








ESCOLAS DE NEGÓCIOS / INTRODUÇÃO

ASSIM SE FAZ O
RANKING
O RANKING DAS Melhores Escolas de
Negócios da AméricaEconomia avalia
a qualidade acadêmica dos vários pro-
gramas de MBA ministrados na América
Latina, e como essa qualidade se traduz
na criação de conhecimento.

A amostra de escolas que participam
do ranking é de âmbito regional, e podem
participar dela aquelas que oferecem
programas em período integral ou par-

cial, inclusive as que desenvolvem os
dois formatos. O ranking não avalia as
escolas de negócios em sua totalidade,
mas apenas os recursos acadêmicos que
efetivamente se incorporam à realização
dos programas de MBA, sem separá-los
por formato.

Não há cotas de escolas por país, já
que o critério básico para fazer parte do
ranking é a excelência dos programas.

Portanto, é possível que alguns países não
estejam representados. Inclusive alguns
países podem aparecer com um número
maior de escolas de negócios que lhes
corresponderia, caso fosse feita uma
atribuição proporcional de programas, de
acordo com sua população ou seu PIB.

Em cada área de análise e em seus
respectivos parâmetros, a avaliação
é realizada a partir dos dados propor-
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cionados pelas escolas, por meio de
um questionário ad-hoc, elaborado por
AméricaEconomia Intelligence (AEI),
que procura sistematizar informações
relevantes a respeito dos diversos
âmbitos da escola de negócios e seus
programas MBA. Toda essa informação é
corroborada com as informações públicas
das escolas e, caso seja necessário,
são feitos contatos para checagem. A
AEI reserva-se o direito de não levar em
conta as informações de verificação que
considerar insuficientes.

A informação das escolas que não
respondem o questionário é obtida de
outros meios públicos (questionário an-
terior, site da escola, etc). Se por algum
motivo, institucional, comunicacional ou
outro, uma escola decide não enviar a
informação solicitada, isso não implica
que seja excluída da análise. A revista
AméricaEconomia reserva-se o direito
de incorporar ou eliminar uma escola
do estudo.

Dentro do processo de avaliação,
incluem-se visitas por parte da equipe da

AEI às escolas de negócios, com a fina-
lidade de constatar in loco as mudanças
e as inovações de maior relevância.
Composição das áreas de análise: Como
se vê no diagrama, a elaboração do ranking
requer o estudo de múltiplas variáveis
que compõem as quatro grandes áreas
de análise: qualidade acadêmica, criação
de conhecimento, qualidade e inserção
internacional e poder de marca.

As melhores escolas de negócios são
aquelas que se destacam em cada uma
das variáveis de estudo. Não basta, por
exemplo, contar com uma alta percenta-
gem de professores de período integral
ou Ph.D., e não acompanhá-la com uma
produtividade condizente em publicações
de qualidade internacional.

Qualidade acadêmica: A qualidade acadê-
mica dos programas de MBA é analisada
em duas dimensões: 1) professores em
período integral (percentual em relação
ao total de professores), 2) análise do
corpo docente (segundo o grau acadê-
mico: Ph.D., MBA e M.Sc, nos Estados

Unidos, Canadá e Europa; e doutorados
locais no caso das escolas no Brasil e
no México, reconhecendo a massa crítica
e a qualidade desses graus acadêmicos
nesses países).

Ao medir o porcentual de professo-
res em período integral, obtém-se uma
medida do peso da atividade acadêmica
desenvolvida pelo grupo de professores
em seu conjunto, como aporte essencial
à formação dos estudantes. A tendência
dos diversos MBAs é ter professores de
dedicação integral, mas com um tempo
comedido reservado para a assessoria
e participação no Conselho de Admi-
nistração de empresas. O pressuposto
por trás disso é a importância de com-
plementar o mundo acadêmico com o
de negócios.

A composição do corpo de professores,
de acordo com o porcentual e a massa
crítica de Ph.D., é um bom proxy do
compromisso da Escola de Negócios na
formação de seu capital humano.

Criação de conhecimento: Uma boa
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massa de Ph.D. deve estar necessaria-
mente correlacionada em alguma medida
com os níveis de produtividade, tanto
em pesquisa como em publicações de
administração.

Essa análise foi estruturada com base
em três parâmetros: 1) Quantidade e
qualidade de publicações, que considera
os papers de qualidade internacional e
livros publicados pelo corpo docente em
exercício dos programas MBA, durante
os últimos três anos. Para o caso dos
papers, se consideram aqueles publicados
em journals indexados na Web of Science
do Institute dos Scientific Information
(ISI), base de dados acadêmica de maior
prestígio do mundo. 2) Quantidade e
qualidade da pesquisa aplicada, para a
qual se consideram os casos de negó-
cios desenvolvidos pelos professores
da instituição; também se avaliou a
atribuição de fundos concursáveis de
projetos e pesquisas relacionadas com
as áreas de conhecimento dos acadêmi-
cos. 3) Compromisso institucional com
a inovação, avaliado de acordo com a
existência de centros de pesquisa e seu
trabalho, além de veículos de difusão de
qualidade e continuidade.
Qualidade e inserção internacional: A qua-
lidade e a inserção internacional é medida
por meio das relações internacionais da
escola de negócios. Os parâmetros que
se consideram para essa área incluem
os credenciamentos internacionais
das escolas, a possibilidade de dupla
titulação e as conexões estratégicas
relevantes com outras escolas. Para os
programas full time, se considera também
o percentual de alunos estrangeiros e
sua diversidade.
Poder de marca: A análise do poder de
marca procura avaliar o impacto do pro-
grama no mercado local e regional, por
meio da visão de executivos da região
(ver metodologia da pesquisa a seguir)
sobre a oferta dos programas MBA, pelo
olhar de especialistas em educação
de negócios e uma pesquisa sobre os
diversos mercados.

Metodologia da Pesquisa de Executivos:
Elaborada pela AEI e aplicada por e-mail
entre a comunidade de leitores da Améri-
caEconomia na região. Obteve-se um total
de 1.384 respostas (erro estimado de
2,6%, com um nível de confiança de 95%).
O trabalho de campo foi realizado entre
12 e 24 de julho de 2006. Os resultados
estão expressos em porcentagens.

NOTAS DO RK LATINO-AMERICANO
1. Professores da escola de negócios que

ministram aulas nos programas MBA. Os
professores visitantes não fazem parte do
corpo docente do MBA.

2. Para programas brasileiros e mexicanos.
3. Segundo rankings internacionais: Busi-

nessWeek, Economist Intelligence Unit e
Financial Times.

4. Número de livros e papers publicados em
journals ISI (Institute for Scientific Informa-
tion) durante os últimos três anos. Só se
consideram os papers de áreas de conheci-
mento relacionadas à gestão empresarial e
escritos por professores que efetivamente dão
cursos nos programas de MBA. Informação
auditada pela AEI. Avaliação transformada
em escala conceituai.

5. Avalia o nível de desenvolvimento de casos
próprios, considerando sua qualidade e
quantidade. Também analisa a concessão de
fundos concursáveis de projetos e pesquisas
relacionados à área de administração e
negócios.

6. Para avaliar o compromisso com a inovação,
se considera a existência de centros de
pesquisa e seu trabalho, veículos de difu-
são, desenvolvimento de tecnologias (por
exemplo, jogos e simulações de negócios)
e a inovação curricular.

7. Com universidades do Canadá, Europa ou
EUA.

8. Segundo resultados da pesquisa entre
executivos latino-americanos e avaliação
qualitativa sobre o impacto dos programas
no mercado local e regional.

9. Para efeitos desta avaliação, só se consideram
as publicações de professores locais.

10. Dados obtidos de fontes públicas: brochuras
e site da escola.

11. Dados 2005.
12. Corresponde ao programa conjunto com a

Tulane.
13. Aacsb: acreditação da Tulane nos EUA.
14. Corresponde ao programa conjunto com a

U. de Texas-Austin.
15. Aacsb: acreditação da Texas-Austin nos

EUA.
(*) Considera todos os professores que aparecem

no site da escola de negócios, que dão aulas
em alguns de seus programas de MBA. Os
cálculos de professores, segundo categoria,
foram realizados pela AEI com base nesta
informação pública.

AACSB: The Association to Advance Collegiate
Schools of Business

SACS: Southern Association of Colleges and
Schools

AMBA: Association of MBA
EQUIS: European Quality Improvement System

PODER DE MARCA:
E: Excelente B: Bom A: Aceitável D: Fraco
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Fonte: América Economica, n. 327, p.36-43, 14 ago. 2006.  




