação do perfil do corpo docente. Vale frisar que os rankings acadêmicos 

globais também possuem tal critério no que diz respeito à qualidade do corpo docente. 
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Nome do docente 

Vínculo - 
Ano de 

Início com a 
EA/UFRGS 

TITULAÇÃO INTERNACIONAL 

Nível 
[1] 

Ano IES País 

Antonio Domingos 
Padula 

1995 D 1991 
Université de Sciences 
Sociales de Grenole/ U. 

GRENOBLE II 
França 

*Denis Borenstein 2001 D 1995 
University of Strathclyde/ 

USTRATHCLYDE 
Escócia 

Fernando Bins Luce 1994 D 1993 
Michigan State 

University/MSU 
Estados 
Unidos 

Henrique Mello 
Rodrigues de Freitas 

1994 D 1993 
Université Pierre Mendes 

France Ecole 
Superieure/UPMF 

França 

Jaime Evaldo 
Fensterseifer 

1980 D 1980 
University of California Los 

Angeles/ UCLA 
Estados 
Unidos 

João Luiz Becker 1980 D 1986 
University of California Los 

Angeles/ UCLA 
Estados 
Unidos 

Lilia Maria Vargas 1992 D 1991 
Université de Grenoble Ecole 

Superieure/ESA 
França 

Luis Felipe Machado 
do Nascimento 

1985 D 1995 
Universitat Gesamthochschule 

Kassel/ GHK 
Alemanh

a 

Norberto Hoppen 1980 D 1980 
Université Pierre Mendès 

France/ 
GRENOBLE 

França 

**Paulo Antonio 
Zawislak 

1996 D 1994 Universite de Paris VII/ UP França 

Paulo Renato Soares 
Terra 

2006 D 2002 McGill University/MGU Canadá 

Roberto Lima Ruas 1980 D 1984 
Université Picardie Jules 

Verne/ UPJV 
França 

Valmiria Carolina 
Piccinini 

1994 D 1990 
Université de Sciences 

Sociales de Grenoble II/ 
USSG 

França 

Walter Meucci Nique 1983 D 1982 
Université Pierre Mendès 
France Grenoble/UPMF 

França 

Quadro 17 – Titulação Internacional – EA/UFRGS 
Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir de informações extraídas do sítio da CAPES, Caderno de 
Indicadores em relação ao Corpo Docente – CD, disponíveis em 
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=/2009/42001013/027/2009_02
7_42001013025P1_Doc_Out.pdf&aplicacao=projetoRelacaoCurso.  Acesso em agosto de 2013 
Nota: *A área de formação em nível de doutorado não foi em Administração, mas em Engenharia de 
Produção. 
** A área de formação em nível de doutorado não foi em Administração, mas em Economia.  
Legenda: [1] D= Doutorado. 

 
Ainda, a análise das informações extraídas do Caderno de Indicadores –Proposta 

de Programa – PO, referente ao triênio de 2007 a 2009 (p. 37 a 42), revela que os 

acadêmicos com titulação no exterior, com exceção de um, fazem parte do corpo 

editorial de periódicos nacionais e internacionais, são membros de associações 

estrangeiras, e alguns ainda são professores visitantes em universidades estrangeiras. 

Além disso, pode ser depreendido, por meio das descrições, a seguir, dos grupos e das 

entidades internacionais, dos quais os referidos acadêmicos laureados doutores no 

exterior fazem parte e/ou atuam, que os laços (redes) dão-se em função do domínio de 
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idiomas e da vivência no exterior, mais do que em função, especificamente, das relações 

estreitas com instituições dos países nos quais viveram e estudaram. Remete-se à teoria 

de redes (networking) (FORSGREN, 2008), as relações de negócios com específicos atores 

como clientes (estudantes), competidores (universidades) e pares (no caso, as 

associações e os centros de pesquisa), entre outros, propiciam a transferência de 

conhecimento estrangeiro, considerada pela referida teoria mais importante do que as 

relações de propriedade (ownership – competências adquiridas) 58.  

Prof. dr. Antonio Domingos Padula (titulação na França) 
- Coordenador pela UFRGS do Projeto de Cooperação UFRGS/Wageningen University, 
Reino Unido. 
 
Prof. dr. Denis Borenstein (tilulação na Escócia) 
- Revisor - The Journal of Operational Research Society, Reino Unido. 
- Revisor do Periódico European Journal of Operational Research (ISSN: 0377-2217) - 
Elsevier, Holanda. 
Prof. dr. Fernando Bins Luce (Titulação nos Estados Unidos) 
- Associado da American Marketing Association - AMA, Estados Unidos. 
 
Prof. dr. Henrique Mello Rodrigues de Freitas (Titulação na França) 
- Representante da EA junto à Coordenação do Projeto de Cooperação Brasil-Canadá, 
Quedec; 
- Avaliador da Association of Information Management - AIM, França. 
- Consultor da Latin American Business Review – LABR, Reino Unido. 
- Revisor da Latin American Business Review (Binghamton), Estados Unidos. 
- Revisor da Systèmes d'Information et Management (ISSN: 1260-4984), França. 
- Revisor da Revista Decision Support Systems (ISSN: 0167-9236), Elsevier, Holanda. 
 
Prof. dr. Jaime Evaldo Fensterseifer (Titulação nos Estados Unidos) 
- Membro do Corpo Editorial do International Journal of Wine Business Research, 
Reino Unido. 
 
Prof. dr. João Luiz Becker (Titulação nos Estados Unidos) 
- Membro do corpo editorial do Periódico Information & Management, Elsevier, 
Holanda.  
 
Profa. dra. Lilia Maria Vargas (Titulação Na França) 
- Participação no Grupo de Pesquisa: Groupe de Recherche en Gestion - Université 
Pièrre Mendés - France de Grenoble – França. 

                                                           
58 Até o início dos anos 1960, não havia propriamente uma teoria da empresa multinacional-EMN. Em 

outras palavras, dá-se o começo da elaboração de várias teorias da EMN, como a teoria das redes 
(Business Network and Institutional theories) (FORSGREN, 2008). O impacto do ambiente sobre a 
organização reflete, muito, nos interestes que as diferentes subunidades escolhem buscar e nos recursos 
que essas subsidiárias podem utliziar no processo de barganha. 
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- Participação no Grupo de Pesquisa: Groupe de Recherche en Gestion - Université de 
Savoie - IUP Annecy – França. 
 
Prof. dr. Luis Felipe Machado do Nascimento (Titulação na Alemanha) 
- Coordenador do Convênio da UFRGS com a Universidade de Massachussetts, nos 
Estados Unidos. 
 
Prof. dr. Paulo Antônio Zawislak  (Titulação na França) 
- Membro do Multidisciplinary Inter-institucional Network on Development Strategies – 
MINDS, vários países. 
 
Prof. dr. Paulo Renato Soares Terra (Titulação no Canadá)  
- Revisor da Revista Emerging Markets Finance and Trade – Estados Unidos. 
- Revisor da International Journal of Management Finance, Índia. 
 
Prof. dr. Roberto Lima Ruas (Titulação no França) 
- Membro do Conselho Editorial Gestion-Revue Internationale de Gestion, Montreal/ 
Canadá. 
 
Profa. dra. Valmíria Carolina Piccinini (Titulação na França) 
- Professor Visitante da Université Pierre Mendes France – UPMF, França. 
 
Prof. dr. Walter Meuccinique (Titulação na França) 
- Professor Visitante do Institut de Gestion de Rennes da Université de Rennes, França. 
- Professor Visitante da Revue Française Du Marketing, RFM, França. 
- Membro do Board do Revue Française Du Marketing – RFM, França. 
 

Conforme informações reportadas no Caderno de Indicadores - Proposta do 

Programa-PO, destaca-se ainda, em termos de atuação do corpo docente da EA/UFRGS no 

que se refere à inserção internacional, que: 1º) “desde 2003 o PPGA tem participado 

anualmente dos Colloquium Participant Centered Learning (CPCL-HBS) promovidos 

pela Harvard Business School, para os quais são convidados professores universitários” 

(p. 14); 2º) em função do projeto entre UFRGS e University of Northampton que objetiva, 

entre outras coisas, intercâmbio de professores, pesquisadores e estudantes ocorreu a 

“produção de um número especial da Revista Resources Efficiency sobre o Brasil e a 

vinda em maio de 2008 ao Brasil do coordenador do projeto, o professor Paul Phillips 

(p.14)”; 3º) “em novembro de 2008 foi firmado um Convênio entre o PPGA/EA/UFRGS e a 

Universidade de Cabo Verde visando o intercâmbio didático-científico” (p.43); 4º) Além 

disso, em 2009 a CAPES aprovou o projeto de cooperação entre a PPGA/EA/UFRGS e a 

Universidad Nacional del Sur/Argentina Ciencia de la Administracion que objetiva, 

entre outras coisas, “incentivar docentes doutores do PPGA/EA/UFRGS a irem ministrar 

aulas e co-orientar alunos na Argentina” (p.43); 5º) vários professores da EA/UFRGS 

continuam participando de associações internacionais por meio “da rede formada pelo 
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Programa ALFA (América Latina Formação Acadêmica) – Programa da União Europeia 

para América Latina – EURO – CONOSUR –”  (p. 14), entre outros.  

Já dos 45 professores permanentes do programa stricto sensu em Administração 

da FEA/USP, três professores obtiveram os seus diplomas de doutorado fora do país, 

conforme o divulgado no Caderno de Indicadores – Proposta do Programa - PO –  

referente ao triênio de 2007 a 2009 (p. 20 a 25), conforme ilustrado no quadro 18. Os 

demais titularam-se doutores pela própria USP. Além de o fato em si caracterizar 

endogenia, o mesmo valida o não atendimento por parte da FEA/USP do critério da 

avaliação da CAPES referente à diversificação da origem da formação do corpo docente. 

Caso não tenha cursado doutorado pela USP, uma possibilidade de exercer a docência no 

programa stricto sensu da FEA/USP seria obter o título de doutor em universidades de 

reconhecimento internacional. Nessa linha de raciocínio pode-se dizer que tal fato 

consistiria  em mais uma evidência da legitimidade que a internacionalização confere ao 

meio acadêmico em termos de credibilidade.  

Nome do docente 

Vínculo- 
Ano de 

Início com 
a 

FEA/USP 

TITULAÇÃO INTERNACIONAL 

Nível Ano IES País 

*Abraham Sin Oih Yu 1986 D 1983 Stanford University/SU 
Estados 
Unidos 

*Decio Zylbersztajn 1989 D 1984 
North Caroline State 

University/NCSU 
Estados 
Unidos 

Fernando Carvalho de 
Almeida 

2000 D 1983 
Ecole Supériure des 

Affaires-Université de 
Grenoble/ESA/UPMF 

França 

Quadro 18 – Titulação Internacional – FEA/USP 
Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir de informações extraídas do sítio da CAPES do Caderno de 
Indicadores em relação ao Corpo Docente – CD, disponíveis em  
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=/2009/33002010/027/2009_02
7_33002010085P5_Doc_Out.pdf&aplicacao=projetoRelacaoCurso.  Acesso em agosto de 2013. 
Nota: *A área de formação em nível de doutorado não foi Administração, mas em Economia.  
Legenda: [1] D= Doutorado. 
 

Em comparação com os docentes da EA/UFGRS titulados no exterior, apenas um 

dos três da FEA/USP também possui laços com entidades no exterior. Diferentemente dos 

resultados da EA/UFRGS, as redes do acadêmico da FEA/USP são oriundas do país onde 

estudou e viveu, como evidenciado a seguir. Constituem argumentos possíveis que 

ganham mais relevância o fato de a Stanford University estar sediada no país que vem 

influindo na definição de políticas relativas à internacionalização do ensino superior; e o 

notável prestígio que essa universidade estadunidense desfruta na esfera internacional, 
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ocupando ora 2ª ora 3ª posição nos rankings acadêmicos globais pioneiros, desde suas 

criações. 

Prof. Dr. Abraham Sin Oih Yu (Titulação nos Estados Unidos) 
- Associado ao Institute for Operations Research and the Management Sciences, nos 
Estados Unidos. 
- Associado à Decision Analysis Society, nos Estados Unidos. 
 

Em contrapartida, é pertinente destacar que os docentes doutores da FEA 

titulados pela USP também atuam como membros de associações acadêmicas no exterior 

ou professores visitantes de universidades estrangeiras. De modo a exemplificar tal 

afirmação é descrito no Caderno de Indicadores - Proposta do Programa-PO que: 1º) 

dentre “as 4 características apresentadas das atividades de pesquisa que asseguram a 

posição de vanguarda do PPGA na área de Administração no País encontra-se a 

significativa inserção internacional” (p.16); 2º) o único projeto financiado por uma 

instituição não brasileira é o da professora Dra. Tania Casado, titulada na USP, pelo 

Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (p.16); 3º) em adição, são 

divulgadas linhas de pesquisas como a Economia das Organizações que  “se beneficia 

da intensa participação de entidades internacionais, em especial da International Food 

and Agribusiness Management Association e de Universidades como a de Manchester e 

Leicester, na Inglaterra, e do New York Technological Insitute e a Youngstown State 

University, nos Estados Unidos” (p. 17). Há ainda as linhas de pesquisa da Inovação e 

Gestão Tecnológica que se favorece “do relacionamento que mantém com o Bentley 

College – USA e a Miami University” e a do Marketing que possui “fortes laços com a 

Saint John´s University e a University of Florida dos EUA e a University of Cambridge 

do Reino Unido” (p.18).  

Diante do exposto, tem-se a percepção de que tais ações são possíveis pela FEA 

dado o reconhecimento da USP como a melhor universidade do Brasil e da América 

Latina na esfera internacional, como evidenciado no anexo B a USP configura na 

primeira colocação, a partir da 101º, em relação às universidades brasileiras e latino-

americanas nos rankings acadêmicos globais pioneiros. No caso, especificamente, do 

ranking ARWU, desde sua primeira edição, há dez anos, a USP é reconhecida pela 

posição de melhor universidade da América Latina. Nesse sentido, a contribuição de 

Hazelkorn (2011) e Hudzik (2013) faz-se oportuna ao pontuarem que a reputação 

institucional além-fronteira mesmo que engendrada pelos rankings acadêmicos globais 
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torna-se de grande importância, como no caso da FEA desfrutando do prestígio 

conferido à USP. 

Diante das evidências, é possível afirmar que, tanto os critérios da avaliação da 

CAPES como os dos rankings acadêmicos globais, valorizam a aproximação 

interinstitucional promovida pelos professores com seus pares internacionais, 

vinculados às universidades academicamente respeitadas, uma vez que desta forma 

promovem a inserção internacional do programa. A título de ilustração, no caso da USP, 

o prestígio internacional da instituição favorece os professores dos programas stricto 

sensu em Administração sem titulação internacional integrar redes acadêmicas 

(networking) além-fronteira. Em contrapartida, quando não se conta com o mesmo 

prestígio que a USP desfruta fora do país, faz-se uso da formação internacional do corpo 

docente, como no caso da EA/UFRGS para a “abertura de portas” e aformação de redes 

acadêmicas (networking) no exterior.  

De acordo com exposto anteriormente, “acessar as redes intelectuais globais é 

essencial não apenas para ser competitivo, mas para construir co-prosperidades” 

(HUDZIK e SIMON, 2012 apud HUDZIK, 2013, p.55). O que, provavelmente, contribuiu para a 

concessão do conceito 7 ao programa stricto sensu em Administração da UFRGS e da 

USP; e ainda favorece um posicionamento nos rankings acadêmicos globais pioneiros. 

Vale recordar que as universidades UFRGS e USP já constavam nos rankings acadêmicos 

globais, anexo B, antes de 2010 quando suas faculdades de Administração, EA e FEA, 

obtiverm conceito 7 pela CAPES. 

Apresenta-se a seguir um resumo, quadro 19, do observado por meio da análise 

das categorias e subcategorias estabelecidas.  
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CATE-
GORIAS 

SUBCATEGO-
RIAS 

EA/UFRGS 
Titulação internacional, 
interação com grupos 

acadêmicos internacionais e 
mobilidade acadêmica 

FEA/USP 
Titulação internacional, interação 

com grupos acadêmicos 
internacionais e mobilidade 

acadêmica 

Qualida-
de do 
Corpo 

Docente 

Titulação 
Internacional 

14 docentes 
 
3 docentes 
 

Projeto de 
pesquisa 

financiado por 
agências de 
fomento ao 

ensino e 
pesquisa, 

externas à IES. 

 (...) projeto financiado por uma 
instituição não brasileira (...) 
Social Sciences and Humanities 
Research Council of Canada. 

Proporção de 
professores 
visitantes 

estrangeiros. 

Professores 
visitantes em universidade 
estrangeira. 
 
A vinda em maio de 2008 ao 
Brasil do coordenador do 
projeto, o professor inglês 
Paul Phillips. 

professores visitantes em 
universidade estrangeira. 

Quadro 19 – Sumário das Categorias e Subcategorias – Titulação internacional, interação com grupos 
acadêmicos internacionais e mobilidade acadêmica 
Fonte: Elaborado pela autora em outubro 2013. 

 

4.3.2 Produtividade científica – estratos A1 e A2 

Em 2000 constatou-se, conforme exposto na seção 4.1, o maior aumento da 

expansão dos programas stricto sensu em Administração, ano em que a comunidade 

acadêmica também começa a pontuar, nos documentos da CAPES, a produção 

acadêmica, especialmente, no exterior. A título de ilustração, destaca-se uma parte da 

introdução do relatório de área de 2000 (p. 02): 

(...) vale aqui ressaltar, como sinalização para a área, a tendência 
internacional, já sentida em outras áreas do conhecimento de forma marcante 
(...). Em níveis de excelência, os trabalhos aceitos em anais acabam por 
transformar-se em publicações em periódicos nacionais ou internacionais de 
bom nível, prática essa que deve ser estimulada pelo sistema de avaliação.  

Os dados revelam que as medidas adotadas pela CAPES, na intenção de induzir o 

fomento da qualidade do corpo docente, não foram em vão no que diz respeito à 

produtividade científica. Novamente, cabe frisar que em nenhum dos critérios da 

avaliação das CAPES em relação à inserção internacional é referida a qualidade do 

ensino. A constatação de tal fato relaciona-se à citação do relatório do seminário de 

acompanhamento dos programas acadêmicos da área de Administração, Ciências 

Contábeis e Turismo, em março de 2013 (p. 05): 
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(...) considerando o crescimento anual da qualidade dos periódicos que tem recebido 
produção de professores da área, provavelmente o fator de impacto será o critério 
definidor dos estratos A1 até B2 no triênio 2013-2015 (...) Além disso, o fator de 
impacto mínimo que definirá o limite mínimo do estrato A1 deverá dobrar novamente. 

Embora a produtividade científica tenha crescido significativamente entre 2007 a 

2010, o percentual em relação aos estratos A1 e A2 foi de apenas 25,92% comparado com 

os estratos de níveis menos elevados, segundo relatório emitido pela Diretoria de 

Avaliação em junho de 2011 (p. 07). Voltando-se às unidades de estudos, o quadro a 

seguir mostra quase em pé de igualdade o número de artigos internacionais publicados 

pelos acadêmicos dos programas stricto sensu em Administração conceito 7. O que leva 

a indagar como se efetivam as publicações internacionais classificadas nos estratos A1 e 

A2 – os níveis mais elevados? O propósito da presente seção consiste em buscar, 

portanto, resposta(s) a esse questionamento. 

 

 
Ano de Início 

[1] 
Triênio 2007-2009 

[2] 
Artigos completos publicados em periódicos técnico-

científicos 

 
    

 Interna-
cionais 

Nacional  

 
Modali-

dade 
M D 

Docen-
tes 

Perma
-nentes 

Titula-
ção 

Interna
-cional 

A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 C NC 

EA/ 
UFRGS Acad. 1972 1994 28 14 12 30 62 46 27 18 18 17 25 

FEA/ 
USP Acad. 1975 1975 45 3 10 27 89 78 97 42 72 111 67 

Quadro 20 – Qualificação do Corpo Docente e Produção Acadêmica – EA/UFRGS e FEA/USP 
Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir de informações extraídas, do sítio da CAPES, das planilhas   
comparativas da avaliação trienal 2010 da área Administração, Ciências Contábeis e Turismo, disponíveis 
em http://www.capes.gov.br/component/content/article/44-avaliacao/4355-planilhas-comparativas-

da-avaliacao-trienal-2010. Consulta em agosto de 2013. A autora incluiu a coluna Titulação 
Internacional. 
Legenda: [1] Modalidade: M= Mestrado; D= Doutorado; [2] Média anual (docente/ano). 

Antes de prosseguir com a análise de conteúdo proposta, faz-se necessário 

informar que se considerou o critério divulgado na Avaliação Trienal 2010 da área 

Administração (p. 11) referente ao triênio de 2007 a 2009, o qual afirma que: “(...) somente 

será considerada (...) a produção de autoria de docentes permanentes do Programa, seja 

esta compartilhada ou não com outros autores, por exemplo, docentes e pesquisadores 

do próprio Programa ou de outros programas, alunos, ex-alunos etc”. 

Levando em conta o item relativo à produção intelectual da ficha de avaliação do 

programa em Administração da EA/UFRGS (p. 03), observa-se que “(...) a produção média 

do NDP foi muito boa, considerando os padrões da área. (...)  No geral, os dados 
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evidenciam que a distribuição de publicações qualificadas está por volta de 78% do 

corpo docente, índice considerado bom”. 

Já no que diz respeito ao desempenho de produção intelectual da FEA/USP é 

relatado na ficha de avaliação do programa (p. 07) que 

 (...) a publicação de mais de 150 pontos foi obtida por cerca de 38 dos 
docentes, aproximadamente 76% dos docentes produziram trabalhos 
altamente qualificados, segundo os critério da área. (...) No triênio, 24 dos 45 
docentes apresentaram produção qualificada como internacional quando 
somadas suas publicações em anais de congressos internacionais. 

No sentido de deixar mais claro os desempenhos precedentes, investigou-se 

pormenorizadamente o currículo Lattes59 dos professores permanentes da EA/UFGRS e 

FEA/USP para se saber, no triênio em pauta (2007 - 2009), quem eram os acadêmicos 

autores das referidas publicações internacionais e em quais periódicos internacionais 

elas foram divulgadas. Ciente de quais eram os periódicos, efetuou-se uma pesquisa 

pelo sistema WebQualis para verificar quais estavam classificados como estratificação 

A1 ou A2 pela CAPES. Cabe frisar,  observando-se o documento de área de 2009 (p. 05), 

que “em 2009 foram incluídos novos periódicos, com base nas publicações de 2008, 

ajustando-se a classificação de alguns impactos”. A lista em relação à compilação dos 

periódicos estratificados como A1 e A2 via WebQualis da área de Administração pode 

ser visualizada na íntegra no anexo D. 

De acordo com os procedimentos descritos, inicialmente geraram-se os quadros 

21 e 22 da produtividade científica internacional da EA/UFRGS e da FEA/USP, de 

estratificação A1, ilustrado a seguir, pelos quais se evidenciou que:  

1º)  a autoria da maioria dos artigos classificados como A1 é composta por mais 

de dois acadêmicos brasileiros, o que sinaliza a importância das redes 

acadêmicas para a produção de conhecimento na esfera internacional.   

2º) são pouquíssimos os artigos que contaram com a colaboração de colegas 

acadêmicos estrangeiros. O que corrobora o anteriormente exposto a respeito da 

internacionalização estar em estágio embrionário por ainda ser um processo de 

mão única. Como notou Dale (2004, p. 425) “haveria forças supranacionais 

                                                           
59 O currículo Lattes é acessado no sítio http://www.lattes.cnpq.br/.  Consulta em novembro de 2013. 

 



117 

 

hegemônicas que geram o pensamento único e universal de um modelo (no caso 

desse estudo, o da inserção internacional)”;  

3º) dos 12 artigos da EA/UFGRS publicados, a metade deve-se ao empenho de dois 

acadêmicos de titulação internacional. O que não deixou de ser evidenciado pela 

comissão avaliadora na ficha de avaliação do programa da EA/UFRGS (p. 03) ao 

expor que “Apesar (do) desempenho (em relação à produtividade científica) 

muito bom, não há uma distribuição uniforme da produção entre os docentes, há 

inclusive um conjunto de professores do corpo permanente, cuja produção em 

periódicos é baixa ou inexistente (...)”. Em síntese, fatos que corroborrem  para  

o processo de internacionalização dos programas stricto sensu brasileiros em 

Administração são incipientes;  

4º) no caso da FEA/USP, a maioria dos artigos foi publicada por docentes de 

titulação nacional, o que reforça o reconhecimento internacional da USP 

atribuído automaticamente à  FEA se levar em conta a não diversificação da 

formação dos professores dos programas stricto sensu da FEA, endogenia, como 

já observado anteriormente;  

5º) tiveram que ser contabilizados, para que se atingisse o número total de 

períodos de nível A1 divulgados pela CAPES, três artigos de autoria de uma 

professora colaboradora da FEA, o que não corresponde à regra mencionada no 

início desta seção. Novamente, reafirma-se o estágio embrionário da 

internacionalização dos programas stricto sensu brasileiros; e, 6º) por fim, nota-

se uma diversidade de periódicos internacionais em que acadêmicos tanto da 

EA/UFRGS e FEA/USP publicaram no triênio de 2007-2009. O que, em parte, 

certifica as ações deliberativas para o alcance da internacionalização.  
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Artigos em periódicos A1 – EA/UFRGS – triênio 2007-2009 
 

Nome do Professor 
Permanente e Autores 

Artigo/Revista Ano Titulação  

01 

Carlos Alberto Vargas 
Rossi 
 
MATOS, Celso Augusto 
de; ROSSI, C. A. V. 

Word-of-mouth communications in Marketing: 
a meta-analytic review of antecedents and 
moderators. Journal of the Academy of 
Marketing Science , v. 36, p. 578-596, 2008. 

2008 Nacional 

02 

Denis Borenstein 
 
Berger, LM ; Balbinotto 
Neto, G ; BORENSTEIN, 
D. 

Real-time vehicle rerouting problems with time 
windows. European Journal of Operational 
Research , v. 194, p. 711-727, 2009. 

2009 
 
 

Internacional 
Internacional 

 

03 

Denis Borenstein e José 
Luis Becker 
 
BANDEIRA, Denise 
Lindstrom ; BECKER, J. 
L. ; BORENSTEIN, D. 

A DSS for integrated distribution of empty and 
full containers. Decision Support Systems , 
v. 47, p. 383-397, 2009. 

04 

Denis Borenstein 
 
STREIT, Rosalvo Ermes; 
BORENSTEIN, D 
 

An agent-based simulation model for analyzing 
the governance of the Brazilian Financial 
System?. Expert Systems with 
Applications , v. 36, p. 11489-11501, 2009. 

05 

Denis Borenstein 
 
Li, Jing-Quan ; 
Mirchandani, Pitu B.; 
BORENSTEIN, D. 

A Lagrangian heuristic for the real-time vehicle 
rescheduling problem. Transportation 
Research. Part E, Logistics and 
Transportation Review , v. 45, p. 419-433, 
2009. 

06 

Lilia Maria Vargas 
 
BALESTRIN, Alsones ; 
VARGAS, L. M. ; 
FAYARD, Pierre 

Knowledge creation in small-firm network. 
Journal of Knowledge Management , v. 12, 
p. 94-106, 2008. 2008 Internacional 

07 

Neusa Rolita Cavedon 
 
Flores-Pereira, M. T.; 
Davel, E. ; CAVEDON, N. 
R. 

Drinking beer and understanding organizational 
culture embodiment. Human Relations (New 
York) , v. 61, p. 1007-1026, 2008. 2008 Nacional 

08 

Norberto Hoppen  
 
ROSES, Luís Kalb ; 
HOPPEN, N.; 
HENRIQUE, J. ; 
GASTAL, F. 

Management of perceptions of information 
technology service quality. Journal of Business 
Research , v. 62, p. 876-882, 2009. 

2009 
 

Internacional 
 
 

*Angela –
titulação 

Nacional e 
colaboradora 

 
** Fernando 
– titulação 

internacional 
e 

permanente 
 

09 

Noberto Hoppen e 
**Fernando Bins Luce  
 
Borges, Mauro ; Hoppen, 
Norberto ; Luce, Fernando 
Bins. 

Information technology impact on market 
orientation in e-business. Journal of Business 
Research , v. 62, p. 883-890, 2009. 

10 

Norberto Hoppen e 
*Angela Freitag 
Brodbeck 
 
BRODBECK, Angela 
Freitag ; RIGONI, E. H.; 
HOPPEN, N.  

Strategic alignment maturity between business 
and Information Technology in Southern Brazil. 
Journal of Global Information Technology 
Management , v. 12, p. 5-32,2009. 

11 Paulo Renato Soares The Cost of Capital, Corporation Finance and 2008 Internacional 
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Terra 
 
TERRA, P. R. S.; 
MODIGLIANI, Franco & 
MILLER, Merton H. 

the Theory of Investment, American Economic 
Review, 48(3):261-97. Base (UNISINOS), v. 5, 
p. 154-155, 2008. 

12 

Walter Meucci Nique 
 
Añaña, Edar Da Silva ; 
Nique, Walter Meucci. 

Personal values in relation to graduate career 
choices. International Journal of Public 
Sector Management, v. 23, p. 158-168, 2010. 
 
*Obs: Embora no Lattes do acadêmico o artigo date  de 
2010, no caderno de indicadores referente à proposta do 
programa ( p. 35), o referido artigo data de 2009. Portanto,  
opta-se pelo que consta na proposta do programa. Caso 
contrário, não seria possível contabilizar 12 artigos A1 
publicados, como divulgado na planilha comparativa da 
avaliação trienal 2010. 

*2009 Nacional 

Quadro 21 – Publicações em periódicos A1 no triênio de 2007 a 2009 – EA/UFRGS 
Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir de informações extraídas da plataforma 
Lattes:http://www.lattes.cnpq.br/ , no sistema WebQualis 
http://qualis.capes.gov.br/webqualis/principal.seam e no cardeno de indicadores -  proposta do programa 
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=2009/42001013/02/2009_027_
42001013025P1_Proposta.pdf&aplicacao=cadernoavaliacao Consulta em novembro de 2013. 
 
 
 
 

Artigos em periódicos A1 – FEA/USP – triênio 2007-2009 

 
Nome do Professor 

Permanente e Autores 
Artigo/Revista Ano Titulação  

01 

Adalberto Americo 
Fischmann 
 
COSTA, Eliezer Arantes 
da; BOTTURA, Celso 
Pascoli; BOAVENTURA, 
João Maurício Gama; 
FISCHMANN, A. A. 

The Game to play: expanding the co-opetition 
proposal through the strategic games matrix. 
International Journal of Conflict 
Management  v. 20, p. 132-157, 2009. 

2009 Nacional 

02 

Eduardo Pinheiro 
Gondim de Vasconcellos 
 
VASCONCELLOS, E. P. 
G. ; BRUNO, M. A. C. ; 
CAMPANARIO, M. A. ; 
NOFFS, S. L. 

New graphic format to facilitate the 
understanding of technological innovation 
models: the seesaw of competitiveness. 
Technology Analysis & Strategic 
Management , v. 21, p. 565-582, 2009. 

2009 Nacional 

03 

Guilherme Ary Plonski 
 
PEREIRA, L.; PLONSKI, 
G. A. 

Shedding light on technological development in 
Brazil. Technovation , v. 29, p. 451-464, 
2009. 2009 Nacional 

04 

Jose Roberto Ferreira 
Savoia 
 
SAVOIA, Jose Roberto 
Ferreira ; PAIVA, 
Eduardo.  

Pricing Corporate Bonds in Brazil: 2000 to 
2004. Journal of Business Research , v. 62, 
p. 916-919, 2009. 

2009 Nacional 

05 

Maria Tereza Leme 
Fleury 
 
TANURE, B.; 
BARCELLOS; FLEURY, 

Psychic distance and the challenges of 
expatriation from Brazil. International Journal 
of Human Resource Management , v. 20, p. 
1039-1055, 2009. 

2009 
 

Nacional 
*Colaboradora 
*Obs: Após 
examinar 
minucionsamente 



120 

 

M. T. L. o lattes de todos os 
professores 
permanentes da 
FEA/USP, a 
pesquisadora teve 
que contabilizar os 
artigos da 
professora 
colaboradora em 
questão mesmo 
não 
correspondendo a 
regra da CAPES. 
Caso contrário, 
não se atingiria a 
quantidade de 
publicação nível 
A1 divulgada na 
planilha 
comparativa da 
avaliação trienal 
2010. 

06 

Maria Tereza Leme 
Fleury 
 
FLEURY, A. C. C.; 
FLEURY, M. T. L. 

Understanding the strategies of late movers in 
international manufacturing. International 
Journal of Production Economics , v. 122, 
p. 340-350, 2009. 

07 

Maria Tereza Leme 
Fleury 
 
FLEURY, A. C. C.; 
FLEURY, M. T. L. 

The evolution of production systems and 
conceptual frameworks. Journal of 
Manufacturing Technology Management, v. 
18, p. 949-965, 2007. 

2007 

08 

Nicolau Reinhard 
 
GIANNINI, E. A. ; 
BOCHICHI, R. ; SACCHI, 
A.; REINHARD, N.; 
LOPES, Alexandre Barsi. 

Would You Like Fries With That? Digital 
Inclusion with the McInternet. 
Communications of the ACM , v. 52, p. 
113-116, 2009. 

2009 Nacional 

09 

Ronaldo Zwicker 
 
PEDROSO, Marcelo 
Caldeira ; ZWICKER, R. ; 
SOUZA, C. A.  

RFID adoption: framework and survey in large 
Brazilian companies. Industrial Management 
+ Data Systems , v. 109, p. 877-897, 2009. 2009 Nacional 

10 

Tania Casado 
 
RALSTON, David EGRI, 
Carolyn P. CARRANZA, 
M. T. G. RAMBURUTH, 
P. TERPSTRA-TONG, J. 
PEKERTI, Andre 
GIRSON, Ilya HERRIG, 
Harald DABIC, M. 
TANG, M. WAN, P. 
HALLINGER, P. 
PALMER, Ian 
ELENKOV, Detelin 
FURRER, O. POTOCAN, 
V. V. WANGENHEIM, F. 
MAIGNAN, Isabelle 
PERREWÉ, P. ROSSI, 
Ana Maria 
LENARTOWICZ, T. 
LEDGERWOOD, Donna 
MAY, R. C. WEBER, M. 
JESUINO, J. C. , FU, P. P. 
NAOUMOVA, Irina 
CASADO, TANIA 
RIDDLE, L. RICHARDS, 
M. BUTT, Arif DANIS, 
W. CASTRO, Francisco 
Barros RUIZ-
GUTIERREZ, Jaime 
MILTON, L. ANSARI, M. 
A. BROCK, David 
SRINIVASAN, N. 

Ethical preferences for influencing superiors: A 
41-society study. Journal of International 
Business Studies , v. 40, p. 1022-1045, 2009. 

2009 Nacional 
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STARKUS, Arunas 
DALGIC, T. 

Quadro 22 – Publicações em periódicos A1 no triênio de 2007 a 2009 –FEA/USP. 
Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir de informações extraídas da plataforma Lattes 
http://www.lattes.cnpq.br/ , do sistema WebQualis http://qualis.capes.gov.br/webqualis/principal.seam e 
no cardeno de indicadores -  proposta do programa 

http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=2009/33002010/027/2009_027
_33002010085P5_Proposta.pdf&aplicacao=cadernoavaliacao Consulta em novembro de 2013. 
 

Em relação à produtividade científica internacional da EA/UFRGS e da FEA/USP 

de estratificação A2 com base nos quadros 23 e 24, é evidenciado que o volume de 

publicações quase triplicou comparado às de estrato A1. Contudo, foi o aumento do 

número de periódicos acadêmicos nacionais considerados pelo sistema WebQualis 

como nível A2 que potencializou o desempenho dos docentes doutores. A justificativa 

por parte da CAPES por classificar tais periódicos nacionais como nível A2 repousa no 

alto grau de relevância de tais periódicos para a área de Administração, segundo o 

reportado no comunicado no 002/2012, p.03. De acordo com os dados analisados nos 

quadros seguintes, entre as revistas acadêmicas brasileiras mais usuais encontram-se: 

O&S – Organizações e Sociedade, RAC – Revista de Administração Contemporânea, 

RAC (online), BAR – Brazilian Business Review (English Edition. Online), Revista de 

Administração (FEA-USP), RAE - Revista de Administração de Empresas, RAE 

Electronics (online) e RAUSP-e (São Paulo). Por outro lado, é alertado no documento de 

área de 2009 (p.05) que “a maior parte dos periódicos utilizados pela área, especialmente 

os editados no Brasil, ainda não são indexados, havendo claras sinalizações dos seus 

editores indicando que existe um trabalho no sentido de corrigir esta lacuna”.  

A análise mais profunda dos conteúdos a seguir revela novamente que os 

programas stricto sensu em Administração com conceito 7, por mais que configurem no 

nível mais alto de internacionalização em território nacional pelo governo brasileiro, 

pode-se dizer que, na esfera internacional, apresentam uma internacionalização ainda 

modesta. Principalmente, pela razão de se considerar a pouca circulação dos periódicos 

nacionais classificados como A2 pela CAPES em âmbito internacional.  

Contudo, essa modéstia, atrelada à forte relação com os critérios de 

produtividade científica dos rankings acadêmicos globais ao se considerar as 

adequações a padrões dos “países centrais” falantes, em grande parte, da língua inglesa, 

denuncia o fato de a internacionalização do ensino superior não corresponder à 

definição de Knight referida anteriormente. Ela caracteriza o conceito como “o processo 
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de integração de uma dimensão internacional, intercultural ou global dentro do 

propósito, das funções ou da oferta da educação superior”. Eis as evidências:  

1º) as publicações de nível A2 tanto da EA/UFRGS quanto da FEA/USP 

concentraram-se, em grande parte, em periódicos nacionais considerados A2 pelo 

sistema WebQualis; 

2º) assim como nas publicações de nível A1, as autorias das de nível A2 foram 

igualmente assinadas, na maioria das vezes, por mais de dois acadêmicos;  

3º) nota-se no caso da EA/UFRGS que as autorias em periódicos realmente 

internacionais deveram-se, em grande parte, à atuação dos docentes titulados no 

exterior;  

4º) no total, em ambos os programas foram apenas 10 publicações em periódicos 

realmente internacionais nível A2 de um total de 30 e 27 contabilizados na 

planilha comparativa da CAPES. O que equivale dizer que a real inserção 

internacional é de apenas 30%;  

5º) observou-se que a FEA/USP conta com uma vantagem sobre a EA/UFRGS por 

possuir dois periódicos – RAUSP-e (São Paulo) e Revista de Administração (FEA-

USP) – estratificados no sistema WebQualis com o nível A2. Das 27 publicações 

reportadas no triênio de 2007 a 2009 em nível A2, dois artigos foram publicados 

na RAUSP-e (São Paulo) e três na revista de Administração (FEA-USP). O que 

corresponde a aproximadamente 20% do empenho dos docentes da FEA/USP em 

publicações reportadas em periódicos A2 pertinentes à inserção internacional. 

Ressalta-se ainda que essas 5 publicações foram em língua portuguesa, o que 

imprime pouco grau de internacionalização ao conhecimento produzido; 

6º) para que se atingisse a quantidade de publicações em nível A2 nas planilhas 

comparativas trienal 2010, foi necessário contabilizar artigos de autoria de 

professores colaboradores e não permanentes, tanto da EA/UFRGS quanto da 

FEA/USP, o que não corresponde à regra formualada pela CAPES.  
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Artigos em periódicos A2 – EA/UFRGS – triênio 2007-2009 
 

 
Nome do Professor 

Permanente e Autores 
Artigo/Revista Ano Titulação  

01 

Antonio Domingos 
Padula 
 
RÉVILLION, Jean 
Philippe Palma ; 
PADULA, Antonio 
Domingos . 

Estratégias competitivas e de desenvolvimento 
de produtos lácteos funcionais: estudos de caso 
em empresas agroindustriais da região Sul do 
Brasil. Ciência Rural (UFSM. Impresso) , 
v. 39, p. 1547-1551, 2009. 

2009 Internacional 

02 

Cristiane Pizzutti dos  
Santos 
 
SANTOS, C. P. ; 
FERNANDES, D. V. D. 
H. 

A Recuperação de Serviços como ferramenta de 
relacionamento: seu impacto na confiança e 
lealdade dos clientes. RAE. Revista de 
Administração de Empresas , v. 48, p. 10-
24, 2008. 

2008 Nacional 

03 

Elaine Di Diego Antunes 
 
MORAES, Joysi ; 
ANTUNES, E. D. D. ; 
DOVAL, Jorge Luiz 
Moraes ; COSTAeSILVA, 
Fabiane. 

Alice no País das Maravilhas: práticas 
organizacionais em uma empresa recuperada por 
trabalhadores. Organizações e Sociedade, v. 
16, p. 429-445, 2009. 2009 Nacional 

04 
 
 

Eugenio Avila Pedrozo 
 
CRUZ, Luciano Barin ; 
PEDROZO, E. A. 
 

Corporate social responsibility and green 
management: relation between headquarters and 
subsidiary in in multinational corporations. 
Management Decision , v. 47, p. 1174-1199, 
2009. 

2009 

Nacional/ 
Nacional 

 

05 

Eugenio Avila Pedrozo e 
Tania Nunes da Silva 
 
AZEVEDO Denise de 
Barros ; PEDROZO, E. A.; 
SILVA, Tania Nunes da ; 
MALAFAIA, Guilherme 
Cunha  

The influence of stakeholders in environmental 
management process: A systemic complexity 
perspective in agribusiness. African Journal of 
Business Management , v. 3, p. 191-199, 
2009. 

2009 

06 

Fernando Bins Luce 
 
PEREIRA, R. C. F. ; 
LUCE, Fernando Bins  
 

Até Que os Custos os Separem: Por que Clientes 
e Fornecedores Estabelecem Práticas 
Relacionais para o Desenvolvimento Conjunto 
de Projetos de Software? Revista de 
Administração Contemporânea (Impresso), 
v. 13, p. 545-563, 2009. 

2009 Internacional 

07 

Henrique Mello 
Rodrigues de Freitas  
 
GHEDINE, Tatiana ; 
TESTA, Maurício 
Gregianin ; FREITAS, H. 
M. R. 

 
Educação à distância via internet em grandes 
empresas brasileiras. RAE (Impresso) , v. 
48, p. 49-63, 2008. 2008 Internacional 

08 

Jairo Laser Procianoy 
 
PROCIANOY, J. L. ; 
KWITKO, Leonardo Costa  

Ações de empresas brasileiras e suas ADRs: 
Uma nota sobre datas ex-dividend. Revista 
Brasileira de Economia, v. 61, p. 111-124, 
2007 

2007 Nacional 

09 

João Luiz Becker 
 
PEREIRA, M.T.F. ; 
BECKER, J. ; LUNARDI, 
Guilherme Lerch. 

Relação entre Processo de Trabalho e Processo 
Decisório Individuais: uma Análise a partir do 
Impacto da Tecnologia da Informação. RAC. 
Revista de Administração Contemporânea, v. 
1, p. 151-166, 2007. 

2007 Internacional 
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10 

João Luiz Becker 
 
BELLINI, C. G. P. ; 
Pereira, RCF ; BECKER, 
J. L 

Measurement in software engineering: from the 
roadmap to the crossroads. International 
Journal of Software Engineering and 
Knowledge Engineering , v. 18, p. 37-64, 
2008. 
 

2008 

11 

Luis Felipe Machado do 
Nascimento 
 
DAROIT, Doriana ; 
NASCIMENTO, Luis 
Felipe Machado do. 

The Influence of the Actor Network on the 
Innovative Process of Transgenic Soybean in 
Rio Grande Do Sul, Brazil. Journal of 
Technology Management & Innovation, v. 4, 
p. 1, 2009. 

2009 

Internacional 

12 

Luis Felipe Machado do 
Nascimento 
 
SILVA FILHO, J. C. L. ; 
KUCHLER, J. ; 
NASCIMENTO, Luis 
Felipe Machado do ; 
ABREU, Mônica . 

Gestão ambiental regional: usando o IAD 
Framework de Elinor Ostrom na 'análise 
política' da gestão ambiental da Região 
Metropolitana de Porto Alegre. Organizações 
& Sociedade (Impresso), v. 16, p. 609-627, 
2009. 

2009 

13 

*Luiz Antonio Slongo 
 
VIEIRA, V. A. ; 
SLONGO, Luiz Antonio . 

Comprometimento e lealdade: dois conceitos ou 
duas dimensões de um único conceito? Uma 
resposta a Prado e Santos (2003). Revista de 
Administração Contemporânea (Impresso), 
v. 12, p. 995-1018, 2008. 

2008 

Nacional 
*Colaborador 

 
*Obs: Após 
examinar 
minuciosamente o 
currículo Lattes de 
todos os 
professores 
permanentes da 
EA/UFRGS, a 
pesquisadora teve 
que contabilizar 
os artigos do 
professor 
colaborador em 
questão, mesmo 
não 
correspondendo à 
regra da CAPES. 
Caso contrário, 
não se atingiria a 
quantidade de 
publicação nível 
A1 divulgada na 
planilha 
comparativa da 
avaliação trienal 
2010. 

14 

Luiz Antonio Slongo 
 
VIEIRA, V. A. ; 
SLONGO, Luiz Antonio . 
 

Um modelo dos antecedentes da lealdade no 
varejo eletrônico. Revista de Administração 
Contemporânea (Impresso), v. 12, p. 65-88, 
2008. 

2008 

15 

Maria Ceci Araujo 
Misoczky 
 
MISOCZKY, M. C. ; 
FLORES, Rafael Kruter ; 
Steffen Böhm . 

A práxis da resistência e a hegemonia da 
organização. O&S. Organizações & 
Sociedade, v. 15, p. 181-194, 2008. 

2008 Nacional 

16 

Neusa Rolita Cavedon 
 
ECCEL, Cláudia 
Sirangelo; CAVEDON, 
Neusa Rolita ; CRAIDE, 
Aline.  

A empresa familiar cachorro quente do Rosário: 
entre a Antropologia e a Administração. O&S. 
Organizações & Sociedade, v. 14, p. 49-66, 
2007. 

2007 

Nacional 
 

17 

Neusa Rolita Cavedon 
 
CAVEDON, Neusa Rolita; 
STEFANOWSKI, Fabiana  

O riso que integra, o riso que separa: identidade 
organizacional em um sebo de Porto Alegre. 
O&S. Organizações & Sociedade, v. 15, p. 
137-152, 2008. 

2008 
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18 

Paulo Antonio Zawislak 
 
ZAWISLAK, P. A. ; 
BOEHE, Dirk . 
 

Influências Ambientais e Inovação de Produtos: 
Estudo de Casos em Subsidiárias de 
Multinacionais no Brasil. RAC. Revista de 
Administração Contemporânea, v. 11, p. 97-
117, 2007. 

2007 

Internacional 
 

19 

Paulo Antonio Zawislak 
 
ZAWISLAK, P. A. ; 
BORGES, M. ; WEGNER, 
D. ; SANTOS, A. ; 
CASTRO-LUCAS, C. 

Towards the Innovation Function. Journal Of 
Technology Management And Innovation, v. 
3, p. 17-30, 2008. 

2008 

20 

Paulo Antonio Zawislak 
 
ZAWISLAK, P. A. ; 
LARENTIS, Fabiano ; 
MACHADO, Cassio 
Bobsin ; ANDRADE, 
Alexandre Maçado. 

Firm s Innovation Expectation, Potential and 
Actions: Impressions on the Japanese 
Videogame Console Market. Journal of 
Technology Management & Innovation, v. 4, 
p. 69-81, 2009. 

2009 

21 

Paulo Renato Soares 
Terra 
 
TERRA, P. R. S. ; 
BALBINOTTI, Marcos 
Alencar Abaide ; 
BENETTI, Cristiane . 

Translation and Validation of the Graham-
Harvey Survey for the Brazilian Context. 
International Journal of Managerial Finance, 
v. 3, p. 26-48, 2007. 2007 

Internacional 
 

22 

Paulo Renato Soares 
Terra 
 
SAITO, R. ; TERRA, P. R. 
S. ; SILVEIRA, A. M.; 
SILVA, A. L. C.  

Apresentação: Fórum Cinquentenário de 
Modigliani & Miller. RAE. Revista de 
Administração de Empresas , v. 48, p. 64-
66, 2008. 

2008 

23 

Paulo Renato Soares 
Terra 
 
AZEVEDO, A. F. Z.; 
TERRA, P. R. S. 

Building resilience to international financial 
crises: lessons from Brazil. Critical 
perspectives on international business, v. 5, p. 
141-156, 2009. 

2009 

24 

Rosinha da Silva 
Machado Carrion 
 
SANTOS, C. Gomes; 
CARRION, R. S. M. 

Microcrédito e Pobreza: um Diálogo Possível? 
RAC. Revista de Administração 
Contemporânea (Online), v. 13, p. 53/4-67, 
2009. 

2009 Nacional 

25 

Silvia Generali da Costa 
 
COSTA, S. G. ; 
BRATKOWSKI, P 

Paradoxos do Trabalho Prisional na Era do 
Capitalismo Flexível: O Caso do DETRAN-RS. 
RAC. Revista de Administração 
Contemporânea, v. 11, p. 127-147, 2007. 

2007 Nacional 

26 

Silvia Generali da Costa 
 
COSTA, S. G. 

O Pai Que Não é o Patrão: Vivências de Sujeitos 
Terceirizados no Ministério Público do Estado 
do Rio Grande do Sul. O&S. Organizações & 
Sociedade, v. 14, p. 97-113, 2008. 

2008 Nacional 

27 

*Sueli Maria Goulart 
Silva 
 
GOULART, Sueli ; 
VIEIRA, Marcelo Milano 
Falcão  
 

Science & Technology, Development and Local 
Power: elements for analysis of the Brazilian 
context. Journal of Technology Management 
& Innovation, v. 2, p. 64-71, 2007. 2007 

Nacional 
*Colaboradora 
 
*Obs: Após 
examinar 
minuciosamente o 
currículo Lattes de 
todos os 
professores 
permanentes da 
EA/UFRGS, a 

28 
Sueli Maria Goulart 
Silva 
 

Desenvolvimento e organizações: as 
universidades como eixo de articulação entre o 
local e o global. O&S. Organizações & 

2008 
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GOULART, Sueli ; 
VIEIRA, Marcelo Milano 
Falcão. 

Sociedade, v. 15, p. 91-106, 2008. pesquisadora teve 
que contabilizar 
os artigos da 
professora 
colaboradora em 
questão, mesmo 
não 
correspondendo à 
regra da CAPES. 
Caso contrário, 
não se atingiria a 
quantidade de 
publicação nível 
A1 divulgada na 
planilha 
comparativa da 
avaliação trienal 
2010. 

29 

Sueli Maria Goulart 
Silva 
 
GOULART, Sueli ; 
CARVALHO, Cristina 
Amélia. 

Tréplica: O Brazil tá matando o Brasil. RAC. 
Revista de Administração Contemporânea, v. 
12, p. 873-881, 2008. 

2008 

30 

Sueli Maria Goulart 
Silva 
 
GOULART, Sueli ; 
CARVALHO, Cristina 
Amélia. 

O caráter da internacionalização da produção 
científica e sua acessibilidade restrita. RAC. 
Revista de Administração Contemporânea, v. 
12, p. 835-853, 2008. 

2008 

Quadro 23 – Publicações em periódicos A2 no triênio de 2007 a 2009 – EA/UFRGS 
Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir de informações extraídas da plataforma 
Lattes:http://www.lattes.cnpq.br/  e  no sistema WebQualis 
http://qualis.capes.gov.br/webqualis/principal.seam Consulta em novembro de 2013. 
 

Artigos em periódicos A2 – FEA/USP – triênio 2007-2009 
 

 
Nome do Professor 

Permanente e Autores 
Artigo/Revista Ano Titulação 

01 Abraham Sin Oih YU e 
Paulo Tromboni de 
Souza 
Nascimento 
 
 
NASCIMENTO, P. T. S. ; 
YU, A. S. O. ; SOBRAL, 
M. C. 

As orientações estratégicas da inovação em 
produtos populares. RAC. Revista de 
Administração Contemporânea, v. 12, p. 907-
930, 2008. 

2008 
Internacional/ 

Nacional 

02 

Abraham Sin Oih YU e 
Paulo Tromboni de 
Souza 
Nascimento 
 
NASCIMENTO, P. T. S. ; 
YU, A. S. O. ; 
QUINELLO, R. ; RUSSO, 
R. F. S. M. ; NIGRO, F. E. 
B. ; LIMA, N. C. 

Exogenous Factors in the Development of 
Flexible Fuel Cars as a Local Dominant 
Technology. Journal of Technology 
Management & Innovation, v. 4, p. 110-119, 
2009. 

2009 
Internacional/ 

Nacional 

03 

Ana Akemi Ikeda 
 
GIRALDI, Janaina de 
Moura Engracia ; IKEDA, 
Ana Akemi. 
 

An application of the personification approach 
in the country. BBR. Brazilian Business 
Review (English Edition. Online), v. 6, p. 132-
146, 2009. 

2009 Nacional 

04 

Ana Akemi Ikeda 
 

de Moura Engracia 
Giraldi, Janaina ; IKEDA, 
Ana Akemi. 
 

Personal values and the `country-of-origin effect 
: the moderating role of consumers' 
demographics. International Journal of 
Consumer Studies (Print) , v. 33, p. 309-
315, 2009. 

2009 Nacional 

05 
Claudio Felisoni de 
Angelo 
 

Supply and demand determinants: an empirical 
study of residential properties in Sao Paulo, 
Brazil.. International Journal of 

2008 Nacional 
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FÁVERO, Luiz Paulo 
Lopes ; ANGELO, C. F. ; 
BELFIORE, P. P. 

Management, v. 25, p. 512-531, 2008. 

06 

Claudio Felisoni de 
Angelo 
 
LUPOLI JUNIOR, José 
Glimovaldo ; ANGELO, 
C. F. ; TANABE, Mario.  

O comportamento de equipe em processos 
decisórios gerenciais: um experimento com 
grupos de trabalho. RAUSP-e (São Paulo), v. 
01, p. 01-22, 2008. 

2008 Nacional 

07 

Dante Pinheiro 
Martinelli 
 
DONAIRES, Omar S. ; 
PINHEIRO, Marília G. ; 
CEZARINO, Luciana O. ; 
OSTANEL, Luiz H. ; 
MARTINELLI, D. P. 

Systemic Model for Diagnosis of the Micro, 
Small and Medium Enterprises from Two Cities 
from the Countryside of the State of São Paulo 
in Brazil. Systemic Practice and Action 
Research , p. 30, 2009. 

2009 

Nacional 
*Colaborador 

 
*Obs: Após 
examinar 
minuciosamente o 
currículo Lattes de 
todos os 
professores 
permanentes da 
FEA/USP, a 
pesquisadora teve 
que contabilizar 
os artigos do 
professor 
colaborador em 
questão, mesmo 
não 
correspondendo a 
regra da CAPES. 
Caso contrário, 
não se atingiria a 
quantidade de 
publicação nível 
A1 divulgada na 
planilha 
comparativa da 
avaliação trienal 
2010. 

08 

Decio Zylbersztajn 
 
KARANTININIS,K; 
ZYLBERSZTAJN, D. 

The global farmer: typology, institutions and 
organisation. Journal on Chain and Network 
Science, v. 7, p. 71-83, 2007. 

2007 Internacional 

09 

Eduardo Kazuo Kayo 
 
OLIVEIRA NETO, Luis 
Elesbão de ; KAYO, 
Eduardo Kazuo ; 
BARROS, Lucas Ayres 
Barreira de Campos. 

A formação de alianças estratégicas no Brasil e 
a criação de valor para as empresas 
participantes: um estudo de evento. RAUSP-e 
(São Paulo), v. 1, p. 1-21, 2008. 2008 Nacional 

10 

Fernando Carvalho de 
Almeida 
 
ALMEIDA, F. C. ; 
ONUSIC, L. M. ; NOVA, 
S. C.  

Modelos de previsão de insolvência utilizando a 
análise por envoltória de dados: aplicação a 
empresas brasileiras. RAC. Revista de 
Administração Contemporânea (Impresso), 
v. 11, p. 77-97, 2007. 

2007 Internacional 

11 

Fernando Carvalho de 
Almeida 
 
ALMEIDA, F. C. ; 
ONUSIC, L. M. ; LESCA, 
H. 

Criação de sentido e criatividade no 
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de Administração (FEA-USP), v. 42, p. 405-
413, 2007. 

2007 Internacional 

12 

Geraldo Luciano Toledo 
 
TOLEDO, G. L. ; 
POLLERO, Alvaro 

Posicionamento estratégico e liderança no 
Mercado Globalizado sob o Enfoque do Modelo 
Delta:  o caso de uma holding latino-americana 
líder em P&D&I.  

2007 Nacional 
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Castroman ; 
QUELOPANA, Eliana 
Marroquim 

 O&S. Organizações & Sociedade, v. 14, p. 
135-159, 2007. 

13 

Jacques Marcovitch 
 
MARCOVITCH, J. 
Obs.: todos os artigos 
publicados e divulgados 
em seu Lattes são somente 
de sua autoria, o que é uma 
exceção entre os demais 
colegas. 

The New Latin American Landscape. 
Thunderbird International Business Review, 
v. 50, p. 157-174, 2008. 

2009 Nacional 

14 

Jose Afonso Mazzon 
 
HERNANDEZ, J. M. C. ; 
MAZZON, J. A. 

Adoption of internet banking: proposition and 
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approach. International Journal of Bank 
Marketing, v. 25, p. 72-88, 2007. 

2007 Nacional 

15 

Jose Roberto Ferreira 
Savoia, Jose de Oliveira 
Siqueira e Roy 
Martelanc 
 
SAVOIA, Jose Roberto 
Ferreira ; Roy Martelanc ; 
RICARDO GOULART ; 
CAIO FRAGATA 

IGC X Ibovespa: The impact of the rally of 
stocks entering the IGC. Revista de 
Administração (FEA-USP), v. 44, p. 190-206, 
2009. 

2009 

Nacional/ 
Nacional/ 
Nacional 

 
*Jose Siqueira 

Nacional 
colaborador 

16 

Jose Roberto Securato 
 
SECURATO, Jose 
Roberto; ROGERS, Pablo. 
 

Estudo Comparativo no Mercado Brasileiro do 
Capital Asset Princing Model (CAPM), Modelo 
3-Fatores de Fama e French e Reward Beta 
Approach. RAC Eletrônica (Online), v. 3, p. 
159-179, 2009. 

2009 Nacional 

17 

Marcos Fava Neves 
 
NEVES, M. F.  
 

Strategic Marketing Plans and Collaborative 
Networks. Marketing Intelligence & Planning, 
v. 25, p. 175-192, 2007. 

2007 Nacional 

18 

Marcos Fava Neves 
 
NEVES, M. F.  
 

Strategies for Solving the Food Inflation 
Problem. International Food and 
Agribusiness Management Review , v. 11, 
p. 179-186, 2008. 

2008 Nacional 

19 

Maria Aparecida Gouvea 
 
GOUVÊA, M. A. ; 
FARINA, M. C. ; 
VARELA, Patrícia 
Siqueira. 

Differentiation of Municipalities in São Paulo 
State based on Constitutional Transferences and 
Income Tributary Taxes. BAR. Brazilian 
Administration Review, v. 6, p. 137-152, 2009. 2009 Nacional 

20 

*Maria Tereza Leme 
Fleury 
 
FLEURY, M. T. L. 

Organizational Culture and the Renewal of 
Competences. BAR. Brazilian Administration 
Review, v. 6, p. 1-14, 2009. 

2009 

Nacional 
* Colaboradora 
 
*Obs: Após 
examinar 
minuciosamente 
ocurrículo Lattes 
de todos os 
professores 
permanentes da 
FEA/USP, a 
pesquisadora teve 
que contabilizar 
os artigos da 
professora 
colaboradora em 
questão, mesmo 
não 
correspondendo a 
regra da CAPES. 
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Caso contrário, 
não se atingiria a 
quantidade de 
publicação nível 
A1 divulgada na 
planilha 
comparativa da 
avaliação trienal 
2010. 

21 

Moacir de Miranda 
Oliveira Júnior e Maria 
Tereza Leme Fleury. 
 
Boroni, F.M ; FLEURY, 
M. T. L. ; OLIVEIRA 
JUNIOR, M. M.  

The relevance of subsidiary initiatives for 
Brazilian multinationals. RAE (Impresso) , 
v. 49, p. 253-265, 2009. 

2009 

Nacional 
 
 

*Maria Tereza 
Fleury 

Nacional/ 
Colaboradora 
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Moacir de Miranda 
Oliveira Júnior 
 
GIÃO, Paulo Roberto ; 
OLIVEIRA JUNIOR, M. 
M. ; VASCONCELLOS, 
E. P. G. 

Services Offshoring and its Strategic Effects on 
Value Chains. BAR. Brazilian Administration 
Review, v. vol. 5, p. 193-209, 2008. 

2008 

23 

Moacir de Miranda 
Oliveira Júnior 
 
OLIVEIRA JUNIOR, M. 
M. ; BORINI, Felipe 
Mendes ; GUEVARA, A. 
J. H. 

The Strategic Relevance of the Brazilian 
Subsidiaries of Multinational Corporations. 
Revista de Administração (FEA-USP), v. 44, 
p. 285-298, 2009. 2009 

24 

Roberto Sbragia 
 
FIGUEIREDO, Paulo 
Soares ; SILVEIRA, G.; 
SBRAGIA, Roberto. 

Risk sharing partnerships with suppliers: the 
case of Embraer. Journal of Technology 
Management & Innovation, v. 3, p. 27-37, 
2008. 

2008 Nacional 

25 

Ronaldo Zwicker 
 
GARTNER, I. R.; 
ZWICKER, R.; RODDER, 
W. 
 

Investimentos em Tecnologia da Informação e 
Impactos na Produtividade Empresarial: uma 
análise empírica à luz do paradoxo da 
produtividade. Revista de Administração 
Contemporânea (Impresso), v. 13, p. 391-409, 
2009. 

2009 Nacional 

26 

Ronaldo Zwicker e José 
Siqueira 
 
SOUZA, C. A. ; VIDAL, 
A. G. ; SIQUEIRA, J. O. ; 
ZWICKER, R. 

Grau de Informatização de Empresas: um 
modelo estrutural aplicado ao setor industrial do 
estado de São Paulo. RAE Eletrônica, v. 6, p. 
1, 2007. 

2007 

Nacional 
 

*Jose Siqueira 
Nacional 

colaborador 
 

27 

Tânia Casado 
 
CASADO, TANIA ; 
RICHARDS, M. ; EGRI, 
Carolyn P. ; RALSTON, 
David ; NAOUMOVA, 
Irina ; WANGENHEIM, F 
; THANH, Hung Vu ; 
PEKERTI, Andre . 

How can we better understand current and 
future workforce values in the global business 
environment?. Thunderbird International 
Business Review (Print), v. 1, p. 1, 2009. 

2009 Nacional 

Quadro 24 – Publicações em periódicos A2 no triênio de 2007 a 2009 – FEA/USP 
Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir de informações extraídas da plataforma 
Lattes:http://www.lattes.cnpq.br/  e  no sistema WebQualis 
http://qualis.capes.gov.br/webqualis/principal.seam. Consulta em novembro de 2013. 
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Mesmo que o resultado em um cenário internacional abarcativo não seja o 

esperado, vale um olhar mais atento às mudanças que o SNPG sofreu e vem sofrendo no 

sentido da não intimidação da agência federal, CAPES, em adequar requisitos 

internacionais à realidade interna ao considerar, por exemplo, os periódicos acadêmicos 

brasileiros no sistema WebQualis como de nível A2. Essa é uma das posturas que leva a 

CAPES, em comunhão com a comunidade acadêmica brasileira, o que é demonstrado 

pela análise sensível ao ambiente, a disseminar o seu sistema de avaliação de programas 

stricto sensu como um dos melhores no mundo (MACCARI, 2008).  

Resumo do observado nessa seção por meio da análise baseada em categorias e 

subcategorias estabelecidas, quadro 25. 

CATE-
GORIAS 

SUBCA-
TEGORI-

AS 

EA/UFRGS 
Produtividade Científica estratos 

A1 e A2 

FEA/USP 
Produtividade Científica estratos  

A1 e A2 

Produtivi-
dade 

Científica 

Publica-
ção de 

artigo em 
periódicos 
classifica-

dos nos 
estratos 

A1 ou A2. 

No geral, os 
dados 
evidenciam que 
a distribuição de 
publicações 
qualificadas é 
realizada  por 
volta de 78% do 
corpo docente, 
índice 
considerado 
bom. 
 

 A publicação de 
mais de 150 
pontos foi obtida 
por cerca de 38 
dos docentes. 
Aproximadament
e 76% dos 
docentes 
produziram 
trabalhos 
altamente 
qualificados, 
segundo os 
critérios da área. 

  
 

Qualidade 
do Corpo 
Docente 

Publica-
ção de 

artigo em 
periódicos 
classifica-

dos nos 
estratos 

A1 ou A2. 

 A produção 
média do NDP 
foi muito boa, 
considerando 
os padrões da 
área. 
(...) não há 
uma 
distribuição 
uniforme da 
produção entre 
os docentes, 
há (...) um 
conjunto de 
professores do 
corpo 
permanen-te 
cuja produção 
em periódicos 
é baixa ou 
inexistente. 

 No triênio, 24 
dos 45 docentes 
apresentaram 
produção 
qualificada 
como 
internacional, 
quando somadas 
suas publicações 
em anais de 
congressos 
internacionais. 

Quadro 25 – Sumário das Categorias e Subcategorias – Produtividade Científica estratos A1 e A2 
Fonte: Elaborado pela autora em outubro 2013. 
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Ao concluir essa pesquisa documental por meio de análise de conteúdo, observa-

se que por trás da forte relação constatada entre os critérios dos indicadores – qualidade 

do corpo do docente e produtividade científica – da avaliação da CAPES e dos rankings 

acadêmicos globais, é evidente que, como uma importante consequência dos processos 

competitivos, as práticas isomórficas tendem a ser utilizadas (SCOTT, 1995; MACHADO 

SILVA e ROSSONI, 2010), por exemplo, no meio acadêmico favorecendo a: “instalação de 

critérios de avaliação com base em dados do funcionamento do mercado, a partir de 

critérios de produtividade docente, de pesquisa, de publicações (...)” (LIMA e CONTEL, 

2011, p.263).  

Tais critérios, de acordo com a revisão da literatura, são moldados a um nível 

supranacional por meio de padrão não universal, mas de países centrais, mormente, 

oriundo dos EUA (HARFI e MATHIEU, 2006; BILLAUT, 2008; GOERDEN, 2008; AUDIZ e 

MOROSINI, 2009; THÉRY, 2009; HAZELKORN, 2011; LIMA e CONTEL, 2011; SALMI, 2011, 

ALTBACH, 2012; de WITT, 2013; e HUDZIK, 2013).  

4.4  A possível relação entre os critérios dos indicadores dos rankings acadêmicos 

globais e os da avaliação da CAPES – conceito 7 nas falas dos entrevistados 

Objetivando ampliar e reforçar os argumentos reunidos até o momento, na 

sequência buscar-se-á interpretar o material derivado das entrevistas realizadas no 

esforço de saber que tipo de relação é possível estabelecer entre os critérios dos 

indicadores norteadores dos rankings acadêmicos globais e os da avaliação da CAPES – 

conceito 7.    

Chama-se a atenção, novamente, para a preservação da privacidade dos 

entrevistados, que foram nomeados pelos algarismos de 1 a 5, respeitando a ordem da 

data das entrevistas concedidas. De modo a proceder a uma descrição breve dos 

entrevistados, destaca-se que o entrevistado número 1 é de nacionalidade chilena, 

ocupou posições de reitor e vice-reitor em universidades do Chile e, no presente, ele é 

consultor de um grande grupo internacional de aquisição de universidades na América 

Latina. Já o número 2 refere-se a uma coordenadora brasileira do departamento de 

Assessoria de Relações Exteriores de uma das renomadas universidades públicas 

brasileiras. Ressalta-se que, no caso dessa profissional, o roteiro de entrevista não foi 

estritamente respeitado. O entrevistado número 3, por sua vez, é canadense e assistente 
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de diretoria de uma universidade de grande porte no Canadá. O entrevistado número 4 

também é de procedência canadense e atua como diretor associado (Associate Dean) de 

uma universidade canadense de médio porte. O último entrevistado, o número 5, é 

estadunidense e exerce a função de vice-reitor (vice-Provost) para Estratégias Globais e 

Assuntos Internacionais de uma das universidades estunidense da Ivy League.  

É adequado lembrar que as entrevistas podem ser apreciadas na íntegra, na 

língua oficial de cada entrevistado, no apêndice. Ademais, no decorrer desta análise, os 

trechos das falas dos entrevistados estrangeiros utilizados foram traduzidos para o 

português, facilitando, dessa forma, a fluência da leitura. 

Para proceder às análises, destaca-se que a entrevistadora (pesquisadora) iniciou 

as entrevistas questionando qual seria a importância que cada entrevistado atribuía aos 

rankings acadêmicos globais pioneiros. As respostas dos cinco entrevistados 

convergiram por conferirem alto nível de importância, conforme observa-se a seguir. 

 Nas narrativas dos entrevistados, principalmente, oriundos do Canadá e dos 

Estados Unidos, países cujo sistema de educação é descentralizado e cujas 

universidades são fortemente desejadas como destino para estudantes forâneos, a 

importância dos rankings acadêmicos globais configura-se como uma ferramenta 

valiosa por possibilitar comparações e aferir credibilidade e direcionamento em um 

cenário nacional e internacional. O que também é constatado na revisão de literatura no 

capítulo 2. Ainda sob essa ótica, vale frisar que salvo a entrevistada 2, do Brasil, os 

demais entrevistados não possuem em seus respectivos países um sistema de avaliação 

de programa stricto sensu como o da CAPES. O que concede argumento para a criação 

dos rankings acadêmicos domésticos iniciada pelos EUA, já que tais rankings 

acadêmicos nacionais exercem de uma função correlata à da CAPES, no caso, a de 

conferir legitimidade, à exemplo, as faculdades estadunidenses, conforme explicitado na 

seção 2.6.1.  

Para conferir legitimidade às justificativas extremadas da valorização dos 

rankings acadêmicos globais por parte dos entrevistados, entre outros aspectos, chamam 

atenção para a possibilidade de os recursos metodológicos utilizados permitirem a 

geração de dados passíveis de análises comparativas por universidade e até por área de 

conhecimento. Procedimento que favorece um entendimento transnacional (HUDZIK, 
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2013) e um processo declarado de competição afinal a notabilidade alcançada por 

algumas universidades pode justificar a atração de recursos financeiros. 

E1: “(...) por analisar as instituições partindo de um grupo seleto de 
universidades que permite verificar quais podem ser as deficiências que 
possuem a sua própria instituição.” 

E2: “(...) embora esse segmento – rankings – dentro do departamento (de 
relações exteriores de sua universidade) exista há apenas 2 anos, é importante 
como referência. (...) A ideia da universidade é se transformar numa 
universidade de excelência que esteja classificada entre as duzentas melhores 
do mundo, e aonde é que você vai encontrar essas classificações? São nos 
rankings. Tá nos rankings, né?” 

E3: “(...) por estamos (a universidade a qual trabalha) entre as melhores do 
mundo (...) e confirmar que ofereceremos um diploma de alta qualidade. 
Além disso, em minha percepção, como assistente de diretoria, a importância 
dos rankings é realmente de um “benchmarking” que deve nos assegurar uma 
melhor posição de mercado e nos conceder uma melhor credibilidade quando 
nos reportamos às famílias (dos estudantes).” 

E4: “(...) por todas as universidades quererem desenvolver suas marcas etc, 
qualquer ranking, seja doméstico ou internacional, é de grande importância 
para nós. A maioria das universidades também tenta verificar como elas se 
diferem ou se assemelham em relação às universidades de outros países. 
Minha própria universidade é considerada por si só uma universidade de 
médio porte. Dessa forma, nós sempre queremos saber como somos 
comparados com outras no Canadá ou no exterior.” 

E5: “(...) há vários aspectos muito significativos em relação aos rankings 
acadêmicos globais. Percebemos que alunos do mundo todo, quando eles 
estão considerando as muitas escolhas que têm em ensino superior, 
particularmente nos Estados Unidos, irão consultar as tabelas das líderes ou 
os rankings como o ARWU ou o THE ou o QS. Além disso, em termos de 
atrair os melhores investidores ou professores do mundo (...) esses estão 
olhando para os rankings globais e tomando suas decisões baseados em 
escolas que estão, ou próximas do, ou no topo.” 

A pergunta seguinte questiona “em que medida os resultados dos rankings 

mundiais podem contribuir para a educação superior, independentemente das 

especificidades encontradas em sistemas nacionais de educação superior?” Esse 

questionamento levou boa parte dos entrevistados a chamar atenção para o fato de 

independentemente das especificidades encontradas da cultura acadêmica de cada país, 

recorrentemente os resultados dos rankings são analisados com o viés da cultura 

acadêmica estadunidense e anglo-saxônica e, por isso, a sua contribuição torna-se, em 

determinados contextos, questionável. Em síntese, “a internacionalização tem como 

corolário o aumento do poder da polarização da produção de conhecimento por parte 

dos países do centro do sistema-mundo” (RODRIGUES; CARRIERI, 2001, p. 93). Por um 

lado, os achados da análise de conteúdo da pesquisa documental em relações às 

mudanças efetuadas pela CAPES no SNPG também reiteram o seguimento de padrões 

anglo-saxônicos; por outro, tais mudanças destacam ainda que na sua totalidade os 
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padrões são de procedência estadunidense. Segundo o entrevistado 3: “ (...) a cultura nos 

Estados Unidos faz com que eles possuam um departamento dedicado ao 

aprimoramento das escolas posicionadas nos rankings”.  

A entrevistada 2 reforça, de certa forma, o proferido pelo entrevistado 3 ao 

afirmar que “(...) é claro que a gente percebe que tem coisas ali (nos rankings) que 

favorece as universidades de língua inglesa, universidades tradicionais americanas, 

inglesas cê pode ver que são eles que tão sempre no topo”. Em adição, de acordo com o 

entrevistado 1, “(...) os rankings não resultam das mesmas exigências de determinados 

países, como no caso do Chile”. A afirmação precedente, em específico, remete de 

forma indireta às adequações do sistema WebQualis ao conferir estratificação A2 a 

alguns periódicos brasileiros considerados significativos para a área de Administração. 

Em contrapartida, esses periódicos sendo divulgados em português tampouco atingem 

um nível internacional, conferindo à pretensa internacionalização um status não 

condizente com os dados. Isso se deve ao fato de o processo de internacionalização estar 

bem distante de ser universal. A dependência da literatura produzida nos de países 

centrais, principalmente, estadunidenses e britânicas, é identificada e traduzida por 

muitos estudiosos, salientam Lima e Contel (2011, p. 172), como “expressões de uma 

espécie de colonialismo moderno”. Nessa trilha, Leite (2011, p. 11) denomina a referida 

dependência como “uma nova onda do imperalismo” que está a influenciar o meio 

acadêmico.  

Por sua vez, o entrevistado 5 chama a atenção à qualidade do ensino nas 

universidades constantes nos rankings e afirma que 

“(...) rankings sempre conferem uma maior ênfase na capacidade científica – 
pesquisa e publicações. Ou seja, ao ensino não é dado muito peso nos 
referidos rankings. A preocupação que tenho é que muitos estudantes irão 
para as universidades tops pensando que essas devem ser os melhores lugares 
para se aprender quando de fato não são.”  

Tal afirmação tem uma relação estreita com as mudanças analisadas do SNPG, 

cujos relatórios reforçam a centralidade em publicações internacionais A1 e A2, ou seja, 

no que é quantificável.   

Na sequência, os entrevistados foram questionados sobre quais são os efeitos 

favoráveis ou desfavoráveis da instituição dos rankings acadêmicos globais no setor 

educativo. Já de início, a entrevistada 2 exemplifica um efeito desfavorável ao explicitar 

que “(...) o ARWU trabalha com prêmio Nobel (um de seus critérios de indicador) (sic) a 
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gente fica totalmente fora de contexto. Não têm um prêmio Nobel no Brasil”. Por sua 

vez, o entrevistado 1 expressa, de uma forma indireta, a exigência que o meio 

acadêmico vem sofrendo ao afirmar que “(...) o efeito desfavorável é de países que 

nenhuma de suas universidades aparecem nos rankings”. O mesmo entrevistado reforça 

que “(...) temos duas universidades (chilenas) que estão dentro das 500 melhores do 

mundo. Contudo, é graças ao apoio estatal e um tanto de recursos”. Um dos motivos 

desse apoio e dos recursos deve-se ao “fato de a formação de capital humano e de 

conhecimento ter se tornando o principal balizador da competitividade global” 

(HAZELKORN, 2011, p. 187).  

Outro ponto desfavorável ressaltado pelo entrevistado 3, ao julgar a competição 

como desigual, se pensarmos nas universidades de países cuja língua materna não é o 

inglês: “As publicações devem ser em inglês. Os artigos acadêmicos têm de ser 

traduzidos para o inglês, para realmente obterem volume que, por sua vez, possa 

contribuir para que a universidade conste nos rankings”. Nessa direção, temos 

novamente outra relação aparente se observarmos as mudanças do SNPG, em especial, a 

indução engendrada pela CAPES para que os professores dos programas stricto sensu em 

Administração publiquem em periódicos A1 e A2 pertinentes à inserção internacional. A 

título de exemplo, há revistas editadas no Brasil que só publicam em inglês, como no 

caso da revista BAR – Brazilian Administration Review. Nessa direção, remete-se ao 

trabalho em equipe que é requerido na publicação de artigos A1 e A2 pelo envolvimento 

de mais de dois acadêmicos. Em dada proporção, percebe-se que isso não só se deve à 

dificuldade de se redigir em uma língua estrangeira, inglês, mas também pela adequação 

que se faz necessária por não se tratar da realidade local dos acadêmicos brasileiros. 

Prova que a internacionalização do ensino é incipiente e equacionada por padrões de 

países anglo-saxônicos, ou melhor, em grande parte, pelos EUA. País que além de criar 

os rankings acadêmicos nacionais, administra na sua totalidade, no presente, o Institute 

for Scientific Information-ISI (atual Thomson Reuters-ISI)60,  exerce grande influência 

nas agências multilaterais (Unesco, OCDE, OMC, entre outras) e grande parcela de suas 

universidades predominam nos posicionamentos mais elevados dos rankings globais 

acadêmicos.  

                                                           
60 Detalhes na seção 2.6.1. 
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Sobre as vantagens de se instituir os rankings no meio acadêmico, mais uma vez, 

todos os entrevistados foram unânimes ao afirmar que eles conferem visibilidade e 

notoriedade que auxiliam na atração de investimentos (públicos e privados) e melhores 

cérebros em termos de estudantes, professores e pesquisadores. A entrevistada 2 

assegura que “(...) trabalhando oportunidades internacionais pros nossos alunos, pros 

nossos professores, pros nossos pesquisadores, então a gente busca universidades de 

ponta prá serem nossos parceiros. Então, aonde a gente vai buscar? Nos rankings!” Isso 

equivale a afirmar que os rankings promovem visibilidade, quanto mais bem 

classificada, mais uma universidade ganha notabilidade, e desperta o interesse dos pares 

e dos investidores. Percebe-se que os entrevistados não economizam palavras quando a 

oportunidade se faz propícia para trazer à tona premissas da teoria institucionalista, 

expondo que as universidades (como organizações) buscam atingir os seus interesses, 

na atualidade, sob pressão de um mercado competitivo, por meio da legimitidade 

internacional (NORTH, 1990; KOSTOVA e ZAHEER, 1999; MACHADO DA SILVA e FONSECA, 

2002; SCOTT, 2003;  PENG, 2009; e MACHADO DA SILVA e ROSSONI, 2010).               

Aprofundando-se na discussão, foi perguntado aos entrevistados se a influência 

exercida pelos rankings acadêmicos globais afeta, igualmente, todos os países do 

mundo. Nesse caso, eles foram unâmines ao afirmar que tal efeito não se dá de modo 

semelhante, afinal as instituições ocupam espaços diferentes no sistema nacional, 

regional ou internacional. Sobre isso, a entrevistada 2 crê “(...) que legal seria que 

tivesse um ranqueamento por país (em outras palavras por região, continente), porque aí 

você tá comparando coisas iguais né? Estruturas parecidas”. Nicho de mercado já 

visualizado e que vem sendo explorado pela QS com a divulgação do ranking da 

América Latina desde 2011. Uma das razões viáveis para essa percepção da QS refere-se 

à crise financeira de 2008, que fez com que os países centrais voltassem maior atenção a 

região latina-americana para captação de estudantes internacionais.  

O entrevistado 3 reitera que “(...) os rankings realmente têm um impacto 

diferente em diferentes países (...) a grande questão, eu diria, que é cultural”. Já o 

entrevistado 4 também nega que haja um mesmo efeito, porém, chama a atenção para as 

diferenças em termos estratégicos. Segundo ele,  

“algumas universidades competem pela localização que possuem, talvez 
estejam em cidade onde (sic) muitas pessoas internacionais tenham ouvido 
sobre aquela cidade e elas querem conhecer como: Toronto ou Nova Iorque 
ou Los Angeles ou algo do tipo. Outras universidades têm que competir com 
o preço, então elas oferecem diploma de negócio mais barato do que outras 
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instituições. Talvez, nesse caso, o foco não esteja nas localidades famosas 
(sic) o que inclui a minha universidade. Tornou-se especialmente importante 
para nós estarmos bem classificados no ranking e termos uma boa 
reputação.”  

Nessa mesma linha de raciocínio, o entrevistado 5 também não crê, pela 

experiência na área acadêmica, que os rankings influenciam todos os países da mesma 

maneira e exemplifica afirmando que “(...) em algumas regiões do mundo, as portas se 

abrem para você que normalmente não se abririam. Eu estou pensando particularmente 

no leste da Ásia, na China, na Corea, no Japão e em Cingapura. O que é diferente no 

caso da Europa que não se apega aos rankings”.   

Os últimos relatos, os entrevistados 4 e 5 reforçam, de modo não explícito, mas 

de possível observação, as vantagens do recurso da metodologia comparativa em um 

ambiente globalizado que pode se caracterizar em termos bi- e multi-laterais ou globais 

(HUDZIK, 2013). De modo mais evidente nos relatos destaca-se o papel estratégico no uso 

dos instrumentos de avaliação comparativa em termo de gestão acadêmica, o que levou 

a entrevistadora (pesquisadora) indagar sobre a influência dos rankings acadêmicos 

globais sobre os processos de gestão acadêmica. O entrevistado 4 deixou transparecer 

uma postura negativa em relação a essa questão. Para ele,  

“(...) um problema dos rankings sobre a gestão acadêmica é que ele não 
presta atenção à qualidade de ensino e à interação com os estudantes e os 
professores. Eles dão muita atenção ao número das publicações acadêmicas 
que favorecem os grandes institutos de pesquisa. Entretanto, algumas vezes 
os estudantes vivenciam melhores experiências em universidades onde eles 
possam interagir com seus professores.”  

Observa-se que, ao longo das entrevistas, as respostas dos entrevistados recaem 

na crítica ao caráter predominantemente quantitativa uma vez que para eles isso incide 

sobre a hipervalorização da pesquisa e a subvalorização do ensino. Similarmente, na 

análise de conteúdo na pesquisa documental, a CAPES deixa bem claro em seus 

relatórios referentes à avaliação dos programas stricto sensu em Administração conceito 

7 que a sua preocupação centra-se na qualidade docente no sentido de intensificar a 

produtividade científica em periódicos A1 e A2.  De modo a especificar tal depreensão, 

torna-se adequado recorrermos à seguinte citação:  “com a gestão acadêmica orientada 

para esse objetivo (seja nos rankings acadêmicos globais, seja na avaliação dos 

programas stricto sensu da CAPES), a responsabilidade social da universidade é reduzida 

à capacidade de produzir conhecimento (quantificável) comercializável, porque é 

economicamente útil” (LIMA e CONTEL, 2011, p. 357). 
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O entrevistado 5, por sua vez, asseverou que há efeitos favoráveis, mas apenas 

em nível sênior, já que  

“(...) os professores, devo lhe dizer, não prestam muita atenção nos rankings. 
Porém nós (os professores gestores) somos lembrados quase todos os dias 
pelo nosso presidente, pelo nosso reitor, pelo nosso vice-presidente de 
pesquisa e pelo nosso vice-reitor de pós-graduação sobre qual é a nossa 
posição nos rankings;”    

A entrevistada 2 também reforça o proferido pelo entrevistado anterior ao 

asseverar que ao obterem os resultados dos rankings “(...) a gente coloca é (sic) as 

nossas ideias, mas eles (presidente, reitor, pró-reitor) é que têm que tomar as decisões aí 

né (sic) e aí, aí é que eles vão trabalhar estrategicamente falando?”. 

Outro ponto a ressaltar quando se buscou saber qual seria a forma de contato 

inicial entre os rankings e a universidade ou vice-versa, a entrevistada 2 reiteira que a 

importância atribuída a esses indicadores vem de posições de nível alto na escala 

administrativa das universidades, pois “(...) eles (o pessoal dos rankings) procuram o 

reitor. Sempre. Então as comunicações iniciais, elas vêm pró-reitor, e eles pedem que o 

reitor designe uma pessoa que fica como contato na universidade prá esse 

relacionamento com elas”. Surpreendemente, ao remeter-se à Comissão Avaliatória 

(comunidade acadêmica) do SNPG, destaca-se o fato de que essa é composta por 

professores considerados de alto nível dentro do sistema educacional do Brasil, o que 

leva à percepção de que a avaliação importa mais aos professores gestores do que aos 

demais docentes. Portanto, tanto os critérios dos indicadores da CAPES como os dos 

rankings acadêmicos globais sofrem, por assim dizer, uma influência de uma classe 

acadêmica gestora “influente”. Esse fato aponta que a avaliação comparativa, 

“diferentemente da avaliação crítica, preenche uma função que não é (...) educacional, 

mas meramente – em sentido amplo – econômica. A finalidade (da metodologia 

comparativa) é facilitar a alocação justa de parcos recursos e serviços públicos” (WOLFF, 

1993, p.97). 

Pode ser observado por meio da análise das narrativas dos entrevistados que há 

uma relação forte dos rankings na gestão acadêmica se levar-se em conta a 

internacionalização da universidade, mas não em termos de qualidade de ensino. 

Mesmo o entrevistado 1, o único a “discordar” de tal afirmação, após uma análise mais 

atenta de sua resposta, percebe-se que a sua negação coincidiu com o exposto pelos 

demais entrevistados. Em outras palavras, ele alega que “(...) tem que ter um certo 
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equilíbrio entre professores que se dedicam à pesquisa, à docência ou a ambos.” 

Ressalta-se que, de fato, os rankings não levam em conta a importância da atividade de 

ensino. 

Centrando a entrevista um pouco mais na internacionalização do ensino superior, 

é questionado se eles estabelecem alguma correlação entre esse processo e os rankings. 

Por meio da análise das respostas concedidas, nota-se que a internacionalização é um 

fator crucial e em ascensão na pauta das estratégias acadêmicas na contemporaneidade. 

Para tanto, um meio de iniciar tal processo consiste em ocupar uma posição em um dos 

rankings acadêmicos globais ou, pelo menos, ajustar alguns pontos da estrutura 

institucional da universidade por meio dos indicadores dos referidos rankings com o 

objetivo de favorecer a internacionalização. Essa última afirmação pode ser 

exemplificada pela narrativa da entrevistada 2:  

“(...) eles (o pessoal dos rankings) pedem umas coisas que prá (sic) o nível de 
detalhamento de dado, de... de internacionalização que a gente não tem, que a 
gente tá trabalhando pra ter... então... pra gente é bom ter... então, o ranking, 
na verdade ... esses.... esses requesitos do rankings fazem a gente pensar em 
quanto a gente tem que trabalhar ainda pra poder uniformizar os nossos 
dados, entendeu? Porque a gente tem um nível de internacionalização 
excelente, mas ele não tá tão bem representado. (...) A internacionalização, 
agora, faz parte desse plano, em todos os níveis: graduação, pós-graduação, 
pesquisa.”  

Interessantemente, o exposto não difere do que a CAPES desde a década 1990 vem 

efetuando no SNPG ao reformular, aprimorar, ajustar, atualizar os critérios de seus 

indicadores que acabam por apresentar forte relação com os critérios dos indicadores 

dos rankings acadêmicos globais para melhor fomentar o processo de 

internacionalização dos programas stricto sensu em Administração de conceito 7. Essa 

forte relação entre os critérios de indicadores de maior peso de um sistema nacional 

(CAPES) e de um global (ARWU, THE e QS) é mais uma evidência plausível de que se trata 

de uma ferramenta de gestão acadêmica engendrada por uma elite global. Essa age de 

forma a fortalecer seus poderes por meio da produção de conhecimento atrelado à 

premissa de “que o mundo é universalizado, e, a um dado nível, unificado (mesmo que 

essa unidade constitua a base de conflitos posteriores)” (DALE, 2004, p.448).    

O outro entrevistado, também latino-americano (E1), atesta, do mesmo modo que 

a entrevistada 2, uma forte correlação entre os rankings acadêmicos globais e o processo 

de internacionalização ao afirmar que “(...) é importante posicionar-se em um bom nível 

no ranking. Hoje em dia se tu não tens os melhores estudantes, melhores docentes, 
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melhores acadêmicos... não pode pretender estar bem lá em cima (em um alto 

posicionamento nos rankings).” Por outro lado, pelas respostas dos entrevistados de 

países centrais – Canadá e Estados Unidos – é evidenciado uma correlação pequena 

entre os rankings, no sentido de interferirem no processo de internacionalização. Parte 

disso deve-se aos acordos de colaboração de pesquisa firmados, ao privilégio 

internacional que seus países possuem, às influências que exercem na esfera 

internacional e aos incentivos que seus governos destinam a internacionalização do 

ensino superior. Assim sendo, na visão do entrevistado 3 talvez haja uma correlação dos 

rankings e o processo de internacionalização se for considerado que  

“(...) os rankings são uma ferramenta de marketing. Eles não nos direcionam 
em termos de onde recrutar, que tipo de alunos buscamos, que programas 
mudar. De alguma forma nos referenciam rapidamente quem são as nossas 
instituições pares (...). Novamente os rankings são simplesmente outra 
ferramenta que existe, é uma ferramenta pública, as pessoas podem 
referenciar rapidamente, então pode ser prático, mas não modifica a forma 
que nós, como universidade, operamos.”  

Nessa linha de raciocínio, o entrevistado 5, dos Estados Unidos, também afirma 

que a correlação não é perfeita, mas  

“(...) tende a vender mais quanto mais se for internacionalizado, mais 
engajado aparentar internacionalmente. (...) O que eu estou aqui dizendo é 
que o mercado, em outras palavras, para os estudantes e professores, é um 
mercado global. Eles estão escolhendo as melhores e brilhantes 
(universidades), tornaram-se simplesmente mais internacionais. Eles irão 
tipicamente crescer nos rankings (no sentido aqui de usuários).”  

Ainda sobre uma certa desconfiança dos resultados divulgados pelos rankings no 

real sentido do nível de internacionalização das universidades, o entrevistado 5 afirma, 

com um certo tom de ironia, que  

“(...) um sinal de internacionalização, penso eu, das grandes universidades 
aquelas que são altamente ranqueadas são universidades cujo corpo docente é 
proveniente do mundo todo, que recruta estudantes do mundo todo e cuja 
pesquisa seja o resultado de colaboração efetivamente global entre seus 
acadêmicos.”  

Por meio dessa narrativa, pode-se estabelecer uma relação entre o exposto com 

os resultados da análise em relação à produtividade dos acadêmicos da EA/UFRGS e 

FEA/USP em periódicos de estraficação A1 e A2, os quais revelaram mais esforço interno 

entre os acadêmicos da própria instituição do que, de fato, da colaboração entre seus 

pares internacionais oriundos das parcerias firmadas.  

Por fim, o entrevistado 4 crê que há uma correlação, mas ressalta  

“(...) uma nuance, já que algumas faculdades em algumas universidades têm 
muito mais estudantes internacionais do que outras. (...) A importância dos 
rankings internacionais no campus particularmente (sic) varia de acordo com 
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a faculdade, porque são os diretores de algumas faculdades que têm que 
prestar mais atenção aos rankings do que os outros; mas ao mesmo tempo em 
minha universidade nós estamos fazendo com que as faculdades que não 
atraem muitos alunos internacionais anteriormente passem a atrair, 
indagando-os porque vocês (os diretores das faculdades) não consideram 
estudantes internacionais? Como exemplo a faculdade de enfermagem que 
tem mais alunos locais do que internacionais.” 

Curiosamente, de acordo com a exposição afirmativa do entrevistado 4, também 

anglo-saxão, porém de uma universidade de médio porte, comparada às respostas de 

cunho mais negativo dos outros 2 anglo-saxões de universidades de grande porte, pode-

se observar que quanto maior for o porte da universidade, quanto mais a universidade 

estiver sediada em um país central, quanto mais estabelecidas estiverem as suas redes 

acadêmicas, e quanto mais consolidado estiver o seu processo internacionalização, 

menor é a correlação estabelecida entre os rankings globais e o processo de inserção 

internacional. Em contraste, tal correlação tenderá a ser alta se a universidade for de 

médio porte e estiver sediada em um país semi-periférico, como atestado pelas respostas 

do entrevistado 4 e dos entrevistados da América Latina, números 1 e 2.  

Para encerrar as entrevistas, foi indagado aos entrevistados (de nível de diretoria 

ou acima) como eles definiriam uma universidade classe mundial. Interessantemente, 

todos, de uma forma ou outra, responderam que a universidade deve ter tanto o ensino 

quanto a pesquisa internacionalizados, nos termos de alguns,  

(E5) “(...) estar imersa em experiências internacionais, perspectivas 
internacionais, dentro do ensino, da descoberta que é pesquisa ... para mim é 
uma universidade global internacional.” 

 (E4) “(...) para mim, ser uma universidade classe mundial real inclui ...uh.. 
um bom histórico de publicações acadêmicas e prêmios para os professores 
por mérito de suas publicações e pesquisa. Uh... mas também deve aprimorar 
uh.. a experiência estudantil (sic). de fato eles (os estudantes) terem palestras 
e direcionamento de professores classe mundial em suas universidades... o 
que é difícil ser capturado nos rankings, mas muito importante.”  

(E3) “(...) eu definiria uma universidade classe mundial número 1 baseado na 
excelência da educação”. “(...) É necessário ser uma instituição onde o aluno 
tem a oportunidade de participar, onde o aluno é desafiado pela educação, 
onde o aluno crescerá por causa da educação. Eu diria tem que estar em um 
ambiente que é aberto para estudantes de outras culturas e de todas as 
origens. Uma universidade classe mundial tem vontade de ensinar diferentes 
perspectivas, mesmo que essas conflitem (sic) comparando os diferentes 
sistemas educacionais de todo o mundo.”  

(E1) “(...) uma universidade classe mundial é ... bom (sic) ser estruturada 
sobre a base de muitos, muitos bons acadêmicos com muita exigência, bons 
programas, com muitíssimo vínculo mundial (...) que exija que seus 
acadêmicos estejam efetivamente vinculados com a realidade e que estejam 
de alguma maneira ensinando. Uma universidade classe mundial tem que se 
preocupar com o estudante, pelo aluno em todos os sentidos... tem que formar 
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seres humanos reais. Uma instituição que se preocupa com os temas da ética 
(...) de cada sociedade, os temas de sustentabilidade, ecológicos, etc. Tem (a 
universidade, de forma figurativa) que respirar todas essas coisas e se não 
respira não é de classe mundial.” 

Pode-se dizer que a análise de conteúdo das entrevistas contribuiu para validar o 

evidenciado pela pesquisa documental – a forte relação entre os critérios dos 

indicadores da avaliação dos programas stricto sensu em Administração da CAPES e dos 

rankings acadêmicos globais. Assim sendo, é possível afirmar que a internacionalização 

do ensino superior, em estágio embrionário, vem sendo produzida por forças 

hegemônicas, principalmente, estadunidenses. Destaca-se que os mecanismos da 

avaliação dos programas stricto sensu em Administração da CAPES e os rankings 

acadêmicos globais, ao buscarem adequação às novas restrições do mercado, incidem  

em padrões internacionais que denunciam o fato de o processo de internacionalização 

não ser consensual, mas engendrado por uma elite global voltada a atender aos seus 

próprios interesses.  

O quadro abaixo apresenta os extratos das narrativas dos entrevistados 

transcritas nesta seção por meio da análise baseada em categorias e subcategorias 

estabelecidas. 

Catego-

rias 

Subca-

tegorias 

A possível relação entre os critérios dos indicadores dos rankings acadêmicos 
globais e os da avaliação da CAPES – conceito 7 nas falas dos entrevistados  

1 

Chile 

2 

Brasil 

3 

Canadá 

4 

Canadá 

5 

EUA 

Produtivi-

dade 

Científica 

Publica-

ção de 

artigo em 

periódicos 

classifica-

dos nos 

estratos 

A1 ou A2. 

 (...) é claro que 
a gente percebe 
que tem coisas 
ali (nos 
rankings) que 
favorecem as 
universidades 
de língua 
inglesa, 
universidades 
tradicionais 
americanas, 
inglesas, cê 
pode ver que 
são eles que tão 
sempre no topo. 

(...) as 
publicações 
devem ser em 
inglês, que os 
artigos 
acadêmicos 
têm de ser 
traduzidos 
para o inglês, 
para 
alcançarem 
maior gama 
de 
distribuição 
para 
realmente 
obterem 
volume que, 
por sua vez, 
possa 
contribuir 

Eles (os 
rankings) 
dão muita 
atenção ao 
número das 
publicações 
acadêmicas 
que 
favorecem 
os grandes 
institutos de 
pesquisa. 
 
(...) uma 
universidade 
classe 
mundial real 
inclui ...uh.. 
um bom 
histórico de 
publicações 

(...) rankings 

sempre 

conferem 

uma maior 

ênfase na 

capacidade 

científica – 

pesquisa e 

publicações. 

Ou seja, ao 

ensino não é 

dado muito 

peso nos 

referidos 

rankings. 
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para que a 
universidade 
conste nos 
rankings. 

acadêmicas  

 

 

 

 

 

 

Qualida-

de do 

Corpo 

Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulação 

Interna-

cional 

 

 

Projeto 

com IES 

no 

exterior 

(...) tem que ter 
um certo 
equilíbrio entre 
professores que 
se dedicam à 
pesquisa, à 
docência ou a 
ambos. 
 
(...) uma 
universidade 
classe mundial é 
... bom (sic) ser 
estruturada 
sobre a base de 
muitos, muitos 
bons 
acadêmicos, 
com muita 
exigência, bons 
programas, com 
muitíssimo 
vínculo mundial 
(...) que exija 
que seus 
acadêmicos 
estejam 
efetivamente 
vinculados com 
a realidade e 
que estejam de 
alguma maneira 
ensinando. 

(..)trabalhando 
oportunidades 
internacionais 
pros nossos 
alunos, pros 
nossos 
professores, 
pros nossos 
pesquisadores, 
então a gente 
busca 
universidades 
de ponta prá 
serem nossos 
parceiros. 
Então, a aonde 
a gente vai 
buscar? Nos 
rankings! 

(...) é 
necessário ser 
uma 
instituição 
onde o aluno 
tem a 
oportunidade 
de participar, 
onde o aluno 
é desafiado 
pela 
educação, (,,,)  
Eu diria tem 
que estar em 
um ambiente 
que é aberto 
para alunos 
de outras 
culturas e de 
todas as 
origens. Uma 
universidade 
classe 
mundial tem 
vontade de 
ensinar 
diferentes 
perspectiva, 
mesmo que 
essas 
conflitem ... 
comparando 
os diferentes 
sistemas 
educacionais 
de todo o 
mundo. 

(...) Um 
problema 
com o 
sistema dos 
rankings na 
influência 
da gestão 
acadêmica é 
que esse não 
presta 
atenção à 
qualidade de 
ensino e à 
interação 
com os 
estudantes e 
com os 
professores. 
 
(...)  prêmios 
para os 
professores 
por mérito 
de suas 
publicações 
e pesquisa. 

(...) grandes 
universidade, 
aquelas que 
são 
altamente 
ranqueadas 
(sic) são 
universidades 
cujo corpo 
docente é 
proveniente 
do mundo 
todo, que 
recruta 
estudantes do 
mundo todo e 
cuja pesquisa 
seja o 
resultado de 
colaboração 
efetivamente 
global entre 
seus 
acadêmicos. 

Quadro 26 – Sumário das Categorias e Subcategorias – A possível relação entre os critérios dos 
indicadores dos rankings acadêmicos globais e os da avaliação da CAPES – conceito 7 nas falas dos 
entrevistados  
Fonte: Elaborado pela autora em dezembro 2013. 
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“(...) Cada fruição é, assim, uma interpretação e uma ‘execução’, pois em 

cada fruição a obra revive dentro de uma perspectiva original.”  

Umberto Eco, Obra Aberta. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o próposito de examinar que tipo de relação é possível estabelecer entre os 

critérios dos indicadores da avaliação dos programas stricto sensu da CAPES conceito 7 

em Administração e os dos rankings acadêmicos globais (ARWU, THE e QS) sobre a 

formulação de políticas públicas voltadas para a educação superior que intensifica a 

internacionalização dos programas stricto sensu em Administração, foram instituídas as 

categorias de análise de conteúdo decorrentes de pesquisas documental e de campo. 

Como principal resultado dessas análises, observa-se a forte relação entre os 

critérios de indicadores referentes à qualidade do corpo docente e à produtividade 

científica dos respectivos instrumentos avaliatórios.  

Já para a compreensão do significado dessa forte relação constatada, os achados 

com base na categorização apresentada foram sustentados pela teoria estudada, o 

Institucionalismo, e pela literatura disponível que versa sobre universidades, avaliação, 

rankings acadêmicos globais, reforma do Estado e a internacionalização do ensino 

superior.  

Por meio de tais procedimentos da formulação de categorias torna-se possível 

afirmar, primeiramente, que o ambiente – mercado competitivo sob o efeito da 

Globalização – exerce papel crucial nas mudanças engendradas no meio acadêmico. O 

que não caracteriza uma causalidade. Em outras palavras, a partir da década de 1990, em 

um ambiente marcado pela abertura de mercado, por um governo de caráter gerencial e 

pela competição em crescente escala internacional, é que se iniciam mudanças no 

sistema nacional de pós-graduação (stricto sensu), datado da década de 1970, centradas 

no fomento da qualidade do corpo docente e da produtividade científica em revistas 

internacionais, estratos A1 e A2.  

Mediante a influência do ambiente (NORTH, 1990;  SCOTT, 1995, 2008; MACHADO 

DA SILVAeROSSONI, 2010) nas mudanças precedentes, o que as observações decorrentes 

das categorias de análise dos documentos e entrevistas confirmam é o emprego de 

métodos avaliatórios comparativos (HUDZIK, 2013) como principal ferramenta de gestão 
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na adoção de estratégias voltadas à concessão de título internacional no setor de 

educação superior no final do século XX e, em crescente ascensão, no século XXI com o 

surgimento dos rankings acadêmicos globais. Vê-se que o título internacional confere 

legitimidade (KOSTOVAeZAHEER, 1999; HAZELKORN, 2011; LIMA e CONTEL, 2011; de WITT, 

2013;) face aos clientes, competidores e pares além-fronteira, bem como Estado, 

agências multilaterais, entre outros.  

Sob o ponto de vista dos teóricos institucionalistas (NORTH, 1990; SCOTT, 1995, 

2008),  os seres humanos se agrupam, ou melhor, formam organizações para atender os 

seus próprios interesses. Além disso, os estudiosos asseveram que organizações macros 

e mais estruturadas são seguidas por outras organizações menores ou menos 

consolidadas. Afirmações reiteradas nessa investigação e que trouxeram à tona o fato de 

o processo de internacionalização ser liderado pelos países centrais, principalmente, 

pelos EUA, configurando a existência de uma elite global a definir os padrões 

internacionais e, portanto, a se favorecer dessa posição para atender aos interesses 

envolvidos (HARFI e MATHIEU, 2006; BILLAUT, 2008; GOERDEN, 2008; AUDIZ e MOROSINI, 

2009; THÉRY, 2009; HAZELKORN, 2011; LIMA e CONTEL, 2011; SALMI, 2011, ALTBACH, 2012; 

de WITT, 2013; HUDZIK, 2013).  

A essência da forte relação constatada entre os critérios dos indicadores – 

qualidade do corpo docente e produtividade científica – da avaliação dos programas 

stricto sensu da CAPES e dos rankings acadêmicos globais corroboram a utilização de 

práticas isomórficas cognitivas/miméticas (DiMAGGIOePOWELL, 1983; PENG 2009). O que 

comprovou que, nacionais ou globais, os mecanismos avaliatórios comparativos 

seguem¸ como estratégias deliberativas, padrões, no caso, anglo-saxônicos pautados no 

reducionismo da qualidade acadêmica em âmbito de pesquisa e publicação ao que é 

quantificável. Entretanto, cabe lembrar, como evidenciado na pesquisa documental, que 

a CAPES, ao seguir os padrões internacionais, efetuou alguns ajustes de natureza local 

quando concedeu nível internacional, estratificação A2, a revistas nacionais da área de 

Administração. Isso denota que organizações não macro, como a CAPES na esfera 

internacional, não seguem simplesmente padrões de exigência do ambiente externo, mas 

buscam, entre outros fatores, uma adequação às necessidades locais.  

De toda forma, neste estudo, confirma-se que, no século XXI, o processo de 

internacionalização vigente no meio acadêmico assemelha-se ao do meio corporativo 

que se centra em questões econômicas. Observa-se o foco na economia que inibe 
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práticas de cooperação genuína, capaz de promover efetiva troca intercultural e, 

principalmente, global e destina pouca ou nenhuma atenção à qualidade do ensino. 

Apontando, assim, que o processo de internacionalização do ensino superior encontra-

se, portanto, em um estágio embrionário para países periféricos e semi-preféricos e em 

um nível avançado nas nações hegemônicas. 

Outra contribuição deste estudo, que merece destaque, foi a constatação do papel 

ativo da comunidade acadêmica na orientação e no auxílio do Estado na regulamentação 

e na administração do Sistema Nacional de Pós-Graduação (stricto sensu) – SNPG. Tal 

fato, indiretamente, contrapõe-se ao afirmado pelo institucionalista (SCOTT, 1995) que o 

Estado é a única organização que exerce autoridade sobre as demais, na medida em que 

o “poder” exercido pelo Estado sob a universidade é produzido pelos próprios 

acadêmicos influenciados pelo mercado. 

Diante dos resultados de análise decorrente da categorização das pesquisas 

documental e empírica, as proposições teóricas que podem ser apresentadas são: 

P1 Métodos avaliatórios comparativos (avaliação da CAPES, rankings 

acadêmicos globais) como ferramentas de gestão acadêmica na adoção de 

estratégias para intensificar a internacionalização aumentam a 

legitimidade dos programas stricto sensu e das universidades. 

P2  Quanto maior for o aumento da legitimidade dos programas stricto sensu 

e das universidades em esfera internacional, menor será a atenção 

destinada à qualidade de ensino.  

P3  Quanto mais a internacionalização de programas stricto sensu assume um 

caráter economicista, menor a integração intercultural global e maior a 

concentração e a disseminação de padrões anglo-saxônicos, 

principalmente estadunidenses. 

Por fim, devido à crescente notabilidade dos rankings acadêmicos globais e à 

constante indução da CAPES em elevar o nível de inserção internacional dos programas 

stricto sensu brasileiros, para futuras investigações é cabível compreender a influência 

da mobilidade acadêmica na inserção internacional dos programas, de que modo as 

ações de indução da internacionalização dos programas favorecem a fuga de cérebros 
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em áreas estratégicas, e em que medida a formação internacional de quadros influi sobre 

o fortalecimento dos programas e do setor produtivo no Brasil. 

No âmbito da metodologia, devido ao caráter exploratório qualitativo deste 

estudo, o qual contribuiu para a elaboração de proposições teóricas, recomenda-se que 

essas proposições sejam transformadas em hipóteses e testadas por métodos 

quantitativos. Ainda propõe-se que se expanda o escopo das entrevistas, visando pró-

reitores de ensino, pesquisa e graduação e coordenadores de programas.  
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 “Citar um livro donde se extraiu uma frase é pagar dívida. Citar um autor 

do qual se utilizou uma ideia ou uma informação é pagar dívida. (...) 

Ideias originais ora expostas jamais teriam vindo à luz sem o estímulo 

recebido da leitura de determinada(s) obra(s) (...).”  

Umberto Eco, Como Se Faz Uma Tese. 

Referências 
ABRUCIO, Fernando Luiz. A Dinâmica Federativa da Educação Brasileira: 
Diagnóstico e Propostas de Aperfeiçoamento. IN: PORTELA de OLIVEIRA, 
Romualdo; SANTANA, Wagner (orgs.). Educação e Federalismo no Brasil: combater 
as desigualdades, garantir a diversidade. 1. ed. Distrito Federal: Unesco, 2010. 300p.1 v. 
 
_____. Trajetória recente da gestão pública brasileira: um balanço crítico e a renovação 
da agenda de reforma. RAP. Rio de Janeiro, Edição Especial Comemorativa 67-86, 
2007. 

_____. Os avanços e os dilemas do modelo pós-burocrático: a reforma da administração 
pública à luz da experiência internacional recente. IN: PEREIRA, Luiz Carlos Bresser 
(orgs). Reforma do Estado e administração pública gerencial. Rio de Janeiro: 
Editora FGV, 2006. 365 p. 
 
AFONSO, Carla Winter, Master in Business Administration (MBA) versus 
mestrado profissionalizante em administração (MPA). 2005. 163 F. Tese (Mestrado 
em Administração Pública e de Empresas) – Fundação Getulio Vargas-FGV, São Paulo, 
2005. 
 
ALTBACH, Philip G. “The costs and Benefits of World-Class Universities. Academe. 
2004. Disponível 
em<http://www.aaup.org/AAUP/pubsres/academe/2004/JF/Feat/altb.htm>. Acesso em 
julho 2012. 

 ______; SALMI Jamil. The Road to Academic Excellence: The Making of World-
Class Research Universites. Washigton D.C.: The World Bank, 2011. Disponível em: 
<http://www-
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2011/09/28/000333
038_20110928021346/Rendered/PDF/646680PUB0acad00Box361543B00PUBLIC0.pd
f> Acesso em julho de 2012. 

AUDIZ, Jorge Luis Nicolas; COSTA MOROSINI, Marília (orgs). Inovação, 
universidade e relação com a sociedade. Dados eletrônicos. Porto Alegre: 
EDIPUCRS, 2009. Disponível em:  
http://www.pucrs.br/edipucrs/inovacao.pdf#page=79. Acesso em julho de 2012. 

BALBACHEVSKY, Elizabeth. Políticas de ciência, tecnologia e inovação na América 
Latina: as respostas da comunidade científica. Caderno CRH, Salvador, v. 24, n.63, 
set/dez. 2011, p. 503-518. Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-
49792011000300004&script=sci_arttext.  Acesso em fevereiro de 2013. 



149 

 

_____; SCHWARTZMAN, Simon. The graduate foundations of research in Brazil. 
Higher Education Forum. Research Institute for Higher Education Hiroshima 
University. v.7(1) 85-101, march 2010. Disponível em 
http://www.fflch.usp.br/dcp/assets/docs/ElizabethB/The_graduate_Foundations_of_rese
arch_in_Brazil_revised.pdf  Acesso em fevereiro de 2013. 

BARBOSA DA SILVA, Anielson; ROMAN NETO, João. Introdução. IN: GODOI, 
Christiane Kleinubing; BANDEIRA-DE-MELLO, Rodrigo; BARBOSA DA SILVA, 
Anielson. Pesquisa Qualitativa em Estudos Organizacionais. São Paulo: Saraiva, 
2006a, p. 53-80. 

BARDIN, Lawrence. Análise de Conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011. 

BILLAUT, Jean-Charles; BOUYSSOU, Denis; VINCKE, Philippe. Faut-il croire le 
classement de Shangai? Revue de la régulation (En ligne), n.8, 2º semestre 2010. 
Disponível em: http.//regulation.revues.org/index9016.html DOI: en cours d’attribution. 
Acesso em abril de 2012. 

BITTAR, Mariluce; FERREIRA DE OLIVEIRA, João;MOROSINI, Marília Costa 
(orgs). Internacionalização da Educação Superior no Brasil pós-LDB: o impacto das 
sociedades tecnologicamente avançadas. Brasília:Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, 2008. 308p.  (Coleção Inep 70 anos, v.2). 

BOURDIEU, Pierre. Homo Academicus. Florianópolis: Ed. Da UFSC, 2011. 

BURGELMAN, Robert A.; Bridging history and reductionism: A key role for 
longitudinal qualitative research. Journal of International Business Studies. 2011. 42, 
591-601. 

BURRELL, Gibson; MORGAN, Gareth. Sociological Paradigmas and 
Organizational Analysis. London: Heinemann, 1979. 

BUSH, Vannevar. As we may think. The Atlantic Monthly, 1945. 

CATTELL, James McKeen. A Biographical Index of the Men of Science of the United 
States. Science, NS 16 (1902): 746-747. 

_____, James McKeen. American men of science. Bowker, 1921. 

CHAUÍ, Marilena. Escritos sobre a universidade. São Paulo: Editora UNESP, 2001. 

CLARK, Burton R. The higher education system: academic organization in cross-
national perspective. California: University of California Press, 1983.  

Cadernos de indicadores - Corpo Docente  (CD) EA/UFRGS 
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=/2009/42001
013/027/2009_027_42001013025P1_Doc_Out.pdf&aplicacao=projetoRelacaoCurso  

FEA/USP 

http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=/2009/33002
010/027/2009_027_33002010085P5_Doc_Out.pdf&aplicacao=projetoRelacaoCurso 



150 

 

Cadernos de indicadores - Docente Atuação (DA) EA/UFRGS 
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=2010/420010
13/027/2010_027_42001013083P1_Doc_Prd.pdf&aplicacao=cadernoavaliacao 
FEA/USP 
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=2010/330020
10/027/2010_027_33002010085P5_Doc_Atu.pdf&aplicacao=cadernoavaliacao 

Cadernos de indicadores - Docente Produção (DP) EA/ UFRGS 
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=2010/420010
13/027/2010_027_42001013083P1_Doc_Prd.pdf&aplicacao=cadernoavaliacao 

FEA/USP 
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=2010/330020
10/027/2010_027_33002010085P5_Doc_Prd.pdf&aplicacao=cadernoavaliacao 

Cadernos de indicadores - Proposta do Programa (PO)  EA/ UFRGS 
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=2009/420010
13/027/2009_027_42001013083P1_Proposta.pdf&aplicacao=cadernoavaliacao 

FEA/USP 
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=2009/330020
10/027/2009_02733002010085P5_Proposta.pdf&aplicacao=cadernoavaliacao 

 

COSTA, Valeriano Mendes Ferreira. Federalismo e Relações Intergovernamentais: 
Implicações para a reforma da educação no Brasil. Educação e Sociedade, Campinas, 
v. 31, n. 112, p. 729-748, jul.-set. 2010. Disponível em: http://www.cedes.unicamp.br 
Acesso em fevereiro de 2013. 

CRESWELL, John. W. Projeto de Pesquisa: métodos qualitativos, quantitativo e 
misto. 2ª. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

Critérios gerais de avaliação de programas de pós-graduação stricto sensu 
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/caracterizacao_sistema_av
aliacao_pos.pdf    http://www.capes.gov.br/avaliacao/avaliacao-da-pos-graduacao   

DALE, Roger. Globalização e educação: demonstrando a existência de uma “cultura 
educacional mundial comum” ou localizando uma “agenda globalmente estruturada 
para a educação? Educação e Sociedade, Campinas, v. 25, n. 87, p. 423-460, maio/ago. 
2004. Disponível em: http://www.cedes.unicamp.br.  Acesso em março de 2013. 

DENZIN, Norman. K.; LINCOLN, Yvonna. S. (Eds.) Handbook of Qualitative 
Research. Thousand Oaks: Sage, 1994. 

______.O Planejamento da Pesquisa Qualitativa: teorias e abordagens. 2ª. ed. Porto 
Alegre: Artmed Bookman, 2006. 

DE WITT, Hans. Internationalisation of higher education, an introduction on the why, 
how and what. IN: An introduction to higher education internationalization. Centre 



151 

 

for Higher Education Internationalisation (CHEI), Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Milan, Italy, 2013. 

DIAS SOBRINHO, José. Editoral. Avaliação. Campinas; Sorocaba, SP, v.16, n.2, 
p.237-240, jul.2011. 

______. Avaliação e transformações da educação superior brasileira (1995-2009): do 
provão ao sinaes.  Avaliação. Campinas; Sorocaba, SP, v.15, n.1, p.195-224, mar.2010. 

______.Avaliação Educativa: produção de sentidos com valor de formação. Avaliação. 
Campinas; Sorocaba, SP, v.13, n.1, p.193-207, mar. 2008. 

DILL, David D.; SOO, Maarja. Academic quality, league tables, and public policy: A 
cross-national analysis of university ranking systems. Higher Education, 2005, 49: 
495-533. DOI 10.1007/s10734-004-1746-8. 

DIMAGGIO, Paul J.; POWELL, Walter W. The iron cage revisited: institutional 
isomorphism and collective rationality in organizational fields. American Sociological 
Review, 1983, Vol. 48 (April: 147-160). 

Documento de área (Administração e Turismo) de 2000 
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/2000_027_Doc_Area.pdf 
Obs.: não há relatório da área de Adm. e turismo disponível no site da CAPES referente 
ao triênio 2004 – 2006. 
 
Documento de área (Administração, Ciências Contábeis e Turismo) de 2009 
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/ADMIN17jun10.pdf 

Documento de área (Administração, Ciências Contábeis e Turismo) de 2013  
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2FwZXMuZ292LmJyfHRyaW
VuYWwtMjAxM3xneDozYTY0OWJkNGU1NWI3Y2Zh Obs.: Documento divulgado 
em 5.09.13. 
 
DRÈZE, Jacques; DEBELLE, Jean. Conceptions de l’université. Paris: Éditions 
Universitaires, 1968. 
ECO, Umberto. Como se faz uma tese. 23ª. Ed. São Paulo: Editora Perspectiva S.A., 
2010. 

EISENNHARDT, Kathleen. M. Building Theories from Case Study Research. The 
Academy of Management Review, 1989; Vol. 14, No. 4; p. 532-550.  

Fichas de avaliação do programa de 2010 da  EA/UFRGS  
http://trienal.capes.gov.br/wp-content/uploads/2010/12/fichas/42001013025P1.pdf 
FEA/USP 

http://trienal.capes.gov.br/wpcontent/uploads/2010/12/fichas/33002010085P5.pdf 
 
FLICK, Uwe. Desenho da pesquisa qualitativa. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

 



152 

 

FORSGREN, Mats. Theories of the Multinational Firm. A Multidimensional 
Creature in the Global Economy. Edward Elgar, 2008.  

GARFIELD, E. Science Citation Index. Science Citation Index 1961, 1, p.v-xvi, 
1963.GEERTZ, Clifford. A Interpretação das Culturas. Rio de Janeiro: LTC, 1989. 

GEPHART, R. Paradigms and Research Methods. Disponível em: 
http://division.aomonline.org/rm/1999_RMD_Forum_Paradigms_and_Research_Metho
ds.htm. Acesso em outubro de 2012. 

GOERDEN, Pedro. Educação Superior entre Formação e Performance. Avaliação. 
Campinas; Sorocaba, SP, v.13, n.3, p.809-815, nov.2008. 

GODOI, Christiane Kleinubing; BANDEIRA-DE-MELLO, Rodrigo; BARBOSA DA 
SILVA, Anielson. Introdução. IN: Pesquisa Qualitativa em Estudos Organizacionais: 
São Paulo: Saraiva, 2006a, p. 1-13.  

_______; MATTOS, P. L. C. L. Entrevista qualitativa: instrumento de pesquisa e evento 
dialógico. IN: GODOI, C. K.; BANDEIRA-DE-MELLO, Rodrigo.; SILVA, Anielson 
Barbosa. Pesquisa Qualitativa em Estudos Organizacionais. São Paulo: Saraiva, 
2006. 

GODOY, Arilda Schmidt. Estudo de caso qualitativo. IN: GODOI, Christiane 
Kleinubing; BANDEIRA-DE-MELLO, Rodrigo; BARBOSA DA SILVA, Anielson. 
Pesquisa Qualitativa em Estudos Organizacionais. São Paulo: Saraiva, 2006. 

HARFI, Mohamed; MATHIEU, Claude. Classement de Shangai et image 
internationales des universités: quels enjeux pour la France? Horizons stratégiques, 
2006/2 no 2, p. 100-115. 

HAZELKORN, Ellen. Rankings and The Reshaping of Higher Education: The battle 
for world-class excellence. Palgrave Macmillan, 2011. 

KHANNA, Tarun; PALEPU, Krishna. Vencendo em mercados emergentes: um 
roteiro para estratégia e execução. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

KNIGTH, Jane. Higher Education in Turmoil. The Changing World of 
Internationalization. Sense Publishers: Amsterdam, 2008. 

 

_______. Modèle d’internationalization ou comment faire face aux réalités et enjeux 
nouveax. IN: Banque Mondial/OCDE. L’enseignement supérieur en Amérique 
Latine – la dimension international. Paris: OCDE, 2005. 

HUDZIK, John K. Changing paradigm and practice for higher education 
internationalization. IN: An introduction to higher education internationalization. 
Centre for Higher Education Internationalisation (CHEI), Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Milan, Italy, 2013.  



153 

 

HUNTER, Fiona. Internationalization and institutional responsiveness: harnessing the 
power of imagination. IN: An introduction to higher education internationalization. 
Centre for Higher Education Internationalisation (CHEI), Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Milan, Italy, 2013. 

KOSTOVA, Tatiana; ZAHEER, Srilata. Organizational Legitmacy under conditions of 
complexity: the case of the multinational enterprise. Academy of Management 
Review; Jan. 1999. Vol. 24, No 1, 64-81. 

LEITE, Denise. Avaliação, acreditação, rankings e indicadores de qualidade: 
implicações para a internacionalização das Universidades. Simpósio Pensar La 
Universidad en Sus Contextos. Jueves 25 agosto 2011, Panel V (Evaluación). 
Disponível em http://fcecoordinacioneducacion.files.wordpress.com/2012/04/denise-
leite_panelista.pdf . Acesso em fevereiro de 2013. 

LINCOLN, Yvonna S.; GUBA, Egon. G. Controvérsias paradigmáticas, contradições e 
confluências emergentes. IN : DENZIN, Norman K.; LINCOLN, Yvonna. S. (Orgs.) O 
Planejamento da Pesquisa Qualitativa. 2ª. ed. Porto Alegre: Artmed Bookman, 2006, 
p. 169-192 (cap. 6). 

LIMA, Manolita Correia; CONTEL, Fabio Betioli. Internacionalização da Educação 
Superior: nações ativas, nações passivas e a geopolítica do conhecimento. São Paulo, 
Alameda, 2011. 

______. Monografia: a engenharia da produção acadêmica. 2ª ed. rev. e atualizada, 
São Paulo: Saraiva, 2008. 

______. A ideia da universidade subjacente aos programas de avaliação. 2002. 249 
F. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação da Universidade de São 
Paulo – USP, São Paulo, 2002. 

MACCARI, Emerson Antonio. Contribuições à gestão dos programas de pós-
graduação stricto sensu em administração no Brasil com base nos sistemas de 
avaliação norte americano e brasileiro. 2008. 250 F. Tese (Doutorado) – 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. 

MACHADO-DA-SILVA, Clovis. L.; FONSECA, Valéria. Silva. Conversação entre 
abordagens da estratégica em organizações: escolha estratégica, cognição e instituição. 
Organizações & Sociedade, v.9, n. 25, setembro/dezembro 2002, p. 93-109. 

______. FERNANDES, B. H. R. Cognição e institucionalização na dinâmica da 
mudança em organizações. IN: RODRIGUES, S. B.; CUNHA, M. P. (Orgs.). Estudos 
organizacionais: novas perspectivas na administração de empresas: uma coletânea 
luso-brasileira. São Paulo: Iglu Editora, 2000, p. 123-150. 

______.  Mudança e estratégia nas organizações: perspectivas cognitiva e institucional. 
IN. VIEIRA, M. M. F.; OLIVEIRA, L. M. B. Administração Contemporânea: 
perspectivas estratégicas. São Paulo: Atlas, 1999, p. 102-118. 



154 

 

______. Competitividade organizacional: uma tentativa de reconstrução analítica. 
Organizações & Sociedade, dezembro 1996, p. 937 -114.  

MACHADO-DA-SILVA, Clovis. L.; ROSSONI, Luciano. Institucionalismo 
Organizacional e Práticas de Governança Corporativa. RAC, Curitiba, Edição Especial 
2010, art.7, pp. 173-198. 

MARTINS, Cibele B.; MACCARI, Edson A.; STOROPOLI, José E.; BERNADES DE 
ANDRADES, Rui O.; Utilização da resource based-view no desempenho dos 
programas de pós-graduação stricto sensu em administração, ciências contábeis e 
turismo no Brasil: um estudo dos programas no períods de 2001 a 2009. XXXVII 
Encontro da ANPAD. Rio de Janeiro/RJ 7 a 11 de setembro de 2013. 

MIRTES, Ugeda Coscodai; ABRÃO, Bernadette Siqueira. História da Filosofia. São 
Paulo: Editora Best Seller, 2003. 

NABLI, Mustapha K.; NUGENT, Jeffrey B. The New Institutional Economics and Its 
Applicability to Development. World Development. Vol. 17, No. 9, pp. 1333-1347, 
1989. 

NORTH, Douglass C. Institutions, Institutional Change and Economic 
Performance. Cambridge: University Press. 1990. 

NÓVOA, Antônio. Universidade e formação docente. Entrevista. 18 de abril de 2000, 
Instituto de Biociências, UNESP/Botucatu. São Paulo.  

OSPINA, S. Qualitative Research. Encyclopedia of Leadership. Thousand Oaks, CA, 
p. 1279-1284, 2004. 

PARRA-SANDOVAL, Maria Cristian; BOZO DE CARMONA, Ana Julia ; INCIARTE 
GONZÁLEZ, Alicia. University: the last call? Astro Data, Maracaibo, Venezuela, 
2010. 

PATRUS, Roberto; LIMA, Manolita Correia. Entre a formação de professores e de 
pesquisadores nos programas pós-graduação stricto sensu em Administração: 
Contradições e Alternativas. XXXVII Encontro da ANPAD. Rio de Janeiro, 22-26 de 
setembro de 2012.  

PENG, Mike; LI SUN, Sunny; PINKHAN, Brian; CHEN, Hao. The institution-based 
view as a third leg for a strategy tripod. Academy of Management Perspectives, 23(4): 
63-81 (2). 2009. 

PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Do Estado patrimonial ao gerencial. IN: PINHEIRO, 
Wilheim; SACHS(orgs.) Brasil: Um Século de Transformações. São Paulo: Cia. Das 
Letras, 2001: 222-259. 
 
______ (orgs). Reforma do Estado e administração pública gerencial. Rio de 
Janeiro: Editora FGV, 2006. 365 p.  
 
Planilhas comparativas em relação à produção científica  



155 

 

http://www.capes.gov.br/component/content/article/44-avaliacao/2156-planilhas-
comparativas-da-avaliacao-trienal-2007 
http://www.capes.gov.br/component/content/article/44-avaliacao/4355-planilhas-
comparativas-da-avaliacao-trienal-2010 Obs.: Encontram-se disponíveis de 2007 e 
2010, ou seja, as duas últimas avaliações trienais. 
 
Plano Nacional de Pós-Graduação-PNPG 2011 a 2020 pela CAPES em dezembro de 2010, 

capítulo 11 http://www.capes.gov.br/images/stories/download/Livros-PNPG-Volume-I-
Mont.pdf  
 
Programa de estratificação dos periódicos acadêmicos pelo sistema CAPES denominado 
WebQualis  http://qualis.capes.gov.br/webqualis/principal.seam 
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/Qualis_Administracao.pdf  
 
PRZEWORSKI, Adam. Sobre o desenho do Estado: uma perspectiva agent x principal. 
IN: PEREIRA, Luiz Carlos Bresser (orgs). Reforma do Estado e administração 
pública gerencial. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. 365 p. 
 

PITOLI, Adriano. O problema da assimetria de informação no mercado de cursos 
superiores – o papel do Provão. 2004. Dissertação (Mestrado), Departamento de 
Economia, FEA-USP. 

Rankings acadêmicos globais pioneiros, em ordem alfabética -ARWU -  
http://www.shanghairanking.com  QS -  http://www.topuniversities.com THE - 
http://www.timeshighereducation.co.uk 

Ranking da Universidade Folha – RUF referente às universidades brasileiras 
Ano 2012 http://ruf.folha.uol.com.br/2012/rankings/rankingdeuniversidades/ 
Ano 2013 http://ruf.folha.uol.com.br/2013/rankinguniversitariofolha/ 
 

Relatório de avaliação trienal de 2001 (triênio 1998-2000) da área de Administração, 
Ciências Contábeis e Turismo 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/2000_027_Criterio.pdf 
 
Relatório de avaliação trienal de 2004 (triênio 2001-2003) da área de Administração, 
Ciências Contábeis e Turismo 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/ADMINISTRACAOTURI
SMO.pdf 
  
Relatório de avaliação trienal de 2007 (triênio 2004-2006)  da área de Administração, 
Ciências Contábeis e Turismo 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/CA2007_AdministracaoTu
rismo.pdf 
 
Relatório de divulgação dos resultados finais da avaliação trienal de 2010 (triênio de 
2007 a 2009) da área de Administração, Ciências Contábeis e Turismo 



156 

 

http://trienal.capes.gov.br/wp-content/uploads/2011/08/relatorio_geral_dos_resultados_-
finais_da-avaliacao_2010.pdf 
 
Relatório de divulgação dos resultados finais da avaliação trienal de 2013 (referente à 
próxima avaliação a ser divulgada, no final de 2013, do triênio 2010-2012) da área de 
Administração, Ciências Contábeis e Turismo 
http://www.avaliacaotrienal2013.capes.gov.br/home-page/noticias-
publicas/capesiniciaaavaliacaotrienal2013nodia30desetembro Obs.: Divulgado em 
26.09.2013. 
 
Relatório do seminário de acompanhamento dos programas acadêmicos da área de 
Administração, Ciências Contábeis e Turismo 
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/Relatorio_sem_acomp_ad
m_ac.pdf 
 

RODRIGUES, Suzana Braga; CARRIERI, Alexandre de Pádua. A tradição Anglo-
Saxônico nos Estudos Organizacionais Brasileiros. RAC, Edição Especial 2001: 81-
102. 

SCHWARTZMAN, Simon. O contexto Institucional e político da avaliação do ensino 
superior. Núcleo de Pesquisas sobre Ensino Superior. Universidade de São Paulo, 
USP: 3/90. 1989. 

SLAGHTER, Sheila; LESLIE, Larry. Academic capitalism: politics, polices and the 
entrepreneurial university. London: The J. Hopkins University Press, 1997. 

_____. Academic Freedom and the State: reflections on the uses of knowledge. The 
Journal of Higher Education. Vo. 59, no. 3, may-jun 1998, p. 241-262. 

_____. Expanding and elaborating concept of academic capitalism. Organizations. 
London, vol. 8, no 2, 2001. 

SCOTT, W. Richard. Approaching adulthood: The maturing of institutional theory. 
Theory and Society, 37, 427-442. 

_____. Organizations, rational, natural and open systems. Prentice Hall, 5th edition. 
2003 

_____. Institutions and Organizations. Sage Publications. International Educational 
and Professional Publisher. Thousand Oaks: London. New Delhi. 1995 

SEVERINO, Antonio. J. Metodologia do Trabalho Científico. 21ª. Ed. São Paulo: 
Cortez, 2000. 

SILVERMAN, David. Qualitative Research: Theory, Methods and Practice. 2nd. 
ed. Thousand Oaks: Sage, 2004. 



157 

 

SIMON, Herbet. Rationality in psychology and economics. Journal of Business, 1986, 
59, S209–S224. 

SOUZA, Sandra Zákia Lian de; OLIVEIRA, Romualdo Portela de. Políticas de 
avaliação da educação e quase mercado no Brasil. Educação e Sociedade, Campinas, v. 
24, n. 84, p. 873-895, setembro 2003. Disponível em: http://www.cedes.unicamp.br. 
Acesso em dezembro de 2012. 

SOUZA SANTOS, Boaventura (Org.). Conhecimento Prudente para uma Vida 
Decente: “Um Discurso sobre as Ciências” Revisitado. 2ª. ed. São Paulo: Cortez, 2006. 

_____ . Um Discurso sobre as Ciências. 5ª. ed. São Paulo: Cortez, 2008. 

_____. Da ideia de universidade a universidade de ideias. IN: SANTOS, Boaventura de 
Souza.  Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. São Paulo: 
Cortez. 1999, cap. 08. 

STAMELOS, Yorgos. De l’esprit critique au ranking universitaire: pièces d’un 
puzzle. Paris, (à paraître). 2010. 

STAKE, Robert E. Qualitative Case Studies. In: DENZIN, Norman. K.; LINCOLN, 
Yvonna. S. (Eds.) The Sage Handbook of Qualitative Research. 3rd. ed. Thousand 
Oaks: Sage, 2005, cap. 17. 

THÉRY, Hervé. Palmarès des universités mondiales, “Shanghai” et les autres. 
M@ppemonde 96(4), 2009. Disponível em 
http://mappemonde.mgm.fr/num24/articles/9401.html. Acesso em novembro de 2011. 

TORDINO, Claudio Antonio.  Formação em Administração: Interdisciplinaridade e 
Institucionalismo. 2009. 192 F. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de 
Educação da Universidade de São Paulo – USP, São Paulo, 2009. 

WOLFF, Robert Paul. O Ideal da Universidade. São Paulo: Editora Universidade 
Estadual de São Paulo, 1993.  

YIN, Robert K. Estudo de Caso: Planejamento e Método. 2ª. Ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2001. 

ZHANG, Yan; WILDEMUTH, Barbara M. Qualitative analysis of content. In B. 
Wildemuth (Ed.), Applications of Social Research Methods to Questions in 
Information and Library Science (pp.308-319). Westport, CT: Libraries Unlimited. 
2009. 

 

 
 
 



158 

 

APÊNDICES 

Apêndice 1 – Transcrição Entrevista 1: nacionalidade chilena, ex-reitor e vice-reitor de 
uma universidade chilena, no presente, consultor de um grande grupo internacional de 
aquisição de universidades. Data da entrevista: 29.08.2012. Local: campus da ESPM 
sediado à rua Álvaro Alvim em São Paulo capital. 

Entrevistadora: La primera pregunta és ?Qué importância le da usted a los rankings 
mundiales de universidades? 

Entrevistado 1: Mucha importancia, no és un tema menor podrá analisar la institución,  
un grupo desperto (sic) considerado que estan en primero lugar. Y es uno también que 
permite ir (sic) ver quales pueden ser las deficiencias que tiene la (sic) su propia 
institución. Eh! Hay tema que dentro del ranking (sic) Bueno (risos)que muchas veces 
están muy abajo y que empezan a discutirlo.  

Sin duda ninguna lo ranking hay nacido (sic) hecho por un conjunto de academico de 
primero nível que me... merece mucho respecto. Sé que (sic) aplaudo lo ranking. Yo 
creo que ha hecho que esmere muchas instituiciones para lograrse uno mejor posición 
dentro del ranking porque son prestigio, imágenes y etc. Obviamente todo mundo quiere 
estar relacionado con la instituición. Estoy hablando institución que está relacionada con 
la institución que esta en primero lugar en el  ranking.  

Entrevistadora: ?Hasta qué punto los resultados de los rankings pueden contribuir a La 
educación superior, independientemente del sistema de educación superior? 

Entrevistado 1: Bueno (sic) el ranking en que medida puede contribuir (sic) bueno (sic) 
hay... hay un tema complejo intermedio que lo ranking muchas veces  eh! (sic) O sea lo 
ranking de ellos han estado analisado sobre la base de una realidad que la qual se 
envolve un grupo de países (sic) un grupo de universidades bien especiales que muchas 
veces uno se pregunta y se empeza a (sic) y tiene una duda (sic) És claro se 
implementamos eso aqui, estoy pensando en Chile, no resultariamos (risos) por el 
mismo  exigência, por la forma de hacemos las coisas, por la costumbre etc, etc. Hay 
que ir a poco. Los rankings establecen uno (sic) algo a alcanzar y (sic) te hace ver una 
realidad que le hay en el mundo. Te hace en fondo (sic) te hace en geral. y o que se 
preocupan en geral los rankings van generando cambios en su propia institucion.  

Entrevistadora: ?Sí? 

Entrevistado 1:  Sí. Yo solo puedo afirmar porque lo visto. 

Entrevistadora: ?Cuáles son los efectos desfavorables de la institución de los rankings 
mundiales en el sector educativo? 

Entrevistado 1: Lo... lo... bueno (sic) efecto desfavorable en uno poderia ir del (risos) 
tema de... de países que ni se quer parecen ninguna de sus instituciones en el ranking. 
Entonces se quedan en unnnn (sic) se preguntan se estamos hacendo bien o hacendo 
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mal. En geral al cierto punto una frustración (sic) y una discussión (sic) en torno de la 
qualidad de eso pais que és, quizá!, bastante compleja. En Chile estabamos en un gran... 
gran discussión por la qualidad de educación.  

Pero (sic) el tema que (sic) de la educación superior... eh!... tiene una determinada 
evolución. Pero el problema muchas veces central esta en la base. Esta en la ciencia 
basica media y... que el alumno llega con un determinado nível a la educación superior 
que no son lo suficiente. Entonces... 

Entrevistadora: ?Pero? (interrompida, o entrevistado completa) 

Entrevistado 1: Pero relacionando ahora con el ranking se uno....... (grande pausa) en 
geral alguna institución (sic) El ranking tá mirando el numero de investigación, numero 
de publicación,  etc, etc que tiene una institución. Y eso solamente pueden hacer 
instituciones (sic) se pueden llegar a instituciones muy evolucionadas que tienen una 
larga introdutoria y que tiene el recurso. Muchas veces no és pensable que logren (sic)  
pero sea apoyo estatal o a sea apoyo de grande conglomerado de empresário etc, etc de 
la empresa. 

No es fácil llegar al nível alto en el ranking...pero... uhhh... a ...para al común de la 
universidad hoy en día. Aquí, bueno, en São Paulo tá haciendo el ranking bastante bien, 
nosotros (chilenos) tenemos una parte de universidad que estan dentro de las 500 menos 
mejores. Pero... gracias al apoyo estatal, gracias al un tanto recurso. Pero (sic) no és o 
que se sucede en común de la universidade.  

Entrevistadora: Yo concordo. Creyo que acá la realidad no es diferente. Cuando 
miramos los rankings y vemos cuales son las universidades brasileñas que estan en los 
rankings, verificando que por um apoyo estatal, federal. 

Entrevistado 1: Claro. Claro 

Entrevistadora: Pero creyo que más federal que estatal. O mejor és complejo, bien 
complejo. 

Entrevistado 1: Sí, es un tema complejo. Yo no puedo comenzar a discutir, pero ... 
bueno.. hay que mirar más el resultado. El resultado nos hay mirado. Siempre hay una 
discussión cuando uno entra en los temas de acreditación, excepto universidad. Si uno 
debe mirar proceso, o que se pasa dentro de la institución o debe mirar también con 
mucha fuerza, la eficiencia, el resultado de la institución. Que salen de la institucion, 
salen publicaciónes, salen investigacines, salen alumno. Eso es el principal, alumno 
(intonação forte de voz) que tiene determinado titulo que se desenvolve en la sociedad y 
eso tiene que se desenvolver bien. 

Entrevistadora: ?La influencia ejercida por los rankings mundiales afecta a todos los 
países del mundo igualmente? 
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Entrevistado 1: Clarooo. (forte intonação de voz) Igual a la encuesta de la UNESCO 
sobre la enseñanza básica, media y etc. Hoy en dia con el tema de la 
internacionalización y...y fantastico poder disponer de estos rankings. Yo lo hallo 
fantastico. O sea porque antes el mundo no conocia que nível como comparativamente 
tal una sea y qual está en mejor posición. Era muy difícil saberlo. Hoy en día hay hecho 
un esfuerzo. Puedo tener defectos, pero se hay hecho un esfuerzo. (risos) Porque en el 
fondo dentro de los academicos siempre discutimos todas esas cosas ... pero siempre se 
quiere algo y hay algo. No creyo que es homogenizacion, no creyo. No creyo, porque es 
muy... muy diverso el modelo la dentro, muy diverso, muy muy muy diverso. 

Entrevistadora: ? y la influencia, caso haga, se puede ver más en el marco de los 
procesos de gestión o académico? 

Entrevistado 1: No. Son dos lados. Las cosas que tienen que andar de la mano. 

Entrevistadora: ?Sí? 

Entrevistado 1: Sí. En general son 2 cosas que estan dentro de una universidad que te 
revueltan en todos los niveles. Entonces el (sic) tema de gestión general de la institución 
es (sic) o que hace el rector o vice-rector y etc, lo regramento, la norma, lo 
procedimiento dentro de una institución universitária... ahh... son detalles para que 
funcionen bien futuramente. Yo estoy de acordo que la base acadêmica es el central, es 
lo núcleo central. Pero tu tienes que funcionan (sic) la institucion tá (sic) son 
instituciones que son ordenadas  y tienen que ser ordenada.  

Entrevistadora: ?Pero? 

Entrevistado 1: ?Quizás no sé si entendí bien la pergunta? 

Entrevistadora: No... No... sí yo concordo. Pero ahora es mi impressión que a veces hay 
instituciones muy acadêmicas y se faltan una poco visión de gestión (A entrevistadora é 
interrompida pelo entrevistado). 

Entrevistado 1: Claro, ahora te entiendo, claro. Creyo que habia entendido malo la 
pregunta. 

Entrevistadora: ?entonces tiene que tener las 2 cosas? 

Entrevistado 1: Si. No lo puede. 

Entrevistadora: ?tiene que buscar una persona que tiene la parte academica y la vision 
de gestión? 

Entrevistado 1: Claro. Claro. A mí me hay tocado trabajar en instituciones no tan 
academicas. Tiene instituciones más de gestiones, más empresariales. 

Entrevistadora: Isto me hay llamado mucha attentión en su histórico cuando me fue a 
mirar un poco para saber con quien iba a hablar. Puede ver que el señor tiene algo 
especial pues es acadêmico por ser dos veces rector y tambien muy envolvido con 
algunos grupos empresariales. 
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Entrevistado 1: Si. Claro. Estuve como rector por mucho tempo,  investigacion y de 
posgrado también. La única institución extremamente acadêmica que he trabajo fue la 
XXX donde fue vice rector también. Tuve más de 10 años como vice-rector. 

Entonces (grande pausa) las dos cosas son importante. Están entrelazadas, están muy 
entrelazadas. Si fallan la gestión, si fallan la norma y lo procedimiento, o sea, se  no 
respectan determinadas cosas no funcionan la institución. Y... y To de acordo que 
cuando algun  grupo academico que sucedió a mí en el pasado (pausa) se concentraram 
demasiadamente, demasiadamente en lo academico. Perdón bien más a la investigacion, 
pues el acadêmico... son muchas cosas – la extensión, la investigacion y docencia. Pero 
cuando descuidaban de la docencia por dedicarse mucho a la investigación se no 
generaban un problema. Eso problema no tiene que resolver (sic) uno tiene que tener un 
cierto equilíbrio, porque hay academico que  el encanta la investigación perfecto. Hay 
academico que se pueden dedicarse solamente a la investigación perfecto. Pero cuando 
tiene un academico que está compartiendo y que está dedicado a la investigación,  está 
dedicado a la docencia,  está dedicado a la investigación y a otras cosas más uno tiene 
que ir cuidando para que no descuiden de una parte. Y la institucion universitaria con 
algunas excepciones ,algunos institutos muy particulares, fundamentalmente se deben 
ser creados para la formación, el proceso de formación de alumno. Entonce, se no, 
cuando alguna se dedican mucho ... mucho... hay que graduar las cosas, hay que 
graduar, es un tema de graduacion y un tema de recurso finalmente. Si tiene mucho 
recurso, bueno hay, y tiene como la 100 personas investigando hay una relación 
minima, que quizá! con la docência. No se te entendo. 

Entrevistadora: Perfecto. Gracias. És eso. Estoy de acordo. Ahora un poco sobre la 
internacionalización de la educación. ?Usted estabelece una correlación entre los 
rankings y el processo general de internacionalización de la educación superior? 

Entrevistado 1: Claro. Es obvio. 

Entrevistadora: ?Como seria? un ejemplo, por favor. 

Entrevistado 1: Bueno (risos). La internacionalización es un tema.... central hoy en día 
para poder posicionarse en buen nível el ranking. Hoy en día si tu no tienes los mejores 
estudiantes, mejores docentes, mejores acadêmicos no puede pretenderse estar bien 
arriba. Pero se nosotros damos un ejemplo, por ejemplo, en el caso (sic) pensemos a que 
está en numero uno, más disputada, no caso Harvard. Havard (hesitações) y (sic) buscan 
lo mejor aluno sea en Estados Unidos, mucho más (sic) obviamente (sic) le dan más 
importancia en Estados Unidos, pero tratan de llevar qualquer quantidad de alumno 
estranjero que son... pero que os más, más electos en cada un de los países. Y con eso 
genera un proceso (risos) increíble. Entonces se tiene el mejor alumno, el mejor 
professor obviamente están en el primero nível. 

Entrevistadora: La classe “ the dream”  

Entrevistado 1: Sí. Sí. Pero o que passa aí (o entrevistado expressa-se em português) el 
gran problema es que se generan ciclos de poder increíble. Se  va a Harvard muchas 
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veces se encuentra con 10 presidentes de Estados. ( a entrevistadora expressa: claro) 
Seguro. Una vece me encuentrara y compartí con el decano de Harvard y preguntaba a 
el “ conta me tu conseguiste afectivamente la mejor universidad?”  

No, no yo no tengo los mejores profesores me decia (el decano) Pero por detrás me 
decia el ambiente Harvard eso no lo logran los otros. Y por que no logran los otros?  
(preguntó al decano de Harvard). (el decano) vamos a dar un paseo? Encuentramos el 
presidente sul-africano, el presidente de otro pais. Y se congregan la gente que está 
manejando realmente la economica, politica y etc... Y de la discussion puede sacar 
mucha... mucho pensamento puede generar muchas discusiones. Esa es la gracia de 
generar discusiones. Entonces ai se generan tambien lo que para mi es como un tema 
central, o sea,  si tu no genera entusiasmo o no tiene un entusiasmo por alguna cosa, 
“você não é nada” (o entrevistado falou em português) Aí en esa dinâmica tu genera un 
entusiasmo y el mismo en el profesor que van se superando, superando.  

Entrevistadora: Interesante.  

Entrevistado 1: Claro.  

Entrevistadora: Para encerrar, de acuerdo con su criterio, como definiria las 
universidades clases mundiales? Por que ahora todas quieren ser una? 

Entrevistado 1: Sí. Bueno (sic) una universidad clase mundial es unaaaa... una... 
universidad... que ... Bueno (sic) que se estrutura sobre la base de muy muy buenos 
academicos con mucha exigência, buen programa, con o que es lo actual con muchoooo 
vinculo mundial, muchoooo vinculo mundial. La universidad que se cerra no es una 
universidad. Hoy en día no se puede considera una universidad cerrada seria como se 
sucedió en algun momento pasado las universidades que se cerraran murieron. Pero hoy 
en día es fundamental segun una universidad mundial, una universidad que, bueno, tiene 
un determinado nível de exigência para su acadêmico, un determinado nível de 
exigência para su alumno, que exige de sus academicos que estean efetivamente 
vinculado con la realidade que estean de alguna manera enseñando. Y que tengan ojalá! 
Prosperando también en eso, haciendo su pequeña contribuición. No solamente que 
estean en el limite del conocimiento pero que estean agregando, ojalá! algo. Eso son de 
parte del academico. 

La universidade clase mundial es aquella que contribui en algunas cosas que avance la 
ciência, que avance la tecnologia... que forme alumno destacado que se destaca 
posteriormente en la practica, en la realidad, en su profesion respectiva. Que tiene 
alumnos de distintos países. Que tiene que haber, ojalá una.... un... una discusión  entre 
... personas que vengan de distintos niveles para poder enfocarse en la realidade (grande 
pausa)  social y en la realidad de lo que está aconteciendo en determinadas areas del 
conocimiento. 

Entrevistadora: Muy interesante. Me encanto la proposta. 

Entrevistado 1: (risos) És un clase muy muy especial, elite. 
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Entrevistadora: Maestro muchísimas gracias por la entrevista (a entrevistadora é 
interrompida pelo entrevistado) 

Entrevistado 1: Poderia ter hablado mucho, mucho más sobre la universidade clase 
mundial. Porque tiene que haber mucho preocupacion del alumno, por el alumno, en 
todas esas cosas... tiene que formar un ser humano real. Una persona ... una institucion 
que se preocupe con los temas de la ética, de todos los temas hoy en día centrales que 
hay dentro de cada sociedad. Los temas de la sustentabilidad, ecológico, el tema ..  

Una universidad que intera todas esas cosas que está aconteciendo no pude haber cosas 
que (sic) está todo eso. Se no está (sic) se deja el tema de ética o deja el tema de 
ambiente fuera  no es una universidad clase mundial. Tiene que respirar todas esas 
cosas. Y se no respiran no es de la classe mundial.  

Entrevistadora: De acuerdo. Muchas Gracias. 

Entrevistado 1: De nada. Buena investigacion. 
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Apêndice 2 – Transcrição Entrevista 2: nacionalidade brasileira, coordenadora do 
departamento de Assessoria de Relações Exteriores de uma universidade pública 
brasileira. Data da entrevista: 25.09.2012. Local: no escritório da entrevistada em São 
Paulo capital. 

Entrevistada 2:  (Apresentou-se no início) Então... eu trabalho aqui na Coordenação de 
trabalhos internacionais. Eu comecei aqui na área de mobilidade, e a... a... Como eu 
“tava” explicando, as atividades internacionais foram crescendo, nos últimos 10 anos, 
que a gente teve que reformatar  toda a equipe, ah... especializar algumas pessoas né... 
prá...prá... prá algumas atividades que vinham crescendo e uma delas é a questão dos... 
dos rankings. Na verdade a nossa instituição sempre participou dos rankings, da... da 
QS  é o mais antigo? e quem fazia toda essa apresentação de dados era a assessoria de 
comunicação. E a assessoria internacional ainda não existia no formato que ela tem 
hoje. Quando a gente começou a se...ah...se especializar e expandir...ah...a ideia do 
assessor chefe foi trazer essa... essa parte dos rankings pra nós, porque nós temos 
parcerias internacionais, a gente convive com as universidades estrangeiras, a gente 
negocia com elas, então a assessoria internacional tem pleno interesse em fazer uma 
performance melhor, né, nos rankings, então a gente como e, também pela questão da 
língua né, porque aqui as pessoas falam inglês fluentemente e têm que se comunicar 
com os...ah...os colegas da...do...dos...que...que coordenam os rankings internaci...tanto 
o pessoal de Xangai quanto o pessoal da QS e da THE, a gente tem que fazer reunião, 
então, enfim, foi uma escolha assim por...por interesse e também por...por especialidade 
do...do funcionário. Então eu fui designada, na época, só que a gente trabalhava com as 
pró-reitorias...tá...de pós-graduação e de pesquisa que são...que são as....ah...é...as 
entidades mais...é...importantes aqui da universidade né...que a pesquisa também tem 
grande interesse em trabalhar com isso. Na verdade a universidade como um todo. 
Então aí a gente formou uma equipe né, assim, trabalho eu aqui da assessoria 
internacional. A gente tem uma assessoria de planejamento, que tem todos os dados 
institucionais, né... Tem o ano que trabalha os dados nossos para os anuários, então tem 
uma pessoa lá que também colabora, ah...e a gente sempre senta com os professores 
prá...os assessores das pró-reitorias de pós-graduação e pesquisa e graduação prá 
finalizar esses dados, então eu insiro, eu faço a ponte inicial, a gente trabalha em equipe 
e depois eu devolvo.  

Entrevistadora: Compreendo.  

Entrevistada 2: É assim que funciona. 

Entrevistadora: Como que é? São vocês que procuram os rankings? 

Entrevistada 2:  Não, de forma alguma. 

Entrevistadora: eles que procuram vocês? 

Entrevistada 2: Não. São eles que procuram o reitor. Sempre. Então as comunicações 
iniciais, elas vêm pro reitor, e eles pedem que o reitor designe uma pessoa que fica 
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como contato na universidade prá esse relacionamento com elas. Então vem por aí, aí 
normalmente vem prá assessoria internacional porque trata-se de uma atividade com 
agências estrangeiras, então vem pro meu...pro assessor chefe aqui e ele é que...que faz 
essa designação... 

Entrevistadora: Esse contato inicial seria de que forma?  

Entrevistada 2: Vem um convite via e-mail 

Entrevistadora: - Eles os contatam? 

Entrevistada 2:  Não, não, Primeiro vem e-mail, às vezes eles mandam....hoje em dia 
mais por e-mail, já veio....já vieram correspondências por carta. Mas é um e-mail, e às 
vezes eles ligam também, dependendo da....da...a QS é muito mais ativa, assim, nessa 
questão da...da..  Eles ligam, eles têm várias frentes, convidam a gente prá participar de 
seminário on-line e “parará”, são muito...têm essa comunicação mais efetiva. A Xangai, 
eles...eles nos comunicam por e-mail também, a gente designa um responsável, faz um 
trabalho de equipe, e aí sempre tem uma pessoa que vai se... que vai colocar os dados e 
vai enviar... 

Entrevistadora: Tá...e essa pessoa sempre fica você... 

Entrevistada 2: Sim. 

Entrevistadora: E a THE? 

Entrevistada 2: Ele (rankings) é um pouco padronizado, a gente pode dizer assim. É...É 
até porque os dados são os mesmos né...eles mudam algum, entre os rankings mas 
assim, a base de dados é a mesma...então já tem os dados né...e... 

Entrevistadora: Por mais que você está me dizendo que as bases são as mesmas, há um 
desses três que você prefere constar? Ou... (a entrevistadora é interrompida pela 
entrevistada) 

Entrevistada 2: Eu acho que...assim... 

Entrevistadora:  Ou...Ou não tem preferência? Ou... vantagem? vamos dizer... 

Entrevistada 2: A gente sempre trabalhou com o Xangai. O Xangai foi o primeiro, eu 
acho, em termos de qualidade...que...que... eu entendo assim, que...ah... os nossos 
professores, e nas...nas nossas palestras sempre foi...foi...o...o ranking, assim...que...que 
chamava mais a atenção. 

Entrevistadora: Você não sabe o motivo? 

Entrevistada 2: Não. Não sei... Não posso te dizer... E aí tinha a QS que já era antiga 
(na percepção da entrevistada)  mas assim...a pessoa sempre fica com o pé atrás...não sei 
porque razão...eu acho que foi por causa do rompimento e depois entrou a Thomson 
Reuters que tem um peso maior, então a QS ficou um pouco, eu diria que a THE e a 
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Xangai aqui que têm um valor...ah...interno...assim...prá trabalho...coisas mais 
importantes...não é mais importante...mais...mais prioritário, vamos...vamos trabalhar... 
Não sei se você entende...não desm...desmerecendo, de forma alguma... 

Entrevistadora: hã...Tá...mas...tá...mas pelo... (a entrevistadora é interrompida pela 
entrevistada) 

Entrevistada 2: Como passou...a questão é essa, enquanto a THE estava com a QS, 
OK... a partir do momento que passou prá Thomson Reuters a gente continuou 
trabalhando com a THE, então a QS veio depois... 

Entrevistadora: A-hã... 

Entrevistada 2: Querendo buscar o espaço dela, então ela acabou ficando, nesse sentido 
que eu “tô” falando...entendeu? Ficando: “puxa, agora é mais um ranking, com os 
mesmos dados”, quer dizer, a gente demorou um tempo prá entender a posição da QS 
nessa história, entendeu? Então, por um tempo aqui...foi há 2 anos atrás que a gente tá 
fazendo isso mais efetivamente, a gente trabalhou mais com a Xangai e com a... com a 
Times. 

Entrevistadora: Isso faz parte da política de gestão? É importante internamente? 

Entrevistada 2: Sim...é importante... é muito importante que a gente pontue bem nos 
rankings né...porque foi o que eu te falei... 

Entrevistadora: Por que? 

Entrevistada 2: Porque a gente está sempre fora do Brasil... 

Entrevistadora: Uhum... 

Entrevistada 2: É... trabalhando oportunidades internacionais pros nossos alunos, pros 
nossos professores, pros nossos pesquisadores, então a gente busca universidades de 
ponta prá serem nossos parceiros. Então, aonde a gente vai buscar? Nos rankings!  

Entrevistadora: Tá. 

Entrevistada 2: Então a gente precisa também “tá” bem colocado nos rankings prá até 
poder alavancar as nossas atividades com essas universidades parceiras de ponta. 

Entrevistadora: Voltando um pouquinho no processo. Quando você disse que 
recebem... quando vocês recebem esses comunicados? Eles acontecem mais 
inicialmente no começo do ano? 

Entrevistada 2: Começam... 

Entrevistadora: quanto tempo de antecedência para coletar os dados antes das 
divulgações dos rankings? geralmente elas acontecem em Setembro e Outubro de cada 
ano, não é?  
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Entrevistada 2: Sim. Eles trabalham por etapas né...então...assim...eu vou te falar do 
caso da QS, prá THE também são diferentes os...os...o...o timing deles, mas é...ah...eu 
acho que uns...4 meses de antecedência... É uma média é...assim...prá falar dos...dos 
rankings....mas a gente sempre tem que correr, porque às vezes eles pedem dados assim: 
ah....sobre professores estrangeiros na universidade, número de estudantes 
estrangeiros... a gente ainda não tem... 

Entrevistadora: Tá... 

Entrevistada 2: A nossa universidade, a gente não tem... é...tão perfeitinho assim a...a 
base de dados de...de...de...de mobilidade internacional, porque a XXX, ela é 
multicamping, então ela é, espa... espalhada pelo...pelas cidades do estado de São Paulo, 
então, as unidades são um pouco autônomas, então as atividades internacionais 
acontecem lá, então prá gente levantar todo esse universo demora um pouco mais. Prá 
poder chegar num dado final e apresentar... 

Entrevistadora: Geralmente quando você vai tentar fazer essa coleta, quem 
especificamente você contata? 

Entrevistada 2: A gente, na verdade, nosso contato sempre é com o diretor né. A gente 
faz um ofício, a gente precisa de dados de professor estrangeiro, de aluno estrangeiro, 
que não passou por nós. 

Entrevistadora: É o diretor da faculdade? 

Entrevistada 2: Sim, da faculdade. É...é..então a gente sempre pede informações 
complementares, então o processo é um pouco mais complicado prá nossa instituição 
né...que a gente não tem nenhum dado fechado. Dados, os dados regulares: quantos 
alunos a gente tem, brasileiros? Isso a gente tem. Quanto de dinheiro entra na 
universidade? Orçamento...número de professores. Tem questões, por exemplo, que eles 
colocam assim: ah...então eles pedem... qual o número de funcioná....de professores 
estrangeiros, homem e mulher, entendeu? Então, eles pedem umas coisas que prá...o 
nível de detalhamento de dado, de...de internacionalização que a gente ainda não tem, 
que a gente ta trabalhando prá ter...então...prá gente é bom ter... então, o ranking, na 
verdade...esses...esses requisitos do ranking fazem a gente pensar em quanto a gente tem 
que trabalhar ainda prá poder uniformizar os nosso dados, entendeu? Porque a gente tem 
um nível de internacionalização excelente mas ele não “tá” tão bem representado 
porque... 

Entrevistadora: E você saberia dizer o por quê que você acha que não “tá”? 

Entrevistada 2: A questão acho que é cultural, a gente até não é tão...tão......tão assim... 
como diria...a forma de organização é diferente né, até por que nossas unidades são 
autônomas, né, então os professores, por exemplo, eles recebem um colega estrangeiro, 
no laboratório dele, faz o trabalho dele, o professor vai embora e isso não fica 
contabilizado na universidade. Isso...isso é cultural na minha opinião, né? Então, talvez 
nas universidades americanas, qualquer estrangeiro que pise lá, ele tá dentro de um 
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banco de dados né? Então a gente trabalha de uma forma menos formal assim nessas 
atividades e a idéia da internacionalização é institucionalizar essas atividades, então 
tudo o que for internacional vai ter que estar registrado, até prá gente ter o nosso 
verdadeiro número de internacionalização, grau de internacionalização da instituição 
e...e isso vai refletir no que a gente vai colocar nos dados. 

Entrevistadora: E você acha que a... (a entrevistadora é interrompida pela entrevistada) 

Entrevistada 2:  tá...tá claro? 

Entrevistadora: sim, tá super claro. Como você acha que a sua instituição vê essa 
importância da internacionalização?  

Entrevistada 2: A gente tem um plano de desenvolvimento institucional pra 
universidade “né”, e “cê” pode até consultar e tal... Ah, nas gestões né, sempre, toda vez 
que vêm um novo reitor, a gente “tá” num processo agora de... a gente acabou de eleger 
um novo reitor que é o nosso vice-reitor, então começa-se novo processo de 
planejamento de desenvolvimento da instituição. Então ali é desenvolvimento da 
graduação, novos cursos, pós-graduação, pesquisa. A internacionalização, agora, faz 
parte desse plano, em todos os níveis: graduação, pós-graduação, pesquisa. Isso, a gente 
quer é.. em todos os aspectos da instituição trabalhar essa... preparar as unidades pra 
receber estrangeiros, professores, alunos; estruturar, “cê” pode ver, a gente não tem a 
mesma estrutura que eles tem: os americanos, os ingleses né, eles tem dormitórios pra 
professor estrangeiro, tem to... toda uma estrutura pra de recebimento de estrangeiro, 
porque pra eles é..é super comum e também acho que, gera renda né pra universidade. A 
gente é uma universidade pública, a gente não tem essa... esse fator comercial, então 
assim a coisa sempre foi mais tranquila. 
 
Entrevistadora: Ahn só retomando um pouquinho no começo quando você disse que 
vocês não contatam esses rankings pra participação. Mas você sabe dizer o porquê que 
eles contatam a sua instituição? 
 
Entrevistada 2: a XXX é uma das universidades públicas de referência dentro do estado 
de São Paulo, que é o estado mais rico do país. As três universidades de pesquisa de 
ponta são a USP, a UNESP e a Unicamp, então as três universidades públicas de São 
Paulo, estaduais, elas são as universidades de pesquisa, então isso é, isso é óbvio, assim 
é claro acho que pra... pra todo mundo assim, pras outras universidades, até pras... então 
assim eu acho que é por isso. A gente não fica é... fora assim da... (desculpa, acabei de 
colocar isso) é um consenso entendeu,  estado mais rico, universidades de pesquisa.  
 
Entrevistadora: quando você vai coletar os dados, você comentou que necessita 
envolver outros ah... funcionários para te ajudar, como os diretores das faculdades. 
Pergunto, você já teve por partes desses alguma resistência, ou alguma crítica... ou 
qualquer coisa do tipo? 
 
Entrevistada 2: Ás vezes o prazo, né, eles falam putz, eles também têm que coletar têm 
que, é...é uma coisa manual, né ainda, então a ideia que a gente tem é que isso tudo 
fique no banco de dados. 
 
Entrevistadora: Mas eles são todos solícitos? 
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Entrevistada 2: Sim, sim. Eu vejo um interesse muito grande de todo mundo em 
trabalhar em internacionalização. 
 
Entrevistadora: Uhm...  mesmo, vamos dizer na... nas posições aqui mais elevada, 
mesmo de gestão, não há um questionamento, se tem ou não que constar nos rankings? 
 
Entrevistada 2: É um consenso, a gente vai constar e vai melhorar sempre porque pra 
gente é bom, pra todo mundo é, então... Mesmo que, claro a gente percebe que tem 
coisas ali que favore... favorecem as universidades, é... de língua inglesa, universidades 
tradicionais americanas, inglesas “cê” pode ver que são eles que que “tão” sempre no 
topo. Sabe que é muito complicado, mas é..., a ideia da universidade é se transformar 
numa universidade de excelência que esteja classificada entre as duzentas melhores do 
mundo, e aonde é que você vai encontrar essas classificações? São nos rankings, “tá” 
nos rankings né, então... 
 
Entrevistadora: Você é a favor dos rankings? 
 
Entrevistada 2: Ah eu sou, eu... eu acho que eles deviam também considerar a estrutura 
das universidades NÃO, de não né, as tã... tão tradicionais, mas acho que sim, acho que 
é importante. 
 
Entrevistadora: Importante em que sentido, você pode me explicar melhor? 
 
Entrevistada 2: Como referência né, então você... eu acho que talvez falte, a gente 
talvez não entenda quem não trabalha com os rankings não entende porque que essas 
universidades... qual o sentido dessas colocações né, porque que essa “tá” melhor, um 
ano “tá” pior, talvez falte um pouco de informação, né. Mas eu acho que é... é... é 
importante como referência... 
 
Entrevistadora: Você acha que é válido ranquear todo ano? há uma efetiva mudança de 
ano para ano? 
 
Entrevistada 2: Eu não vejo muita mudança, assim, não sei, pra mim que “tô” a pouco 
tempo, na verdade só “to” há dois anos, elas invertem um pouco a ordem,  Mas assim, 
“cê” acaba se perguntando, “cê” que “tava” em 5º hoje “tá” em 7º, isso muda alguma 
coisa? Não sei, 
 
Entrevistadora: Uhum... 
 
Entrevistada 2: Não sei, eu acho... eu pessoalmente acho que seria legal um trabalho de 
ranqueamento por país, observando as características na minha opinião pessoal. Isso 
pode ser diferente do... dos assessores pra reitores, eu sou apenas uma assistente aqui 
viu... Minha opinião é essa, que eu acho que legal seria que tivesse um ranqueamento  
por país, porque aí você “tá” comparando coisas iguais né, estruturas parecidas 
 
Entrevistadora: Uhum... 
 
Entrevistada 2: Agora “cê” comparar é... a minha instituição e a Harvard, por exemplo, 
são mundos absolutamente diferentes né 
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Entrevistadora: o que você acha que efetivamente esses rankings ajudam internamente 
falando? 
 
Entrevistada 2: Se organizar, é... colocar por exemplo como pa... a gente seguir assim, 
por exemplo, essa questão dos ex- alunos que eles pedem que é a THE que pede ou é... 
acho que todos pedem na verdade... mas eu acho que é... é a QS se eu não me engano 
agora que... Me fugiu, mas por exemplo, os ex- alunos é a QS, e a colocação deles no 
mercado de trabalho, então que... que eles pedem pra gente é... citar as empresas onde 
os nossos alunos são... tem posições top de direção, de presidência, a gente não tem esse 
dado, assim, tão bonitinho. E pra gente isso é muito importante, então nos fo... nos 
obrigam de uma certa forma à ir buscar: olha então a gente tem que organizar ex-alunos, 
a gente tem que; sabe, é seguir um pouco naquela linha 
 
Entrevistadora: Uhum ... 
 
Entrevistada 2: Tem que trazer mais professor estrangeiro, não pra pontuar no ranking, 
mas porque é bom pra universidade, então alguns, algumas referências do... do ranking,  
acho que serviu pra gente mobilizar, se mobilizar internamente e trabalhar nesse sentido 
que foi... essa é a linha, isso faz bem pra universidade, isso cria um ambiente 
internacional, cria é... pesquisas que têm repercussão internacional. Então Tudo que a 
gente já faz, mas aí vai potencializar que sabe que vai ciar no... nova visibilidade pra 
universidade no exterior, que é importante. Eu acho que isso é um incentivo... 
 
Entrevistadora: Há algum dado que eles pedem que você às vezes não consegue 
preencher? Porque como você disse que... (interrompida pela entrevistada) 
 
Entrevistada 2: É esse... Esse foi complicado, aonde estão nossos alunos (ex alunos) 
colocados no mercado de trabalho? 
 
Entrevistadora: Uhum... 
 
Entrevistada 2: Eles fazem uma pesquisa, né, eles ligam na... mas eles pedem que a 
gente, aponte onde esses “caras” estão entendeu? Então quais as empresas que eles 
estão, então pra gente é muito complicado trabalhar com isso... como é que eu vou listar 
as cem empresas transnacionais onde os meus ex-alunos de dez anos estão bem coloca... 
é complicado entendeu. 
 
Entrevistadora: Há algum dado que eles pedem que de repente a instituição, ela se vê 
numa saia justa? A fornecer, ou não? 
 
Entrevistada 2: Não, porque os nossos dados são públicos né, tudo que a gente coloca 
ali tá nos anuários, né, então ficam publicados né, no...não 
 
Entrevistadora: Mas você acha que efetivamente eles não pedem nada que... que 
poderia... (interrompida pela entrevistada) 
 
Entrevistada 2: Algumas coisas assim que a gente fica, por exemplo: a Xangai trabalha 
com prêmio Nobel, a gente fica totalmente fora de contexto (risos). Ué, não é? Não têm 
um prêmio Nobel no Brasil, então as universidades brasi...; e olha que a WWW (nome 
de outra universidade pública mencionada pela entrevistada)  se co... se coloca muito 
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bem nos rankings, mas isso//// pesquisa ma... mais antiga, aí eles têm uma parte assim 
por exemplo, eles con ... conversam com professores estrangeiros e falam assim: no 
Brasil: quais as três universidades que vêm na sua mente quando você pensa em 
pesquisa? No Brasil? Qual é? WWW? 
 
Entrevistadora: Uhum... 
 
Entrevistada 2: Entendeu. E se eles perguntam pros nossos aqui, eles têm que responder 
um questionário, isso é da QS aaah de referência de docente uma coisa assim, então 
pergunta pro professor: quais as três universidades que você pensa... que... que são as 
melhores na tua área do mundo? Então que... que vai ser: Harvard, são sempre as 
mesmas então esse... nesse tipo de pesquisa a gente acaba ficando um pouco... né... 
muito... muito, precisa de aumentar nossa visibilidade. Como é que a gente aumenta? 
Internacionalmente fazendo é... né, pontuando melhor nos rankings. Porque cem as 
pessoas consideram, as duzentas melhores universidades do mundo no ranking da THE; 
quando saí o ranking bem ou mal, como cê falou que é o mal necessário é a verdade. 
Saiu boom vai todo mundo ver, porque eu quero saber então... eu quero saber... eu 
quero esses parceiros pra minha universidade entendeu? Então da mesma forma que eu 
busco os melhores eles também, então isso muda a nossa concepção e o nosso esforço 
até pra, pra estarmos melhor colocados e também ter esse olhar né, dos nossos parceiros 
de fora eu acho que pra mim, esse é o meu entendimento não... não... 
 
Entrevistadora: você tá efetivamente nessa área, lidando com os rankings quanto tempo 
mesmo? 
 
Entrevistada 2: Têm dois anos... por isso que é uma experiência muito recente aqui. Por 
acaso que acabei assumindo isso, o diretor da área pediu pra gente colaborar com... 
com... com os professores, porque a gente tinha que fazer muita reunião é... vídeo 
conferência, teleconferência, então por questão de que a gente trabalhava na área 
internacional que tem um item só pra parte internacional, pela questão da língua 
também, pra se comunicar em inglês com... com os.. os colegas de lá. 
 
Entrevistadora: Uhm... – você tem uma vivência fora? 
 
Entrevistada 2: Tenho, eu morei muito tempo fora nos Estados Unidos, na Inglaterra, 
então... por essa razão, pela facilidade com a língua, comunicação, inglês. Então isso 
também foi uma das razões que me escolheram é... pra isso. E pela experiência na área 
internacional aqui... 
 
Entrevistadora: qual a sua formação? 
 
Entrevistada 2: Eu sou advogada e especialista em relações internacionais. 
 
Entrevistadora: qual seria o porcentual que é requerido no seu tempo de trabalho lidar 
com o tema dos rankings, já que você me disse que tem outras atribuições hoje? 
 
Entrevistada 2: Então, eu acabei de assumir uma função nova, que é essa coordenação 
de projetos né, então isso incluí um monte de coisas, mas é..., quando na época dos 
rankings assim professor que é me... meu diretor, ele praticamente me tira das outras 
atividades e me deixa quase com exclusividade pra trabalhar nos rankings, então, ahn... 
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é como eu te falei, a gente têm um trabalho inicial, aí eu fico um... um tempão dis... não 
sei se consegui... colocar isso, sei lá 20%? Não sei em porcentagem mas na época de 
ahn... coleta, eu fico bastante envolvida, depois a gente repassa algumas coisas, delega 
algumas coisas pra outras, pró reitorias e pra assessoria de planejamento e na época de 
fechamento também eu passo duas semanas só com isso, então não sei se consigo 
colocar... É sazonal. 
 
Entrevistadora: É sazonal, mas vamos supor que você fez todo esse processo, já 
submeteu a coleta de dados, você também tem o trabalho de analisar depois o dever de 
tecer comentários sobre os resultados que saíram? Contatá-los (os rankings)? Tentar ver 
as parcerias ou você mesma ter algumas sugestões de estratégias internas? 
 
Entrevistada 2: Sim, a gente conversa com a equipe, né, aí a gente têm o assessor de 
planejamentos pró-reitores, aí quanto, a gente coloca pra eles, ô esses são os... os 
quesitos de cada uma, a gente pontua aqui, a gente tá bem aqui, isso aqui tá... a gente 
coloca assim pros pras pessoas que tomam decisões aqui... 
 
Entrevistadora: Contudo e depois que saí o resultado, vocês também pontuam algo? 
 
Entrevistada 2: A gente co... Sim, a gente claro essa na... melhorou aqui, vamos ter que 
continuar melhorando aqui... Porque têm algumas coisas que não dependem de nós a... a 
parte de coleta, ela é uma parte só dos rankings não sei se né... não é?  
 
Entrevistadora: Sim 
 
Entrevistada 2: Porque eles...eles têm outro tipo de meio de... de receber essas 
informações, então a gente tenta fazer o que a gente pode, mas dentro da nossa 
realidade, do que é real a gente não maquia nada, nada a gente é muito cuidadoso pra 
passar o que é realidade da universidade. 
 
Entrevistadora: Muito obrigada.
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Apêndice 3 – Transcrição Entrevista 3: nacionalidade canadense, assistente de diretoria 
de uma universidade canadense de grande porte. Data da entrevista: 15.10.2012. Local: 
Restaurante em São Paulo Capital. 
Entrevistado 3: I’m the Assistant Director of Recruitment for XXX. I’m responsible for 
undergraduate recruitment to...uh...direct entry programs at all three of our campuses 
and with four professional faculties for bachelor’s degrees.  

Entrevistadora: Thank you for giving me this interview. Sir, the first question is: 
What’s the importance, for you, when you are thinking about the...the Global Rankings. 
What’s their important from your point of view? 

Entrevistado 3: Okay. As a recruiter officer for the... XXX and responsible for 
recruiting undergraduate students, the importance of the Global Rankings for me are 
that they establish that we are a peer institution and among the best Universities in the 
world. So it’s an example that we do...it’s confirmation that we’re offering a very high 
quality degree, it’s confirmation that the University is recognized around the world and 
it’s also confirmation that uh... our peer institutions are the best Universities. Being a 
Canadian University there is little public recognition of Canadian Universities, there is 
great respect given to the United States Universities, there is great respect given to 
British Universities, and when we introduce ourselves to students and especially 
parents, they don’t think that a Canadian degree has any value or it’s not as good as 
other countries, so an International ranking shows, yes we’re just as good as the very 
best Universities and we’re according to the...these rankings, better than all the 
Universities that you think are so good. Uh...so for me the importance of these rankings 
is really from a benchmarking...benchmarking perspective should give us a better 
market position; to give us better credibility when we are speaking with families. 
Uh...the drawback...I...I mean but at the same time when we use the rankings we have to 
be very realistic, rankings are based on graduate performance not undergraduate 
performance. The rankings will change requirements every year so that there’s an 
adjustment in the numbers and rankings, because these are tools used to sell products, 
newspapers, magazines and so on. Therefore uh...at the same time that we can use this 
to...to establish our... to establish our credibility as an excellent University, I don’t rely 
on the rankings, this is something that opens the door for us, it is not something that we 
live on. We describe the strengths of our own University but the ranking is a tool to get 
people’s attention. 

Entrevistadora: And how uh...how can the Universities reach results to be in the 
rankings? 

Entrevistado 3: That is a really interesting question uh... because... Number one: it 
depends on what ranking you’re talking about (the International) because there are the 
International rankings and the International rankings that the history of them and I know 
you are probably familiar with this, but my understanding, so my comments come from 
this understanding: One, in the early 1980’s, Newsweek in the United States revived its 
publication by creating an University ranking in the United States and that was of 
Universities only in the United States, five...over the thirty years for that ranking has 
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existed they’ve never used the same criteria more than once, therefore ranking shift 
every year and sometimes quite significantly because the criteria of the valuation is 
always changing. The Shanghai Jiao Tong ranking was created so the Chinese 
Universities could benchmark their success against other recognized International 
Universities, the Times Higher Education Ranking of International Schools who grew 
out of a...National Ranking System to compare British Universities, the lead table to say 
which were the best British Universities. So, when you say how can a University 
improve their status in this, it depends upon which ranking you’re talking about. The, 
where any of these rankings, and in Canada we have a ranking called Maclean’s as well 
which rankings Canadian Universities, so, Universities choose to or not, manipulate 
their statistics, or their admissions practices to improve their standing in these rankings; 
and while we are talking about International rankings at the moment, I think the 
rankings culture is important because at the undergraduate level for instance given the 
strength of Newsweek and...uh...how...what....how it works with undergraduate 
Universities, the culture in U.S. Universities is that they will have an office dedicated to 
improving the schools standing in the rankings. How can we change our statistics? 
What can we do for admissions practices as an example in case you aren’t aware, 
Universities will get as many people to apply as possible, because the more applications 
you have, the higher you are on the rankings. Doesn’t mean they’re qualified but that 
will make you higher in the rankings. This is the undergraduate ranking but they get as 
many applications as possible. And then they waitlist as many people so they don’t 
refuse them outright, but they don’t admit them, they put them on a wait list. And then, 
to improve their yield or their acceptance rate, they will call people on the wait list to 
see if they are really interested in attending that University and if they’re really 
interested, they’ll admit them of the waitlist which improves their statistics for 
admissions and attending the University, and because all statistics are higher, that 
improves the ranking. With International rankings the...the...the Shanghai ranking...the 
Jap...I’m sorry...the Chinese ranking it is really based on research statistics. So you 
can’t really play with that, because it’s pretty factual on volume. Uh... and that’s where 
big Universities have advantage, we’re a big University so we are very happy with that 
advantage. Uhm... the Times Ranking did impose some reputational perspectives and 
again, that pulls back to the kind of the U.S. model of once Universities learn you could 
manipulate reputation than you can adjust your University’s position in that reputational 
ranking. If you are asked to rank other Universities and you don’t choose any of your 
immediate competitors as being top but you choose other Universities that may be 
lessers being better than your competitors then you are undercutting the ranking of your 
competitor institutions by not mentioning them. So you can manipulate information that 
way...uhm...I do know that the International rankings do have a biased 
because...especially the...the Times Higher Education in the U.S. ranking because they 
really rank...uhm...English speaking publications and non English speaking Universities 
are at disadvantage because research papers have to be translated into English to get 
wider distribution to really get the volume that would make that University appear in 
the rankings, and...so there’s...there’s uh...uh...a built in biased. If a Uni...if a University 
is not fit neatly into the ranking pool...of...the...the ranking pool itself. So, and then, of 
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course, there is the reporting of data and all go back to the United States and all go back 
to undergraduate reporting where even a recently, I believe it was Emerson University 
had a Vice President resigned because they were misreporting their S.A.T. scores, 
which is an admission standard; because in the undergraduate ranking the standardized 
test scores, the higher the scores, the better the rank in that section and they were 
misrepresenting their scores consistently over a number of years as being higher than 
they really were. So this University released the number of people and it was known 
that some of....out of the senior leadership were aware of this manipulation, uh... they 
released a public apology for this and this...this has appeared in the media as well so this 
is a...a public...publicly knowing but it’s...it’s another good example of how a 
University, once they know what criteria a ranking uses to...to create it, they will 
manipulate their data so that they receive a higher score in that section; and that is the 
great challenge of a ranking, is that you are dependent upon Universities too often self 
report data and if it’s in their interest, they may report in a more positive manner than is 
realistic or misreport...at...at the extreme. Uh...you’re also comparing different systems 
that are not the same, so...it...it’s I...I mean, how can a University improve its position in 
these rankings? The honest answer would be to be a better University, to publish more, 
to be better for its students. But if that was the case, the ranking order would never 
change in one year, it would be quite consistent over the years; whereas when you see 
the ranking order every year it’s released the schools go up and down and nothing 
changes that quickly in a University environment.  

Entrevistadora: In your opinion...uh... Do you think the influence made by the Global 
rankings, Shanghai, THE and Q.S. affect all countries in the world in the same way? 

Entrevistado 3: Uh...that’s a big question...uh... they...the rankings do have a different 
impact on different countries, and...and the biggest reason for that I would say would be 
the cultural reasoning behind it. If you’re in a country that is driven by status, they will 
look at the rankings and they will choose those schools that are ranked highest because 
they have higher status than a lower rank school. The reality for the student, for the 
education, for the degree that they get is irrelevant in that process of selection. And 
in...in that way there’s...there can be a very differential impact, a different impact 
between different countries around the world, so there is not an equal application of the 
rankings. Uh...countries that have very developed post secondary’s systems, in countries 
that have been trying to internationalize and attract international students, use the 
rankings as a marketing tool, it is not used as an educational tool, it has no practical 
impact upon the quality of the institution, but, it’ll...it gives an institution bragging 
rights and it gives an institution uh... it...yeah...it’s...it’s essentially it’s...it’s a marketing 
tool for the institution. A University you...I...I personally would say that you would 
have to question the integrity of the University that changed its academic direction 
because its rankings were not what they thought it should be or if they changed 
academic direction just to improve their rankings. I’ll...I’ll rephrase that. If the 
University feels that it is not serving its students or its country or its mission or 
whatever purpose, then changing its practices and using the rankings as a tool to set... 
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to...to rethink process and academics that is a superb purpose for the rankings. But 
unfortunately I think most Universities see this as for bragging rights, a marketing tool. 
Uh...I do know that different countries are affected by the rankings in that when 
National scholarships are set up, sometimes scholarships countries will just go look at 
these rankings will pick the top 50 Universities and those Universities suddenly are 
eligible for full scholarship. The example here is Ecuador where **SENYSAT**, and 
Ecuador is credited a new scholarship where there are 1,185 I believe, Universities, 
where a student can receive scholarship for graduate work, in select programs; there are 
175 Universities of Excellence, where students can do undergraduate or graduate work 
and then there are 50 Universities, the top 50 Universities students can study any 
program at those Universities and receive full scholarship from SENYSAT. Uh...those 
students later on will have to come back to Ecuador and serve two years, not serve, 
they’ll have to be living in and working in Ecuador, contributing to the economy in 
Ecuador for these two years, for every year they get a scholarship, but there is a great 
example of, they looked into these International rankings, they create the top 50 schools 
and say: any scholarship, you get admission to the schools you can get the scholarship. 
Very fortunately for me, for my marketing perspective we’re one of the top 50 schools, 
but that’s where some excellent Universities or excellent programs are excluded from 
participation in hat scholarship because of those International rankings. So, when you 
ask does it affect all countries equally? A country that has smaller Universities, that 
don’t produce the volume, will never appear in the ranking and those Universities will 
be always left off those lists, and must work much harder to get the recognition to get 
those exchange possibilities. Universities like mine are normally always on those lists. 
We’re very privileged in that way and proud of that and we...you know, again 
marketing...great...uh...it also means though, that non English 
speaking...uh...Universities around the world are really put at disadvantage in those 
rankings as well. So...yeah...the rankings are very flaunt and it does negatively affect 
many Universities in the world and it does negatively affect I think students in many 
ways. If the rankings are taken as fact and without qualification.  

Entrevistadora: Okay. Now concerning the educational management. 

Entrevistado 3: Okay...inside the University.  

Entrevistadora: Yeap. In your opinion do you think rankings can contribute to the 
process of the academic management?  

Entrevistado 3:  I...I...I understand what you are saying... Does it influence how we 
approach delivering education at the University... 

Entrevistadora:  No. 

Entrevistado 3: No?  
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Entrevistadora: Not delivering the education... in the University, but in the 

administrative way focusing on strategies. How do rankings, as a guide, help your 

institution manage better when it thinks over the... the Internationalization? 

Entrevistado:  Right. I think what the ranking can do is it can draw attention to perceive 
and again perceived, not necessarily realistic, that can draw attention to perceive 
strengths or weaknesses within a University program. That’s where I would give credit 
to, let’s say, the one in Times, because they do an overall ranking but then they also do 
ranking by discipline. And if you...if you go into the greater depth and compare the 
individual discipline rankings, you may identify areas that are either strengths or 
weaknesses. And on a practical basis it does nothing for the management of the 
University, however if they can create discussion over why that is a strength or why that 
is a weakness, or perceived as a weakness, then that over the long term may...may lead 
to the improvement of the program. If it’s a discussion on how can we manipulate our 
numbers, just so that we can go up in the ranking, that is a useless discussion. If it’s a 
discussion on how can we improve or how can we partner with peer institutions to, to 
improve this then it could be a very fruitful ranking. So I, I think it can go either way. 
Uh...within my own University, because of our size and complexity and the president of 
my University does not like rankings at all. He is from a faculty of medicine, he was the 
Dean of a faculty of medicine, and his favorite line is: If you have uh...a hospital that is 
number 1 in cancer care but number 10 in obstetrics so, you know uh...for the birth of 
children, and you put it in a ranking, they will take number one and they will take 
number ten, and they will average out and suddenly that hospital will be number five. 
And that number five is a meaningless number because it’s not talking about the 
strength from the cancer care, it’s not talking about the weakness in the other area and 
that’s why if a University’s Administration is honest and if they are competent they will 
use rankings as a starting point for discussion, but the rankings compare too much 
information that is not similar enough and there are many programs that are not listed in 
there, which the University may be very strong in, that the rankings really are not 
meaningful. I mean, these are imaginary numbers and even if a University, even if the 
rankings are looking at numbers of publications, numbers of citations, these 
are...are...are practical measurements of Universities out///////(?). So they are real /near 
value/ measurements. But the rankings have a difficult time in verifying the quality of 
those citations or may have a difficult time in verifying the quality of those 
presentations, so there are so many intangible points that are missed by these rankings 
that again there are...there are bragging points, there are points to start discussion, but 
it’s impossible that these rankings have a very...these rankings should not have a very 
specific impact on anyone part of the University. 

Entrevistadora: One more question: Do you establish... any relation between the 

rankings and the general process of the Internationalization of the Education? And if 
yes. Why? 
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Entrevistado 3: What I..I’m...I..I...I’m speaking as my perspective from XXX and that 

I’ve always been within the XXX, we have always been a very International University, 
our research collaborations, we...we...we have always had International research 
collaborations, so I come from a very privileged place and saying that, no, the rankings 
are not changing our process. Uh...the...the focus on Internationalization at...at...at my 
University, at the graduate level in the perspective of research has always existed and 
the collaborations have always existed. The...at the undergraduate level 
Internationalization as a theme is...uh...is a new buzz word, and our...our activities 
to...to recruit International students to...to increase that, yes that, that has increased. The 
rankings in that respect again, are a marketing tool. They are not directing us in terms of 
where do we recruit? What kind of students do we want? What kind of programs do we 
change? In some ways there are quick references for who are our peer institution so if 
we are doing our reach for exchange programs or collaborations that didn’t exist before 
we have a list of Universities where we don’t have to justify why we are approaching 
these Universities because they appear in the top list. But...yeah...I...the...the rankings 
again are simply another tool that exists, it’s a public tool that people can refer to 
quickly, so it can be handy, but it’s not changing the way that we, as University, 
operate. Now with my colleagues across Canada who are at small Universities who 
don’t have those International connections, again being very fortunate being in Toronto 
where people have International connections, professors have International connections, 
it’s just who we are and how we’re growing. But if you go to small Universities and 
smaller cities and other parts of Canada or undergraduate Universities that don’t have 
that, I could see their administration looking to these rankings as a guide of...These are 
the Universities that we have the partner with, because they will try to ride on the 
reputation and the marketability of those top rank schools with their activities, so they 
will try to, to establish themselves as a credible institution Internationally by partnering 
with one of these other institutions, so that’s where I see that the, the smaller, younger 
Universities that do not have a large research base, will try to use the rankings to 
determine their...who they partner with. To establish their credibilities.  

Entrevistadora: Are you in favor of rankings...the Global ones? 

Entrevistado 3: Because we are in top of the list, yes, absolutely. 

Entrevistadora e Entrevistado: (laughs) 

Entrevistado 3:  In...in my job in marketing the University, yes. Uh, I...it’s not...it’s not: 
are you in favor...are you not, because they are here and they are not going to go away. 
They sell magazines, they sell newspapers, families want this information so, whether I 
like them or not is irrelevant. What is key is that when we are speaking with families 
and students is to educate them on how to use this information appropriately...it 
real...in...on...on the one hand it’s a marketing opportunity for me but I also have to at 
the same time discount the validity of the rankings so that the students are making the 
best choices for them. And again, I’m speaking of the undergraduate level for the 
students in taking their bachelor’s degree by...it’s...it’s...it’s a double edge sword, it’s 
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great because yes, we’re one of the top research universities in the world// so obviously 
you want to come to us, but at the same time the student has to do research so that they 
pick the right school. 

Entrevistadora: - Sir, the last question.  How do you define the world class 
Universities? 

Entrevistado 3: How do I define world class Universities? 

Entrevistadora: Yes. 

Entrevistado 3: Uh...Wow...I would define a world class University number 1 based 
upon the...the...the excellence of the education and...and built into the excellence of 
education I would say that: it needs to be an institution where a student has opportunity 
to participate, where a student is challenged by that education, where a student will 
grow because of that education. I would say it has to be an environment that is open to 
students from all cultures and all backgrounds. And it...it...so that it’s not simply 
providing one perspective. It really has to be a University that is willing to...to teach 
different perspectives, even if they are conflicting perspectives, even if those 
perspectives may not be flattering to the host country or even the host institution. 
Uh...and that I mean...comparing the different education systems from around the 
world, because the North American system is very different, we would say World Class 
University has an excellent quality of life, excellent academics, excellent extracurricular 
activities, the facilities are there, everything is there for the student. But not all World 
Universities have the same type of facilities, or they don’t have the culture of students 
having work opportunities, or they don’t have the culture of students having a lot of 
extracurricular activities, so to...to be honest to...to...to be as inclusive as possible 
because every University system has its own strength. The most important thing will be, 
the academic rigor and the integrity of the University, the...the research that the 
University does is very important if that research is accessible by all students of the 
University just not a small lead within the University. And then again I think that the... 
the...the quality of life...including quality of life I would include exposure to different 
cultures and different perspectives has to be incorporated into that University 
experience as well. 

Entrevistadora: Thank you so much. 

Entrevistado 3: You are welcome. 
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Apêndice 4 – Transcrição Entrevista 4: nacionalidade canadense, diretor associado 
(Associate Dean) de uma universidade canadense de médio porte. Data da Entrevista: 
18.10.2012. Local: campus da ESPM sediado na rua Álvaro Alvim em São Paulo 
capital. 

Entrevistado 4:  I’m an Associate Dean at the XXX. My responsibility as Associate 
Dean is, ah, includes, ah, external relations which involve all international things 
dealing with the Faculty of Arts and Social Sciences. I am also a Professor at the 
International Relations in the Political Science Department. I hope that’s loud and fine. I 
can’t talk really loud. 

 Entrevistadora: It´s perfect. Thank you professor for giving me this interview… so the 
first question is: What is the importance, in your opinion, of the global academic 
rankings? 

Entrevistado 4:  Uh, all (giggles) All Universities want to develop their brand and so, 
any ranking system above Domestic  and International is of great importance to us and 
most Universities also try to see how they fare against other similar Universities in other 
countries. Uh, my own University is, considers itself a mid-size comprehensive 
University, so we always want to know how we compare with others both in Canada 
and external. 

Entrevistadora: And what extend could the result of the rankings contribute to the 
higher education regardless the higher education system? 

Entrevistado 4: Our… About 90% of our students come from, uh, Canada mostly from 
our Province of Ontario so the internal Canadian rankings are the main thing for them. 
But about 10% of our students are international and for them they don’t know about the 
Canadian rankings or look at them but they look at the international ranking. So, for 
10% of our recruiting effort,  the international rankings are very important. 

Entrevistadora: And in your opinion, what are the strengths and the weakness of the 
Global Academic Rankings in the education field? 

Entrevistado 4: Hmm…How can I answer that… I think I better pass on that one… 

Entrevistadora:  OK. OK, no worries. Next question, how could a University use the 
result of the Global Academic Rankings in your opinion? 

Entrevistado 4:  I think we all use them in two ways, and if, if they are positive we use 
‘em to, for recruiting purposes as a bragging point on our, our brand. If they are 
negative, we quietly try to figure out why are they negative and improve. So, for 
example in my University one of the things we noticed was, in our domestic rankings 
one thing that was purging us was our food. The students had a bad opinion of the food 
on campus; they thought it was too expensive and not good quality, so something as 
relatively simple as improving the quality and cost of the food actually helped 
our rankings.  
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Entrevistadora:  From your opinion, does the influence of the Global Rankings affect 
all countries all over the world at the same way? 

Entrevistado 4: No, I don’t think so. Uh, a, a lot of Universities can, uh, go 
with the location, some universities compete by the location they have, maybe they’re in 
the city where, uh, lots of International people have heard of that city and they want to 
go there, like Toronto or New York City or S… or… or… Los Angeles, or something. 
Uh, other Universities have to comf… com… compete with price, so they offer that 
business degree cheaper than other people, but then the ones who were, maybe not in a 
really famous location, uh, and don’t want to discount the cost so, uh, for those, which 
includes my University, it becomes especially important for us to have a good ranking 
and a good reputation. In addition to the official rankings a big part of the reputation is 
the satisfaction of the students who had recently graduated or who are already there, 
because a lot of the recruiting internationally happens from word of mouth. Somebody 
comes and it has a good or bad experience and they tell their cousin or their younger 
sister or somebody like that, so the rankings are important but they are not everything. 
Price is important, uh, location of the city is important, availability of student visas, 
whether the students are allowed to work in the country while they are on student visa. 
So that’s very important all of these factors, but one of the important factors is the 
ranking. 

Entrevistadora: Concerning this influence of this Global Academic Rankings, could it 
be more influential in… in the process of the Academic Management?  

Entrevistado 4:  Uh, Yes, in the process of Internalization that most Universities are 
going through or enhancing, uh, we are now getting feedback from, uh, the office of VP 
International, or whatever the title is. Those people are now, able to say to the Dean of 
the Business School or the Dean of the Engineering or the Dean of Arts and Social 
Sciences, uh, we could recruit more s… and better students if you would do these 
certain things, uh, and one of those things is whatever it takes to get the rankings up. I 
would say, a problem with most rankings systems, uh, is that they pay very… they don’t 
pay enough attention to the quality of the teaching and the interaction of the students 
with the Professors, they pay most…more attention to the number of publications, 
research publications that, favors the big researches institutes, but sometimes students 
have a much better experience at a, in an University where they had a better interaction 
with their teachers. 

Entrevistadora: And could you establish any correlation between the Global Rankings 
and the process of the Internationalization of the Higher Education System? 

Entrevistado 4:  yes, I think so, it, one nuance here is that some faculties in any 
University had many more international students than others. So, for example, uh, Arts 
Programs, Humanities Programs don’t usually have very many International students 
whereas Engineering may have far more International students than they have Domestic 
students, uh…and…so the...the importance of the rankings on a particular campus, uh, 
the importance of those International Rankings varies according to what Faculty it is, 
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because the… the Deans of some faculties have to pay much more attention to them 
than others; but at the same time in my University we’re turning to the faculties that 
haven’t attracted many International students previously and saying to them why don’t 
you consider International students? So, nursing for example has all most Domestic 
students at my University but there is a huge demand for International students for 
nursing; so, we have to make a decision as to whether we want to double our capacity 
and take on lots of nursing students just as an example. Uh, there are other faculties that 
haven’t relied upon International students in the past uh, but now they may need to. In 
Canada right now there are very few jobs in, for recent graduates of the Faculty of 
Education so the application among Canadians to go to Education Faculty, the 
applications are way down, so than that raises the question: Do we want just down size 
that Faculty, which is hard to do because you have all these tenure positions and you 
have certain things you have to cover, so, a much better alternative is to open it up and 
make it attractive to International students. 

Entrevistadora:  the last question, professor, how would you define the World Class 
University?  

Entrevistado 4:  For me, to be a real World Class University includes both uh... a good 
uh... track record of research publications and awards for the Professors, for their 
publication, research and publication. Uh...but... it also should improve uh...things about 
the student experience how...uh...how good is the student body itself, like, so that 
students are interacting with other good students and also do they get to ever meet 
somebody’s research Professors? Do they get to actually have lectures and direction 
from the World Class Professors there or do they only, just meet uh... are there real 
courses that they take by the entire graduate students, so...uh... that part is the sort of the 
total student experience and that’s what is hardest to capture in rankings but this in 
effect the most important. 

Entrevistadora: Thank you professor. 

Entrevistado 4: It´s my pleasure. 
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Apêndice 5 – Transcrição Entrevista 5: nacionalidade estadunidense, vice-reitor (vice-
provost) para Estratégias Globais e Assuntos Internacionais de uma das universidades 
dos EUA da Ivy League. Data da entrevista: 20.11.2012. Local: Restaurante em São 
Paulo capital. 

Entrevistado 5: I am the Vice Provost for Global Strategies and International Affairs. 
And professor of Sociology, Political Science and History at XXX.  

Entrevistadora: First of all thank you for giving me this interview. My first question 
is...What is the importance of the Global Academic rankings in your opinion?  

Entrevistado 5:  Yes, ma’m. Uh...There are many significant aspects to the Global 
Academic rankings. For us at XXX, we realize that students from around the world, 
when they’re considering the many choices they have in higher education, particularly 
in the United States, they will look at lead tables or world rankings like the Shanghai 
Jiao Tong or the T.H.E. or the Q.S. ranking. And so, in terms of attracting the best 
inviters from around the world, we are...caught us into the fact that they and their 
families will pay closer attention, we also know that when we are competing for grant, 
from federal money, as well for International grant opportunities, granting organization 
will refer back to those rankings to see whether this is a University that has a high 
academic standing. And then I would add as well, when it comes to recruiting the best 
faculty from around the world we realize that many of them, will look at these World 
rankings and make their decision in terms of schools that are or at near or at the top.  

Entrevistadora: So the second question is what extend could the result of the rankings 
contribute to the higher education regardless the higher education system? 

Entrevistado 5:  Right...Well, you know...often times rankings...ah...do not truly 
reflect... Hmm..Hmmm The value or the quality of the education. The rankings so often 
place a greater emphasis on research capacity, grant, publications... 

Entrevistadora: yeap. 

Entrevistado 5:  But when you speak about students at the undergraduate level, they, 
may not benefit that greatly from Universities that may be the top list search 
Universities are grant getting, because those Universities at the same time may not be 
very good at teaching. And so because teaching isn’t given as much weight in those 
rankings as other aspects. I feel that higher education is not truly uh...uh...embracing or 
perhaps is the most important component of it for undergraduate, which is learning, 
which comes from good teaching. So, that’s...that’s my concerning, that’s where I think 
you may find a discrepancy. That many students will go to the top Universities thinking 
that these might be great places for learning when in fact they’re not.  

Entrevistadora: How could the Universities use the results of the Global Academic 
ranks in your opinion?  
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Entrevistado 5:  Well, I think in various ways, some of the indicators of the rankings 
point to uh...publications, others point to grant activity, to awards the faculties have 
won. That schools when they get the results, can say: you know what? We need to 
invest more in trying to get our faculty, help our faculty, put more money into faculty, 
publishing or put more money into faculty getting big grants, put more money or more 
emphasis into faculty recognition whether to Nobel prizes or its other major awards. I 
think it can be very useful to Universities in terms of finding where they may be weak 
in the eyes of the world, all the Universities, where they might want to reallocate 
resources for areas to spend in. But I also see it can be very beneficial, particularly if 
you have a ranking that maybe, let’s say, somewhere in the top 100, let’s say 50 to 100, 
you can use that  uh...when you go out and you try to uh...get money from your alumni 
or uh...from granting agencies and say: look we are ranked in the top 100, that means 
that we are pretty good and if you were to give us uh...you know...help us with money, 
contributions, that may enable us to move from, let’s say 75 to number 50. So it can 
help us in terms of our efforts to raise money, and money is important to be able to 
carry out our academic missions.  

Entrevistadora: does the influence of the Global...uh...rankings affect all over the world 
in the same way? 

Entrevistado 5:  No. I...I...I think that...uh...from my experience in China, and when I’m 
dealing with Universities in China, people in China, they will without question pull out 
those rankings, particularly the Shanghai Jiao Tong rankings and say: a-ha, do we 
wanna do business with you? Where are you in the Shanghai Jiao Tong rankings? When 
I travelled to other areas of the world, In Latin America people never, hardly ever bring 
up the ranking, in Europe, they don’t bring up the rankings. Some certain regions of the 
world, doors will open for you that normally might not and I’m particularly thinking of 
East Asia, China, Korea, Japan, Singapore, Malaysia, when you can say: well, our 
university is ranked within the top 50 this world ranking ranked in the top 25 in that 
world ranking. So can really help. 

Entrevistadora:  If you are thinking about the influence of the ranking, could we think 
that their influences are bigger in the sense of academic management? 

Entrevistado 5: Are you ask...if you’re asking within University management or within 
Universities what groups pay the most attention to these rankings, yes, individual 
faculty I have to say, do not pay much attention to them, particularly my University, it’s 
the Senior leadership of the University. We’re reminded, almost on a daily basis, by our 
President, by our provost, by our Vice-President for research, by our vice-provosts for 
graduate studies where we are on those rankings. So at the upper levels of 
administration where we are charged with promoting the University around the world, 
where we are the one to interact on a daily basis with Alumni, when we go out for fund 
raising, when we talk to granting agencies, where we talk to leaderships of the 
Universities around the world, we are the one...we are the people at the senior levels, we 
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are most attuned and knowledgeable about them and need to be. But our...our faculty 
and our students much less so. 

Entrevistadora:  Could...could you establish any correlation concerning the rankings 
and the general process of the Internationalization of the higher education?  

Entrevistado 5: One more time could you?  

Entrevistadora: Yes. Could you establish any correlation between the rankings and the 
process of the Internationalization of the higher education? 

Entrevistado 5:  Hum. Good question. Uhm... Yes I...I think that those Universities that 
tend buying large, I’m not saying it’s a perfect correlation, but that tend buying large to 
be in the most internationalized, most internationally engaged are the ones who rank the 
highest and I say this because they are the ones who tend to recruit faculty from around 
the world, students from around the world, so what I’m saying here is that, the market 
place, in other words, for students and for faculty, is a global market place. They are 
choosing the best and brightest, just they become more international; they will be 
typically higher up in the rankings. In the same way schools who’s research results from 
international collaborations, a faculty tend to have, I think, most productive faculty, it is 
that their research more than likely will appear in the top journals rather than if a 
University is just uh...producing research based by its own faculty not on faculty 
partnerships around the world. And again, this is a sign of internationalization so I think 
of the greatest Universities the ones who are the most highly ranked, they are 
Universities whose its faculty come from around the world, who recruit students from 
around the world and whose research is the result of...of faculty collaborations that are 
truly global. 

Entrevistadora: And how could you define the World Class Universities? 

Entrevistado 5: Oh boy...that what we call the 64,000 dollar question. (laughs) I think a 
world class University simply is a University that has embedded international 
experiences, international perspectives, into the learning, the discovery which is 
research and its engagement missions. That to me is an international global University. 

Entrevistadora: Thank you, sir for your time. 

Entrevistado 5: Don’t mention it. 
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Anexos 

Anexo A – Listas das 20 melhores universidades ranqueadas pelo ARWU, THE-QS, 
THE-TR e QS até 2013.  

Tabela 1 – Posição das 20 melhores universidades estrangeiras do Academic Ranking of World 
Universities-ARWU de 2003 a 2013.  

Universidades País Academic Ranking of World Universities – ARWU 

500 Top Universities 

As vinte primeiras colocações  

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Harvard 
University 

EUA 1ª 1ª 1ª 1ª 1ª 1ª 1ª 1ª 1ª 1ª 1ª  

Stanford 
University  

EUA 2ª 2ª 3ª 3ª 2ª 2ª 2ª 3ª 2ª 2ª 2ª  

California 
Institute of 
Technology  

EUA 3ª 6ª 6ª 6ª 6ª 6ª 6ª 6ª 6ª 6ª 6ª  

University of 
California, 
Berkeley  

EUA 4ª 4ª 4ª 4ª 3ª 3ª 3ª 2ª 4ª 4ª 3ª  

University of 
Cambridge 

Inglaterra 5ª 3ª 2ª 2ª 4ª 4ª 4ª 5ª 5ª 5ª 5ª  

MIT – 
Massachusett
s Institute of 
Technology 

EUA 6ª 5ª 5ª 5ª 5ª 5ª 5ª 4ª 3ª 3ª 4ª  

Princeton 
University  

EUA 7ª 7ª 8ª 8ª 8ª 8ª 8ª 7ª 7ª 7ª 7ª  

Yale 
University  

EUA 8ª 11ª 11ª 11ª 11ª 11ª 11ª 11ª 11ª 11ª 11ª  

University of 
Oxford  

Inglaterra 9ª 8ª 10ª 10ª 10ª 10ª 10ª 10ª 10ª 10ª 10ª  

Columbia 
University  

EUA 10ª 9ª 7ª 7ª 7ª 7ª 7ª 8ª 8ª 8ª 8ª  

University of 
Chicago  

EUA 11ª 10ª 9ª 9ª 9ª 9ª 9ª 9ª 9ª 9ª 9ª  
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Cornell 
University 

EUA 12ª 12ª 12ª 12ª 12ª 12ª 12ª 12ª 13ª 13ª 13ª  

University of 
Califórnia, 
San Francisco  

EUA 13ª 17ª 18ª 18ª 18ª 18ª 18ª 19ª 17ª 18ª  18ª  

University of   
Califórnia, 
San Diego 

EUA 14ª 13ª 13ª 13ª 14ª 14ª 14ª 14ª 15ª 15ª 14ª  

University of 
California, 
Los Angeles  

EUA 15ª 16ª 14ª 14ª 13ª 13ª 13ª 13ª 12ª 12ª 12ª  

University of 
Washington  

EUA 16ª 20ª 17ª 17ª 16ª 16ª 16ª 16ª 16ª 16ª 16ª 

The Imperial 
College of 
S&T and 
Medicine 

Inglaterra 17ª Desde 2004 não consta mais entre as vinte melhores. 

University of 
Pennsylvania 

EUA 18ª 15ª 15ª 15ª 15ª 15ª 15ª 15ª 14ª 14ª 15ª  

The 
University of 
Tokyo  

Japão 19ª 14ª 20ª 19ª 20ª 19ª 18ª 15ª 15ª 20ª 9ª  

University 
College 
London  

Inglaterra 20ª Desde 2004 não consta mais entre as vinte melhores. 

University of 
Wisconsin 
Madison 

EUA 
Não 
entre 
as 20 

18ª 16ª 16ª 17ª 17ª 17ª 17ª 19ª 19ª 19ª  

University of 
Michigan 
Aan Arbor 

EUA 
Não 
entre 
as 20 

19ª Desde 2005 não constam mais entre as vinte melhores. 

The Johns 
Hopkins 
University 

EUA Não entre as 20. 19ª 20ª 19ª 20ª 19ª 18ª 18ª 17ª 17ª  

Swiss Federal 
Institute of 
Technology 
Zurich 

Suíça Não constava entre as vinte melhores 20a  

Fonte: Dados extraídos do sítio http://www.arwu.org/ em janeiro de 2012. Com referência aos resultados de 2012 
consulta efetuada em novembro de 2012. 
Nota: Os dados referentes ao ano de 2011 e anos subsequentes foram extraídos do novo sítio  
http://www.shanghairanking.com/ 
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Tabela 2 – Posição das 20 melhores universidades estrangeiras no World University Rankings – The Top 
200 World Universities: THE-QS de 2004 a 2009. 

Universidades País 

THE–QS University Rankings – 

200 Top Universities from 2004 to 2009 

As vinte primeiras colocações  

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Harvard University EUA 1ª 1ª 1ª 1ª 1ª 1ª 

California University 
Berkeley 

EUA 2ª 6ª 8ª - - - 

MIT – Massachusetts 
Institute of Techology 

EUA 3ª 2ª 4ª * 10ª 9ª 9ª 

California Institute of 
Technology 

EUA 4ª 8ª 7ª 7ª * 5ª 10ª 

Oxford University Reino Unido 5ª 4ª 3ª 2ª * 4ª 5ª * 

Cambridge University Reino Unido 6ª 3ª 2ª 2ª * 3ª 2ª 

Stanford University EUA 7ª 5ª 6ª 19ª 17ª 16ª 

Yale University EUA 8ª 7ª 4ª * 2ª * 2ª 3ª 

Princeton University EUA 9ª 9ª 10ª 6ª 12ª 8ª 

ETH Zurich (Swiss Federal 
Institute of Technology) 

Suíça 10ª - - - - 20ª * 

London School of Economics Reino Unido 11ª 11ª * 17ª - - - 

Tokyo University Japão 12ª 16ª 19ª * 17ª 19ª - 

University of Chicago EUA 13ª 17ª 11ª 7ª * 8ª 7ª 

Imperial College London Reino Unido 14ª 13ª 9ª 5ª 6ª 5ª * 

University of Texas at Austin EUA 15ª - - - - - 

Australian National 
University 

Austrália 16ª - 16ª 16ª 16ª 17ª 

Beijing University China 17ª 15ª 14ª - - - 

National University 
Singapore 

Singapura 18ª - 19ª * - - - 

Columbia University EUA 19ª 20ª 12ª 11ª 10ª 11ª 

University of California, San 
Francisco 

EUA 20ª 17ª - - - - 

Ecole Polytechnique França - 10ª - - - - 
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Duke University EUA - 11ª * 13ª 13ª 13ª * 14ª 

Cornell University EUA - 14ª 15ª 20ª * 15ª 15ª 

Ecole Normale Supérieure França - - 18ª - - - 

University College London Reino Unido - - - 9ª - 4ª 

McGill University Canadá - - - 12ª 20ª 18ª 

University Of Pennsylvania EUA - - - 14ª 11ª 12ª 

Johns Hopkins University EUA - - - 15ª 13ª * 13ª 

University of Hong Kong Hong Kong - - - 18ª - - 

Carnegie Mellon University EUA - - - 20ª - - 

University of Michigan EUA - - - - 18ª 19ª 

University of Edinburgh Reino Unido - - - - - 20ª * 

Fonte: Dados extraídos do sítio http://www.timeshighereducation.co.uk em janeiro de 2012.  
Legendas:   - = não se encontra ranqueada entre as vinte melhores; 
       * = Universidades que ocupam a mesma posição.  
 
 
Tabela 3 – Posição das 20 melhores universidades estrangeiras no período de 2010 a 2013, após a quebra 
de sociedade entre TSL Education: THE e QS.  

THE–TR University Rankings – 

400 Top Universities 

As vinte primeiras colocações 

QS World University Rankings 

 Aproximadamente 700 Top Universities 

As vinte primeiras colocações 

Universidades País 2013 2012 2011 2010 Universidades País 2013 2012 2011 2010 

California 
Institute of 
Technology 

EUA 1ª 1ª 1ª 2ª 
University of 
Cambridge 

Reino 
Unido 

3a 2ª 1ª 1ª 

Harvard 
University 

EUA 2ª 4ª 2ª 1ª Harvard Univ. EUA 2a  3ª 2ª 2ª 

Stanford 
University 

EUA 4ª 2ª * 3ª 4ª 

MIT – 
Massachusetts 
Institute of 
Technology 

EUA 1a 1ª 3ª 5ª 

University of 
Oxford 

Reino 
Unido 

2ª* 2ª * 4ª 6ª * 
Yale 
University 

EUA 8a 7ª 4ª 3ª 

Princeton 
University 

EUA 6ª 6ª 5ª 5ª 
University of 
Oxford 

Reino 
Unido 

6a 5ª 5ª 6ª 

University of 
Cambridge 

Reino 
Unido 

7ª 7ª 6ª 6ª * 
Imperial 
College 
London 

Reino 
Unido 

5a 6ª 6ª 7ª 
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MIT – 
Massachusetts 
Institute of 
Technology 

EUA 5ª 5ª 7ª 3ª 

UCL – 
University 
College 
London 

Reino 
Unido 

4a 4ª 7ª 4ª 

Imperial 
College London 

Reino 
Unido 

10ª 8ª 8ª 9ª 
University of 
Chicago 

EUA 9a 8ª 8ª 8ª 

University of 
Chicago 

EUA 9ª 10ª 9ª 12ª 
University of 
Pennsylvania 

EUA 13a 12ª 9ª 12ª 

University of 
California, 
Berkely 

EUA 8ª 9ª 10ª 8ª 
Columbia 
University 

EUA 14a 11ª 10ª 11ª 

Yale University EUA 11ª 11ª 11ª 10ª 
Stanford 
University 

EUA 7a 15ª 11ª 13ª 

Columbia 
University 

EUA 13ª 14ª 12ª 18ª 
California 
Institute of 
Technology 

EUA 10a 10ª 12ª 9ª 

University  of 
California, Los 
Angeles 

EUA 12ª 13ª 13ª 11ª 
Princeton 
University 

EUA 10a* 9ª 13ª 10ª 

Johns Hopkins 
University 

EUA 15ª 16ª 14ª 13ª 
University of 
Michigan 

EUA - 17ª 14ª 15ª 

ETH Zurich – 
Swiss Federal 
Institute of 
Technology 
Zurich 

Suíça 14ª 12ª 15ª 15ª * 
Cornell 
University 

EUA 15a 14ª 15ª 16ª 

University of 
Pennsylvania 

EUA 16ª 15ª 16ª 19ª 
John Hopkins 
University 

EUA 16a 16ª 16ª 17ª 

University  of 
College London 

Reino 
Unido 

- 17ª 17ª 9ª 
McGill 
University 

Canadá - 18ª 17ª 19ª 

University of 
Michigan 

EUA 18ª 20ª 18ª 15ª * 

ETH Zurich – 
Swiss Federal 
Institute of 
Technology 
Zurich 

Suíça 12a 13ª 18ª 17ª 

University of 
Toronto 

Canadá 20ª - 19ª 17ª 
Duke 
University 

EUA - 20ª 19ª 14ª 

Cornell 
University 

EUA 19ª 18ª 20ª 14ª 
University of 
Edinburgh 

Reino 
Unido 

17a* - 20ª  

Carnegie 
Mellon 
University 

EUA -     - - 20ª 
Australian 
National 
University 

Australia - - - 20ª 

Northwestern 
University 

EUA - 19ª     - - 
University of 
Toronto 

Canada 17a* 19ª - - 



191 

 

Duke University EUA 17ª - - - 

Ecole 
Polytechnique 
Fédérale de 
Lausanne 

Suiça 19a* - - - 

University of 
Michigan 

EUA 19a - - - 
King´s College 
Longon 

Inglaterra 19a - - - 

Fonte: Dados extraídos dos sítios http://www.timeshighereducation.co.uk e 
http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2011 em janeiro de 2012 e 
http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2012 Com referência aos resultados 
de 2012 consulta efetuada em novembro de 2012. Dados referentes à 2013, coletados em outubro de 2013. 
Legendas: - = não se encontra ranqueada entre as vinte melhores; 
      *= Universidades que ocupam a mesma posição.  
 

Anexo B – Listas das universidades latino-americanas nos rankings acadêmicos globais 
desde seu surgimento até 2013. 

Tabela 4 – Posição das universidades latino-americanas no Shanghai Jiao Tong University’s Academic 
Ranking of World Universities-ARWU de 2003 a 2013. 

Ano Universidades Latino-americanas Posição País 

2003 Universidade de São Paulo 152-200 Brasil 

 Universidade Nacional Autônoma do México 152-200 México 

 Universidade Federal do Rio de Janeiro 301-350 Brasil 

 Universidade de Buenos Aires 301-350 Argentina 

 Universidade Estadual de Campinas 351-400 Brasil 

 Universidade Estadual de São Paulo 401-450 Brasil 

2004 Universidade de São Paulo 153-201 Brasil 

 Universidade Nacional Autônoma do México 153-201 México 

 Universidade de Buenos Aires 202-301 Argentina 

 Universidade Federal do Rio de Janeiro 302-403 Brasil 

 Universidade Estadual de Campinas 302-403 Brasil 

 Universidade do Chile 302-403 Chile 

 Universidade de Estadual de São Paulo 404-502 Brasil 

2005 Universidade de São Paulo 101-152 Brasil 

 Universidade Nacional Autônoma do México 153-202 México 

 Universidade Estadual de Campinas 203-300 Brasil 

 Universidade de Buenos Aires 202-300 Argentina 

 Universidade Federal do Rio de Janeiro 301-400 Brasil 

 Universidade do Chile 301-400 Chile 

 Universidade Estadual de São Paulo 401-500 Brasil 

2006 Universidade de São Paulo 102-150 Brasil 

 Universidade Nacional Autônoma do México 151-200 México 

 Universidade Federal do Rio de Janeiro 301-400 Brasil 

 Universidade Estadual de Campinas 301-400 Brasil 
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 Universidade Estadual de São Paulo 401-500 Brasil 

 Universidade do Chile 401-500 Chile 

2007 Universidade de São Paulo 102-150 Brasil 

 Universidade Nacional Autônoma do México 151-202 México 

 Universidade Estadual de Campinas 203-304 Brasil 

 Universidade Federal do Rio de Janeiro 305-402 Brasil 

 Universidade Católica do Chile 403-510 Chile 

 Universidade Federal de Minas Gerais 403-510 Brasil 

 Universidade Estadual de São Paulo 403-510 Brasil 

 Universidade do Chile 403-510 Chile 

2008 Universidade de São Paulo 101-151 Brasil 

 Universidade Nacional Autônoma do México 152-200 México 

 Universidade de Buenos Aires 152-200 Argentina 

 Universidade Estadual de Campinas 201-302 Brasil 

 Universidade Federal de Minas 303-401 Brasil 

 Universidade Federal do Rio de Janeiro 303-401 Brasil 

 Universidade Católica do Chile 402-503 Chile 

 Universidade Federal do Rio Grande do Sul 402-503 Brasil 

 Universidade Estadual de São Paulo 402-503 Brasil 

 Universidade do Chile 402-503 Chile 

2009 Universidade de São Paulo 101-151 Brasil 

 Universidade Nacional Autônoma do México 152-200 México 

 Universidade de Buenos Aires 152-200 Argentina 

 Universidade Estadual de Campinas 201-302 Brasil 

 Universidade Federal de Minas Gerais 303-401 Brasil 

 Universidade Federal do Rio de Janeiro 303-401 Brasil 

 Universidade Católica do Chile 402-501 Chile 

 Universidade Federal do Rio Grande do Sul 402-501 Brasil 

 Universidade Estadual de São Paulo 402-501 Brasil 

 Universidade do Chile 402-501 Chile 

2010 Universidade de São Paulo 101-150 Brasil 

 Universidade Nacional Autônoma do México 151-200 México 

 Universidade de Buenos Aires 151-200 Argentina 

 Universidade Estadual de Campinas 201-300 Brasil 

 Universidade Federal de Minas Gerais 301-400 Brasil 

 Universidade Federal do Rio de Janeiro 301-400 Brasil 

 Universidade Estadual de São Paulo 301-400 Brasil 

 Universidade Católica do Chile 401-500 Chile 

 Universidade Federal do Rio Grande do Sul 401-500 Brasil 
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 Universidade do Chile 401-500 Chile 

2011 Universidade de São Paulo 102-150 Brasil 

 Universidade de Buenos Aires 151-200 Argentina 

 Universidade Nacional Autônoma do México 151-200 México 

 Universidade Estadual de Campinas 201-300 Brasil 

 Universidade Federal de Minas Gerais 301-400 Brasil 

 Universidade Federal do Rio de Janeiro 301-400 Brasil 

 Universidade Estadual de São Paulo 301-400 Brasil 

 Universidade Federal do Rio Grande do Sul 401-500 Brasil 

 Universidade Federal de São Paulo 401-500 Brasil 

 Universidade do Chile 401-500 Chile 

2012 Universidade de São Paulo 101-150 Brasil 

 Universidade Nacional Autônoma do México 151-200 México 

 Universidade de Buenos Aires 151-200 Argentina 

 Universidade Estadual de Campinas 201-300 Brasil 

 Universidade Federal de Minas Gerais 301-400 Brasil 

 Universidade Federal do Rio de Janeiro 301-400 Brasil 

 Universidade Estadual de São Paulo 301-400 Brasil 

 Universidade Católica do Chile 401-500 Chile 

 Universidade Federal do Rio Grande do Sul 401-500 Brasil 

 Universidade do Chile 401-500 Chile 

2013 Universidade de São Paulo 101-150 Brasil 

 Universidade Nacional Autônoma do México 151-200 México 

 Universidade de Buenos Aires 151-200 Argentina 

 Universidade Federal de Minas Gerais 301-400 Brasil 

 Universidade Federal do Rio de Janeiro 301-400 Brasil 

 Universidade Estadual de São Paulo 301-400 Brasil 

 Universidade Estadual de Campinas 301-400  Brasil 

 Universidade Católica do Chile 401-500 Chile 

 Universidade Federald do Rio Grande do Sul 401-500 Brasil 

 Universidade do Chile 401-500 Chile 

Fonte: Dados extraídos do site http://www.arwu.org/ em janeiro de 2012. Dados referente à 2013 coletados em 
outubro de 2013. 
Nota: Os dados referentes ao ano de 2011 e anos subsequentes foram extraídos do novo sítio 
http://www.shanghairanking.com/ Com referência aos resultados de 2012 consulta efetuada em novembro de 2012. 
Os dados referentes à 2013 foram coletados em outubro de 2013. 
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Tabela 5 – Posição das universidades latino-americanas no Time Higher Education/ World University 
Rankings – THE –QS de 2004 a 2009 e THE-TR a partir de 2010 a 2013.  

Ano Universidades Latino-americanas Posição País 

2005 Universidade de São Paulo 196 Brasil 

2007 Universidade de São Paulo 175 Brasil 

 Universidade Estadual de Campinas 177 Brasil 

2008 Universidade de São Paulo  196 Brasil 

 Universidade de Buenos Aires 197 Argentina 

 Em 2010 – THE-TR, ruptura entre a THE e a QS   

2011-2012 Universidade de São Paulo 178 Brasil 

 Universidade Estadual de Campinas 276-300 Brasil 

 Pontifica Universidade Católica de Chile 351-400 Chile 

2012-2013 Universidade de São Paulo 158 Brasil 

 Universidade Estadual de Campinas 251-275 Brasil 

 Universidade dos Andes 351-400 Colômbia 

2013-2014 Universidade de São Paulo 226-250 Brasil 

 Universidade dos Andes 251-275 Colômbia 

 Universidade Estadual de Campinas 301-350 Brasil 

Fonte: Dados extraídos do sítio http://www.timeshighereducation.co.uk em janeiro de 2012. Com referência aos 
resultados de 2012 consulta efetuada em novembro de 2012. Dados referentes à 2013 coletados em outubro de 2013. 
Nota: Em maio de 2012 a TH-TR lançou o ranking destinado as 100 melhores abaixo de 50 anos (THE 100 Under 
50), porém para elaboração desta lista baseou-se na classificação global. 

 

Tabela 6 – Posição das universidades latino-americanas no QS World University Rankings – 
TopUniversities – mais de 700 posições a partir de 2010 a 2013.  

 Posição  

Universidades latino-americanas 2010 2011 2012 2013 País 

Universidade Nacional Autônoma de México 
(UNAM) 

- 169 146 163 México 

Universidade de São Paulo (USP) 253 169 139 127 Brasil 

Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP) 

292 235 228 215 Brasil 

Pontífica Universidade Católica de Chile 331 250 195 166 Chile 
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Universidade de Buenos Aires - - - 209 Argentina 

Universidade de Chile 367 262 225 223 Chile 

Tecnológico de Monterrey (ITESM)  387 320 306(=) 279 México 

Universidade Austral  - 353 327(=) 317 Argentina 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 381 382 333 - Brasil 

Pontifícia Universidade Católica Argentina 
Santa Maria de Buenos Aires (UCA) 

- 388 305 321 Argentina 

Universidade Federal de São Paulo-UNIFESP - 401-450 - 411-420 Brasil 

Universidade de Santiago de Chile (USACH) 501-550 451-500 - 461-470 Chile 

Universidade Nacional de Colômbia 551-600 451-500 381(=) 325 Colômbia 

Universidade Nacional da Plata - 451-500 - 421-430 Argentina 

Universidade da Antioquia - 451-500 - 501-550 Colombia 

Universidade ORT Uruguai 451-
500 

451-500 451-500 - Uruguai 

Universidade dos Andes 501-
550 

- - 274 Colombia 

Pontifícia Universidade Javeriana  601+ 501-550 - 349 Colômbia 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - 501-550 551-600 551-600 Brasil 

Universidade de Guadalajara (UDG)  601+ 501-550 501-500 601-650 México 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquista Filho” (UNESP) 

551-
600 

501-550 551-600 491-500 Brasil 

Universidade Federal de Minas Gerais - 501-550 451-500 481-490 Brasil 

Universidade Federal do Rio de Grande do 
Sul 

- 501-550 501-500 651-700 Brasil 

Universidade Nacional de Córdoba  551-
600 

551-600 451-500 501-500 Argentina 

Universidade de Brasília - 551-600 551-600 551-600 Brasil 

Universidade de Concepción  551-
600 

551-600 551-600 551-600 Chile 

Universidade Autônoma Metropolitana (UAM)  601+ 551-600 601+ 651-700 México 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro 

501-
550 

551-600 551-600 551-600 Brasil 

Universidade das Américas Puebla (UDLAP)  - 551-600 - 701+ México 
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Universidade Torcuato Di Tella  501-
550 

551-600 601+ - Argentina 

Universidade Federal de Santa Catarina - 551-600 601+ 651-700 Brasil 

Universidade do Talca 601+ - - 701+ Chile 

Universidade Autonoma de Novo Léon 
(UANL) 

601+ - - 701+ Mexico 

Universidade de Medelin 601+ - - - Colombia 

Universidade Católica Andes Belo 601+ - - 551-600 Venezuela 

Benemérita Universidade Autônoma de Puebla - 601+ 601+ 701+ México 

Instituto Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM)  

601+ 601+ - 651-700 México 

Pontificia Universidade Católica de Valparaíso  601+ 601+ 601+ 651-700 Chile 

Pontifícia Universidade Católica do Peru 601+ 601+ 601+ - Perú 

Universidade Adolfo Ibanez  - 601+ - 651-700 Chile 

Universidade Austral de Chile 601+ 601+ 601+ 701+ Chile 

Universidade Autônoma de Guadalajara 
(UAG)  

- 601+ - - México 

Universidade Autônoma do Estado de México - 601+ 601+ 651-700 México 

Universidade Central da Venezuela 601+ 601+ 550-600 - Venezuela 

Universidade de Belgrano  551-
600 

601+ 601+ 551-600 Argentina 

Universidade da República (UdelaR)  - 601+ 601+ 601-650 Uruguai 

Universidade dos Andes Mérida - 601+ 601+ 701+ Venezuela 

Universidade do Norte  - 601+ - 701+ Colômbia 

Universidade do Vale  - 601+ 601+ 701+ Colômbia 

Universidade Diego Portales  601+ 601+ - - Chile 

Universidade EAFIT  - 601+ - - Colômbia 

Universidade Iberoamericana (UIA)  551-600 601+ 550-600 601-650 México 

Universidade Nacional de Rosário  - 601+ - 701+ Argentina 

Universidade Nacional Maior de São Marcos  - 601+ 601+ - Peru 

Universidade Simon Bolívar (Venezuela) 601+ 601+ 550-600 651-700 Venezuela 
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Universidade Técnica Federico Santa Maria 601+ 601+ 601+ 701+ Chile 

Universidade Federal de São Carlos - 601+ 601+ 601-650 Brasil 

Instituto Tecnologico de Buenos Aires (TBA) - - - 390 Argentina 

Universidad de San Andrés - - - 421-430 Argentina 

Universidad de Costa Rica 
- - - 

461-470 Costa 
Rica 

Universidad de Palermo - - - 501-550 Argentina 

Instituto Politécnico Nacional (IPN) - - - 551-600 México 

Universidad Central de Venezuela – UCV - - - 551-600 Venezuela 

Universidade Federal da Bahia - - - 601-650 Brasil 

Universidade Federal de Viçosa - - - 601-650 Brasil 

Universidad Nacional de Mar Del Plata - - - 651-700 Argentina 

Universidade Federal do Paraná – UFPR - - - 651-700 Brasil 

Universidade Federal Fluminense - - - 651-700 Brasil 

Universidade ANAHUAC - - - 701+ México 

Universidad de la Sabana - - - 701+ Colômbia 

Universidad de San Francisco de Quito - - - 701+ Equador 

Universidad del Rosario - - - 701+ Colombia 

Universidad Industrial de Santander - - - 701+ Colombia 

Universidad Nacional de Cuyo - - - 701+ Argentina 

Universidad Nacional de Tucumám - - - 701+ Argentina 

Universidad Nacional del Sur - - - 701+ Argentina 

Universidad Tecnológica Nacional - - - 701+ Argentina 

Universidade do Estado do Rio de Janeior-
UERF 

- - - 
701+ Brasil 

Universidade Federal de Santa Maria - - - 701+ Brasil 

Universidade Federal do Ceará - - - 701+ Brasil 

Universidade Federal do Pernambuco - - - 701+ Brasil 

Fonte: Dados extraídos do sítio http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings em 
janeiro de 2012. Com referência aos resultados de 2012 consulta efetuada em novembro de 2012 e de 2003 em 
outubro de 2013 
Nota: (=) Quando há 2 instituições na mesma posição. 
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Em 2011 a QS lançou o primeiro ranking destinado à América Latina e, em maio de 2012, o ranking destinado as 50 
melhores abaixo de 50 anos (The QS 50 Top Under 50), contudo para elaboração desta lista baseou-se na 
classificação global e não por região. 
 

Anexo C – Fichas de Avaliação dos Programas da UFRGS e USP emitidas pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior – CAPES referente ao 
triênio de 2007 a 2009. 

Obs.: A julgar pelo propósito deste trabalho foram reproduzidos apenas as partes introdutória e  
Inserção Internacional nota 6 e 7 das fichas de avaliação do programa. 
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FICHA 1 - UFRGS 

Ficha de Avaliação do Programa  (página 1 de 10) 
______________________________________________________________________ 

Período de Avaliação: 2007 a 2009               Etapa: Avaliação Trienal 2010 

Área de Avaliação: 27 - ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO 

IES:    42001013 - UFRGS - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

Programa:   42001013025P1 – ADMINISTRAÇÃO 

Modalidade:   Acadêmico 

 
 
 
 
 
 
 

            
Dados Disponíveis na Coleta de Dados 
  
 
 
 
 
 

____________________________________________________________________________ 
PROPOSTA DO PROGRAMA 
Itens de Avaliação Peso Avaliação 

 1.1.Coerência, consistência, abrangência e atualização das áreas de concentração  
linhas de pesquisa, projetos em andamento e proposta curricular. 

50.00 Muito Bom 

 

 1.2. Planejamento do programa com vistas a seu desenvolvimento futuro, 
contemplando os desafios internacionais da área na produção do conhecimento, 
seus propósitos na melhor formação de seus alunos, suas metas quanto à inserção 
social mais rica dos seus egressos, conforme os parâmetros da área. 

20.00 Muito Bom 

 1.3.Infra-estrutura para ensino, pesquisa e, se for o caso, extensão. 30.00 Muito Bom 

  Comissão: Muito Bom 

Apreciação   

 O Programa está estruturado em seis áreas de concentração, que se dividem em sete linhas de pesquisa 
claramente definidas e cobrindo o espectro amplo da área de concentração. O Programa sofreu um ajuste de seu 
corpo docente permanente ao longo do triênio, que implicou na saída de oito professores entre 2008 e 2009 e a 
entrada de três no mesmo período, resultando, ao final do triênio, numa base de 28 professores no NDP. Este 
número é suficiente para sustentar adequadamente as linhas de pesquisa pelo número, pela formação e 
experiência em pesquisa destes docentes. Foram relatados mais de 70 projetos de pesquisa (média do triênio), 
que, regra geral, contam com a participação de alunos na sua composição. Nestes projetos estavam sendo 
desenvolvidos estudos compatíveis com as linhas de pesquisas Parte significativa dos projetos tem 
financiamento externo (mais de 50%) oriundo de órgãos de fomento e empresas, evidenciando o 
reconhecimento da comunidade acadêmica e de outros grupos do nível de qualidade dos estudos gerados no 
Programa. As disciplinas oferecidas guardam relação com as linhas de pesquisa como pode ser observado pelas 
ementas apresentadas. Além do seu histórico relevante de formação de pessoas para a região, o Programa desde 
1997 desenvolve atividades de formação fora de sua base. No triênio foi feito um investimento na formação de 

Curso Nível Ano Início Ano Inìcio 

Administração 
Doutorado  1994 

Mestrado 1972  

Curso Nível Ano Ano Ano 

Administração 
Doutorado 2007 2008 2009 

Mestrado 2007 2008 2009 
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pesquisa em regiões carentes por meio de dois Doutorados Interinstitucionais. Em 2008 eles encerraram as 
atividades com a Universidade de Caxias do Sul, ano que iniciaram um Dinter com Universidade de Rondônia. 
O Programa manteve, ao longo do triênio, convênios com outras IES da região (Unisinos e PUC) e de outras 
partes do Brasil (UFBA/UFPE) e também com instituições no estrangeiro, que resultaram em projetos de 
pesquisa e intercâmbio de pessoas, entre outros resultados. Foram também desenvolvidas acordos com 
empresas. Estes ações conjuntas estão relacionadas a pesquisa, atividades de formação de pessoas e 
desenvolvimento tecnológico.A infra-estrutura disponível relatada é adequada para o desenvolvimento das 
atividades do programa.O Programa investiu consistentemente no aprimoramento na formação de docentes, seja 
pela oferta de disciplinas específicas relacionadas ao tema, como por meio de projetos de pesquisa, estágios 

de docência, para citar algumas atividades. 

 
Ficha de Avaliação do Programa (página 4 de 10) 

______________________________________________________________________ 
 ATRIBUIÇÃO DE NOTAS 6 OU 7 
Itens de Avaliação Peso Avaliação 

 As notas 6 e 7 são reservadas exclusivamente para os programas com 
doutorado,classificados como nota 5 na primeira etapa de realização da 
avaliação trienal, e que atendam necessária e obrigatoriamente duas 
condições: i )apresentem desempenho equivalente ao dos centros 
internacionais de excelência na área, ii) tenham um nível de desempenho 
altamente diferenciado em relação aos demais programas da área. 

00.00 Muito Bom 

 

  Comiss
ão: 

Muito Bom 

Apreciação   

 O Programa apresenta um papel de liderança na área de conhecimento e seu desempenho é 
equivalente ao dos centros internacionais de excelência, que pode ser evidenciado por meio da 
produção bibliográfica, atuação como professor visitante, intercâmbio de alunos e participação em 
projetos de pesquisa de grupos internacionais, entre outros aspectos. A maior parte dos docentes do 
NDP apresentou publicação em periódicos no extrato A do Qualis, inclusive em veículos líderes 
internacionalmente. Aproximadamente metade dos docentes do NDP tem bolsa de produtividade em 
pesquisa do CNPq e a maioria dos demais docentes financia externamente suas pesquisas, inclusive 
com apoio a órgãos e instituições internacionais. Em 2009, eram mais de 30 projetos de pesquisa 
com pelo menos um financiamento externo, para um NDP de 28 professores. O Programa apresenta 
um conjunto de convênios internacionais de pesquisa, tais como Universidade de Savoie, ESA de 
Grenoble da França e University of North Carolina at Wilmington dos EUA, University of 
Northampton e Universidad Nacional del Sur – Argentina. 

Estes convênios produziram projetos de pesquisa e a visita de professores nos dois sentidos, ou seja, 
indo para o exterior e vindo para a UFRGS. Houve um fluxo constante de atividades no período. O 
programa conduz várias iniciativas de Intercâmbio com forma de desenvolvimento de regiões 
carentes. O Programa tem histórico de iniciativas de Mestrados e Doutorados Interinstitucionais 
(desde a década de 90). No triênio ela concluiu um Dinter (Universidade Caxias do Sul) e iniciou 
outro (Universidade de Rondônia). O Programa recebe doutores para estágios pós doutoral. Nessa 
linha, pode-se afirmar que se trata de Programa diferenciado dos demais programas da área de 
Administração, no Brasil, e com nível de desempenho equivalente ao desempenho de programas 
assemelhados de outros países, como Espanha, França, Bélgica, Canadá, dentre outros. 

 
Fonte: Informações coletadas da ficha de avaliação de 2010 disponíveis em http://trienal.capes.gov.br/wp-

content/uploads/2010/12/fichas/42001013025P1.pdf    Consulta em março de 2013. 
Nota: Foram reproduzidas apenas as páginas 1 e 4 de um total de 10 que compõem a ficha de avaliação do programas 
da EA/UFRGS. A escolha da página 1 se deve por constar a introdução do curso e da quarta página por referir-se à 
Inserção Internacional – atribuição da Nota 7. 
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FICHA 2 - USP 

Ficha de Avaliação do Programa  (página 1 de 6) 
______________________________________________________________________ 

Período de Avaliação: 2007 a 2009             Etapa: Avaliação Trienal 2010 

Área de Avaliação: 27 - ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO 
IES:    33002010 - USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO                                  
Programa:   33002010085P5 – ADMINISTRAÇÃO 
Modalidade:   Acadêmico 

 
 
 
 
 
 
 

            

Dados Disponíveis na Coleta de Dados 
  
 
 
 
 
 

____________________________________________________________________________ 
PROPOSTA DO PROGRAMA 
Itens de Avaliação Peso Avaliação 

 1.1.Coerência, consistência, abrangência e atualização das áreas de concentração  
linhas de pesquisa, projetos em andamento e proposta curricular. 

50.00 Muito Bom 
 

 1.2. Planejamento do programa com vistas a seu desenvolvimento futuro, 
contemplando os desafios internacionais da área na produção do conhecimento, 
seus propósitos na melhor formação de seus alunos, suas metas quanto à inserção 
social mais rica dos seus egressos, conforme os parâmetros da área. 

20.00 Muito Bom 

 1.3.Infra-estrutura para ensino, pesquisa e, se for o caso, extensão. 30.00 Muito Bom 

  Comissão: Muito Bom 

Apreciação   

 O PPGA da FEA-USP tem como grande área a Administração e oito linhas de pesquisa, sendo estas: 
Finanças, Marketing, Gestão de Pessoas, Economia das Organizações, Estratégia e Organizações, 
Inovação e Gestão Tecnológica, Internacionalização de Empresas e Responsabilidade 
Socioambiental. Todas essas já consolidadas em termos de grupos, projetos e produção intelectual 
obtidos ao longo dos 35 anos de sua existência. Observa-se que o Programa mantem esforços 
significativo na busca de intercâmbios internacionais e a ampliação de sua participação em projetos 
de âmbito nacional. Procura consolidar-se também, mediante a formação de um NDP compatível 
com suas linhas de pesquisa e demandas nacionais e internacionais. É, portanto, possível dizer que o 
Programa tem um nível de inserção nacional significativo a pelo menos duas avaliações trienais onde 
obteve a avaliação seis da CAPES. Todos esses esforços sinalizam que a renovação tem sido uma 
constante, buscando contemplar os desafios internacionais da produção acadêmica. Registre-se o 
esforço de integração e cooperação com outros programas de graduação e de pós-graduação a nível 
nacional e internacional. Os investimentos na infra-estrutura para o ensino e a biblioteca são 

Curso Nível Ano Início  

Administração 

Doutorado 1975  

Mestrado 1975  

Curso Nível Ano Ano Ano 

Administração 
Doutorado 2007 2008 2009 

Mestrado 2007 2008 2009 
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significativos e podem ser considerados um dos melhores do país. 

Ficha de Avaliação do Programa (página 4 de 6) 
______________________________________________________________________ 

 ATRIBUIÇÃO DE NOTAS 6 OU 7 
Itens de Avaliação Peso Avaliação 

 As notas 6 e 7 são reservadas exclusivamente para os programas com 
doutorado,classificados como nota 5 na primeira etapa de realização da 
avaliação trienal, e que atendam necessária e obrigatoriamente duas condições: 
i )apresentem desempenho equivalente ao dos centros internacionais de 
excelência na área, ii) tenham um nível de desempenho altamente diferenciado 
em relação aos demais programas da área. 

00.00 Muito Bom 

 

  Comi
ssão: 

Muito Bom 

Apreciação   

 O Programa tem histórico de iniciativas de Mestrados e Doutorados Interinstitucionais (desde 
meados da década de 90). Apresentou publicação em periódicos nos extratos A1 e A2 do Qualis, 
aproximadamente mais da metade dos docentes permanentes (56%) na composição do triênio. Este 
desempenho é o exigido de programas nota sete pelos parâmetros da área. Em termo de bolsas 
produtividade de pesquisa e de projetos financiados por agências externas de formento ao ensino e 
pesquisa, mais de 80% dos docentes encontram-se nessa condição. Em 2009, eram mais de 40 
projetos de pesquisa com financiamento externo. O Programa apresenta um conjunto de convênios 
internacionais de pesquisa, tais como Universidad de Buenos Aires, Universidade Nacional de 
Cordoba, HEC - Ecole de Gestion de l'Université de Liège, Universidad Mayor de San Andrés (La 
Paz), Carleton University (Ottawa), University of Victoria UVic Business, Universidad de Chile 
(Santiago), Universidad Católica del Norte (Antofagasta), Universidad Autónoma de Bucaramanga, 
Universidad EAFIT (Cáli), Universidad ICESI, University of Pardubice, Aalborg University 
Roskilde Universitetscenter, Turku School of Economics, E.M. Lyon, IAE Grenoble Université 
Pierre Mendes France, ICN Ecole de Management (Nancy), IÉSEG School of Management (Lille), 
ISCID (Dunkerque), Université de Pau et des Pays de l'Adour (Paris), Université de Sud Toulon-Var 
(Paris), Corvinus University of Budapest, Università Commerciale Luigi Bocconi (Milan), Università 
di Bologna, Università Degli Studi di Torino, Obirin University (Machida-Tokyo), Chonnam 
National University (Gwangju). A proposta do Programa aponta várias iniciativas de Intercâmbio de 
alunos firmados, que permitiram a realização de doutorados sanduíches ao longo do triênio, inclusive 
com a possibilidade de dupla titulação. Uma lista dos alunos que fizeram o sanduíche é apresentada 
na Proposta do Programa. O programa apresenta Nucleação para o desenvolvimento da Pós-
Graduação Stricto Sensu. Destaca-se a participação deste Programa na nucleação do Programa de 
Pós-Graduação em Administração em Ribeirão Preto (auxiliando no projeto para elaboração do curso 
de doutorado aprovado em 2009) e na parceria com o Programa de Pós-Graduação -
PPGA/UNINOVE (com doutorado aprovado em 2007) e com o Mestrado em Administração do 
USCS (auxiliando no projeto de doutorado aprovado em 2009). Destaca-se solidaridade por meio de 
um projeto de doutorado interinstitucional – Dinter entre a Universidade de São Paulo (USP) a 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e a Universidade Federal do PAMPA (UNIPAMPA). 
Em resumo, trata-se de Programa com projeção nacional e internacional, sendo que o seu 
desempenho é comparável ao desempenho de outros programas de pós-graduação internacionais, de 
países como França, Espanha, Canadá, Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos. 

Fonte: Informações coletadas da ficha de avaliação de 2010 disponíveis em 
http://trienal.capes.gov.br/wpcontent/uploads/2010/12/fichas/33002010085P5.pdf Consulta em março de 2013. 
Nota: Foram reproduzidas apenas as páginas 1 e 4 de um total de 6 que compõem a ficha de avaliação do programa 
da FEA/USP. A escolha da página 1 se deve por constar a introdução do curso e da quarta página por referir-se a 
Inserção Internacional – atribuição da Nota 7. 
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Anexo D – Listas WEBQUALIS dos periódicos Estratos A1 e A2 da Área de 
Administração pertinentes à Inserção Internacional em 2013. 

Obs.: Essa compilação é possível ao acessar o sistema WebQualis 
http://qualis.capes.gov.br/webqualis/publico/pesquisaPublicaClassificacao.seam;jsessionid=ED52F539A
47503905A4574C4410A1770.qualismodcluster-node-66 

Lembra-se que o grupo ao qual a área de Administração compõe também engloba as áreas Ciências 
Contábeis e Turismo. Razão pela qual notar-se-á na lista abaixo alguns periódicos referentes não só à 
Administração, mas também à Ciências Contábeis e Turismo. 

Estrato A1 - Lista WEBQUALIS dos Periódicos da Área de Administração, 
Ciências Contábeis e Turismo. 

ISSN TÍTULO 
1076-6332 Academic Radiology 
1046-8188 ACM Transactions on Information Systems 
1000-9515 Acta Geologica Sinica (Beijing) 
1474-0346 Advanced Engineering Informatics 
0196-8858 Advances in Applied Mathematics (Print) 
0889-048X Agriculture and Human Values 
0254-5330 Annals of Operation Research 
0195-6663 Appetite (London. Print) 
1466-4291 Applied Economic Letters 
1350-4851 Applied Economics Letters (Print) 
1466-4283 Applied Economics (Online) 
0003-6846 Applied Economics (Print) 
0960-3107 Applied Financial Economics (Print) 
0924-669X Applied Intelligence (Boston) 
1068-2341 Archivos Analíticos de Políticas Educativas / Education Policy Analysis Archives 
0144-929X Behaviour & Information Technology (Print) 
1463-5771 Benchmarking (Bradford 
0961-9534 Biomass & Bioenergy 
1471-2407 BMC Cancer (Online) 
1471-2458 BMC Public Health (Online) 
1414-431X Brazilian journal of medical and biological research 
0102-311X Cadernos de Saúde Pública (ENSP. Impresso) 
0825-0383 Canadian Journal of the Administrative Sciences 
0340-7004 Cancer Immunology and Immunotherapy 
0392-856X Clinical and Experimental Rheumatology (Testo stampato) 
0770-3198 Clinical Rheumatology (Printed) 
1389-0417 Cognitive Systems Research 
1532-4141 Communications in Statistics: Simulation and Computation 
0361-0918 Communications in Statistics. Simulation and Computation 
0167-9473 Computational Statistics & Data Analysis (Print) 
0010-4655 Computer Physics Communications 
0360-1315 Computers and Education 
0747-5632 Computers in Human Behavior 
0167-9236 Decision Support Systems 
1600-4469 Dental Traumatology (Print) 
0950-6764 Development Policy Review (Print) 
0095-2583 Economic Inquiry  
0013-0133 Economic Journal (London. Print) 
0264-9993 Economic Modelling  
0165-1765 Economics Letters  
0272-7757 Economics of Education Review 
1567-4223 Electronic Commerce Research and Applications 
1566-0141 Emerging Markets Review 
0301-4215 Energy Policy  
1751-7575 Enterprise Information Systems (Print) 
1042-2587 Entrepreneurship Theory and Practice 
0265-8135 Environment & Planning. B, Planning & Design (Print) 
0377-2217 European Journal of Operational Research 
0263-2373 European Management Journal 
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1741-427X Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine (Print) 
0957-4174 Expert Systems with Applications 
0894-4865 Family Business Review 
1936-6582 Flexible Services and Manufacturing Journal 
0956-7135 Food Control 
1676-5680 Genetics and Molecular Research 
0016-7185 Geoforum 
0740-624X Government Information Quarterly 
1572-9907 Group Decision and Negotiation (Online) 
0017-8012 Harvard Business Review 
1386-9620 Health Care Management Science 
1080-7039 Human and Ecological Risk Assessmen 
0018-7267 Human Relations (New York) 
0361-1434 IEEE Transactions on Professional Communication 
0263-5577 Industrial Management + Data Systems 
0019-8501 Industrial Marketing Management 
1471-7727 Information and Organization 
1058-0530 Information Systems Management 
1466-8564 Innovative Food Science & Emerging Technologies 
0167-6687 Insurance. Mathematics & Economics 
0953-5438 Interacting with Computers 
0020-5850 International Affairs (London. 1944. Print) 
0969-5931 International Business Review 
0020-6598 International Economic Review (Philadelphia) 
1362-3052 International Journal of Computer Integrated Manufacturing (Online) 
0951-192X International Journal of Computer Integrated Manufacturing (Print) 
1086-4415 International Journal of Electronic Commerce 
1750-5836 International Journal of Greenhouse Gas Control 
0958-5192 International Journal of Human Resource Management 
0268-4012 International Journal of Information Management 
0147-1767 International Journal of Intercultural Relations 
0925-5273 International Journal of Production Economics 
1366-588X International Journal of Production Research 
0020-7543 International Journal of Production Research (Print) 
0951-3558 International Journal of Public Sector Management 
1756-6517 International Journal of Shipping and Transport Logistics 
0265-1335 International Marketing Review 
0266-2426 International Small Business Journal 
0268-3962 JIT. Journal of Information Technology (Print) 
0969-6997 Journal of Air Transport Management 
0883-7252 Journal of Applied Econometrics (Chichester, England) 
0266-4763 Journal of Applied Statistics 
0378-4266 Journal of Banking & Finance (Print) 
0167-4544 Journal of Business Ethics 
0148-2963 Journal of Business Research 
0959-6526 Journal of Cleaner Production 
0969-5931 International Business Review 
0020-6598 International Economic Review (Philadelphia) 
1362-3052 International Journal of Computer Integrated Manufacturing (Online) 
0951-192X International Journal of Computer Integrated Manufacturing (Print) 
1086-4415 International Journal of Electronic Commerce 
1750-5836 International Journal of Greenhouse Gas Control 
0958-5192 International Journal of Human Resource Management 
0268-4012 International Journal of Information Management 
0147-1767 International Journal of Intercultural Relations 
0925-5273 International Journal of Production Economics 
1366-588X International Journal of Production Research 
0020-7543 International Journal of Production Research (Print) 
0951-3558 International Journal of Public Sector Management 
1756-6517 International Journal of Shipping and Transport Logistics 
0265-1335 International Marketing Review  
0266-2426 International Small Business Journal 
0268-3962 JIT. Journal of Information Technology (Print) 
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0969-6997 Journal of Air Transport Management  
0883-7252 Journal of Applied Econometrics (Chichester, England) 
0266-4763 Journal of Applied Statistics 
0378-4266 Journal of Banking & Finance (Print) 
0167-4544 Journal of Business Ethics 
0148-2963 Journal of Business Research 
0959-6526 Journal of Cleaner Production 
0929-1199 Journal of Corporate Finance (Amsterdam. Print) 
0022-0221 Journal of Cross-Cultural Psychology 
1552-5422 Journal of Cross-Cultural Psychology (Online) 
1045-5736 Journal of Democracy  
0022-0388 Journal of Development Studies 
0021-3624 Journal of Economic Issues 
0148-6195 Journal of Economics and Business 
0936-9937 Journal of Evolutionary Economics 
1062-7375 Journal of Global Information Management 
0165-5515 Journal of Information Science 
1076-0342 Journal of Infrastructure Systems 
0954-1748 Journal of International Development 
1075-4253 Journal of International Management 
1367-3270 Journal of Knowledge Management 
1056-4926 Journal of Management Inquiry 
1741-038X  Journal of Management Studies (Oxford. Print) 
0022-2380 Journal of Manufacturing Technology Management 
0953-4814 Journal of Organisational Change Management 
0933-1433 Journal of Population Economics 
1432-1475 Journal of Population Economics (Internet) 
0969-6989 Journal of Retailing and Consumer Services 
0315-162X Journal of Rheumatology  
0264-0414 Journal of Sports Sciences (Print) 
0094-9655 Journal of Statistical Computation and Simulation (Print) 
0378-3758 Journal of Statistical Planning and Inference (Print) 
0092-0703 Journal of the Academy of Marketing Science 
0016-0032 Journal of the Franklin Institute 
1013-9826 Key Engineering Materials 
0302-9743 Lecture Notes in Computer Science 
0261-4367 Leisure Studies (Print)  
0169-5002 Lung Cancer 
0928-4931 Materials Science & Engineering. C, Biomimetic Materials, Sensors and Systems (Print) 
1874-8961 Mathematical Geosciences (Print) 
0309-1740 Meat Science 
0272-989X Medical Decision Making  
0212-1611 Nutrición Hospitalaria  
0964-5691 Ocean & Coastal Management  
0167-6377 Operations Research Letters  
0090-2616 Organizational Dynamics  
1094-4281 Organizational Research Methods  
1350-5084 Organization (London)  
1047-7039 Organization Science (Providence, R.I.) 
0170-8406 Organization Studies 
0378-4371 Physica. A (Print)  
0556-2813 Physical Review. C. Nuclear Physics (Print) 
1932-6203 Plos One 
1065-9129 Political Research Quarterly 
0199-0039 Population and Environment 
385-2256 Precision Agriculture (Print) 
0018-9219 Proceedings of the IEEE 
0953-7287 Production Planning & Control (Print) 
0742-6046 Psychology & Marketing (Print) 
0048-5829 Public Choice 
0962-9343 Quality of Life Research  
1469-7688 Quantitative Finance (Print) 
0960-1481 Renewable Energy  
0048-7333 Research Policy 
0921-3449 Resources, Conservation and Recycling 
0034-8910 Revista de Saúde Pública (Impresso) 



206 

 

1518-8787 Revista de Saúde Pública (Online) 
1020-4989 Revista Panamericana de Salud Publica (Print) 
0925-7535 Safety Science 
0302-3427 Science & Public Policy (Print) 
0138-9130 Scientometrics (Print)  
0264-2069 Service Industries Journal 
0894-4393 Social Science Computer Review 
0049-089X Social Science Research (Print) 
0038-0121 Socio-Economic Planning Sciences 
0167-7152 Statistics & Probability Letters 
0040-1625 Technological Forecasting & Social Change 
0953-7325 Technology Analysis & Strategic Management 
0166-4972 Technovation 
1133-0686 Test (Madrid) 
0890-8389 The British Accounting Review (Print) 
1094-4060 The International Journal of Accounting 
1044-4068 The International Journal of Conflict Management 
0885-8624 The Journal of Business & Industrial Marketing 
0737-1499- The Journal of Product Innovation Management 
2752 6782 The Journal of Rheumatology (Online) 
1523-2409 The Journal of Supply Chain Management 
1048-9843 The Leadership Quarterly 
1062-9769 The Quarterly Review of Economics and Finance 
0034-6535 The Review of Economics and Statistics 
1537-744X The Scientific World Journal 
1090-0233 The Veterinary Journal (London, England. 1997) 
0258-6770 The World Bank Economic Review (Print) 
1478-3371 Total Quality Management and Business Excellence (Online) 
1366-5545 Transportation Research. Part E, Logistics and Transportation Review 
0144-1647 Transport Reviews  
0305-750X World Development  

Estrato A2 - Lista WEBQUALIS dos Periódicos da Área de Administração, 
Ciências Contábeis e Turismo  

ISSN TÍTULO 
0103-2100 Acta Paulista de Enfermagem (UNIFESP. Impresso) 
0303-464X Acta Reumatológica Portuguesa 
1751-7605 Advances in Cement Research (Online) 
0098-9258 Advances in Consumer Research 
1474-7979 Advances in International Marketing 
1991-637X African Journal of Agricultural Research 
0951-5666 AI & Society 
0275-0740 American Review of Public Administration 
1300-4220 Anatolia Turizm ve Çevre Kulturu Dergisi 
1370-4788 Annales de l'Économie Publique, Sociale et Coopérative (Ed. Multilingue) 
1614-2446 Annals of Finance (Print) 
1467-8292 Annals of Public and Cooperative Economics 
1038-4111 Asia Pacific Journal of Human Resources 
1991-8178 Australian Journal of Basic and Applied Sciences 
1807-7692 BAR. Brazilian Administration Review 
1807-734X BBR. Brazilian Business Review (Edição em português. Online) 
1808-2386 BBR. Brazilian Business Review (English Edition. Online) 
1984-8250 Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences (Impresso) 
0962-8770 Business Ethics (Oxford. Print) 
1463-7154 Business Process Management Journal 
0104-7760 CERNE (UFLA)  
1413-7054 Ciência e Agrotecnologia (UFLA) 
1413-8123 Ciência e Saúde Coletiva (Impresso) 
0103-8478 Ciência Rural (UFSM. Impresso) 
1435-5558 Cognition, Technology & Work (Print) 
0195-6310 Comparative Social Research 
1472-0701 Corporate Governance (Bradford) 
1742-2043 Critical Perspectives on International Business 
1352-7606 Cross Cultural Management 
0011-5258 Dados (Rio de Janeiro. Impresso) 
1351-0347 Democratization (London) 
1011-6370 Development (Rome)  
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1545-2921 Economics Bulletin 
1540-496X Emerging Markets Finance & Trade 
0100-6916 Engenharia Agrícola (Impresso) 
1413-4152 Engenharia Sanitária e Ambiental 
1088-1913 Environmental Quality Management (Print) 
0103-4014 Estudos Avançados (USP. Impresso) 
0963-8180 EUR ACCOUNT VER 
0955-534X European Business Review 
1351-847X European Journal of Finance (Print) 
1751-6757 European Journal of International Management (Print) 
1544-6123 Finance Research Letters (Print) 
1463-6689 Foresight (Cambridge. Print) 
1806-9649 Gestão & Produção 
0104-530X Gestão & Produção (UFSCAR. Impresso) 
1468-0181 Global Social Policy 
0018-084X Herpetological Review 
0102-0536 Horticultura Brasileira (Impresso) 
0073-4721 Iheringia. Série Zoologia (Impresso) 
0019-7858 Industrial and Commercial Training 
0378-1844 Interciencia (Caracas) 
0803-706X International Forum of Psychoanalysis 
1740-8016 International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation (Online) 
1470-9511 International Journal of Automotive Technology and Management 
0265-2323 International Journal of Bank Marketing 
1470-6423 International Journal of Consumer Studies (Print) 
0959-6119 International Journal of Contemporary Hospitality Management 
1741-5098 International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management (Online) 
1476-1297 International Journal of Entrepreneurship and Small Business 
1474-6778 International Journal of Environment and Sustainable Development 
1471-8197 International Journal of Innovation and Learning (Print) 
1740-8830 International Journal of Innovation and Sustainable Development 
1363-9196 International Journal of Innovation Management 
1548-0666 International Journal of Knowledge Management 
1479-4853 International Journal of Learning and Intellectual Capital (Print) 
1742-7967 International Journal of Logistics Systems and Management (Print) 
1462-4621 International Journal of Management and Decision Making 
1468-4330 International Journal of Management and Enterprise Development (Print) 
1743-9132 International Journal of Managerial Finance 
1750-0605 International Journal of Manufacturing Research (Online) 
1744-2389 International Journal of Services and Operations Management 
1744-2370 International Journal of Services and Operations Management (Print) 
1741-525X International Journal of Services Technology and Management 
1467-6370 International Journal of Sustainability in Higher Education 
1350-4509 International Journal of Sustainable Development and World Ecology 
0219-0249 International Journal of Theoretical and Applied Finance 
1793-6322 International Journal of Theoretical and Applied Finance (Online) 
1382-340X International Negotiation  
1057-5219 International Review of Financial Analysis 
0969-6016 International Transactions in Operational Research 
1392-2785 Inzinerine Ekonomika 
0739-3172 Issues in Accounting Education 
0197-6729 Journal of Advanced Transportation 
1648-3898 Journal of Baltic Science Education 
1528-6959 Journal of East-West Business 
1066-9868 Journal of East-West Business 
1464-3332 Journal of Environmental Assessment Policy and Management 
0309-0590 Journal of European Industrial Training 
1078-6767 Journal of Health Care Finance 
1744-1374 Journal of Institutional Economics (Print) 
0896-1530 Journal of International Consumer Marketing 
1573-7349 Journal of International Entrepreneurship 
1570-7385 Journal of International Entrepreneurship (Print) 
0022-216X Journal of Latin American Studies (Print) 
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1052-5629 Journal of Management Education (Newbury Park, Calif.) 
0884-1241 Journal of Marketing for Higher Education 
1866-5888 Journal of Personnel Psychology 
0160-3477 Journal of Post Keynesian Economics 
1097-3923 Journal of Public Economic Theory (Print) 
0377-7480 Journal of Rural Cooperation 
1757-5818 Journal of Service Management (Print) 
1796-217X Journal of Software 
0718-2724 Journal of Technology Management & Innovation 
0160-5682 Journal of the Operational Research Society 
1541-3446 Journal of Transformative Education 
1011-6702 Journal of World Trade 
1875-0931 Journal on Chain and Network Science (Online) 
1569-1829 Journal on Chain and Network Science (Print) 
1477-8238 Knowledge Management Research and Practice (Print) 
0094-582X Latin American Perspectives 
1531-426X Latin American Politics and Society 
0969-6474 Learning Organization 
0300-3930 Local Government Studies 
1740-8784 Management and Organization Review (Online) 
0025-1747 Management Decision 
1477-7835 Management of Environmental Quality 
2040-8277 Management Research Review 
1740-8776 MANAGE ORGAN VER 
0960-4529 Managing Service Quality 
0263-4503 Marketing Intelligence & Planning 
0143-6570 MDE. Managerial and Decision Economics (Print) 
1368-3047 Measuring Business Excellence 
0938-8249 MIR. Management International Review (1990) 
0748-4526 Negotiation Journal 
0732-118X New Ideas in Psychology 
1676-4285 Online Brazilian Journal of Nursing 
1074-8121 On the Horizon 
0104-6276 Opinião Pública (UNICAMP. Impresso) 
1413-585X Organizações & Sociedade (Impresso) 
1984-9230 Organizações & Sociedade (Online) 
0101-7438 Pesquisa Operacional (Impresso) 
1413-7372 Psicologia em Estudo (Impresso) 
0102-7972 Psicologia: Reflexão e Crítica (UFRGS. Impresso) 
0102-3772 Psicologia: Teoria e Pesquisa (UnB. Impresso) 
0271-2075 Public Administration and Development (Print) 
1471-9037 Public Management Review (Print) 
1981-5700 RAC Eletrônica 
1415-6555 RAC. Revista de Administração Contemporânea (Impresso) 
1982-7849 RAC. Revista de Administração Contemporânea (Online) 
1676-5648 RAE Eletrônica (Online) 
0034-7590 RAE (Impresso) 
2178-938X RAE - Revista de Administração de Empresas 
1983-7488 RAUSP-e (São Paulo) 
0100-3984 RB. Radiologia Brasileira (Impresso) 
1094-9054 Reference and User Services Quarterly 
1748-5983 Regulation & Governance (Print) 
1572-3097 Review of Finance 
0100-6762 Revista Árvore (Impresso) 
0034-7140 Revista Brasileira de Economia (Impresso) 
0034-7167 Revista Brasileira de Enfermagem (Impresso) 
0103-846X Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária (Impresso) 
0482-5004 Revista Brasileira de Reumatologia (Impresso) 
1519-7077 Revista Contabilidade & Finanças (Impresso) 
1808-057X Revista Contabilidade & Finanças (Online) 
0080-6234 Revista da Escola de Enfermagem da USP (Impresso) 
1445-6555 Revista de Administração Comteporânea 
0080-2107 Revista de Administração (FEA-USP) 
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0034-7612 Revista de Administração Pública (Impresso) 
1984-6142 Revista de Administração (São Paulo. Online) 
1576-0162 Revista de Economía Mundial 
0124-0064 Revista de Salud Publica 
0102-6933 Revista Gaúcha de Enfermagem (UFRGS. Impresso) 
1548-0992 Revista IEEE América Latina 
1518-8345 Revista Latino-Americana de Enfermagem (Online) 
0104-1169 Revista Latino-Americana de Enfermagem (USP. Ribeirão Preto. Impresso) 
0225-5189 Revue Canadienne d'Études du Développement 
1370-0731 Revue Internationale de Politique Comparée (Imprimé) 
1413-9324 Scientia Forestalis (IPEF) 
1138-9788 Scripta Nova (Barcelona) 
1676-546X Semina. Ciências Agrárias (Impresso) 
1679-0359 Semina. Ciências Agrárias (Online) 
2179-6491 Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Journal 
1517-4522 Sociologias (UFRGS. Impresso) 
0963-9314 Software Quality Journal 
1476-1270 Strategic Organization 
0039-2936 Studi Emigrazione 
0191-491X Studies in Educational Evaluation 
1094-429X Systemic Practice and Action Research 
1092-7026 Systems Research and Behavioral Science 
0736-5853 Telematics and Informatics 
1358-3883 Tertiary Education and Management 
0104-0707 Texto & Contexto Enfermagem (UFSC. Impresso) 
1096-7508 The International Food and Agribusiness Management Review 
1559-2448 The International Food and Agribusiness Management Review (Online) 
1741-0401 The International Journal of Productivity and Performance Management 
1385-3457 The Journal of Management and Governance (Print) 
1061-0421 The Journal of Product & Brand Management 
1088-1697 The Journal of Solid Waste Technology and Management 
0040-5795 Theoretical Foundations of Chemical Engineering 
1573-7187 Theory and decision (Dordrecht. Online) 
1096-4762 Thunderbird International Business Review (Print) 
1842-2845 Transylvanian Review of Administrative Sciences 
1302-6488 Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE 
1657-9267 Universitas Psychologica A2 
1573-062X Urban Water Journal (Print) 
0957-8765 Voluntas (Manchester)  
1109-9526 WSEAS Transactions on Business and Economics 

 
 

 


