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RESUMO

A satisfação das necessidades e o processo de agregação de valor nos serviços
educacionais tem sido fonte de constantes investimentos e preocupações das Instituições de
Ensino Superior, em particular nos cursos de Administração. O foco no mercado constitui-se
premissa única para a sua sobrevivência.
Diante dessa situação, a aferição permanente e sistemática da qualidade tornou-se
fundamental no processo de gestão dos cursos de Administração e, para que o sistema de
avaliação potencialize os seus resultados, é necessário, antes de mais nada posicionar-se
frente ao mercado e às suas expectativas, identificando-as e trabalhando para satisfazê-las
plenamente.
Imaginando que não existem mercados e cursos de Administração exatamente iguais,
este trabalho propõe, através de um estudo de caso, a adoção de critérios ou indicadores da
qualidade, individualizados, que permitam ao curso de Administração priorizá-los e agir
efetivamente no sentido de maximizar a qualidade ofertada.

ABSTRACT

The satisfaction of the needs and the process of aggregation of value in the
educational services have been source of constant investments and concerns of the Higher
Education Institutions, in matter in the courses of Administration. The focus in the market
only premise is constituted for your survival.
Due to that situation, to gauging permanent and systematic of the quality it became
fundamental in the process of administration of the courses of Administration and, so that the
system of evaluation potencialize your results, it is necessary, before anything else to position
front to the market and your expectations, identifying them and working to satisfy them fully.
Imagining that markets and courses of Administration don’t exist exactly same, this
work proposes, through a case study, the adoption of criteria or indicators of the quality,
individualized, that allow to the course of Administration to prieze them and to act indeed in
the sense of maximizing the presented quality.
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INTRODUÇÃO
Muitas organizações têm buscado patamares superiores de performance, estruturando
o todo ou parte de seu trabalho na interação permanente com o mercado. Este princípio vem
norteando grande parcela dos seus esforços.
O processo de mudança libera as suas forças sobre as organizações, fazendo-as
passar por uma atividade crítica e reflexiva sobre como interagir com essa nova forma de
viver.
O mundo atual fez surgir uma nova sociedade, a do conhecimento e do aprendizado,
que, com certeza, provocará, entre outros resultados, alterações significativas nas formas de
produção, consumo e convívio, em um período de tempo não muito longo.
Diante disso, é possível sentir que as escolas e os cursos de graduação,
principalmente os de Administração, terão que mudar muito nos próximos anos.
O processo de renovação de um curso consiste em, de algum modo, restabelecê-lo ou
revitalizá-lo. O seu conceito supõe que, no início da vida, em sua fundação, existia algo de
valor, alguma experiência compartilhada, autêntica e significativa que fundamentava a sua
razão de ser.
Com o tempo, essa sensação original de autenticidade, de significado, definha ou se
perde. A renovação implica em voltar atrás até os valores fundamentais para reconectar o
passado ao presente, redescobrir o velho no novo.
Infelizmente, do futuro nada se sabe, exceto através de algumas analogias com o
passado e, aquele que vier, provavelmente, não será muito parecido com as suposições
anteriores.
O processo de renovação diz respeito à continuidade em meio à mudança e à
repetição dos padrões atuais, voltando-se um pouco para poder-se ir adiante.
Porém, antes de ser realizado qualquer tipo de mudança é necessário avaliar as
condições atuais, averiguando sistematicamente o processo de transformação.
Este trabalho tem como objetivo principal propor um modelo de avaliação da
qualidade para os cursos de Administração que priorize os principais indicadores por eles
adotados, sugestionando a sua reconfiguração sistemática, como forma de respeito às suas
particularidades e aos mecanismos de adaptação ambiental.

A sua característica fundamental é ordenar, segundo o grau de importância, aqueles
critérios que mais contribuam com o desempenho de um curso de Administração, servindo
como ponto de partida para a realização de esforços que maximizem a satisfação do mercado.
Além da proposta de um modelo de avaliação da qualidade, o trabalho busca, como
objetivos operacionais ou específicos:
A apreciação de uma possível convergência entre as opiniões da direção e do corpo
docente do curso, acerca dos fatores que acarretam em uma maior qualidade do ensino
ofertado, proporcionando, também, uma verificação da univocidade interna, no que diz
respeito à sua missão, sua visão, seus valores e às suas políticas de negócios.
A investigação, de uma forma individualizada, das opiniões dos professores e dos
dirigentes do curso, no que se refere às suas preferências sobre os fatores que mais interferem
na qualidade de um curso de Administração.
A ordenação, segundo as diversas famílias da qualidade propostas pelo MEC, dos
fatores que merecem um tratamento intensificado, bem como o arranjo dos principais itens
que compõem cada uma dessas famílias.
A contribuição com a tomada de decisões, através da geração de informações, tanto
em nível de planejamento como de execução e de controle da qualidade do ensino.
O fornecimento de parâmetros de comparação entre a distribuição dos investimentos
realizados pela direção do curso e os fatores considerados pelo corpo docente como
diretamente relacionados à qualidade.
Este estudo não visa criar um paradigma ou uma verdade “eterna”, mas sim,
apresentar uma forma de se caracterizar, nivelar e elencar os diversos critérios que implicam
na melhoria da qualidade de um curso de Administração, respeitando, acima de tudo, a sua
individualidade.
A palavra individualidade ressalta o respeito às características de cada organismo,
dando caráter especial e particular a cada curso, já que é o mercado quem, provavelmente,
determinará a sua forma de atuar.
No primeiro capítulo, serão tratados assuntos referentes ao Marketing e à Qualidade,
bem como a sua aplicabilidade na gestão dos cursos de Administração, objetivando o
fornecimento de uma ampla visão acerca da necessidade em se buscar, de forma sistemática, a
satisfação do mercado e dos seus consumidores.
No segundo capítulo, realizar-se-á um diagnóstico geral acerca do atual panorama da
educação brasileira, com destaque para os cursos de Administração; onde serão destacados
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pontos importantes como a sua origem, perfil do alunado, expectativas do mercado e o futuro
desses cursos.
O terceiro capítulo é dedicado a uma avaliação da qualidade no ensino e nos cursos
de Administração que, a cada dia, ganha espaço e importância, sendo o cerne do foco e da
satisfação do mercado. Será discutido e analisado a importância da adoção de critérios ou
indicadores específicos da qualidade na avaliação dos cursos de Administração.
No quarto capítulo é apresentada uma proposta de avaliação que, dentre outros
aspectos, dá preferência, através das individualidades de cada curso, aos principais atributos e
características que influem na satisfação do mercado.
Como estudo de caso, o quinto capítulo mostra a aplicação da pesquisa e do método
de priorização no curso de Administração da Faculdade de Ciências Gerencias, entidade
mantida pelo Centro de Ensino Superior de Dracena.
Finalmente, no último capítulo, são relatadas as conclusões finais (geral e
específicas) do trabalho e a proposição de elementos que possibilitem o estabelecimento da
continuidade dos estudos, como forma de se potencializar os resultados obtidos e contribuir
de alguma forma na melhoria da qualidade nos cursos de graduação em Administração.
É importante afirmar que a primeira palavra que deva envolver os temas trabalhados
neste documento é humildade.
Humildade em se reconhecer as suas limitações e também em se admitir que as suas
diferentes partes não constituem um todo totalmente complexo e, portanto, não organizáveis
apenas em um só corpo do conhecimento, sendo necessário, permanentemente, o seu
aprofundamento.
Um trabalho que procura falar sobre Marketing, Qualidade, Avaliação, Satisfação,
dentre outros, deveria ser uma obra muito mais ampla e crítica e, pela enorme abrangência do
assunto, dificilmente seria esgotada em apenas um documento.
Como se todos esses argumentos já não se mostrassem suficientes para justificar o
reconhecimento do tom com que o texto é relatado, é necessário admitir que o tema é de
grande importância e pertinência para os dias atuais, sendo motivo de destaque e reflexão no
meio acadêmico brasileiro.
Espera-se que este trabalho possa contribuir de algum modo na conscientização e na
melhoria dos serviços ofertados e prestados pelos cursos de graduação em Administração e,
que sirva de base para outros, mais abrangentes e complexos.
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Seu ponto de partida reside no respeito às individualidades de cada curso e na
conscientização da realização de permanentes e sistemáticas aferições da qualidade.
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I.

O

ENSINO

SUPERIOR:

MARKETING,

QUALIDADE

E

SATISFAÇÃO

“A ciência faz o sábio, a razão faz o homem; a
ciência é de alguns, a razão é de todos.”
(LACORDAINE)

É crescente entre as organizações a competição pela sobrevivência neste final de
século. Novas exigências legais e mercadológicas surgem, a cada dia, fazendo com que as
organizações procurem adaptar-se a essas alterações ambientais.
As Instituições de Ensino Superior (IES), até então essencialmente reativas nas suas
transformações, começam a sentir o impacto e a intensa velocidade do processo de mudança.
Palavras como “Marketing e Qualidade”, já fazem parte do cotidiano das instituições
educacionais e dos seus cursos de graduação, principalmente os de Administração, que
buscam, regularmente, maximizar o seu processo de gestão para potencializar os resultados e
a sua competitividade.
Neste capítulo, serão desenvolvidas reflexões sobre os conceitos de Marketing e de
Qualidade, buscando adaptá-los à gestão dos cursos de graduação, em Administração.
A satisfação do mercado é uma das palavras de ordem da atualidade; o curso de
Administração que gerar o máximo de valor é o que, provavelmente, terá maiores chances de
sobreviver a esse intenso processo de transformações e de globalização.

1.1. O AMBIENTE, AS IES E OS CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO

O mercado tem se mostrado cada vez mais competitivo e exigente quanto às
habilidades e formações oferecidas no ensino superior.
As Instituições de Ensino Superior (IES) e os cursos de Administração se esforçam
enormemente para alcançar essas exigências, utilizando-se, para isso, de grandes volumes de
recursos financeiros, humanos, tecnológicos e materiais.
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O mundo mudou, as pessoas mudaram e as formas de convívio em sociedade
também foram alteradas, forçando as escolas e as empresas a se adaptarem a novas realidades,
sob pena de serem excluídas do mercado.
Os profissionais sem qualificação já não são mais tão procurados. O desemprego e a
informalidade são os principais temas de estudo no fim do segundo milênio.
A preocupação com a recolocação das pessoas sem qualificação e desempregadas no
mercado de trabalho, constitui-se em um grande problema para os governantes e para as
sociedades de todo o mundo.
Muito provavelmente, essa realidade se tornará ainda mais drástica com o passar do
tempo.
A tecnologia nos meios de produção empurra o homem, paulatinamente, para fora
das organizações modernas e a velocidade das transformações leva, cada vez mais, a nocaute,
a civilização. E o homem, o criador de todas as transformações, nem sempre tem conseguido
amenizar os efeitos indesejáveis desse processo.
As organizações, independente do seu tamanho, tipo ou segmento de atuação,
procuram profissionais eficientes, eficazes e, principalmente, qualificados para produzirem
resultados. Palavras do tipo flexibilidade, adaptabilidade, generalismo, globalidade e
polivalência, já fazem parte do cotidiano das salas de aulas e dos programas de ensino nos
cursos de graduação em Administração, pois são parte indissociável do dia-a-dia das
organizações e da exigência do perfil do profissional moderno.
O aluno, qualquer que seja a sua área de formação, é levado a adotar, desde os seus
primeiros dias nas escolas, um comportamento pró-ativo diante da realidade mercadológica,
esforçando-se para qualificar-se segundo as percepções ambientais.
Na maioria das vezes, é possível verificar que o “sonho” é deixado de lado, cedendo
o seu lugar para a realidade financeira.
As exigências mercadológicas são muitas; porém, nem sempre são atendidas na sua
totalidade, tanto pelas IES quanto pelos alunos, por motivos que variam desde a restrições
econômico-financeiras, até problemas de foco e de processo.
Em uma economia restritiva, globalizada e, acima de tudo competitiva, o profissional
e a organização que não proporcionarem a satisfação de necessidades e desejos do meio em
que atuam, estarão, em muito pouco tempo, do lado de fora do jogo, atuando como meros
espectadores.
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O foco no mercado e o posicionamento competitivo devem ser constantes. A direção
das escolas, os alunos, os professores e até os servidores devem basear-se no mercado para a
realização das suas funções.
A qualidade naquilo que for feito, a criatividade para buscar alternativas e alterar
realidades, as parcerias com os diversos públicos, a inovação nos novos processos de trabalho
e o comprometimento global podem ser as chaves para a mudança e para a adaptação a esse
novo ambiente.
As IES e os cursos de graduação em Administração não podem mais ser vistos como
organismos isolados e independentes do mercado e, sim, como agentes ativos do processo de
mudança.
A história vem demonstrando isso. Vários são os casos e exemplos de organizações
(Sony, Amazon, Fiat, entre outras) que se comprometeram a alterar as suas crenças,
princípios, políticas e a adotarem uma postura aberta ao mercado, como forma de manter a
sua posição competitiva.
O outro lado da moeda também é extremamente compensador.
O mercado vem dando mostras do seu reconhecimento e da sua gratidão para aqueles
que conseguem atendê-lo, possibilitando formas de crescimento e de lucratividade.
Porém, esse processo não tem sido fácil. Nem sempre a teoria tem coincidido com a
prática, levando a grande maioria das organizações ao insucesso e, conseqüentemente, à
morte.
É impossível não enxergar a forte ligação existente entre as exigências do mercado e
a busca dessa satisfação pelas IES e pelos cursos de Administração. Ao se almejar esse
resultado, de forma plena e objetiva, deve-se reformular algumas posturas e padrões internos,
empenhando-se ativamente no processo de mudança e crescimento.

1.1.1. AS IES E O PÚBLICO-ALVO

As IES, outrora totalmente passivas em relação ao atendimento das necessidades do
seu público-alvo, têm sido forçadas a empreender, de forma rápida e efetiva, esforços
contínuos e eficazes no desenvolvimento dos seus serviços.
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As alterações nas táticas de ensino e nas formas de se gerir os cursos de graduação
em Administração, têm levado a uma variedade de novas abordagens, tanto na forma de se
ensinar quanto na busca por novos mercados e na satisfação das necessidades ambientais.
À medida que o tempo passa, as escolas, faculdades, universidades e outras
instituições educacionais reconhecem que, cada vez mais, enfrentam problemas (evasão,
inadimplência, queda de demanda, etc.) na gestão dos seus cursos de graduação, o que
prejudicam, sensivelmente, os resultados esperados.
O marketing para as instituições de ensino deve ser encarado de forma ampla e
sistemática para que a identificação de necessidades e desejos e a qualidade do ensino seja
constantemente almejada e fornecida.
“Marketing é um processo social e gerencial pelo qual indivíduos e grupos
obtém o que necessitam e desejam através da criação, oferta e troca de produtos
de valor com os outros1”

Para se tornarem bem sucedidas, as instituições devem conhecer os seus mercados,
atrair recursos suficientes, converter esses recursos em programas, serviços e idéias
apropriadas e distribuí-los eficazmente aos vários públicos consumidores. Estas tarefas são
conduzidas, em uma estrutura de ação voluntária, por todas as partes interessadas.
Uma instituição moderna deverá estar disposta a oferecer e trocar valores com
diferentes participantes (público-alvo) para obter sua cooperação e, assim, atingir as metas
organizacionais.
Segundo Kotler2, diversas instituições educacionais estão começando a utilizar este
conceito de marketing para obter do mercado o reconhecimento dos seus esforços.
Entretanto, as demais somente se tornarão conscientes da sua importância quando
seus mercados passarem a sofrer transformações.
A orientação para a satisfação do mercado pressupõe que a principal tarefa das IES e
dos cursos de graduação em Administração é determinar as necessidades e os desejos do seu
mercado-alvo e satisfazê-los através dos serviços que agreguem valor, mantendo um firme e
estruturado relacionamento.
Essas instituições devem reconhecer que a eficiência e a qualidade dos seus serviços
podem ser os meios utilizados para atingir tais resultados.
1

Philip Kotler, Administração de marketing – análise, planejamento, implementação e controle. 5ª ed.. São
Paulo: Atlas, 1998. p. 32.
2
Philip Kotler, Karen Fox, Marketing estratégico para instituições educacionais. São Paulo: Atlas, 1994.
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Um outro ponto importante diz respeito à orientação social das instituições
educacionais, pois este quesito representa uma das principais tarefas da escola e dos cursos de
graduação no processo sistemático de identificação das necessidades e desejos dos seus
consumidores e na adaptação para efetuar as entregas de satisfações que preservem ou
enriqueçam o bem estar e interesses, a longo prazo, da comunidade.
Kotler afirma que, quando uma instituição e um curso estão orientados para o
mercado são produzidos os seguintes benefícios:
• Maior sucesso no atendimento da sua missão;
• Melhor satisfação dos públicos atendidos;
• Melhor atração de recursos (funcionários, voluntários, estudantes, etc.) para a
escola;
• Maior eficiência das suas atividades produzidas, enfatizando a administração e a
coordenação racional do desenvolvimento dos seus programas.
Um modelo de gestão de qualidade pode ser encarado como aquele que consegue,
através dos seus recursos disponíveis, responder de forma eficiente e eficaz às necessidades e
aos desejos do ambiente externo.
Respondendo ao mercado, a organização faz com que todos os seus esforços
convirjam para sentir, atender e satisfazer a essas necessidades.
Cada instituição de ensino deverá determinar que tipo de resposta deseja obter do
meio em que atua.
Kotler3 defende, ainda, que uma instituição de ensino poderá atender e interagir com
diversos públicos, conforme mostra a figura nº 01, devendo, acima de tudo, administrar os
seus relacionamentos.
“Público é qualquer grupo que tem interesse ou impacto real ou potencial
sobre as condições da empresa em atingir seus objetivos4”.
Os principais públicos atendidos pelas instituições de ensino superior são:
•

Comunidade local – população atendida, direta e indiretamente, pela instituição
de ensino, compreendendo o município e a sua região. A comunidade é atendida
através da oferta de ensino, de profissionais qualificados e aptos aos exercício das

3

Philip Kotler, Karen F. A. Fox, Marketing estratégico para instituições educacionais. São Paulo: Atlas, 1994.
p. 43.
4
Philip Kotler. Administração de marketing – análise, planejamento, implementação e controle, 5ª ed.. São
Paulo: Atlas, 1998. p. 586.
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atividades, da prestação de serviços, da realização de estudos e pesquisas
específicas e do apoio à melhoria da qualidade de vida da população;
•

Alunos matriculados – pessoas que estão matriculadas na instituição de ensino,
consumindo o produto oferecido. Constituem-se no cerne principal da produção
dos serviços, pois é através dos alunos que a organização comprovará a sua
efetividade e a satisfação de determinadas necessidades mercadológicas;

•

Órgãos do governo – diversos órgãos governamentais que interagem direta e
indiretamente com a instituição de ensino, sejam eles federais, estaduais ou
municipais, como por exemplo, as prefeituras, repartições e órgãos públicos, etc.;

•

Fornecedores e parceiros –

diversos fornecedores e parceiros que uma

instituição utiliza-se para produzir os seus produtos e serviços e deixá-los em
perfeitas condições de uso. Constituem-se fornecedores e parceiros os colégios de
primeiro e segundo graus, cursinhos, cursos de idiomas, cursos de computação,
demais escolas (fornecedores de clientes potenciais), livrarias, empresas de
recursos audiovisuais, de materiais de informática, de manutenção, supermercados,
etc.;
•

Empresas da comunidade – principais “consumidores” do produto final das
instituições, o egresso, engloba a mais variada tipologia de organizações existentes
no mercado, públicas e privadas, de micro, pequeno, médio e grande porte, com ou
sem fins lucrativos. São as empresas da comunidade que informarão às instituições
de ensino as suas necessidades específicas acerca dos profissionais a serem
formados;

•

Público geral – membros do público em geral que conduzem imagens da
instituição que afetam o seu patrocínio e apoio legislativo. Cabe à empresa
monitorar a forma como é vista pelo público e tomar providências concretas para
melhorar a sua imagem nos aspectos negativos;

•

Estudantes potenciais – público externo da instituição que possui, como perfil de
consumo, uma tendência ou propensão a, futuramente, utilizar-se dos produtos e
serviços da organização. Consiste, normalmente, em estudantes do segundo grau e
de cursinhos preparatórios, profissionais que desejam continuar estudando em
outros cursos de graduação ou pós-graduação e pessoas que não ingressaram em
outras instituições e/ou foram obrigadas a abandoná-las por problemas diversos,
além daqueles que pretendam ingressar em cursos superiores profissionalizantes;
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•

Professores – profissionais habilitados para a prestação direta do serviço
educacional, tanto os professores quanto os instrutores, que realizam os diversos
serviços à organização e aos seus clientes externos;

•

Funcionários – vários empregados (clientes internos) que não fazem parte do
corpo docente, mas são remunerados em bases salariais, incluindo a administração
intermediária, secretarias, segurança, limpeza, telefonistas, etc.;

•

Ex-alunos – discentes que já adquiriam os produtos e serviços da escola e que
possivelmente o farão de novo em um futuro próximo (cursos de extensão, pósgraduação); ex-alunos que realizam parcerias ativas na elaboração de pesquisas e
estudos; ex-alunos que, freqüentemente, utilizam-se das instalações (laboratórios,
bibliotecas) da organização para manterem-se atualizados; além daqueles
profissionais que dependem da imagem da instituição para garantirem o perfeito
exercício da sua profissão;

•

Pais de alunos – grupo de clientes importantes no processo de satisfação de
necessidades específicas; pois representa uma das principais fontes de preocupação
e influência na escolha de determinadas instituições. Os pais normalmente agem
como elementos fiscalizadores dos serviços oferecidos ao mercado e influenciam
diretamente em sua imagem, além de contribuírem ativamente nas questões
financeiras;

•

Concorrentes – outras escolas existentes no mercado que oferecem serviços
educacionais, competindo direta e indiretamente com a instituição;

•

Mídia de massa – empresas de mídia que dão notícias e opiniões editoriais
(jornais, revistas, estações de rádio e televisão) acerca das atividades e serviços
desenvolvidos pelas instituições de ensino. Podem tanto contribuir quanto
atrapalhar os serviços da empresa;

•

Conselhos – conselhos internos que normalmente têm as instituições e se utilizam
deles como forma de supervisionar e assegurar o trabalho eficiente das escolas para
atingirem os seus objetivos.
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Figura nº 01 – A interação entre as IES e os cursos de Administração e o seu públicoalvo
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Fonte: Philip Kotler, Karen F. A. Fox. Marketing estratégico para instituições educacionais. São Paulo:
Atlas, 1994, p. 444.

1.2. O MARKETING, A QUALIDADE E A SATISFAÇÃO APLICADOS
ÀS IES E AOS CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO

No momento em que uma IES ou um curso de graduação em Administração se
predisponham a buscar a satisfação e o reconhecimento do seu público-alvo, como forma de
garantir a sua perpetuação no ambiente, elas precisarão utilizar-se de duas ferramentas da
moderna administração: a Gestão de Marketing e a da Qualidade.
É difícil visualizar a qualidade sem marketing e vice-versa.
O processo se inicia com a pesquisa e a identificação das necessidades e desejos do
mercado (educacional) em que atua, passando pelo desenvolvimento e implementação de
mecanismos gerenciais (gestão das IES e dos cursos) que promovam o pleno atendimento
dessas necessidades, através de produtos e serviços (o ensino) de qualidade.
O próximo passo é a garantia da perpetuação desse atendimento, mantendo os níveis
da qualidade ofertada e analisando, de forma sistemática, novas formas para maximizar essa
satisfação.
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De um lado está o Marketing, estudando, analisando e caracterizando o ambiente em
que a empresa atua, com o objetivo de propor produtos e serviços adequados à essas
necessidades e desejos. Do outro, a Qualidade, que consiste no pleno atendimento e satisfação
dessas necessidades.
Para que uma organização consiga implementar mecanismos qualitativos e focados
no mercado em que atua é indispensável conhecer os conceitos de qualidade e de marketing,
apresentados a seguir:

1.2.1. CONCEITO DE MARKETING

À medida que a humanidade caminha para o terceiro milênio, com os seus grandes e
inspiradores problemas e oportunidades, o assunto marketing atrai uma crescente atenção das
empresas, dos profissionais, das instituições e dos países.
O marketing evoluiu de suas antigas origens de distribuição e de vendas para uma
filosofia abrangente de como relacionar dinamicamente qualquer organização ao seu mercado.
Em toda parte, empresas grandes e pequenas começam a compreender a diferença
entre a função, vendas e marketing e organizam-se para desenvolver este último.
O interesse intensificado pelo Marketing é paradoxal, porque, muito embora seja
uma das disciplinas de ação mais recente do homem, é também uma das mais antigas
profissões do mundo. Desde o tempo da simples troca, passando pelo estágio da economia
monetária até os complexos sistemas de nossos dias, as trocas têm se intensificado.
O ponto de partida para o estudo do marketing reside nas necessidades e desejos
humanos.
A humanidade precisa de comida, ar, roupa e abrigo para sobreviver. Além disso, as
pessoas desejam recreação, educação e outros serviços. Elas têm preferências notáveis por
tipos específicos de bens e serviços básicos (produtos).
Para Aurélio5, produto é o resultado de uma atividade humana, seja ela física ou
mental. Philip Kotler fornece uma outra ênfase quanto ao conceito de produto:
5

Aurélio Buarque de H. Ferreira. Novo aurélio século XXI: o dicionário da língua portuguesa. 3ª ed.. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 1999.
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“É algo que pode ser oferecido para satisfazer uma necessidade ou desejo.
Ocasionalmente, pode-se usar outros termos para produto, tais como oferta ou
solução6.”

Portanto, um produto é aquilo capaz de satisfazer a um desejo ou necessidade. Ele
representa um sentimento de carência em uma pessoa que produz um desconforto e um desejo
de agir para aliviá-lo.
O desejo coloca a pessoa num estado ativo e lhe dá direção.
A pessoa certamente perceberá certas coisas exteriores a si própria que poderiam
satisfazer seu desejo e que poderiam ser chamadas de produtos. Passam a ter valor7 para o
indivíduo por causa de sua condição de satisfazer aos seus desejos.
Vale ressaltar que os conceitos-guias para o marketing são valor e satisfação. Valor é
a estimativa de que cada produto possa satisfazer a um conjunto de necessidades e desejos
específicos. Quanto maior for o valor agregado a um produto ou serviço, maior será o nível de
satisfação proporcionada ao consumidor.
É importante não limitar o conceito de produto a objetos físicos. Um produto, na
realidade, nada mais é que um instrumento para resolver um problema. Qualquer coisa capaz
de prestar um serviço, isto é, de satisfazer a uma necessidade, pode ser chamado de produto.
Isto inclui pessoas, lugares, organizações e idéias.
Já o conceito de mercado está relacionado a uma área, um local para a realização de
trocas em potenciais.
“Um mercado consiste de todos os consumidores potenciais que compartilham
de uma necessidade ou desejo específico, dispostos e habilitados para fazer uma
troca que satisfaça essa necessidade ou desejo8”.

Onde quer que exista um potencial para o comércio, para a troca, existe um mercado.
Usa-se o termo “mercado”, geralmente, com algum termo qualificativo que descreva
uma sensação humana, tipo de produto, grupo demográfico ou localidade geográfica. Um
exemplo de mercado de sensação humana é o de “relax”, que existe porque as pessoas estão

6

Philip Kotler. Administração de Marketing – análise, planejamento, implementação e controle. 5ª ed.. São
Paulo: Atlas, 1998. p. 28.
7
Verbete: valor (ô)[Do lat. valore.] S. m. 1.Qualidade pela qual determinada pessoa ou coisa é estimável em
maior ou menor grau; mérito ou merecimento intrínseco; valia. 2. Importância de determinada coisa, estabelecida
ou arbitrada de antemão. 3. Fig. Importância, consideração.
8
Philip Kotler. Administração de Marketing – análise, planejamento, implementação e controle. 5ª ed.. São
Paulo: Atlas, 1998. p. 31.
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dispostas a trocar dinheiro por lições de ioga, meditação transcendental e controle de
atividades vitais.
O marketing preocupa-se com a última abordagem, a da troca, para a aquisição de
produtos que satisfaçam às necessidades e desejos humanos. A troca exige as seguintes
condições:
1º) Que existam pelo menos duas partes;
2º) Que cada parte tenha algo que possa ter valor para a outra;
3º) Que cada parte seja capaz de se comunicar e de fazer a entrega;
4º) Que cada parte seja livre para aceitar ou rejeitar a oferta;
5º) Que cada parte acredite estar em condições de lidar com a outra.
O conceito de mercado também cobre as trocas de recursos que não envolvem,
necessariamente, dinheiro. O candidato político faz promessas de um bom governo para um
mercado de eleitores, em troca de seus votos.
Marketing significa trabalhar com mercados, os quais, por sua vez, significam a
tentativa de realizar trocas em potencial com o objetivo de satisfazer às necessidades e os
desejos humanos.
Assim, é possível retornar à definição de que marketing é toda atividade humana
dirigida para a satisfação das necessidades e desejos, através dos processos de troca.
Uma empresa, normalmente, troca a satisfação dos seus consumidores pela
remuneração financeira.
Portanto, sua função é, em essência, identificar necessidades e desejos dos
consumidores, determinando quais os mercados-alvo que ela pretende atender melhor,
planejando produtos, serviços para melhor atendê-los e convocando todos os seus
colaboradores a participarem do processo de “pensar e servir” aos consumidores desse
mercado.
A liderança e o reconhecimento do mercado podem ser obtidos quando a organização
compreende o seu consumidor e identifica as suas necessidades, encontrando soluções que
satisfaçam essas necessidades, principalmente através da criatividade, da inovação, da
vivência e da qualidade (critérios citados anteriormente).
Diariamente podemos perceber o marketing no cotidiano das pessoas, de forma
objetiva e saudável, e também fazendo parte de todas as atividades profissionais, envolvendo
desde profissionais liberais, passando por instituições com ou sem fins lucrativos (incluindo
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IES e cursos de graduação em Administração), organizações públicas, até as grandes
corporações lucrativas e globalizadas do século XX.
Além de conhecer o mercado e propor produtos e serviços de valor para os
consumidores, as empresas também precisam estabelecer os preços daquilo que esperam
comercializar, de forma a torná-los acessíveis e atraentes e colocá-los em determinados canais
que façam com que atinjam, de forma ágil e rápida, os seus consumidores.
As organizações devem, também, saber como anunciar e promover os seus produtos
e serviços, como forma de demonstrá-los e torná-los conhecidos, fazendo com que os seus
clientes possam perceber, servir e satisfazer as suas necessidades.
Toda essa atividade é denominada composto de marketing.
“Composto de Marketing é o conjunto de ferramentas que a empresa usa para
atingir seus objetivos de marketing no mercado9”.

O composto de marketing é formado pelo produto (necessidades e desejos do
consumidor), pelo preço (custo para o consumidor), pela praça ou distribuição (conveniência)
e pela promoção (comunicação).
Assim, as IES e os cursos de Administração vencedores serão aqueles que poderão
atender às necessidades dos consumidores de forma econômica e conveniente e com uma
comunicação efetiva.
Toda organização deve identificar as necessidades e anseios do seu público-alvo,
através de pesquisas e informações específicas, que respondam a determinados
questionamentos (o que vai ser comercializado, quem vai consumir, o que busca através do
consumo e também como esses consumidores vão adquirir os produtos/serviços ofertados).
Respondidas essas perguntas e compiladas as informações, a empresa deverá
desenvolver um completo programa de gestão de marketing que basear-se-á nos seguintes
aspectos:
•

Na proposição de produtos e serviços específicos;

•

Na formulação de preços de venda;

•

Na distribuição desses produtos e serviços e;

•

No estabelecimento de mecanismos de comunicação e de divulgação.

9

Philip Kotler. Administração de Marketing – análise, planejamento, implementação e controle. 5ª ed.. São
Paulo: Atlas, 1998. p. 97 e 98.
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Com isso, a organização realizará uma troca efetiva e, principalmente, maximizadora
de recursos com o mercado, auxiliando-o na satisfação das suas necessidades específicas e,
recebendo, para isso, remunerações financeiras.
A figura nº 02 mostra claramente a total utilização do composto de marketing na
busca pela satisfação das necessidades humanas.
Figura nº 02 – O processo de troca proposto pelo marketing
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É indispensável que a gestão das IES e dos cursos de graduação em Administração
conheçam o processo do marketing.
A função “Marketing” deve ter um caráter inovador; o seu principal objetivo será
encontrar o futuro das organizações, não apenas o futuro geral, mas sim um específico que
almejará a garantia da sua sobrevivência no decorrer do tempo.
O foco no mercado passa a ser prioridade no que for desenvolvido pela organização.
Segundo Kotler10, qualquer empresa comercial tem duas, e apenas duas, funções
básicas, marketing e inovação. E é esse o poder que o marketing deve desenvolver nas
organizações.
Kotler afirma ainda que o Marketing é uma função distintiva, uma função singular da
empresa.

10

Philip Kotler, Como preparar executivos de marketing para o próximo milênio. Marketing. São Paulo nº 317.
p. 12-15, junho 1999.
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Uma empresa é diferenciada de todas as outras organizações humanas pelo fato de
que ela divulga um produto ou serviço. Nem a igreja, o exército, a escola ou o estado fazem
isso. Qualquer organização que se realize por meio do marketing de um produto ou serviço é
uma empresa. Qualquer organização em que o marketing esteja ausente ou seja incidental não
é uma empresa nem deve ser gerenciada como se fosse, prossegue o autor.
Para o século XXI, a chegada da Internet criará uma verdadeira revolução na
Administração de Marketing, gerando um número infinitas vezes maior de compras e vendas
pela rede, modificando completamente a maneira pela qual as coisa são feitas atualmente. A
intermediação praticamente está com os seus dias contados, pois não vem criando mais valor.
O poder, a cada dia que passa, sairá das mãos dos vendedores e cairá na dos
compradores que, munidos de um arsenal de informações os capacitarão a fazer melhores
escolhas, a preços mais baixos, aproximando, assim, a economia de um mercado mais
perfeito. Isso irá testar a criatividade das pequenas, médias e grandes empresas.
A Internet, muito provavelmente, propiciará às empresas de pequeno porte, muitas
oportunidades de alcançarem os mercado globais.
Para obter sucesso, as organizações precisarão esclarecer, para si mesmas, quais os
grupos de clientes que deverão buscar (questão de foco). A formulação de valor agregado que
conquiste a preferência do mercado garantirá, por um certo período, a sua não absorção pelo
vácuo da ausência de lucro.
Para conseguir se manter no mercado, as empresas precisarão compreender as
necessidades e desejos de cada um dos grupos de clientes-alvo, expandindo, com o tempo, as
suas ofertas de produtos e serviços.
O administrador de mercado, diante dessas situações deverá estar fascinado pelas
pessoas e desejar servir os interesses dessas pessoas; deve, também, sentir que o cliente é o
mais importante aspecto para a empresa, mais até que o produto, dirigindo o seu foco no
longo prazo.
O responsável pelo marketing deverá ter prazer em pesquisar as necessidades e
atitudes dos seus clientes e ser capaz de pensar criativamente, buscando um treinamento
vigoroso em economia, matemática, psicologia, teorias decisoriais e finanças.
“O marketing deverá ser encarado como uma força empresarial que eleva o
padrão de vida das pessoas, devendo os profissionais buscarem maneiras de
criar e introduzir novos benefícios, novas conveniências e novas habilidades,
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sendo bem sucedidos quando substituem uma maneira inferior de se fazer algo
por uma que seja superior11”.

Ao se iniciar uma discussão sobre as várias definições acerca do Marketing, algumas
propostas poderão ser encontradas com uma diversidade enorme de descrições.
O poder do Marketing compreende uma variedade de atividades muito maior do que
se imagina.
Para McKenna12, o marketing deve estar orientado nos seguintes pontos:
1º) No total conhecimento do cliente;
2º) No investimento em serviços e diálogos que garantam a lealdade à marca;
3º) No investimento na lealdade do cliente;
4º) Na utilização das melhores práticas como pontos de referência;
5º) Na inovação da maneira de fazer negócios;
6º) No método em se fazer que os conhecimentos penetrem nas organizações.
McKenna afirma, ainda, que o marketing deve tratar de cinco pontos importantes:
1) Gente;
2) Intercâmbio de valores;
3) Intercâmbio de conhecimentos;
4) Processo de estabelecimento de diálogo e fidelidade;
5) Relacionamentos.
Armstrong13 postula que, para se alcançar os objetivos empresariais, é necessário
identificar anseios dos mercados a serem atingidos e proporcionar as satisfações desejadas de
forma mais efetiva (eficiente e eficaz) do que os seus concorrentes, proporcionando o bem
estar do consumidor e da sociedade.
Pride e Ferrel14 afirmam que o marketing é um o processo de criar, distribuir,
promover e fixar preços de bens, serviços e idéias para facilitar a satisfação das relações de
intercâmbio em um processo dinâmico. Para Perreault e McCarthy15, o conceito de marketing
está relacionado ao destino dos esforços que uma organização utiliza para satisfazer os seus

11

Philip Kotler, Como preparar executivos de marketing para o próximo milênio. Marketing. São Paulo, v. 32,
n. 317, p. 16, junho 1999.
12
Regis McKenna, O novo marketing. HSM Management. São Paulo nº 01, p. 124-127, março-abril, 1997.
13
Philip Kotler & Gary Armstrong. Princípios de Marketing. Rio de Janeiro: Prentice-Hall do Brasil, 1993, p. 7.
14
William Pride & C. Ferrel. Marketing: conceptos y estrategias. 9ª ed.. Ciudad del Mexico: McGraw-Hill, 1996.
15
Jerome McCarthy & William D. Perreault Jr., Marketing Essencial – uma abrodagerm gerencial e global. São
Paulo: Atlas, 1997, p. 19.
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consumidores e clientes a um certo lucro, fundamentando-se no tripé satisfação do
consumidor, esforço total da empresa e lucro (não apenas venda).
Grönroos16 afirma que a função marketing inclui quatro partes principais: 1.
compreender o mercado por meio de pesquisa de mercado e análise por segmentação; 2. para
que nichos de mercado possam ser selecionados; 3. para que os programas de marketing são
planejados, executados e controlados e, finalmente, 4. preparar a organização para que os
programas e atividades de marketing sejam executados com sucesso.
Todavia a Associação Americana de Marketing definiu marketing em meados de
1960 como o desempenho das atividades comerciais que dirigem o fluxo de bens e serviços
do produtor ao consumidor ou usuário.
Finalmente, Cobra17 define marketing como a forma de sentir o mercado e buscar o
desenvolvimento de produtos ou serviços que satisfaçam necessidades específicas.
Fica evidente que todos os conceitos apresentados pelos mais diferenciados autores
levam as organizações (IES e cursos de graduação em Administração) a adotarem uma nova
postura profissional que convergem no sentido de aproximar-se, constante e sistematicamente,
do mercado ou do nicho em que atua, como forma de identificar novos anseios e aspirações
(específicas) e transformá-los em bens e serviços que promovam a satisfação dessas
necessidades, gerando o bem-estar social, garantindo a qualidade e a elevação do padrão de
vida da sociedade.

1.2.1.1. OBJETIVOS DO MARKETING

Ao se estabelecer o foco central do marketing na identificação e na satisfação das
necessidades e desejos mercadológicos, um novo prisma de atuação se abre para as
organizações, aproximando-as dos seus consumidores na tentativa de potencializar e
maximizar o seu ciclo de vida no ambiente externo.
Fornecer aos consumidores aquilo que eles necessitam parece ser tão óbvio e fácil
que pode ser difícil para as empresas perceber a exigência de atenção especial.

16

Christian Grönroos. Marketing: gerenciamento e serviços: a competição por serviços na hora da verdade. Rio
de Janeiro: Campus, 1993, p. 160.
17
Marcos Cobra, Marketing competitivo: uma abordagem estratégica. São Paulo: Atlas, 1993, p. 24.
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No dia-a-dia, nem sempre as organizações fazem o lógico e o correto, principalmente
quando isso significa mudar o que vem sendo feito há tanto tempo ou a quebra de um
determinado conceito ou tradição.
À medida em que o mundo muda, as organizações, ao adotarem o conceito de
marketing, devem acompanhar o movimento da mudança.
Portanto, o conceito de marketing parece tão claro que os empresários poderiam até
pensar que a maioria das organizações o adotariam rapidamente, o que não é o caso. Muitas
delas ainda estão voltadas para a produção.
“Um sistema de marketing deveria maximizar os seguintes pontos: o consumo,
a satisfação, a escolha, a qualidade de vida e a rentabilidade da empresa18”.

1.3. A QUALIDADE

Conforme foi comentado nos itens anteriores, é cada vez maior a necessidade das
empresas estabelecerem modelos de gestão inovadores e competitivos que maximizem as
oportunidades e reduzam as ameaças mercadológicas, aumentando as suas chances de
sobreviver ao longo do tempo.
Isso também é valido para as IES e para os cursos de graduação em Administração.
Em função disso, a qualidade tem ocupado uma posição de destaque no cenário
empresarial moderno. O seu conceito, na maioria das vezes, tem sido incorretamente
empregado pelas empresas e profissionais, adotando-se uma postura essencialmente
comercial.
De fato, o termo qualidade pode assumir uma ampla variedade de significados
dependendo de quem o anuncie, de quem o aprecie e da situação envolvida.
Ao longo dos últimos anos, diversos autores têm desenvolvido uma série de
“modelos teóricos” para o tratamento profissional do quesito qualidade.

18

Philip Kotler & Gary Armstrong. Princípios de Marketing. Rio de Janeiro: Prentice-Hall do Brasil, 1993, p. 910.
39

Juran19 considera qualidade como “adequação ao uso”, dividindo a qualidade em
relação ao seu projeto, conformidade e serviços. Juran é considerado o primeiro estudioso a
aplicar a qualidade à estratégia empresarial, ao invés de a ligar meramente à estatística ou aos
métodos de controle total da qualidade.
Na sua opinião, a qualidade pode ser definida segundo dois contextos (seguindo uma
ótica de resultados): a primeira focada essencialmente nas características do produto que
permitam a satisfação das necessidades dos clientes e a segunda na geração de lucros para as
empresas. Logo, a alta qualidade implica, geralmente, em maiores custos e, de acordo com
esse prisma, ela passa a produzir a ausência de defeitos ou erros de fabricação, gerando,
assim, menores gastos para a organização.
Juran, defende ainda, a divisão da gestão da qualidade em três pontos
fundamentais20: planejamento, melhoria e controle da qualidade.
O autor destaca a melhoria da qualidade no topo das prioridades do gestor,
acreditando que os processos de negócios são a maior e mais negligenciada oportunidade de
melhoria. Os seus estudos indicaram que 85% dos problemas de qualidade são causados por
processos de gestão. Dentre os seus pontos principais estão:
1. Reconhecer as necessidades de melhorias;
2. Transformar as oportunidades de melhoria em tarefa de todos os trabalhadores;
3. Criar um conselho de qualidade, selecionando projetos e equipes de melhorias;
4. Promover a formação em qualidade;
5. Avaliar a progressão dos resultados;
6. Premiar as equipes vencedoras;
7. Fazer publicidade dos resultados;
8. Rever os sistemas de recompensas e aumentar o nível de melhorias;
9. Incluir os objetivos de melhorias nos planos de negócios da empresa.
A segunda prioridade é o planejamento, sendo necessário a colaboração das pessoas
que o irão implementar. Nesta etapa o gestor da qualidade deve:
1. Identificar os consumidores;
2. Determinar as suas necessidades;
3. Desenvolver características de produtos que satisfaçam a essas necessidades;
4. Criar processos capazes de satisfazer a essas características;
19

Joseph Juran, Frank Gryna. Controle da qualidade - handbook. Vol. 6. São Paulo: Makron Books, 1992.
Os três pontos citados por Juran estão relacionados à sua famosa Trilogia da Qualidade, encontrada no livro
Planejamento para a qualidade.
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5. Transferir a liderança desses processos para o nível operacional.
Como último aspecto, deve-se implementar o controle da qualidade para garantir os
resultados esperados, partindo-se dos seguintes pontos:
1. Avaliação do nível de desempenho atual;
2. Comparação com os objetivos fixados;
3. Geração de medidas de redução entre os resultados previstos e os alcançados.
Um outro estudioso da qualidade, Deming21, enfatizou o controle estatístico como
uma das principais formas de se alavancar os resultados e a qualidade empresarial.
Ishikawa22 foi o criador das sete ferramentas estatísticas para o controle da qualidade,
um conjunto compreensivo de instrumentos simples para a identificação, análise e solução de
problemas para a melhoria do produto e/ ou serviço.
Para Crosby23, qualidade significa conformidade às especificações, estabelecendo-se
no grau em que um determinado produto está de acordo com um projeto ou especificação.
Já Garvin24 identificou cinco enfoques diversos assumidos pelos autores ao definir
qualidade: o transcendental, o centrado no produto, o centrado na fabricação, o centrado no
usuário e o centrado no valor. Garvin sistematiza, ainda, o desmembramento da qualidade em
oito diferentes dimensões ou categorias: desempenho, características, confiabilidade,
conformidade, durabilidade, atendimento, estética e qualidade percebida.
Ainda que considere essas dimensões como “estanques e distintas” reconhece que,
em muitas situações, elas estão intimamente relacionadas.
Esta parte da contribuição teórica de Garvin ao estudo da qualidade, entretanto, não
parece compartilhar do mesmo ineditismo e projetar o mesmo insight que a da categorização
das definições da qualidade. O desmembramento proposto por Juran (adequação ao uso,
qualidade de projeto, qualidade de conformidade, e qualidade de serviços) parece incluir
praticamente todas as dimensões do modelo de Garvin.
O que o autor identifica como desempenho está embutido na qualidade de projeto no
constructo de Juran.
As características secundárias, confiabilidade, durabilidade, atendimento e estética
são componentes da qualidade de serviço no modelo de Juran.

21

William E. Deming. Qualidade: a revolução da administração. Rio de Janeiro: Saraiva, 1990.
Kaouru Ishikawa, Controle da qualidade total: à maneira japonesa. Rio de Janeiro: Campus, 1993.
23
Philip B. Crosby. Qualidade sem lágrimas. Rio de Janeiro: José Olympio, 1992.
24
D. Garvin. What does “product quality”really mean? Sloan Management Review: Fall, 1994, p. 25-43.
22
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Há apenas um item no desmembramento de Garvin que não está previsto no de
Juran: a qualidade percebida (objeto de estudo por parte dos teóricos e profissionais de
Marketing).
Finalmente, Taguchi25 associa a qualidade com a perda sofrida por desvios das
características dos produtos.
Várias são as empresas que entendem e tentam fazer crer a seus clientes e
colaboradores que qualidade significa apenas conformidade às suas especificações. Esse tipo
de enfoque é provavelmente o caminho mais curto para a falência e negligencia uma série de
fatores que contribuem diretamente para a frustração das expectativas do cliente.
Sob o ponto de vista do consumidor, a boa qualidade está ligada à satisfação das suas
expectativas (pré-requisito do marketing). Para ele, um produto ou serviço tem qualidade
quando atende às suas necessidades e aos desejos reais e/ ou percebidos.
No mundo dos negócios, o dever da organização é se antecipar e prever toda e
qualquer situação em que haja risco de frustração das expectativas do usuário.
A satisfação pode ser medida pela distância entre o que se espera receber (sua
expectativa) e o que julga efetivamente receber (sua percepção).
Uma das definições que tem provocado um entendimento amplo do conceito da
qualidade é a do brasileiro Campos26, que considera como atributos básicos para a qualidade o
produto/serviço perfeito, sem defeitos, com baixo custo, com segurança na hora certa, na
quantidade certa e no local certo (fator atendimento), de acordo com as exigências do
mercado.
Portanto, cada organização deverá encontrar o seu conceito de qualidade, incluindo
as IES e os cursos de Administração.
É importante lembrar que as expectativas e as percepções dos consumidores mudam,
significativamente, ao longo do tempo, acarretando também uma alteração no conceito da
qualidade.
Para um produto ou serviço preencher todas as lacunas e requisitos que satisfaçam
plenamente os seus anseios, várias ações e ferramentas precisam ser implementadas, que
acabam forçando as organizações a adotarem um comportamento pró-ativo e um foco baseado
no ambiente externo.

25

G. Elsayed Taguchi, Engenharia da qualidade em sistemas de produção. São Paulo: McGrawHill, 1990.
Vicente Falconi Campos, TQC: controle da qualidade total (no estilo japonês). Belo Horizonte: Fundação
Christiano Ottoni, 1992, p. 5-20.

26

42

A partir do momento em que a empresa (IES) defina o seu cerne na qualidade, ela
deverá se comprometer, institucionalmente, a garantir o seu desenvolvimento e manutenção.
O gerenciamento de um modelo de sucesso estratégico, definido em termos da visão, dos
valores básicos e das competências específicas da organização bem como da percepção do
que é valor para o cliente passa a ser fundamental para o processo de gestão da qualidade.

1.3.1. O CONTROLE DA QUALIDADE

A prática consciente do “controle da qualidade”, desenvolvida em toda a empresa,
assumindo a responsabilidade sobre os resultados do seu processo, passa a ser a base de
sustentação para o gerenciamento da qualidade.
Não se pode aceitar uma postura voltada para a qualidade sem que haja a
participação dedicada e metódica de todos os setores da organização.
O envolvimento não é conseguido por exortação, mas por educação, treinamento e
pela implantação de ferramentas que proporcionem a medição dos resultados alcançados.
Segundo Campos, as ferramentas de avaliação e controle da qualidade são
fundamentadas em quatro objetivos básicos:
1º) No planejamento da qualidade desejada pelos clientes, implicando em um esforço
de se localizar o cliente, conhecer as suas necessidades e traduzi-las em características
mensuráveis, de tal forma que seja possível o gerenciamento das disponibilidades para atingilas.
2º) Na manutenção da qualidade ofertada, cumprindo os padrões e atuando nas
causas fundamentais e nos desvios que possam ocorrer.
3º) No aprimoramento da qualidade desejada pelo cliente, maximizando o elo de
ligação entre empresa e cliente.
4º) Na garantia

de que todas as atividades estão sendo conduzidas da forma

requerida pela empresa. É um processo sistemático de verificação, para certificar-se de que
aquilo que havia sido planejado esteja sendo conduzido da forma correta, além da verificação
se os esforços estão sendo empreendidos acertadamente.
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É indispensável a criação de métodos e técnicas que possibilitem a mensuração dos
esforços empreendidos. E isso é válido também para as IES.
É preciso posicionar-se de forma inteligente e segura para enfrentar essa nova
realidade ambiental, já que através de formas gerencias efetivas estará garantida a perfeita
utilização dos recursos disponíveis, a cada dia mais escassos.
O processo de gerenciamento e controle da qualidade em uma IES ou em curso de
Administração pode ser entendido da seguinte forma:
1º) Os diversos tipos de processos pedagógicos utilizados em salas de aula formam o
centro da atividade educacional;
2º) As técnicas, ferramentas, metodologias e demais esforços são os principais
responsáveis pelo seu desempenho e, por serem efetuados em sua grande maioria, através das
pessoas passam a ser complexos e diversificados;
3º) A despadronização humana pode levar ao aparecimento de problemas internos
que, possivelmente, acarretarão o insucesso empresarial.
Com o estabelecimento de tecnologias que gerem informações para o
aperfeiçoamento gerencial, aliadas a um efetivo controle estatístico e a processos de gestão
eficazes, será possível proporcionar retroalimentações preciosas para a tomada de decisões e
para o aprimoramento da qualidade ofertada.
Todavia, algumas afirmações pertinentes à qualidade já não são as mais
convincentes; é necessária a adoção de mecanismos gerenciais que avaliem, entre outros, os
seguintes aspectos:
•

Qual foi o real aprendizado obtido;

•

Quais são as técnicas de ensino que produzem ou produziram o resultado
esperado;

•

Quais são os fatores que determinam e/ou condicionam o aprendizado e a
melhoria

•

pedagógica ou, até mesmo,

Quando implementar esforços corretivos no processo educacional.

É muito importante compreender todo o mecanismo que identifica e produz a
qualidade em uma organização educacional, mostrado na figura 03.
O processo de satisfação do mercado deve ser iniciado com o estudo e a análise das
necessidades, desejos e anseios do seu segmento de atuação (propostos pelo marketing).
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Estando diante dessas informações, a organização realiza o seu planejamento para
um determinado período de tempo, definindo os resultados esperados pelo esforço
educacional e os recursos necessários para executá-lo (planejamento).
A partir daí, serão formulados os alvos (objetivos) a serem alcançados pelo processo
produtivo, bem como a definição de necessidades internas específicas de recursos para uma
perfeita gestão da produção educacional.
A responsabilidade do planejamento passa a ser de definição de quais serão as
entradas (inputs) necessárias para o cumprimento das metas institucionais ( perfil docente,
recursos físicos e financeiros, tecnologias, informações, etc.).
O próximo passo é a realização de uma melhor combinação desses recursos para
maximizar a sua utilização, produzindo, assim, o ensino (outputs do processo).
É através dessa combinação (das técnicas pedagógicas, da qualidade humana
disponível, das informações oriundas do mercado, do perfil da gestão da instituição, da
utilização das tecnologias disponíveis, entre outros) que uma organização conseguirá realizar
o seu esforço educacional, ofertando ao ambiente externo produtos e serviços que atinjam as
expectativas identificadas inicialmente.
As saídas (outputs) representarão o produto final da empresa a ser utilizado pelos
seus consumidores.
Ao serem consumidos, os produtos e serviços poderão satisfazer ou não aos anseios
iniciais do mercado, sendo necessária a realização de uma completa e sistemática análise e
avaliação dos benefícios proporcionados pelo seu consumo.
O processo de avaliação e melhoria é iniciado a partir do consumo dos serviços,
através do estudo e da análise dos benefícios proporcionados e da geração de mecanismos
corretivos e ações de melhoria para os próximos períodos.
Neste momento, a IES deve implementar mecanismos avaliativos que forneçam uma
realimentação de qualidade para a implementação de ferramentas gerenciais com objetivos
corretivos, preventivos, gerando um desenvolvimento permanente da empresa, conforme
prega a filosofia japonesa Kaizen27.
Essas ações corretivas e de melhoria servirão como novas entradas para os próximos
períodos de gestão da organização, como forma de garantia da qualidade.

27

Kaizen – ferramenta da qualidade que propõe a melhoria contínua dos processos.
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Figura nº 03 - Ciclo de produção, avaliação e melhoria do esforço educacional
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A avaliação do esforço educacional torna-se indispensável para a melhoria da
qualidade do ensino.
É dessa forma que as organizações educacionais conseguirão desenvolver
ferramentas inovadoras, produtivas, satisfazendo ainda mais as necessidades e expectativas
dos seus clientes e atingindo os seus objetivos (garantia e/ ou manutenção no mercado).

1.4. SATISFAZENDO AS EXIGÊNCIAS DOS CLIENTES

Em grande parte das ocasiões, o que determinará a satisfação ou a insatisfação do
cliente é a relação existente entre as suas expectativas (percebidas pelo marketing) e a
performance percebida (qualidade) após o consumo.
Se um produto ou serviço não atender as expectativas do consumidor ele se sentirá
desapontado; caso as satisfaça, ele se sentirá compensado.

46

Por outro lado, se exceder às suas expectativas, o cliente estará extremamente
gratificado e feliz pelo produto ou serviço adquirido.
Nos dias de hoje, a maior parte do mercado baseia as suas expectativas em
mensagens que são recebidas das empresas, de amigos e de outras fontes de informações,
levando-o a concluir que, quanto maior for a distância entre as expectativas e a performance,
maior será a insatisfação do público.
Esse fato propõe que as organizações devam repensar as suas estratégias de
informações aos clientes alertando-os apenas para a real performance do produto, de modo a
satisfazer plenamente as suas expectativas.
A sua satisfação é indispensável para a repetição das compras e a reputação da
empresa. A importância da superação dos anseios (bases para a qualidade total28) constitui-se
em um ponto a ser trabalhado pelas organizações para tentar alcançar a fidelidade e o
reconhecimento do mercado.
O principal motivo em se buscar a satisfação do consumidor é que, em geral, as
vendas (de produtos, idéias e serviços) vêm de dois grupos básicos: dos consumidores novos e
dos consumidores atuais (nas instituições de ensino vêm dos alunos matriculados e dos
clientes potenciais).
Algumas estatísticas demonstram que é mais oneroso atrair novos clientes do que
manter os atuais.
Parasuraman29, Zeithaml e Berry propõem o modelo dos 5 gaps30, que se inicia após
o desenvolvimento de um sistema de sucesso estratégico, definido em termos de visão, dos
valores básicos e das competências específicas da organização, bem como da sua percepção
do que valor para o cliente.
De acordo com o modelo, um consumidor não compra um bem tangível
simplesmente por possuí-lo, o que ele quer realmente é resolver um problema, receber um
serviço.
O chamado “modelo dos 5 gaps” ilustra a essencialidade da “realização de um
serviço” e as principais dificuldades no processo de concepção e prestação do mesmo.

28

O termo qualidade total significa o compromisso que a empresa tem em implementar a qualidade em todos os
seus processos, serviços, pessoas, etc..
29
A. Parasuraman, V. Zeithaml, L. Berry, A conceptual model of service quality and its implications for future
research. Journal of Marketing, v. 49 (fall), 1985. p. 41-50.
30
O termo gap, do inglês, pode ser traduzido livremente por hiato, brecha, abertura, vácuo, lacuna ou diferença.
47

Verifica-se que, para que os produzem e comercializam produtos manufaturados, sua
tarefa transcende a mera produção e venda do bem tangível.
As empresas deverão desenvolver e fornecer uma espécie de “produto ampliado” que
compreenda tanto o bem tangível quanto o “pacote de serviços” agregados a ele.
No “modelo dos 5 gaps” o primeiro grande gap está entre o que o cliente espera
receber e a compreensão que os gestores (administração) têm a respeito do que o cliente
deseja.
O segundo gap se estabelece quando a partir da percepção dos gestores são
materializadas as especificações do serviço. O terceiro gap surge entre o que está especificado
e o serviço efetivamente realizado.
O quarto gap se manifesta entre a realização do serviço e a percepção do cliente (o
processo de comunicação externa com os clientes). Finalmente, o quinto gap se estabelece
entre o serviço esperado e o serviço percebido pelo cliente.
A satisfação pode ser definida em função da redução da dimensão das discrepâncias.
Portanto, a resposta mais segura para garantir a manutenção dos consumidores é a
sua satisfação de necessidades e desejos, agregando valor. Isto significa trabalhar com o
marketing e com a qualidade, já que, estando satisfeitos, eles provavelmente voltarão a
consumir o produto e também fornecerão informações favoráveis para outros clientes
potenciais.
Muitos estudos relacionados ao marketing propõem não só a satisfação como
também o encantamento desse consumidor, pois estando encantado, ele terá maiores chances
de voltar a adquirir o produto e também de divulgar a empresa para o mercado. Novamente, é
possível perceber que esta reflexão também é válida no segmento de ensino.
Já um consumidor insatisfeito age de forma diferenciada, falando sobre a sua
experiência para vários consumidores o que prejudica sensivelmente a imagem e o futuro das
organizações.
É óbvio que informações negativas têm uma velocidade e um impacto muito maior
do que as positivas.
Uma empresa deve medir regularmente o nível de satisfação dos seus clientes, não
podendo apenas esperar os fatos acontecerem, devendo criar condições para que eles
expressem os seus pensamentos, sugerindo alterações para melhorar a performance dos
produtos e serviços.
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Além de responder aos reclamantes, os gestores devem tomar medidas para reduzir a
insatisfação do pós-compra ou no pós-uso (no caso dos serviços) para ajudar os consumidores
a se sentirem satisfeitos com as suas aquisições.
Compreender as necessidades do consumidor e o seu processo de compra é uma das
bases para a satisfação de necessidades específicas.
Os gestores podem descobrir muito sobre a forma de satisfazer as necessidades dos
seus clientes compreendendo o processo de compra que passa pelo reconhecimento do
problema, pela a busca por informações, pela avaliação de alternativas, pela decisão e
também pelo comportamento pós-compra.
É possível estabelecer um sistema que garanta a qualidade e a atuação do marketing
para apoiar uma oferta atrativa de produtos e serviços ao nicho desejado.
A Figura nº. 04, mostra todo o processo de compra, que se inicia através do
reconhecimento do problema, passando pela efetivação da aquisição e finalizando nos
possíveis comportamentos pós-compra, os quais podem ser refletidos de duas formas: 1)
através da satisfação e, 2) da insatisfação.
Cada uma delas gerará um efeito que pode ser positivo ou negativo (dependendo da
sua satisfação) para a realização de futuras aquisições ou consumos.
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Figura nº 04 - Como os consumidores demonstram a sua satisfação e/ou a insatisfação
com produtos e serviços

1º) RECONHECIMENTO
DO PROBLEMA

6º) COMPORTAMENTO
PÓS-COMPRA

3º) AVALIAÇÃO DAS
ALTERNATIVAS

4º) DECISÃO DE
COMPRA

5º) COMPRA

SATISFAÇÃO

AÇÃO

2º) BUSCA POR
INFORMAÇÕES

NÃO-AÇÃO

INSATISFAÇÃO

AÇÃO

NÃO -AÇÃO
DIRETAMENTE COM A EMPRESA

AÇÃO PARTICULAR

AÇÃO PÚBLICA

NOVA COMPRA
FAZER PROPAGANDA
SOBRE A EMPRESA

FORMAS LEGAIS
ÓRGÃOS DE DEFESA DO CONSUM.

AÇÃO
PARTCICULAR

AVISAR AOS AMIGOS S/
A EMPRESA E SEUS
PRODUTOS
(POSITIVAMENTE)

BOICOTAR A EMPRESA

AVISAR AOS AMIGOS S/ A
EMPRESA E SEUS PRODUTOS
(NEGATIVAMENTE)

Fonte: Ralph Day & Laird Landom. Toward a theory of consumer complaining behavior, in consumer and
industrial buying behavior, ed. Arch G. Woodside, Jagdish N. Sheth e Peter Bennet. New York: Elsevier
North-Holland, 1977, p. 432.

Um outro ponto, também importante e relacionado à questão da satisfação dos
clientes, objetivos do marketing e da qualidade, refere-se à sociedade.
Quando uma empresa foca todos os seus esforços para suprir anseios de um
determinado público pode haver efeitos negativos nesse processo.
As organizações são forçadas a pensar sobre essas necessidades sendo exigido o
cumprimento de algumas obrigações no sentido de melhorar os efeitos positivos sobre a
sociedade e de reduzir os negativos e, às vezes, isso exige difíceis trocas, como por exemplo,
alguns problemas ambientais.
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Em outras vezes, consumidores desejam produtos que podem não ser seguros ou
bons a longo prazo, como por exemplo, as bebidas alcoólicas, as comidas açucaradas, as
viagens para locais perigosos, os cursos superiores que não apresentam possibilidades de
emprego promissoras, etc..
Ser mais socialmente consciente parece levar a uma resposta mais positiva do
consumidor; por outras vezes, ser socialmente responsável, contradiz com o objetivo do lucro.
As empresas precisarão (independente do seu tipo e características) fazer opções que
equilibrem essas situações e que, acima de tudo, promovam a

plena satisfação do seu

público-alvo.
Fica difícil imaginar que uma empresa possa operar em cada mercado e satisfazer a
cada necessidade e, tampouco, atuar dentro de um mercado amplo. As empresas agirão
melhor quando definirem os seus mercados através de limites, preparando ações gerenciais
específicas para atender aos seus clientes; a isso denomina-se segmentação.
Esse pensamento refere-se não só ao primeiro mas, ao principal passo para o
estabelecimento do foco e da orientação para os clientes.
A orientação para o cliente requer que a empresa defina claramente o que o seu
mercado precisa e também a forma como ela agirá para atendê-lo.
A segmentação constitui-se em um importante elemento de ligação entre empresa e
satisfação das necessidades de mercado.

1.4.1. COMO O NÍVEL DOS SERVIÇOS PODE SATISFAZER ÀS
EXPECTATIVAS DOS CLIENTES

A satisfação das necessidades dos públicos-alvo depende, essencialmente, de duas
variáveis: os serviços esperados e os serviços percebidos.
Por serviços esperados subentende-se os benefícios a serem proporcionados pelo
produto ou serviço a ser consumido31 (expectativa).

31

Philip Kotler. Administração de marketing – análise, planejamento, implementação e controle. 5ª ed.. São
Paulo: Atlas, 1998. p. 51.
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Já os serviços percebidos relacionam-se aos benefícios originados após o consumo
ou a utilização dos mesmos.
Em função destes dois enfoques, a qualidade surge como a principal fonte de
respostas para essas variáveis.
A diferença complexa do ensino de Administração está na tônica de quem percebe a
qualidade, de que tipo de qualidade é percebida, de qual é o produto do esforço educacional e
em que momento do processo produtivo ela acontece.
No ensino superior o que os consumidores recebem em suas interações com o
professor e a instituição é muito importante para a avaliação da qualidade recebida através dos
serviços.
As discussões sobre os processos de avaliação tornam-se mais acirradas e difíceis de
serem feitas, em virtude da sua complexidade e da quantidade de variáveis envolvidas no
processo.
O aluno não está apenas interessado com o que ele recebe ao final do processo, mas
também, no processo em si. Essa dimensão da qualidade pode ser percebida de diversas
maneiras subjetivas pelos clientes das instituições de ensino.
Fica claro que as operações em serviços de ensino não são facilmente coordenáveis,
visto que o conceito de qualidade não está pormenorizado em um conjunto de normas
estáticas, mas sim na percepção dos clientes externos e internos atendidos.
Espera-se que os cursos de graduação em Administração adquiram um bom grau de
flexibilidade e de adaptabilidade, proporcionado necessariamente por profissionais preparados
e qualificados que controlem a produção, baseando-se em critérios subjetivos e objetivos na
avaliação da qualidade e na proposição de melhorias em seu processo.
Quanto maior for a aproximação e a superação entre a qualidade percebida e a
qualidade recebida maior será o nível de satisfação do mercado em relação aos serviços
consumidos; conseqüentemente, maiores serão as chances da empresa garantir a sua
sobrevivência.
São duas as situações que envolvem a percepção acerca da qualidade e que acarretam
em situações distintas:
A primeira, mostrada no gráfico 01, reflete uma hipótese onde a qualidade ofertada é
superior àquela esperada. Essa situação pode refletir em um alto índice de satisfação do
consumidor e que, provavelmente, o levaria a adotar princípios de lealdade com a empresa.
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Neste caso, a principal tarefa ou desafio da organização é tentar alavancar ainda mais
a qualidade ou até mesmo mantê-la, garantindo os níveis de satisfação do mercado e,
conseqüentemente, a sua posição competitiva.
Gráfico 01 - Situação em que a qualidade recebida é igual ou maior que a percebida
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Em uma segunda situação, Gráfico 02, onde a qualidade ofertada é inferior àquela
percebida, o processo é totalmente inverso. Neste caso, a probabilidade desse consumidor
procurar um novo produto ou serviço para satisfazer a sua necessidade é muito grande. Desta
forma, torna-se possível observar perfeitamente os gaps (hiatos), diferença entre o que se
percebe e o que se recebe, propostos por Parasuraman, Berry e Zeithaml no primeiro capítulo.
Para os autores, a gestão dos gaps deve estar fundamentada em cinco pontos básicos:
1) O que o cliente espera receber e a respectiva compreensão da administração;
2) Materialização do produto e do serviço a partir da percepção do que se espera;
3) Convergência entre o realizado e o especificado;
4) Percepção do cliente com a realização do serviço;
5) Geração da satisfação total (serviço esperado versus serviço recebido)
O grande desafio é encontrar formas que possibilitem detectar os desvios do processo
e do produto, diminuindo-os ao máximo para obter ganhos de qualidade e satisfação,
respectivamente.
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Gráfico 02 - Situação em que a qualidade recebida é menor que a percebida
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Pode-se concluir que o mercado espera do fornecedor de serviços de ensino, em
particular do responsável pela identificação das necessidades e expectativas do cliente
(interno e externo), é a visão das suas reais aspirações, como forma de se ajustar a demanda
por serviços educacionais e almejar, desse fornecedor, serviços de qualidade.
Transformando necessidades em produtos e serviços existirá a satisfação das
demandas do mercado e o respectivo reconhecimento acerca da qualidade, diminuindo,
portanto, os gaps.
A influência da expectativa do mercado, identificando, julgando e informando as
inadequações entre as aspirações e as suas reais percepções, constituirá no termômetro do
sucesso organizacional.
Constata-se, a partir daí, que a avaliação do cliente é feita em função das suas
expectativas e de suas percepções acerca do serviço prestado. Torna-se, então, importante que
o fornecedor do serviço de ensino, o professor, o coordenador e a equipe de apoio, atuem de
forma a influenciar as expectativas dos clientes através de comunicação e, indiretamente,
atuando na experiência do cliente e a sua comunicação com o mercado.
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1.5. AVALIANDO A QUALIDADE NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM
ADMINISTRAÇÃO

Uma IES ou um curso de graduação que consegue estabelecer mecanismos de
reposta ao seu público-alvo e ao mercado em que atua tem facilitados seus canais de
comunicação com ambiente e, conseqüentemente, maiores chances de oferecer um serviço
com qualidade.
Um ponto importante nesse processo refere-se às reclamações em relação aos
serviços.
É vital que apareçam reclamações por três razões: a primeira, refere-se a que tipo de
resposta o mercado desejará saber quando os seus estudantes ou outros públicos tornaram-se
insatisfeitos, pois na maioria das vezes são os melhores observadores de certos aspectos do
desempenho da instituição. Uma segunda razão se estabelece na necessidade da instituição
realizar algumas alterações, podendo essas reclamações e/ou sugestões auxiliar a identificar as
áreas que exigirem maiores atenções.
Finalmente, uma terceira razão surge quando algumas pessoas tomam a iniciativa e
reclamam quando estão insatisfeitas; mas outras, simplesmente, darão más referências do
curso ou da instituição e, simplesmente, em um período próximo se desligarão do processo e
até mesmo da própria instituição se sentirem que ela não está interessada em saber quais são
as suas falhas.
Normalmente, tanto as instituições de ensino quanto os seus cursos oferecidos podem
identificar as possíveis reclamações e/ou sugestões, oferecendo às pessoas o direito de se
expressar, através de pesquisas, caixas de sugestões, levantamentos, reuniões, etc..
Uma vez recebidas tais reclamações, a organização deve estabelecer procedimentos
para tratá-las com rapidez, disposição e eficiência.
Um sistema de administrar reclamações, sugestões e opiniões poderá fornecer
valiosas informações para melhorar o desempenho da instituição, quanto à satisfação dos seus
clientes. Para isso, é fundamental que sejam identificados os problemas específicos.
Uma instituição educacional pode identificar de forma sistemática seus problemas ou
o seu percentual de satisfação de três maneira distintas: através de um check-list de
problemas, através da demanda e também através de auditorias de satisfação e/ou da
qualidade.
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É importante considerar que serviços são produtos especiais, cujos componentes
intangíveis são mais relevantes do que os componentes tangíveis. Um serviço pode ou não
estar ligado à oferta de um bem físico.
Serviços têm características singulares. São intangíveis, heterogêneos, não
estocáveis; sua produção é simultânea ao consumo.
O que é a qualidade de serviços, como interpretá-la, como medi-la é um tema muito
difícil, porém atualmente bastante pesquisado.
A qualidade de um serviço é avaliada com base na comparação da percepção do
serviço recebido com as expectativas de qualidade.
Antes de experimentar o serviço de um fornecedor específico, o cliente já tem
expectativas a respeito de “como um serviço deve ser”, formadas a partir de suas próprias
necessidades, experiências passadas, comunicações de boca a boca e pela publicidade gerada
pelo fornecedor de serviços.
A percepção dos serviços depende, fundamentalmente, do serviço entregue e também
da publicidade.
Segundo Parasuraman, Zeithaml e Berry32 existem cinco dimensões básicas que
poderiam ser usadas para medir a qualidade de qualquer tipo de serviço:
a) Confiabilidade – a capacidade de prestar o serviço prometido de modo confiável e
com precisão;
b) Presteza – a disposição para ajudar o cliente e proporcionar, com eficácia, um
serviço;
c) Segurança – o conhecimento e a cortesia de empregados e sua habilidade em
transmitir confiança e confiabilidade;
d) Empatia – a atenção e o carinho individualizados proporcionados aos clientes;
e) Aspectos tangíveis – a aparência física de instalações, equipamentos, pessoal e
material de comunicação.

32

A. Parasuraman, V. Zeithaml, L. Berry, A conceptual model of service quality and its implications for future
research. Journal of Marketing, v. 49 (fall), 1985. p. 41-50.
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II. O ENSINO SUPERIOR E OS CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO

“Não é o mais forte da espécie que sobrevive,
nem o mais inteligente; é o que melhor se adapta
à mudança.” (DARWIN)

Realizada a análise da importância do Marketing e da Qualidade para a
sobrevivência dos cursos de graduação em Administração, o próximo passo é traçar o seu
perfil.
Neste segundo capítulo será realizado uma avaliação geral do ensino superior no
Brasil, atentando-se para os indicadores apresentados pelo Instituto Nacional de Pesquisas
Educacionais (INEP) para os cursos de graduação em Administração.
Serão apresentadas as origens dos cursos de Administração na Europa e Estados
Unidos e sua influência no surgimento dos cursos no Brasil, bem como as suas contribuições
com o atual perfil do administrador.
Questões referentes ao perfil do administrador moderno, exigências mercadológicas
para a profissão e o futuro dos cursos, também merecerão destaques significativos neste
capítulo.

2.1. UMA VISÃO DO ENSINO SUPERIOR

Com a globalização e a crescente demanda de mercado por qualidade na satisfação
das necessidades (na produção e na prestação de serviços), ocasionada pela intensa
competitividade, aproximação dos mercados e pela implantação de altas tecnologias, países
como o Brasil passam a sofrer grandes alterações nas suas características, ocasionando
desequilíbrios sociais, políticos, econômicos e culturais.
É necessário um acompanhamento intenso do processo de mudança, pois faz parte
integrante do processo global.
A aquisição de capacidades adaptativas é fundamental para manter-se vivo.
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A partir daí, a educação passa a ser questionada, pois representa o caminho utilizado
para a mudança.
O profissional do futuro33 será considerado, através das suas habilidades e
capacidades, como o principal elemento de união entre as diversas ciências, tecnologias e
recursos na busca pela sobrevivência.
A satisfação do mercado é o seu foco, bem como a correta utilização e aplicação dos
recursos, em sua grande maioria escassos, em função dos objetivos organizacionais.
A saída pode ser a utilização de uma proposta de formação profissional generalista,
conhecedor do todo, polivalente e flexível como via de sistematização das mudanças
pretendidas, envolvendo a incorporação de uma proposta pedagógica inovadora, crítica e,
principalmente, reflexiva.
O profissional do futuro34 deverá ser capaz de atuar em diversas organizações,
simultaneamente, com características e mercados distintos, aproveitando-se das tecnologias
disponíveis, através da agilidade, rapidez e competência, contribuindo estratégica e
taticamente para o desenvolvimento e sobrevivência no mercado globalizado. Sua principal
característica será a prestação de serviços profissionais.
Para isso deve, antes de mais nada, adquirir uma visão global, integrada e analítica,
propondo mecanismos criativos e efetivos na resolução de problemas e na alavancagem dos
sistemas de gestão.
Nesse sentido, as IES, o mercado e as organizações em geral desenvolverão, em
conjunto, uma parceria pró-ativa em busca da qualificação profissional exigida para o terceiro
milênio.
Informações oriundas de alguns gurus35 da administração forçam o processo de
mudança nas IES e nos cursos de graduação em Administração36, tais como:
•

Nos dias atuais, tem-se presenciado uma crise sistêmica (em todos os países,
setores e ramos da economia) que não se pode identificar e analisar em termos
estritamente econômicos e financeiros, uma vez que se caracteriza como uma
grande mudança na forma de viver da civilização moderna;

33

Rui Otávio B. de Andrade & Manolita Correia Lima et alli. Perfil, formação e oportunidades do
administrador profissional. São Paulo: ESPM, 1999. p. 79-106.
34
Idem.
35
Verbete: guru. [Do hindu guru, 'venerável'.]. S. m.. 1. Na Índia, mestre da vida interior. 2. P. ext. Guia ou líder
espiritual que à sua volta congrega seguidores, às vezes fanáticos. S. 2 g.3. Bras. Conselheiro; orientador, guia.
36
Pensamentos e proposições de autores como: Alvin Toffler, Kenichi Ohmae, Karl Albrecht, Michael Porter,
Don Peppers, Tom Peters, Nicholas Negroponte, Peter Drucker, Michael Hammer, Jerry I. Porras, etc., citados
em revistas como HSM Management, Exame, RAE, etc..
58

•

O homem está passando por uma fase crítica da sua evolução e entrando em uma
etapa dinâmica, criativa e totalmente nova da sua história e das estruturas sociais;

•

A velocidade da informação e das transformações ambientais têm forçado o
homem a estar sistematicamente focado no mercado para conseguir sobreviver
nesse ambiente altamente competitivo;

•

A globalização eliminou as distâncias, aproximou os povos, as culturas e o perfil
de consumo dos homens, potencializando a velocidade das transformações, tanto
a nível empresarial quanto em nível pessoal;

•

Nos países industrializados se assiste ao desaparecimento progressivo da classe
operária diante da robótica, assim como a classe administrativa diante da
informática. Paralelamente, é notório o crescimento da telemática e das
tecnologias de informação, tornando possível, a curto e médio prazos, o trabalho
a distância que, por sua vez, dará lugar a escritórios flexíveis que, em última
instância poderão levar ao processo de desmassificação industrial e à
desburocratização. Como conseqüência, tem-se o desaparecimento progressivo
dos sinais externos tão característicos da sociedade industrial, que são as grandes
estruturas das empresas rigidamente conduzidas e regulamentadas que, por sua
vez, estão inseridas em enormes aglomerações urbanas;

•

Assiste-se, permanentemente, a uma superação progressiva do poder do Estado
em favor, por um lado, das grandes instituições transacionais e, por outro, das
instituições regionais e municipais;

•

Nasce uma nova civilização, um novo modelo de sociedade, inédito na história
da humanidade, caracterizada na forma de uma sociedade do conhecimento, na
qual a matéria-prima é um bem não material, intangível como é a informação. A
civilização humana está se encontrando aos poucos com a sociedade do
conhecimento, com um novo recurso infinito, a informação, que contrariamente
aos insumos materiais indispensáveis até agora para o desenvolvimento humano,
não está submetida a nenhum tipo de limitação;

•

O homem moderno passa a depender cada vez mais dos sistemas de informações
para poder gerenciar os seus recursos na busca pela melhoria da qualidade de
vida. A tecnologia tornou-se um fator indispensável para a vida moderna.

•

A espetacular explosão científica e tecnológica que estamos vivendo está
provocando mudanças na filosofia e na própria estrutura da sociedade humana.
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Presenciamos um contexto aceleradamente complexo, interdependente e
globalizante de todas as coisas, em todo o planeta;
•

As verdades eternas, os paradigmas, passam a ser quebrados com uma
velocidade nunca vista, proporcionando profundas alterações nas relações
humanas e sociais e provocando efetivos processos evolutivos na sociedade
moderna;

•

As instituições convencionais, desde o Estado até qualquer tipo de organização
pública ou privada, estão tentando desagregar-se para ganhar em flexibilidade,
em plasticidade, em que pessoas, progressivamente liberadas de regulamentações
convencionais, possam tentar adquirir uma crescente liberdade de criação e a
capacidade de ajustar-se às situações de mudança acelerada;

•

Em uma sociedade democrática é importante que o homem disponha de uma
grande liberdade, porém, isso exige um tipo de homem com profunda
consciência de sua responsabilidade diante dessa liberdade ilimitada. A
consolidação e eficácia das sociedades livres, a longo prazo dependerá, sem
dúvida, do seu uso responsável, que certamente será a grande meta dos homens;

•

No progressivo amadurecimento dos sistemas democráticos, a liberdade terá que
estar cada vez menos condicionada pelas leis e pelas normas, e mais, a uma
estrita consciência e responsabilidades pessoais, com base em novos valores
éticos;

•

As tecnologias inovadoras permitem aos homens liberar-se de suas atividades
intelectuais repetitivas, passando-as para as máquinas. Entendemos por atividade
repetitiva aquela que obedece a uma norma, a uma racionalidade a determinados
critérios, a uma lógica e que, portanto, é reproduzível e que tem se apresentado,
até agora, como uma importante atividade intelectual do homem contemporâneo.
O homem não pode ser definido somente como um animal racional, mas sim,
fundamentalmente emocional, que pensa, imagina, cria e é socialmente
responsável;

•

Por mais perfeita que seja a organização tradicional, a enorme rapidez das
mudanças e de sua complexidade, provoca o problema da desinformação da
realidade. A empresa moderna deve desagregar-se dos sistemas burocráticos e
enrijecedores, gerando em seus homens a flexibilidade profissional e o
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aprendizado contínuo, de maneira ágil, assimilando circunstâncias imprevistas,
encarando problemas novos, imaginando, decidindo e aplicando novas soluções;
•

O mercado, que não é mais monolítico, lógico, nem racional, cada vez mais
reflete diretamente os desejos, as ilusões, os arroubos e o nosso inconsciente
coletivo. Estabelecendo uma reflexão de longo prazo, pode-se imaginar que a
tendência é que cada consumidor, no futuro, constituirá um mercado. A
organização terá que aprender a produzir, cada vez mais, produtos diversificados
e individualizados;

•

A exigência de uma diversidade progressiva e ilimitada é, progressivamente,
exigida das organizações modernas. Isso não é uma utopia, mas se faz possível,
técnica e economicamente, sobre a base do formidável progresso tecnológico dos
nosso dias. O homem, no mundo ocidental, superou os níveis mínimos da
sobrevivência e, a partir desse fato, cada pessoa se coloca diante da vida de
maneira diferente das outras e num contexto de liberdade cada vez mais amplo;

•

Do ponto de vista da organização, o traço mais característico da circunstância
histórica que estamos vivendo é a crescente desagregação estrutural.
Caminhamos, decididamente, em direção à individualização de todas as coisas
no sentido mais amplo, onde se está produzindo, dentro de um processo
decrescente, a progressiva liberdade pessoal, caracterizando as sociedades
tecnologicamente avançadas;

Neste sentido, as IES deverão assumir a convicção profunda de que atualmente é
mais importante formar do que transmitir conhecimentos, já que a sociedade de hoje nos pede
um homem polivalente e com consciência clara que terá que adaptar-se a quaisquer
circunstâncias e atividades diferentes.
Uma visão reside no fato de que as IES terão que transmitir conhecimentos
específicos nas últimas etapas da vida universitária, sendo que seu papel principal passa a ser
o de orientadora, motivadora e conselheira de atitudes e atividades.
O fundamental poderá ser o fortalecimento da personalidade do aluno, de maneira
harmônica e equilibrada, dentro de um contexto de liberdade e de profunda responsabilidade e
consciência social.
Presencia-se uma forte tendência nas IES em não se propor a fixação de um modelo
único de educação, mas sim, de vários que respeitam as características pessoais do indivíduo e
que levam em consideração critérios e indicadores da qualidade (satisfação), forçando-as a
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estabelecer um pensamento analítico, reflexivo e consciente das suas responsabilidades para
com a sociedade, para com o aluno e, principalmente, para com o futuro da nação.

2.2. O PANORAMA DA EDUCAÇÃO E DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO
EM ADMINISTRAÇÃO NO BRASIL

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), órgão criado pelo
Governo Federal em 1937, através do Serviço de Estatística da Educação e Cultura – SEES,
vem realizando, ano após ano, um importante trabalho censitário da educação no Brasil.
Seu objetivo é fornecer informações sobre a realidade educacional, como base para
um constante processo de avaliação, tendo em vista as principais diretrizes e políticas do
Ministério da Educação e do Desporto (MEC), órgão formulador da política educacional
brasileira.
Com base no censo de 1998, foi possível traçar um panorama geral sobre o ensino
superior no Brasil, especialmente para os cursos de graduação em Administração, que será
apresentado a seguir:
Atualmente, existem 973 Instituições de Ensino Superior (IES) no Brasil, sendo que
a maior parte delas (aproximadamente 75%), está constituída, segundo a sua natureza, sob a
forma de estabelecimentos de ensino isolados, distribuídos por todo o território nacional,
conforme mostrado na tabela nº 01.
É importante ressaltar que, estabelecimentos de ensino isolados são escolas
superiores, faculdades individuais ou unidades de um conjunto universitário. Por faculdades
integradas e centros universitários subentende-se um conjunto de vários estabelecimentos de
ensino superior agrupados sob uma mesma direção, inter-relacionados, interdependentes e que
compartilham dos mesmos objetivos. As universidades são instituições de ensino superior que
compreendem um conjunto de faculdades ou escolas para a especialização profissional e
científica, e tem por função precípua garantir a conservação e o progresso nos diversos ramos
do conhecimento, pelo ensino e pela pesquisa.
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Só no estado de São Paulo37 estão localizados 322 destes estabelecimentos (33% do
total brasileiro e 76% sendo instituições isoladas).
Tabela nº 01 - Natureza das IES brasileiras

IES

FREQ. ABSOLUTA

FREQ. RELATIVA (%)

Universidades

153

15,72

Fac. Integradas e C. Univers.

93

9,56

Estabelecimentos Isolados

727

74,72

973

100

TOTAL
Fonte: MEC/INEP/SEEC/98

Quando comparadas por dependência administrativa, tabela nº 02, ocorre o
predomínio de instituições particulares de ensino (cerca de 79%).
A primeira conclusão possível do estudo está baseada na supremacia de IES
particulares, distribuídas através de estabelecimentos isolados por todo o território brasileiro.
Tabela nº 02 - Dependência administrativa das IES brasileiras
IES

FREQ. ABSOLUTA

FREQ. RELATIVA (%)

Federal

57

5,86

Estadual

74

7,61

Municipal

78

8,02

Particular

764

78,52

973

100,01

TOTAL
Fonte: MEC/INEP/SEEC/98

Quando é analisada a distribuição geográfica das IES, tabela nº 03 , a região Sudeste
é a que possui uma maior concentração de estabelecimentos de ensino no Brasil, com cerca de
58% da totalidade, distribuídos da seguinte forma: 21% em de Minas Gerais, 6% no Espírito
Santo, 16% no Rio de Janeiro e 57% em São Paulo.

37

Devido à sua grande importância no contexto educacional brasileiro, o estado de São Paulo receberá uma
conotação especial durante a análise da pesquisa, estando destacado em itálico nas tabelas.
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O predomínio em São Paulo pode ser originado pelo seu desenvolvimento
econômico, já que possui 33% (322 instituições) das IES sob seu domínio.
A segunda região com maior concentração é a região Sul (13%), com destaque para
o estado do Paraná (47%), seguida, de perto, pelo Nordeste (12%).
Tabela nº 03 - Localização geográfica das IES
REGIÃO/
DEPEND.

FED. ESTAD. MUNIC. PARTIC. TOTAL

FREQ. RELATIVA
(%)

Norte

7

4

1

28

40

4,11

Nordeste

14

16

14

80

124

12,74

Sul

9

17

12

93

131

13,46

Sudeste

23

22

38

487

570

58,59

Centro Oeste

4

15

13

76

108

11,10

São Paulo

(3)

(12)

(29)

(278)

(322)

(33,09)

TOTAL/ BRASIL

57

74

78

764

973

100,00

Fonte: MEC/INEP/SEEC/98

Com relação ao mercado de trabalho, o ensino superior vem sendo considerado uma
importante fonte de geração de emprego e renda no Brasil, ocupando profissionalmente
aproximadamente 370.000 pessoas (só em empregos diretos são: 174.289 para cargos
docentes e 194.628 para servidores), sendo que a maior parte delas estão empregadas nas
grandes universidades brasileiras (75%, 128.001docentes e 154.242 servidores).
Esse resultado revela um fato curioso: apesar de existir um predomínio da quantidade
de estabelecimentos isolados (75%), o maior gerador de empregos (73%) são as universidades
brasileiras.
A região Sudeste é a maior empregadora de professores universitários, com 52% dos
empregos gerados. O destaque fica para o estado de São Paulo, com 50.006 vagas,
representando, aproximadamente, 29% do total brasileiro, de acordo com as tabelas nº 04 e
05.
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Tabela nº 04 - Número de docentes empregados (em exercício ou afastados) em 1998, por
natureza das IES

INSTITUIÇÕES DE ENSINO FREQ. ABSOLUTA FREQ. RELATIVA (%)
Universidades

128.001

73,44

Fac. Integradas e Cent. Univ.

12.867

7,38

Estabelecimentos Isolados

33.421

19,18

174.289

100,00

TOTAL
Fonte: MEC/INEP/SEEC/98

Tabela nº 05 - Número de docentes, por região e dependência administrativa

REGIÃO

UNIVERS.

FAC. INT. E C.
UNIV.

ESTAB. ISOL.

TOTAL

FREQ.
RELATIVA (%)

Norte

6.010

139

1.588

7.737

4,44

Nordeste

23.023

927

3.088

27.038

15,51

Sul

29.798

928

4.934

35.660

20,46

Sudeste

60.673

9.384

21.277

91.334

52,40

Centro Oeste

8.497

1.489

2.534

12.520

7,18

(33.192)

(5.469)

(11.345)

(50.006)

(28,69)

128.001

12.867

33.421

174.289

100,00

São Paulo
TOTAL

Fonte: MEC/INEP/SEEC/98

Todavia, não chega a 6% o número total de docentes afastados das IES por
problemas diversos.
É importante destacar que, a partir dos grandes investimentos que estão sendo
implementados no país com vistas ao aprimoramento da educação, o futuro das escolas
brasileiras demonstra que será ainda melhor em relação à empregabilidade e geração de renda
para a comunidade.
De acordo com a tabela nº 06, grande parte dos docentes atuam em regime de tempo
integral (44%), o que possibilita uma maior aproximação do mercado e o aumento da
produção científica das IES.
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Os docentes horistas, 33%, que prestam serviços em diversas organizações – de
ensino ou não, também merecem destaque pela sua proximidade do mercado e pela vivência
experimental obtida.
O envolvimento, o aprimoramento e a dedicação à educação podem ser formas de
maximizar o aperfeiçoamento contínuo da educação superior no Brasil.
É importante destacar que essa realidade não se reflete na região Sudeste, mostrada
na tabela nº 07 , haja visto que no estado de São Paulo o número de professores que
trabalham em regime horista, supera o integral e o parcial em cerca de 40% do total.
Tabela nº 06 - Número de docentes (em exercício) por regime de trabalho
REGIME DE TRABALHO FREQ. ABSOLUTA FREQ. RELATIVA (%)
Integral

73.263

44,37

Parcial

36.235

21,94

Horista

55.624

33,69

TOTAL

165.122

100,00

Fonte: MEC/INEP/SEEC/98

Tabela nº 07 - Número de docentes (em exercício) por regime de trabalho, por região
REGIÃO

INTEGRAL PARCIAL HORISTA TOTAL FREQ. RELATIVA (%)

Norte

3.870

2.115

1.163

7.148

4,33

Nordeste

16.507

4.779

4.193

25.479

15,43

Sul

14.619

7.138

12.206

33.963

20,57

Sudeste

32.041

19.845

34.873

86.759

52,54

Centro Oeste

6.226

2.358

3.189

11.773

7,13

(14.621)

(10.576)

(21.427)

(46.624)

(28,24)

73.263

36.235

55.624

165.122

100,00

São Paulo
TOTAL

Fonte: MEC/INEP/SEEC/98

As universidades são as IES que possuem a maior quantidade de professores
contratados sob regime de tempo integral, seguidas pelos estabelecimentos isolados.
Com relação à qualificação profissional, prevalecem os docentes com titulação de
especialistas (cerca de 35%), seguidos pelos mestres (27%), conforme mostra a tabela nº 08.
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Entretanto, esse panorama está sendo alterado de forma significativa nos últimos
anos, devido aos sistemáticos processos de avaliação institucional realizados pelo Ministério
da Educação, através da educação continuada e dos programas de reciclagem docente.
Um outro ponto, muito favorável ao cenário nacional, refere-se ao grande percentual
de docentes que apresentam cursos de pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado),
chegando a cerca de 82% do total em exercício, mostrado nas tabelas nº 08 e 09.
Esta característica tem contribuído, de forma significativa, com a qualificação dos
nossos egressos.
Novamente a região Sudeste é a que se destaca, com a maior parte dos docentes
titulados em exercício no Brasil. São aproximadamente 72.000 (53% do total brasileiro)
docentes, com cursos de pós-graduação, com predominância dos especialistas.
O estado de São Paulo ainda tem: 25% dos especialistas; 25% dos mestres; 42% dos
professores doutores do Brasil.
Tabela nº 08 - Número de docentes por titulação
TITULAÇÃO

FREQ. ABSOLUTA FREQ. RELATIVA (%)

Sem Graduação

107

0,06

Graduação

30.783

18,64

Especialização

57.677

34,93

Mestrado

45.482

27,54

Doutorado

31.073

18,82

165.122

100,00

TOTAL
Fonte: MEC/INEP/SEEC/98
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Tabela nº 09 - Número de docentes por titulação, por região
REGIÃO

S/ GRAD. GRAD. ESPECIAL. MESTR. DOUTOR.

Norte

2

1.868

3.011

1.764

503

Nordeste

8

5.696

8.966

7.488

3.321

Sul

24

5.642

13.182

10.156

4.959

Sudeste

72

15.013

27.822

23.121

20.731

Centro Oeste

1

2.564

4.696

2.953

1.559

São Paulo

(30)

(7.922)

(14.188)

(11.346)

(13.138)

TOTAL

107

30.783

57.677

45.482

31.073

Fonte: MEC/INEP/SEEC/98

Passa de dois milhões o número de alunos matriculados nas IES brasileiras em 1998,
tabela nº 10.
Aproximadamente 55% desse total está vinculado à região Sudeste, tabela nº 11, haja
vista a sua supremacia sobre as demais, por diferenciais políticos, econômicos e sociais.
Apesar de existir um grande predomínio das Faculdades Isoladas sobre as demais
instituições (75%), em números absolutos, o número de matrículas nas grandes universidades
tem superado as instituições isoladas (quase que 70%), devido à quantidade e variedade de
cursos e vagas ofertados à população.
Há de se ressaltar, também, a questão financeira que se faz presente no momento da
escolha, já que algumas dessas instituições (públicas) não realizam qualquer tipo de cobrança
de mensalidades, taxas e encargos, além da quantidade de docentes contratados e a titulação
dos mesmos.
Novamente o estado de São Paulo destaca-se sobre os demais, realizando um maior
número de matrículas, cerca de 32% do total nacional; destas, 62% estão nas universidades.
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Tabela nº 10 - Número de matrículas no ensino superior em 1998

IES

FREQ. ABSOLUTA FREQ. RELATIVA (%)

Universidades

1.467.888

69,05

Fac. Integradas e Cent. Univ.

216.137

10,17

Estabelecimentos Isolados

441.933

20,79

2.125.958

100,00

TOTAL
Fonte: MEC/INEP/SEEC

Tabela nº 11 - Número de matrículas por dependência administrativa e região

REGIÃO

UNIVER.

FAC. INT.
E C. UNIV.

ESTAB. ISOL.

TOTAL

FREQ.
RELATIVA (%)

Norte

63.024

1.620

20.433

85.077

4,00

Nordeste

249.708

17.438

43.013

310.159

14,59

Sul

343.327

13.337

62.469

419.133

19,72

Sudeste

710.200

156.268

281.536

1.148.004

54,00

Centro Oeste

101.629

27.474

34.482

163.585

7,69

(420.906)

(97.850)

(159.950)

(678.706)

(31,92)

1.467.888

216.137

441.933

2.125.958

100,00

São Paulo
TOTAL

Fonte: MEC/INEP/SEEC/98

Portanto, um maior número de concluintes também é encontrado nas universidades
brasileiras (64%, cerca de 176.000 alunos – tabela nº 12).
Apesar de o Brasil ter matriculado em 1998 aproximadamente dois milhões de novos
alunos, o número de concluintes não chega a trezentos mil, representando uma alta relação
(7,75) entre o número de discentes ingressantes no ensino superior e o de egressos no
mercado de trabalho, ou seja, para cada 8 alunos que adentram no ensino superior, apenas 01
conclui o curso (2.125.958 matrículas contra 274.384 conclusões).
Esse fato pode ser originado por vários motivos, como por exemplo a dificuldade
financeira, a não correspondência do curso com as expectativas do alunos, as metodologias
didáticas ultrapassadas, a desmotivação em função de algumas disciplinas e professores, o
desemprego, entre outros.
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Vale lembrar que essas informações não são apresentadas no levantamento de dados
do INEP.
A região Sudeste contribuiu com aproximadamente 59% dos concluintes no Brasil,
mostrado na tabela nº 13, sendo que, só no estado de São Paulo, esse número chegou a 36%
do total brasileiro.
Com relação à proporção de ingressos e egressos, em São Paulo o número cai para 7
por 1.
Em 98, as universidades paulistas formaram 53.477 (55%) profissionais nas diversas
áreas do conhecimento.
Tabela nº 12 - Número de concluintes por natureza da IES
IES

FREQ. ABSOLUTA FREQ. RELATIVA (%)

Universidades

176.530

64,34

Fac. Int. e Cent. Univers.

32.949

12,01

Estabelecimentos Isolados

64.905

23,65

TOTAL/ BRASIL

274.384

100,00

Fonte: MEC/INEP/SEEC/98

Tabela nº 13 - Número de concluintes por natureza da IES, por região

REGIÃO

UNIVER.

FAC. INT.

ESTAB.

E C. UNIV.

ISOL.

TOTAL

FREQ.
RELATIVA (%)

Norte

7.739

220

1.583

9.542

3,48

Nordeste

30.730

2.213

5.253

38.196

13,92

Sul

36.004

1.368

8.081

45.453

16,57

Sudeste

91.271

24.852

45.225

161.348

58,80

Centro Oeste

10.786

4.296

4.763

19.845

7,23

(53.477)

(17.601)

176.530

32.949

São Paulo
TOTAL

(26.779) (97.857)
64.905

274.384

(35,66)
100,00

Fonte: MEC/INEP/SEEC/98
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Em se tratando de cursos de graduação, até o final de 1998 existiam no Brasil
aproximadamente 6.950 cursos, distribuídos pelas várias áreas do conhecimento (Ciências
Agrárias e da Terra, Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências Sociais Aplicadas,
Ciências Humanas, etc.).
O levantamento de dados do INEP identificou que cerca de 8% do total são cursos de
graduação em Administração (549), conforme mostrado na tabela nº 14, oferecidos pelas
universidades, faculdades integradas, centros universitários e estabelecimentos isolados.
O destaque novamente fica para a região sudeste (49% dos cursos de administração
brasileiros), especificamente o Estado de São Paulo, com 149 cursos de administração abertos
e, em funcionamento (27,14% do total do Brasil), seguido pelo Rio de Janeiro (56%), Rio
Grande do Sul (53%), Minas Gerais (48%), Paraná (46%) e Santa Catarina (34%). O estados
da Bahia, Pernambuco e Mato Grosso do Sul também destacam-se nas demais regiões
brasileiras.
Ao contrário do que se possa imaginar, quando comparadas a quantidade de docentes
e servidores, a maior parte de cursos de Administração está à disposição das faculdades
integradas e dos estabelecimentos de ensino isolados (58%) e não nas grandes universidades
públicas, como acontece nos demais cursos (aproximadamente 66%).
O Estado de São Paulo tem a seguinte distribuição para os seus cursos de
Administração: estabelecimentos isolados particulares – 97 (65%), estabelecimentos isolados
municipais – 10 (7%), universidades estaduais – 02 (1,5%), universidades municipais – 01
(0,5%) e, universidades particulares – 39 (26%).
Tabela nº 14 – Distribuição dos cursos de administração
REGIÃO/

CURSO DE

PERCENTUAL

TOTAL DE

PERCENTUAL

CURSOS

ADMINIST.

S/ O TOTAL

CURSOS

S/ O TOTAL

Brasil

549

100,00%

6.590

8,33%

Sudeste

268

48,82%

2.586

10,36%

São Paulo

149

27,14%

1813

8,22%

Fonte: MEC/INEP/SEEC/98
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Mesmo existindo um grande predomínio dos estabelecimentos isolados sobre o
número de cursos de Administração, são as grandes universidades que oferecem um maior
número de vagas, cerca de 52% do total.
Em 1998 a relação candidato-vaga média, no Brasil, para os cursos de administração
foi de 2,78. Entretanto, somente 86% das 99.338 vagas foram preenchidas após o vestibular,
em função de problemas não abordados pelo levantamento de dados do INEP.
Em 1997, foram bacharelados aproximadamente 31.630 alunos em Administração,
demonstrado na tabela nº 15.
Em contrapartida, essas mesmas instituições receberam 257.408 novas matrículas
para os seus cursos em 1998.
A tendência para os próximos anos é que esse número venha a aumentar
significativamente, em função das perspectivas de emprego para a profissão do administrador.
Tabela nº 15 - Cursos de administração, concluintes e matrícula, por natureza da IES

CURSOS DE ADM. UNIVERSID.
Cursos

FAC. INT.
E C. UNIV.

ESTAB. ISOL. TOTAL

233

74

242

549

Conluintes/ 97

15.411

6.866

9.353

31.630

Matrículas

138.223

44.381

74.804

257.408

Fonte: MEC/INEP/SEEC/98

O estado de São Paulo recebeu uma maior quantidade de matrículas, 27%, sobre o
total, em 98, e formou mais administradores em 97, 45%, comprovando todas as informações
anteriores.
Atualmente, a região sudeste é a que mais contribui com a formação de novos
administradores, 65% - tabela nº 16, sendo que, dentre os estados da região, São Paulo é o
principal responsável, com 45% dos concluintes em administração.
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Tabela nº 16 – Distribuição dos cursos de administração
CURSO DE
ADMINIST.

MATRÍCULAS

PERCENTUAL
S/ O TOTAL

CONCLUINTES

PERCENTUAL
S/ O TOTAL

Brasil

257.408

100,00%

31.630

100,00%

Sudeste

146.073

56,75%

20.513

64,85%

São Paulo

98.626

27,14%

14.263

45,09%

Fonte: MEC/INEP/SEEC/98

Como conclusão do estudo, pode-se comprovar que: mesmo estando às portas do
terceiro milênio e apresentando um desenvolvimento comprovado, o Brasil ainda não
conseguiu implementar uma política educacional adequada às suas necessidades e anseios e,
principalmente, que atenda às classes menos favorecidas. Os principais fatores que dificultam
o crescimento da educação no Brasil são de ordem financeira, política e administrativa.
Como pôde ser observado anteriormente, são 973 instituições de ensino existentes
em todo o território nacional, com 6.950 cursos em pleno funcionamento, oferecendo 776.031
vagas. Só em 1998 foram efetivadas 2.125.958 matrículas no ensino superior brasileiro.
As IES podem ser consideradas importantes fontes de geração de emprego e renda
pois utilizam-se atualmente de 370.000 pessoas, contratadas tanto como docentes ou como
servidores, de forma direta e mais uma boa parcela, indiretamente.
O corpo docente brasileiro encontra-se, de certa forma, qualificado, pois
aproximadamente 82% do seu total possui cursos de pós-graduação, com destaque para as
especializações. Torna-se essencial que essa qualificação seja permanente, continuada e
ampliada.
A maior parte desses profissionais trabalham em jornada de tempo integral nas IES.
Dos 6.950 cursos existentes no Brasil, 8% (549) são de Administração, oferecendo
aproximadamente 100.000 vagas anuais (13% do total) e matriculando, em 98, cerca de
86.000 novos alunos (86% das vagas foram preenchidas).
Ao final de 1997, foram bacharelados 31.360 alunos dos cursos de Administração.
O Estado de São Paulo destaca-se dentre os demais em todos os itens analisados na
pesquisa, possuindo a maior quantidade de IES, o maior número de docentes qualificados,
maior quantidade de cursos e vagas disponíveis, refletindo a sua hegemonia econômica,
financeira e cultural sobre os demais estados brasileiros.
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2.3. O ENSINO DA ADMINISTRAÇÃO

Após a determinação da evolução histórica e das contribuições individuais de cada
uma das teorias administrativas, da obtenção de uma boa visão do estado atual das IES no
Brasil, o próximo passo configura-se no estabelecimento do ensino da Administração.
Para tanto, é importante basear-se nos modelos americanos e europeus que
influenciaram, de modo direto, o início do ensino brasileiro.
Através da determinação dessa evolução cronológica torna-se possível analisar o
perfil dos alunos e os modelos de gestão de cursos.

2.3.1. O ENSINO DA ADMINISTRAÇÃO NOS ESTADOS UNIDOS

Segundo Andrade38, é possível afirmar que a educação superior nos Estados Unidos é
uma das três indústrias (as outras duas são os esportes profissionais, o lazer e a diversão
popular) que ainda são respeitadas pela sua liderança no mundo.
Entretanto, foi somente depois da Segunda Grande Guerra Mundial que ela
conseguiu alcançar a liderança global. As universidades e os colleges desenvolveram-se e
atraíram cada vez mais alunos, tornando-se referência no ensino superior, tanto em nível de
graduação quanto em pós-graduação.
Segundo Andrade, para cumprir com o seu compromisso educacional são realizados
constantes investimentos no corpo docente e em pesquisas, aumentando a qualidade ofertada
ao mercado americano.
Os altos financiamentos trouxeram para o sistema a questão do desperdício, mas não
havia outro caminho para assegurar o alcance da excelência, assegura Andrade.
O governo americano, através do Fundo Nacional de Saúde (Departamento de
Defesa e da Fundação Nacional das Ciências), ampliou o volume de recursos para a educação,
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Rui Otávio Bernardes de Andrade. História e perspectivas dos cursos de administração do Brasil. In:
Seminário Nacional sobre Qualidade e Avaliação dos Cursos de Administração, II. Vitória: CFA/CRA-ES, 1997,
p. 10-49.
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alavancando significativamente o número de pessoas envolvidas no ensino, garantindo assim
a geração da qualidade.
Através das pesquisas realizadas por seus professores, as universidades americanas
alcançaram a liderança no mercado (o sistema utilizado fornecia privilégios à pesquisa e ao
ensino).
A natureza da pesquisa era muito mais profunda do que transparecia ser. A maioria
dos pesquisadores poderia não produzir conhecimentos de grande valor, mas muitos
produziram novos conhecimentos com alguma significação.
Neste caso, os avanços coletivos foram feitos de duas maneiras ao longo do
processo: uma parte resultou em extraordinárias descobertas; e outra, em contribuições
marginais no caminho da ciência.
Com relação ao ensino da Administração, passa de cem anos a sua história, sendo o
Estados Unidos considerado o país berço dessa ciência.
De acordo com algumas estatísticas, em 1993 já se formavam aproximadamente
250.000 bacharéis em Administração.
“As escolas de administração e a formação em administração continuam sendo
uma parte importante do cenário universitário dos Estados Unidos. A
administração é uma das mais novas áreas de conhecimento. Nasceu do
reconhecimento das especificidades das relações, no mercado, a partir do
contexto econômico. Hoje, incorpora conhecimentos de várias outras áreas
como antropologia, psicologia e sociologia39”.

A tendência atual sugere a compatibilização de competitividade com cooperação em
um mundo global.
Inicialmente, as escolas americanas de Administração preocupavam-se em oferecer
aos seus docentes um corpo de conhecimentos específicos baseados em disciplinas técnicas,
tais como Contabilidade, Economia, Marketing, Recursos Humanos, Produção, Estratégia,
que tinham como objetivos principais treinar os seus alunos na atividade gerencial.
Entretanto, o mundo foi mudando, as necessidades das organizações foram se
tornando cada vez mais complexas, forçando esses cursos a se adaptarem ao mercado, através
da alteração dos seus currículos (orientação do marketing).

39

Rui Otávio Bernardes de Andrade. História e perspectivas dos cursos de administração do Brasil. In:
Seminário Nacional sobre Qualidade e Avaliação dos Cursos de Administração, II. Vitória: CFA/CRA-ES, 1997.
p. 10-11.
75

Um outro fator de grande importância para o despontar e aprimoramento dos cursos
de Administração nos Estados Unidos, foi o grande salto de desenvolvimento obtido por esse
país durante o século XX, principalmente após a Segunda Grande Guerra Mundial, conforme
citação anterior.
As estruturas e as tecnologias pedagógicas necessitaram acompanhar essas
transformações, haja visto que as grandes corporações norte-americanas necessitavam de
profissionais mais qualificados para a gestão das novas oportunidades de mercado.
Desde então, profundas alterações vêm sendo implementadas na forma de se estudar
Administração (Management) nos Estados Unidos; os seus cursos vêm fornecendo uma
conotação muito mais mercadológica e um foco maior no papel do líder empreendedor, gestor
de mudanças, do que pura e simplesmente no gerente de organizações, cumpridor de normas
burocráticas.
As faculdades e universidades americanas têm tentado superar essas dificuldades,
direcionando a via universitária para outros aspectos que enfatizem o meio social, o
comprometimento com a equipe de trabalho, a criatividade, a inciativa, etc., habilidades estas
que diferenciarão o administrador do futuro.
Deverão, também, apoiar-se nos seguintes princípios: 1. esforço e disciplina para
adquirir performance (qualidade e excelência no que fazem), incluindo quantidades enormes
de exercícios e práticas; 2. crítica reflexiva acerca da sua própria performance na mídia e no
mercado.
Para que os Estados Unidos possam continuar fazendo uma grande contribuição ao
ensino da Administração no próximo século, como fez nas últimas cinco décadas, o país
necessitará manter o esforço e a disciplina para adquirir o top da performance, além de
dinheiro, muito dinheiro.
Serão necessários, também, a participação das sociedades e dos processos críticos
que as estimulem a continuar, a realizar e justificar o seu trabalho. Essa é uma ambiciosa
agenda, mas uma meritória conquista para o ensino e a pesquisa para os cursos de
Administração.
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2.3.2. O ENSINO DA ADMINISTRAÇÃO NA EUROPA

Até a Segunda Grande Guerra Mundial, o ensino da Administração na Europa
enfocava o ensino da contabilidade e das suas áreas afins, como forma de se preparar os
alunos para as funções de controler40 das organizações.
“Era o que predominava nas faculdades de Ciências Econômicas Aplicadas da
Alemanha, nas "Écoles de Comercie" franceses e nos "Technical Colleges" da
Grã-Bretanha41”.

Com o advento da Abordagem Clássica da Administração (Teorias Científica e
Clássica), percebeu-se que o grande objetivo das organizações, no início deste século, era
obter eficiência no seu processo produtivo, percebendo-se que a principal competência do
gerente/administrador neste processo, estava mais ligada ao domínio das técnicas produtivas.
Porém, com o passar do tempo, esse perfil foi sendo alterado, principalmente a partir
da segunda década, focando-se a formação do espírito gerencial, com ênfase nos recursos
humanos da empresa (Abordagem Humanística da Administração).
Existia, ainda, uma grande rejeição por parte dos corpos diretivos das empresas em
participar de programas de aperfeiçoamento. As universidades européias e as pequenas
escolas de administração não conseguiam obter um público cativo.
Em 1946 foi criado, em Genebra, um Centro de Aperfeiçoamento Empresarial, por
meio de uma sociedade multinacional.
“A seguir, foi criado o "Administrativa Staff College", em Henley, em 1948,
considerado o protótipo para a instalação de centros de preparação para direção
de Recherches et d'Études des Chefs d'Emtreprises (CRC), em Jouy-en-Josas, os
Badener Unternehmergesprache, na Alemanha, o Studiecentrum Bedrijfsbeleid,
na Holanda e outros similares nos países escandinavos42”.

As causas que facilitaram a rápida expansão destes centros, segundo Keinert43:
40

As funções do controler referem-se às atividades contábeis relacionadas com impostos, processamento de
dados, contabilidade de custos e contabilidade financeira.
41
R. C. Keitner. Perspectivas atuais do ensino da administração na Europa. Revista de Administração de
Empresas, Rio de Janeiro, v. 26, n.2, abr/jun. 1986. p. 65-70.
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p. 13.
43
R. C. Keitner. Perspectivas atuais do ensino da administração na Europa. Revista de Administração de
Empresas, Rio de Janeiro, v. 26, n.2, abr/jun. 1986. p. 65-70.
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“1. Em primeiro lugar, a própria guerra serviu como experiência valiosa e
disseminadora para demonstrar a importância capital de questões de
gestão. Ela ressaltou a necessidade da obtenção da cooperação
construtiva de cada indivíduo e da qualidade da previsão e do
planejamento para o sucesso das operações de usinas que deviam
trabalhar com precisão militar. Ao lado disso, o cotidiano bélico
proporcionou a obrigação de tomada de decisão por parte do cidadão
comum, em escala não-usual.
2. Em segundo lugar, as conseqüências da guerra se fizeram sentir - e
esse fenômeno foi bastante mais agudo na Alemanha - pelos efeitos
mortíferos nos quadros médios das empresas, levando à promoção rápida
dos mais jovens e à preocupação de como passar a experiência dos mais
velhos de forma acelerada.
3. A defesa da iniciativa privada, como reação ao crescimento dos
movimentos socialistas ou socializantes do pós-guerra, produziu uma
conscientização da necessidade de melhoria da qualidade da gestão como
forma mais adequada de posicionamento do que a simples promoção de
slogans.
4. As grandes sociedades, sobretudo as multinacionais, iniciaram um
processo de descentralização de operações. Nessa situação, impunha-se
uma melhor e mais uniforme preparação dos dirigentes para assegurar a
integração das atividades.
5. Finalmente, não se pode esquecer a importância das verbas do Plano
Marshall, que contribuíram para que um grande número de missões de
estudos empresariais fossem aos EUA, assim como proporcionaram
condições para a instalação e o crescimento das atividades da Agência
Européia de Produtividade e dos Centros Nacionais de Produtividade.
Tais instituições são apontadas como importantes centros divulgadores e
sensibilizadores dos industriais para questões relacionadas com a
preparação de quadros”.
Ainda não existia nas universidades européias o pensamento acerca das necessidades
do mercado (foco no Marketing).
Na França, esforços embrionários foram empreendidos no sentido de se oferecer
estudos integrados de administração, através de institutos de preparação, para alunos que
haviam cursado outras faculdades e dirigentes em exercício, como forma de embasamento
teórico para a gestão empresarial. O sucesso deste modelo francês fez despertar na GrãBretanha, Espanha, Suécia e Bélgica, a necessidade de cursos de gestão fazendo com que
estes países também adotassem o modelo.
A falta de corpo docente especializado (professores pesquisadores) era o principal
entrave para as escolas européias iniciarem a oferta dos cursos de Administração.
Na Bélgica, durante a década de 50 e 60, uma experiência inovadora ganhou grandes
proporções no meio acadêmico. A Fundação Indústria e Universidade buscou fundos junto às
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indústrias para realizar investimentos em recrutamento de pessoal científico, com experiência
empresarial, que dispusessem de capacidade para conjugar a carreira nas empresas com a
universitária, respeitando-se as normas vigentes da época. Um fator importante foi a prédisposição do governo em colaborar com essa iniciativa colocando as universidades belgas à
disposição da Fundação Indústria e Universidade.
A partir daí, começaram a ser formados quadros superiores nas empresas. Essa
iniciativa também ganhou adeptos por toda a Europa, fazendo com que vários outros governos
contribuíssem financeiramente com a iniciativa.
“Foi com esse espírito que se criaram, na Suécia, a "Stockholm School of
Economics" e o "Centro de Aperfeiçoamento de Ystaholm", financiados pelo
patronato sueco; na "Noruega, o Norwegian Council for Management" reuniu
os estabelecimentos de ensino, os empregadores e os poderes públicos, de uma
forma muito próxima à da Fundação Belga. Na Grã-Bretanha, criaram-se, de um
lado, como resposta a um apelo de doação de fundos por parte das empresas
(que seriam complementados até o dobro com verbas governamentais), duas
business schools inspiradas diretamente no modelo norte-americano; de outro, a
Foundation for Management Education, responsável pela gestão dos fundos
recolhidos, encarregou outros organismos existentes, como a National
Economic Development Organization (Nedo), o Social Science Research Coucil
e o British Institute of Management (BIM), dos estudos e pesquisas que, em
outros paises, eram diretamente realizados por organismos de política
governamental44”.

Uma outra instituição de grande destaque, criada na França, foi a Fondation
Nationale pour Enseignement de la Gestion des Entreprises, que desenvolveu importantes
atividades de pesquisa, renovação de material pedagógico, preparação de formandos, o
estabelecimento de convênios para intercâmbio internacional e a manutenção de revistas
periódicas de alto nível.
A partir de então, o ensino da Administração passou a ser enfocado por vários países
europeus como de fundamental importância para o crescimento político, social e econômico
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2.3.3. O ENSINO DA ADMINISTRAÇÃO NO BRASIL

Quando comparamos a história dos cursos de Administração nos Estados Unidos e
na Europa com a do Brasil, percebemos o quanto a realidade sul-americana é diferente e,
principalmente, recente.
Nos Estados Unidos, os primeiros cursos de Administração datam de 1881, com a
Wharton School. Enquanto que, no Brasil, o ensino da Administração tem como data inicial o
ano de 1952. Segundo Castro45, para se ter uma idéia, nessa mesma época já formava-se
aproximadamente 50 mil bacharéis, 4 mil mestres e 100 doutores por anos, nos EUA .
Presume-se que o principal motivo que fez originar os cursos de Administração no
Brasil refere-se à época de crescimento e modernização pela qual passava o país e a crescente
necessidade por mão-de-obra qualificada, já presente na década de 40. É importante lembrar
que a organização escolar do país, até então, se constituía apenas de engenheiros, médicos e
advogados.
O crescimento da sociedade, impulsionada pelo início da industrialização (economia
até então essencialmente agrária), forçou a criação de mecanismos que incentivassem a
geração de centros produtores de tecnologia que impulsionassem a qualificação dos
profissionais para que as mudanças necessárias fossem implementadas nas organizações da
época.
Para Martins46, buscava-se um profissional apto para participar do processo de
industrialização, sendo desenvolvido de forma gradativa e lenta.
Somente após a regulamentação da profissão do administrador que as empresas
passaram a investir na formação de pessoal qualificado para efetivarem modelos de gestão
que contribuíssem com o processo de crescimento dessas organizações.
Segundo Andrade47, somente em 1945, surgiram os primeiros resultados quanto à
implantação desse ensino.
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Neste ano, Gustavo Capanema, Ministro da Educação e Saúde, encaminhou à
Presidência da República um documento que propunha a criação de dois cursos universitários,
o de Ciências Contábeis e Ciências Econômicas.
O documento afirmava que as atividades de direção e orientação, tanto nos negócios
públicos como empresariais, atingiram um nível de maior complexidade, exigindo, de seus
administradores e técnicos, conhecimentos especializados. Isto permitiu que os cursos de
economia passassem a ter um caráter de especialização, não mais de natureza genérica, como
anteriormente.
Para Couvre48, o ensino da Administração no Brasil está diretamente relacionado
com o ciclo de desenvolvimento do país, época marcada pelos governos de Getúlio Vargas e
de Juscelino Kubitscheck, o primeiro caracterizado pelo seu cunho essencialmente
nacionalista e o segundo associado ao intenso processo de desenvolvimento, através da
abertura econômica.
Foi esse surto de desenvolvimento econômico que forçou os cursos de Administração
a novamente se adaptarem às exigências mercadológicas, pois a grandes corporações
estrangeiras, principalmente as americanas, exigiam profissionais tecnicamente qualificados
para o exercício dos seus cargos e funções cada vez mais complexos e exigentes.
Outro ponto histórico para o ensino da Administração foi a criação da Faculdade de
Economia e Administração na Universidade de São Paulo (FEA-USP) e o surgimento da
Fundação Getúlio Vargas, que até hoje são consideradas as principais produtoras de
tecnologias de gestão empresarial no Brasil. Esses dois fatos podem ser correlacionados aos
acontecimentos europeus na década de 50 e 60 (Fundação Indústria e Universidade – Bélgica)
que impulsionaram a ciência da Administração na formação de profissionais intelectuais.
Porém, a origem da Fundação Getúlio Vargas está diretamente associada à criação do
DASP (Departamento de Administração do Serviço Público) em 38, durante a Era Vargas,
que tinha como missão a promoção da eficiência nos serviços públicos, criando alternativas
mais democráticas para os processos de recrutamento e seleção de pessoal, para os cargos
públicos (por meio de concursos).
Inicialmente, a Fundação Getúlio Vargas realizou vários estudos econômicos sobre o
Brasil, oferecendo à classe empresarial informações mais precisas sobre a realidade vigente
do país, auxiliando nas atividades empresariais da época.
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Essa fase, em termos acadêmicos, representou a alteração do foco de estudo sobre a
Administração no Brasil, pois até então o principal modelo adotado pelos estudiosos
brasileiros seguia a corrente européia de pensamento, centrado nas informações contábeis e
financeiras, tomando-se como referência uma tendência americana de gestão.
Com o intuito de se manter um intercâmbio intensivo com profissionais e instituições
estrangeiras, a Fundação Getúlio Vargas, através de um convênio com a ONU e com a
UNESCO, cria a Escola de Administração Pública (EBAP).
A EBAP tinha como objetivo principal formar administradores por meio das técnicas
empresariais mais modernas da época, voltadas essencialmente para o setor empresarial.
Em 1954 foi criada em São Paulo, por ser considerada a capital econômica do Brasil,
a Escola de Administração de Empresas de São Paulo (EASP), atendendo aos principais
anseios do empresariado paulista. A EASP manteve, até 1965, um contato direto com a
Universidade Estadual de Michigan através dos seus corpos docentes, acervos bibliográficos e
estruturas acadêmicas.
Segundo Andrade, esse fator pode ser considerado como um dos principais pontos de
influência nos currículos dos cursos de Administração do Brasil.
Somente a partir da década de 60 é que a Fundação Getúlio Vargas implementou os
seus programas de pós-graduação nas áreas de Economia e Administração Pública, passando a
formar professores para outras instituições.
Por outro lado, a Universidade de São Paulo também tem contribuído de maneira
direta na divulgação e aprofundamento do ensino de Administração no Brasil. A sua origem
estabeleceu-se em 1934 através da união de várias faculdades já existentes, assim como
através da abertura de algumas outras. Porém, somente a partir de 1946 é que foi criada a
Faculdade de Economia e Administração, em meio ao intensivo surto de industrialização por
que passava a cidade de São Paulo, com os mesmos propósitos iniciais das faculdades
anteriormente citadas (formar funcionários para os grandes estabelecimentos de administração
pública e privada, ou seja atender às necessidades mercadológicas).
Assim como no caso da FGV e da EASP, a FEA também manteve intensa ligação
com os órgãos públicos, através de convênios e parcerias para o fornecimento de estudos e
tecnologias empresariais e obtenção de profissionais qualificados, encontrados nos principais
cargos públicos.
Também em 46 foi criado o Instituto de Administração, que tem como função a
orientação de projetos e pesquisas para a iniciativa privada e pública.
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Durante os primeiros vinte anos funcionaram na FEA apenas os cursos de Ciências
Econômicas e Ciências Contábeis (as questões referentes a administração, tais como
pesquisas e estudos, ficaram sob responsabilidade do Instituto de Pesquisa).
Em meados de 70 surge o Departamento de Administração da FEA.
Todavia, existia um fato no mínimo inusitado: apesar de ainda não existir o curso de
Administração, já era oferecido ao mercado cursos de pós-graduação nesta área. O
“problema” só foi resolvido em 1963, quando a FEA passou a oferecer os cursos de
Administração de Empresas e Administração Pública.
“É importante considerar que, enquanto a criação da EBAP e EAESP
corresponderam a um momento histórico, em que o segundo Governo de Vargas
procurou conduzir uma política econômica, baseada na criação de empresas
estatais e empresas privadas nacionais, retomando ao tema do nacionalismo, a
criação do curso de Administração da FEA coincidiu com um momento em que
a grande empresa estrangeira havia se consolidado no mercado interno
nacional49”.

No final da década de 60 surge um novo surto de expansão dos cursos de
Administração, não mais ligados apenas às grandes universidades e sim à faculdades isoladas
por todo o território nacional, fato esse ocorrido em função de aspectos ligados ao sistema
econômico vigente.
Ainda relacionado ao sistema econômico ao final dos anos 60, Andrade salienta que
a partir desse período, o estilo de desenvolvimento privilegiou as grandes unidades produtivas
na economia do país. Ocorreu o crescimento acentuado das grandes corporações,
principalmente estrangeiras e estatais, o que facilitou a utilização crescente da técnica
administrativa. Isso implicou diretamente na necessidade de profissionais com treinamento
específico para executar diferentes funções internas das organizações.
Em face desta situação, as grandes empresas passaram a adotar a profissionalização
de seus quadros, tendo em vista o tamanho e complexidade das estruturas, constituindo um
espaço potencial para a utilização dos administradores que passaram pelo sistema escolar.
Através dessas mudanças, a profissão do administrador foi regulamentada pela Lei
4.769, de 09 de setembro de 1965, privando ao exercício da profissão apenas os Bacharéis em
Administração Pública ou em Empresa graduados no Brasil. O currículo passa a ser
reconhecido pelo Conselho Federal de Educação pela Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de
49

Rui Otávio Bernardes de Andrade. História e perspectivas dos cursos de administração do Brasil. In:
Seminário Nacional sobre Qualidade e Avaliação dos Cursos de Administração, II. Vitória: CFA/CRA-ES, 1997.
p. 20-21.
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1961, fixando as Diretrizes e Bases da Educação no Brasil, ampliando o campo de trabalho do
administrador. A regulamentação da profissão aconteceu no próximo ano, por meio do
parecer nº 307/66, aprovado em 08 de julho de 1966.
Hoje em dia, os cursos de Administração têm como foco as ciências humanas e os
aspectos relacionados à liderança e à tomada de decisões, permitindo concluir que um novo
paradigma está prestes a ser quebrado.
A educação global e holística passa a ser o novo foco dos cursos de Administração.
A ênfase deverá estar centrada nas características intelectuais do profissional.
A Economia do Conhecimento, onde as informações passam a ser indispensáveis
para a sobrevivência e perpetuação no mercado, se solidifica em países considerados
desenvolvidos, diferenciando-se das demais etapas econômicas pelo tipo de produção
(serviços – não mais pela produção de bens materiais ou mercadorias).
O novo modelo econômico baseado no conhecimento é considerado de fundamental
importância paras os países em desenvolvimento, no que diz respeito à posse da informação,
do conhecimento e da utilização do capital humano. Desempenhar funções administrativas e
alcançar vantagens competitivas são considerados fundamentos do trabalho de um
administrador. Os administradores necessitam de uma gama de habilidades para realizá-las
com sucesso.
Habilidades, segundo Katz50, são conhecimentos específicos que resultam de
entendimento, informação, prática e aptidão.
Embora os gestores precisem de infinitas habilidades individuais, algumas delas,
desenvolvidas na escola. Bateman51, propõe um agrupamento das habilidades segundo três
critérios ou categorias:
a) Habilidades Técnicas - para poder desempenhar tarefas, funções especializadas,
envolvendo métodos, fórmulas, tecnologias, etc., para completar as atividades que fazem
parte de suas vidas de trabalho diárias.
b) Habilidades Interpessoais e de Comunicação – para efetivar o trabalho com e
através das pessoas, são também denominadas, habilidades humanas. A habilidade de se
relacionar bem com os diversos tipos de pessoas e a de trocar informações com elas é vital
para a carreira de um administrador de sucesso.
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R. Katz. As habilitações de um administrador eficiente. São Paulo: Nova Cultural, 1976.
Thomas Bateman & A. Snell . Administração: construindo vantagem competitiva. São Paulo: Atlas: 1998, p.
36-38.
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c) Habilidades Conceituais e de Decisão – para envolver o reconhecimento das
questões complexas e dinâmicas, envolvendo o exame de fatores numerosos e conflitantes que
influenciam essas questões e problemas, bem como a respectiva solução para o benefício da
organização e de todos os envolvidos.
Isto posto, cabe ao administrador desenvolver algumas características profissionais
relacionadas aos três tipos destacados acima:
a) Capacidade de liderar pessoas e estabelecer mecanismos motivadores e
integradores para a busca dos objetivos;
b) Raciocínio lógico, crítico e principalmente analítico para operar com os diversos
recursos disponíveis nas organizações, estabelecendo relações de causa e efeito entre os
diferentes tipos de fenômenos e contextos organizacionais;
c) Capacidade de propor novos modelos e tecnologias de gestão;
d) Criatividade na seleção de estratégias adequadas e inovadoras que visem à
obtenção das metas definidas;
e) Capacidade de compreender o todo administrativo de forma integrada (visão
holística);
f) Flexibilidade e adaptabilidade às mudanças ambientais;
g) Comunicação interpessoal e expressão adequada nos documentos técnicos e
específicos, bem como a interpretação da realidade ambiental.
Surge, então, um novo tipo de administrador, moderno, adaptativo, que prioriza as
pessoas em busca dos objetivos organizacionais, mostrado no quadro nº 01.
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Quadro nº 01 – Comparação do perfil profissional entre o administrador tradicional e o
contemporâneo
ADMINISTRADOR TRADICIONAL
Pensa

em

si

próprio

como

um

administrador, um chefe de equipe ou
patrão.

um consultor interno.

trabalho seja feito.
Convida outras pessoas a ajudar na tomada de

Toma mais decisões sozinho.

decisão.

Guarda as informações.
capacitar-se

Pensa em si próprio como um patrocinador ou

Lida com qualquer pessoa necessária para que o

Segue a cadeia de comando.

Tenta

ADMINISTRADOR CONTEMPORÂNEO

Divide as informações.
numa

disciplina Tenta capacitar-se em um amplo rol de

principal (especialista).

disciplinas administrativas (generalista).

Exige longas horas de trabalho.

Exige resultados.

Fonte: B. Dumaine. The new non manager managers. Fortune, p. 81, 22 feb. 1993.

2.4. O ALUNO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO NO BRASIL

Definidas a disposição mercadológica do ensino superior no Brasil e as suas origens
históricas, o próximo passo é analisar o atual estudante de administração brasileiro.
De acordo com o relatório do Exame Nacional de Cursos (ENC), elaborado pelo
52

INEP , foi possível traçar o perfil dos alunos graduandos em Administração, avaliando-se
características econômicas, culturais, sociais e também as suas opiniões quanto aos serviços
prestados pelas várias instituições, tabela nº 17.
Com relação às características socioeconômicas dos graduandos, percebeu-se que a
maior parte deles pertence à classe média, caracterizada por famílias com rendimentos médios
de aproximadamente R$ 1.300,00 (aproximadamente dez salários mínimos), com pelo menos
dois filhos e que ainda residem com os pais.

52

Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais. Exame nacional de cursos: relatório-síntese 1998. Brasília:
INEP, 1998, 254 p..
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Detectou-se, também, que a base da escolaridade origina-se do ensino particular
(aproximadamente 40%).
Tem-se que, 21% dos pais dos graduandos em Administração possuem curso
superior completo, demonstrando que é crescente a preocupação das famílias com a
profissionalização dos seus filhos, como forma de enfrentar a alta competitividade exigida no
atual mercado de trabalho.
Cerca de 61% dos alunos de administração já ocupam postos de trabalho nas
empresas em geral, desenvolvendo atividades de pelo menos 40 horas semanais.
Entretanto, apenas 50% dos participantes do estudo demonstraram conhecimentos
em informática, ferramenta indispensável na administração contemporânea.
Tabela nº 17 - Características socioeconômicas dos graduandos em Administração

CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS

PERCENTUAL (%)

Têm um ou dois irmãos

57,10

Moram com os pais ou parentes

74,10

Têm pai com instrução superior

24,60

Têm mãe com instrução superior

17,80

Têm renda mensal até R$ 1.300,00

27,00

Trabalham 40 horas semanais ou mais

61,10

Cursaram todo o ensino médio em escola pública

39,50

Usam carro próprio ou dos pais

51,80

Possuem microcomputador em casa

54,50

Fonte: DAE/INEP/MEC – ENC 98

No quesito características socioculturais, tabela nº 18, a televisão ainda é o principal
meio de informação, porém com tendência a uma queda contínua, devido à adoção e
utilização de revistas especializadas, jornais, publicações, etc..
Assim como a utilização da informática, o domínio de um segundo idioma ainda
deixa a desejar, haja visto que o percentual de conhecimento nulo neste tópico é alto (45%),
porém a globalização e a atual abertura econômica têm se mostrado exigentes quanto ao seu
domínio e utilização, podendo provocar sensíveis dificuldades e barreiras mercadológicas aos
futuros profissionais.
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Um outro ponto de fundamental importância para os cursos de graduação em
Administração diz respeito às atividades acadêmicas extra-classe, tanto em nível de operações
quanto ao de eventos, demonstrando que uma boa parcela das instituições de ensino
brasileiras não se preocupam com a preparação profissional do aluno fora das salas de aula
(como complementos indispensáveis ao aprendizado).
Quando comparados aos níveis de excelência internacional, nossos estudantes ainda
lêem pouco e sub-utilizam o acervo bibliográfico das instituições de ensino, obtendo,
portanto, menores níveis de informação e de aprofundamento teórico.
Tabela nº 18 - Características socioculturais dos graduandos em Administração

CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURAIS

PERCENTUAL (%)

Leram no máximo três livros escolares por ano durante o curso

76,60

A TV é o principal meio de informação

37,10

Conhecimento nulo de inglês e/ou espanhol

45,00

Usam freqüentemente a biblioteca

49,30

Estudam no máximo cinco horas semanais

74,40

Usam microcomputador para lazer e trabalhos escolares e/ou
profissionais

65,50

Não desenvolveram atividades extra-classe durante o curso

77,70

Não realizaram atividades acadêmicas não obrigatórias

62,10

Não participaram de eventos acadêmicos

33,10

Fonte: DAE/INEP/MEC – ENC 98

Constatou-se, nesse estudo, que as metodologias didáticas utilizadas nos cursos de
graduação em Administração, tabela nº 19, mantém-se tradicionais (semelhantes aos modelos
antigos), fundamentadas na utilização de apostilas, resumos e anotações, quadros negros, etc.
e cujo foco centraliza-se, exclusivamente, na figura do professor responsável pela disciplina.
São raras as metodologias alternativas e inovadoras de ensino e aprendizagem, como
por exemplo a construtivista, a vivencial, a participativa, etc., que poderiam ampliar, de forma
pró-ativa e dinâmica, o potencial de aprendizado dos alunos.
A questão teoria versus prática, continua sendo criticada pelos alunos, forçando as
instituições a reavaliarem seu conteúdo programático no sentido de se oferecer uma
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quantidade maior de aulas de cunho prático durante o curso de graduação, o que reforça as
informações contidas no parágrafo anterior.
Turmas menores normalmente possibilitam um maior e melhor aprendizado,
elevando a produtividade em sala de aula. Com essa informação é possível refletir que, em um
futuro não tão distante, o número dos alunos em sala de aula tende a diminuir
significativamente, qualificando, de forma mais personalizada e participativa, os estudantes.
O quesito biblioteca mostrou-se como ponto importante na avaliação dos alunos,
devendo ser constantemente monitorado pela direção das instituições como forma de garantia
da qualidade oferecida ao mercado e para a ampliação da oferta de informações.
Tabela nº 19 - Técnicas, procedimentos e recursos de estudo
TÉCNICAS, PROCEDIMENTOS E RECURSOS DE ESTUDO PERCENTUAL (%)
Predominam aulas expositivas e trabalhos em grupo
O material de estudo mais utilizado são apostilas, resumos,
anotações e cadernos de notas

61,60
43,90

Turmas médias com aulas teóricas com até 50 alunos

59,10

O acervo da biblioteca é atualizado

61,80

A biblioteca possui exemplares suficientes

57,00

Os alunos não têm acesso aos microcomputadores ou são
insuficientes/ o horário de uso é inadequado

59,70

As aulas práticas são oferecidas com a freqüência exigida

14,30

O estágio não foi oferecido ou teve menos de 200 horas de duração

26,90

A avaliação é feita mediante provas escritas periódicas

85,90

Fonte: DAE/INEP/MEC – ENC 98

Quando questionados sobre os currículos e desempenhos docentes, tabela nº 20 , a
maior parte das respostas destacaram a necessidade da realização de um novo
redimensionamento das disciplinas ofertadas, incorporando-se às atuais algumas outras, novas
e atualizadas, de acordo com as necessidades ambientais. Temas atualmente difundidos como
por exemplo globalização, sistemas de informações, ética, ecologia mostraram-se pouco
valorizados pelas instituições e devem ser considerados nessa reestruturação curricular
proposta.
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Um ponto favorável aos cursos de Administração diz respeito ao domínio,
atualização e empenho dos seus professores em sala de aula (aproximadamente 87% das
respostas corresponde a atualização e 85% ao empenho e assiduidade do docente),
demonstrando uma boa qualificação dos profissionais da área.
Todavia, resta saber quanto está sendo feito em termos de atualização e
desenvolvimento acadêmico (educação continuada) para o futuro.
Tabela nº 20 - Avaliações do currículo e do desempenho dos docentes
AVALIAÇÕES DO CURRÍCULO E DO
DESEMPENHO DOS DOCENTES

PERCENTUAL (%)

Disciplinas deveriam ser eliminadas

33,70

Disciplinas estão mal dimensionadas

60,90

Disciplinas deveriam ser incorporadas

50,40

Média das abordagens dadas aos temas: ética, globalização,
qualidade, ecologia e tecnologia da informação (*)
Metade ou mais dos professores mostram domínio atualizado
das disciplinas
Metade ou mais dos professores mostram empenho,
assiduidade e pontualidade
A maioria ou todos os professores apresentam planos de
ensino

33,30
86,70
84,50
71,0

Fonte: DAE/INEP/MEC – ENC 98 (*) Foi estudada em várias disciplinas do curso

Em relação ao nível de exigência das instituições, tabela nº 21, 63% dos alunos
entrevistados informaram que o curso poderia ter exigido mais, acarretando em um baixo
índice de aprovação em relação ao aperfeiçoamento profissional.
Tomando como base essa informação, é possível concluir que faz-se necessário
empreender grandes esforços no sentido de se realizar alterações tanto em termos curriculares
quanto em termos didáticos nos processos educacionais para que o valor agregado e o índice
de satisfação dos alunos seja ampliado.
As instituições educacionais devem voltar os seus esforços e recursos para o
cumprimento dos seus objetivos acadêmicos, oferecendo ao mercado serviços de qualidade e
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que contribuam ativamente com o desenvolvimento econômico, social, cultural e profissional
da sociedade que atende.
O ambiente de trabalho tem se configurado cada vez mais exigente e competitivo
frente às suas exigências, forçando os futuros profissionais a obterem vantagens profissionais
competitivas que garantam a sua permanência no mercado. Uma importante vitória obtida
pelos cursos de graduação diz respeito à conscientização dos alunos em investir na educação
continuada como forma de adaptar-se às constantes alterações ambientais e de se atualizar
frente às oportunidades de empregabilidade e crescimento profissional.
Os cursos de graduação em Administração que conseguirem oferecer significativas
vantagens profissionais, como forma de promoção do crescimento profissional e pessoal do
seu corpo discente, tenderá a ter maiores chances de se destacar e de sobreviver.
Resta aos gestores das instituições e dos cursos (coordenadores) estabelecer
mecanismos de controle e de acompanhamento que promovam o gerenciamento das
constantes mudanças nos seus processos educacionais, tendo como foco principal a satisfação
do mercado em que atua
Tabela nº 21 - Nível de exigência e contribuição do curso, estágio, expectativas
profissionais e de prosseguimento dos estudos

NÍVEL DE EXIGÊNCIA E CONTRIB. DO CURSO,
ESTÁGIO, EXPECTATIVAS PROFISSIONAIS E DE

PERCENTUAL (%)

PROSSEGUIMENTO DOS ESTUDOS
O curso deveria ter exigido mais

63,40

O curso contribuiu para o aperfeiçoamento profissional

38,40

O estágio mostrou a necessidade de estudo continuado

37,00

O estágio de prática administrativa foi realizado em convênio
com empresas instituições e organizações externas

31,20

Pretendem fazer curso de aperfeiçoamento ou especialização

54,00

Pretendem trabalhar na área de administração privada

57,80

Pretendem montar ou prosseguir com negócio próprio

35,80

Fonte: DAE/INEP/MEC – ENC 98
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2.5. EXPECTATIVAS DO MERCADO EM RELAÇÃO AOS CURSOS DE
ADMINISTRAÇÃO

Segundo um recente estudo promovido pelo Conselho Federal de Administração53
(CFA) que objetivou, entre outros aspectos, delinear o perfil, a formação e as oportunidades
de trabalho do administrador profissional, como fonte de informações para as escolas de
negócios, foram identificados vários pontos que servirão de base para o importante trabalho
das instituições de ensino – satisfazer as expectativas do mercado.
Essa pesquisa procurou coletar informações relevantes junto aos administradores,
professores de administração e empregadores, sendo desenvolvida sob duas metodologias de
pesquisa distintas, uma essencialmente qualitativa que teve como meta buscar dados sobre as
concepções, visões e perspectivas acerca do ambiente das empresas e da sua formação
profissional, outra de cunho quantitativo, que captou informações referentes ao perfil,
habilidades, atitudes e sugestões para um melhor aproveitamento dos egressos em
Administração.
Os resultados apresentados a seguir refletem uma compilação das respostas obtidas
através das pesquisas aplicadas aos administradores e aos empregadores, em face da busca
pela satisfação das necessidades mercadológicas.
O primeiro estudo iniciou o seu trabalho questionando os administradores sobre o
atual panorama das empresas brasileiras e os aspectos empresariais exigidos por essa nova
realidade. A maior parte dos entrevistados destacou as seguintes características como
principais no mercado atual:
• O amplo e irreversível processo de globalização que vem tomando conta da
civilização moderna;
• O acirramento da concorrência em todos os setores produtivos da economia
nacional e internacional;
• A necessidade das empresas se reorganizarem como forma de se adaptarem às
necessidades mercadológicas, em termos de custos, produção e competitividade;
• A preocupação com a busca constante da melhoria da qualidade dos produtos e
53

Rui Otávio B. de Andrade, Manolita Lima Correia et alli. Perfil, formação e oportunidades de trabalho do
administrador profissional. São Paulo: ESPM, 1999. 144 p.
92

serviços ofertados ao mercado;
• A importância da qualificação da mão-de-obra, como apoio à tomada de decisões
e da melhoria da qualidade e competitividade;
• A necessidade de investimentos em tecnologias de produção e gestão e, em
particular, na informática;
• A busca de novas alternativas que contribuam com as novas relações trabalhistas;
• O intenso processo de privatização das organizações brasileiras, somada à
tendência das terceirizações.
Foi também identificado, entre os entrevistados, uma crise de identidade na profissão
do administrador, decorrente de vários aspectos, entre eles a formação universitária
excessivamente genérica e distante da preocupação com a especialização, a brutal
concorrência no mercado de trabalho (tanto com profissionais da sua área quanto com a de
outras), o estabelecimento de vínculos trabalhistas em áreas não-gerenciais por falta de
alternativas de emprego, de corporativismo e união da classe administradora no Brasil.
“Embora os administradores tenham revelado suas angústias em relação ao
cenário que envolve as oportunidades de trabalho na área e em relação à
formação do administrador, mais de 90% avaliaram, de forma favorável, o curso
que concluíram54”.

Algumas razões para essa conclusão foram apresentadas, dentre elas: a presença de
bons professores, a existência de disciplinas importantes em termos de conteúdo, a oferta de
uma boa visão geral da empresa e a possibilidade do estabelecimento de boas amizades.
Já os profissionais que avaliaram negativamente, grande parte deles alegou que os
cursos, por eles realizados, tiveram um caráter essencialmente teórico, foram marcadamente
generalistas, de serem trabalhados sob metodologias didáticas ultrapassadas e de conteúdos
inúteis, além de incapazes de formar no aluno uma visão geral da empresa.
As principais conclusões obtidas nesta etapa da pesquisa focalizaram algumas
deficiências que devem ser trabalhadas pelas IES, como forma de maximizar a satisfação das
necessidades do mercado. Dentre as principais, estão:
• A debilidade na formação prática do aluno prejudica sensivelmente a sua
contratação imediata;
• As disciplinas e os respectivos conteúdos ofertados são superficiais e generalistas;
54
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• Existência de um diferencial enorme entre o praticado em sala de aula com a
realidade do mercado;
• Os cursos estão desatualizados e são incapazes de acompanhar as transformações
ambientais;
• Os cursos vêm alimentando a ilusão do trabalho em grandes corporações quando,
na realidade, as oportunidades aparecerão nas micro, pequenas e médias
empresas.
A segunda parte do estudo procurou identificar o perfil do administrador desejado
pelas organizações, através da formação de habilidades, de conhecimentos e atitudes,
importantes para o desempenho das organizações no mercado competitivo.
De forma resumida, concluiu-se:
a) Com relação aos conhecimentos, destacaram-se:
• Conhecimento de Informática e Língua Estrangeira, particularmente o inglês;
• Conhecimento na área de Planejamento;
• Conhecimento de outras culturas;
• Conhecimento, de forma articulada, das diferentes áreas da empresa.
b) Com relação às habilidades, foram citadas:
• Saber trabalhar em equipe;
• Saber planejar;
• Ser capaz de tomar decisões;
• Ser criativo;
• Ter capacidade para aprender;
• Comunicar-se bem verbalmente e por escrito;
• Saber negociar;
• Saber assumir riscos;
• Ser polivalente;
• Ser generalista com uma visão de foco.
c) Com relação às atitudes, destacam-se:
• Ter garra, ambição e vontade de crescer;
• Saber motivar a equipe;
• Ter espírito empreendedor;
• Ser ético;
94

• Atualizar-se constantemente;
• Ter entusiasmo e otimismo;
• Ser comprometido com a empresa;
• Explorar a sua experiência profissional;
• Ter predisposição para trabalhar muito;
• Desejar estudar.
Diante dessa situação, foram relacionadas algumas recomendações e orientações
práticas que farão com que as IES elevem a qualidade na formação do aluno dos cursos de
graduação em Administração. São elas:
1) Motivar os seus alunos para a educação continuada, especificamente através de
programas de pós-graduação;
2) Qualificar sistematicamente o quadro docente, atualizando-o de forma
permanente;
3) Pesquisar e informar aos seus alunos os setores mais promissores, em termos de
oportunidades de mercado;
4) Acompanhar a trajetória profissional dos seus alunos egressos;
5) Criar e consolidar associações com ex-alunos;
6) Desenvolver, durante o curso, habilidades empreendedoras no corpo discente;
7) Apoiar os seus alunos na criação e implementação de empresas juniores,
incubadoras de empresas e demais formas de laboratórios, ampliando a relação entre teoria
versus prática;
8) Ampliar e aprofundar os conteúdos das disciplinas de Inglês e Informática;
9) Envolver os alunos na formulação dos programas de curso e os orientar pelas
necessidades de mercado;
10) Adotar programas de estágio que ampliem o aprendizado do aluno e envolver a
instituição de forma ampla na sua supervisão.
Ao serem questionados sobre possíveis programas para melhorar a preparação dos
seus alunos, algumas sugestões foram apresentadas:
a) Oferecer um currículo atualizado às exigências do mercado;
b) Formalizar parcerias com empresas;
c) Aproximar-se das empresas, como forma de obter as reais necessidades do
mercado;
d) Investir na formação, qualificação e treinamento do professor;
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e) Oferecer cursos mais atualizados;
f) Estimular a produção científica entre os docentes;
g) Contar com professores com experiência profissional no mercado;
h) Oferecer cursos menos teóricos e mais práticos;
i) Contar com uma equipe formada por bons professores;
j) Conseguir boas oportunidades de estágio para os estudantes;
l) Contribuir para a formação de uma visão completa da empresa.
Outro ponto importante, também destacado pelo estudo, refere-se às perspectivas
profissionais futuras para os dois próximos anos.
Cerca de 42% dos entrevistados mostraram-se bastante otimistas (“com muita
confiança”), 28% com confiança, porém restrita (“com confiança, mas não muito”) e apenas
cerca de 3% com pouca confiança (“com pessimismo/desconfiança”). As respostas
focalizaram as informações divulgadas pelo Governo, como por exemplo a reforma fiscal, os
ajustes cambiais, o equilíbrio conjuntural, entre outras.
Ainda referindo-se ao estudo, “o sentimento de otimismo quanto ao futuro
profissional é reforçado quando 73% dos respondentes consideraram que, em dois anos,
deverão encontrar-se profissionalmente melhores que hoje”.
A justificativa para essas respostas (melhorias) fundamentam-se nos seguintes
pontos:
1. A manutenção da atualização, através da participação de palestras, seminários,
congressos, leituras e na busca por informações;
2. A participação dos administradores profissionais em programas de pós-graduação,
especialização e mestrado;
3. Estudando idiomas e informática.
4. Assim sendo, 80% dos entrevistados pretendem continuar os seus estudos nos
próximos dois anos, com um maior interesse pelas áreas de Marketing (20%), Informática
(14%), Administração (13%) e Finanças (12%).
Como conclusão final do estudo, o Conselho Federal de Administração55 extraiu os
resultados principais do trabalho, reunindo algumas tendências que muito provavelmente
influenciarão os cursos de graduação em Administração e, conseqüentemente, a formação dos
administradores. São elas:
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“a) Orientar o desenho do curso às necessidades do mercado de trabalho,
aprofundando o caráter pragmático e profissionalizante já presente;
b) Enfatizar o desenvolvimento de habilidades e atitudes e não se concentrar,
necessariamente no plano dos conhecimentos;
c) Buscar estabelecer, aprofundar, estreitar relações de cooperação e de parceria
com as organizações em geral e com as empresas, em particular;
d) Explorar didáticas de ensino mais interativas, motivantes, envolventes e que
promovam a auto-aprendizagem;
e) Imprimir mais atenção à formação e à reciclagem dos docentes, embora as
IES’s prefiram trabalhar com um perfil de professores menos acadêmico e mais
pragmático;
f) Dar mais espaço para programas de apoio à pesquisa de caráter aplicado, à
elaboração e à publicação de textos;
g) Ampliar o espaço de influência das empresas sobre a formação do
administrador;
h) Entender a graduação como uma etapa do processo de educação continuada;
i) Apoiar os programas de avaliação institucional implementados pelo MEC.”

2.6. O FUTURO DAS ESCOLAS DE ADMINISTRAÇÃO

Identificado e analisado o ambiente, as faculdades devem encontrar o seu papel para
continuar competindo nesse mundo cada vez mais concorrido. Considerar como isso deverá
acontecer nos próximos anos é fundamental.
O que é necessário tem sido motivo de várias e longas jornadas de debates e, uma
visão típica das metas de uma faculdade de Administração de Empresas, hoje, incluiria o
seguinte:
1º) As faculdades de Administração deverão ter cada vez mais o propósito de ajudar
os executivos e empresários a criar e administrar organizações guiadas pelo foco no mercado
e pela inovação, flexíveis e rápidas em responder a mercados em mudança, internacionais em
termos de visão, capazes de levantar os recursos necessários para obter vantagens
competitivas e altamente eficientes na utilização dos recursos.
2º) Os gerentes precisarão ter certas habilidades, como por exemplo: estabelecer,
interpretar e explicar estratégias; gerenciar mudanças radicais e contínuas; agir como gerentes
gerais, mas ao mesmo tempo ter responsabilidades específicas; gerenciar projetos e culturas
diversas através da tecnologia da informação; alcançar desenvolvimento tanto em nível
organizacional quanto individual.
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3º) Ao lado dessas duas necessidades, existem outras circunstâncias em mudança que
poderão influenciar no desenvolvimento e na execução da função do administrador, como a
redução de poder e de autoridade, com prazos mais curtos, com o aumento da carga de
trabalho e do tempo exigido, com a maior dependência da equipe de trabalho, com maior
ambigüidade e incertezas, com carreiras mais curtas e menor estabilidade no emprego, com
mudanças de papel mais rápidas e impactantes, com maior mobilidade.
O fator relevância para as faculdades de Administração é relativo às suas
necessidades, devendo também lidar com as circunstâncias apontadas no parágrafo anterior.
Caso não sejam, poderá significar prejuízos profissionais futuros.
A efetividade das faculdades no futuro estará em lidar com tais circunstâncias.
Os produtos e serviços de um curso de Administração devem atender plenamente às
necessidades do mercado em que atua. As faculdades devem promover a aquisição de
conhecimentos, fornecer experiências distintas pelas quais os gerentes possam aprender e darlhes capacidades de aprendizado com outras situações que tenham ou venham a ter. Os cursos
devem, ainda, apoiar o aprendizado contínuo ao tentar transformar os seus alunos –
equipando-os para lidar melhor com as mudanças e para mudar as suas organizações e as
circunstâncias em que operam.
A maioria dos cursos de Administração concordarão com isso, porém,
provavelmente, poucas terão condições e habilidades necessárias em fazer uma verdadeira
diferença.
Será exigida dos cursos a demonstração da sua eficiência e eficácia na execução dos
serviços ofertados ao mercado. Porém, tudo isso, certamente, não será obtido pelos métodos
até então utilizados.
Os novos cursos terão que redefinir o seu papel e se adaptar às exigências
ambientais.
O foco deverá convergir para resultados e não para insumos do processo educacional.
Novos processos pedagógicos deverão ser desenvolvidos se esses cursos desejarem continuar
sendo úteis e singulares.
Os cursos de Administração sempre foram orientados por seus corpos docentes.
O valor central sempre foi o conhecimento; várias formas de ensino foram
empregadas como meio de oferecer esse conhecimento aos alunos e, principalmente, através
de processos de transferência desses conhecimentos.
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Contudo, dada a ênfase sobre os resultados e a real utilidade das faculdades, os
cursos devem satisfazer os anseios e desejos do mercado, cada vez mais competitivo e
consciente da realidade.
Informações não são consideradas como conhecimento. O aprendizado deverá ser
situado nas condições do ambiente externo e nas suas exigências.
Ao tentarem repassar esse valor agregado ao mercado, os cursos de Administração
deverão engajar-se em processos interativos, e não simplesmente no ensino teórico e
tradicionalista.
A sua função será a de mediação num processo de desenvolvimento. Para isso os
cursos de Administração, em um futuro não tão distante, deverão:
1º) Fornecer informações relevantes para encorajar e apoiar o aprendizado;
2º) Perseguir as metas individuais de aprendizado, dando flexibilidade para
acomodar as mudanças às necessidades individuais de desenvolvimento;
3º) Permitir a aplicação do conteúdo ensinado na prática, através de experiências
com o aluno aprendendo ao fazer (aprendizado vivencial);
4º) Permitir o diálogo, o debate e as trocas entre os participantes do processo;
5º) Fornecer respostas e feedback ligados a ações e metas;
6º) Fornecer oportunidades de aprendizado em momentos adequados, atendendo às
necessidades ou as antecipando.
Tendo em vista os argumentos apresentados, esses objetivos e processos
determinarão o programa de muitos cursos de Administração.
Satisfazer esses requisitos não será uma tarefa fácil.
Descrever o futuro também não é uma tarefa simples e nem tão pouco precisa.
Essas transformações talvez pareçam um exagero, porém dizer que o futuro das
faculdades e dos cursos de Administração dependerá da capacidade de enfrentar esses
desafios, provavelmente não é nenhuma adivinhação.
O mundo dos negócios e dos administradores está mudando, fazendo com que os
cursos de Administração também mudem para poder continuar entregando produtos e serviços
bem definidos e de valor para os seus clientes.
O que não está muito claro é a vontade das instituições em posicionar-se para
enfrentar os desafios futuros. O risco de ficar para trás é grande, à medida que outras
instituições buscam alternativas inovadoras para ganharem mercado e fidelidade. Caberá às
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instituições e seus gestores, a responsabilidade e a decisão de se implementar as mudanças
necessárias para a manutenção no mercado.
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III. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE

“A arte da previsão consiste em antecipar o que
acontecerá e depois explicar porque não
aconteceu.” (CHURCHILL)

Neste capítulo, o enfoque sobre o controle da qualidade nas IES passa a ser total.
Serão apresentadas as vantagens e os benefícios de se controlar os resultados da qualidade
para a manutenção e ampliação do nível de satisfação do mercado.
Uma das formas encontradas pelos cursos de graduação é através da utilização de
indicadores da qualidade, que, também, serão discutidos nesta etapa do trabalho. Desta forma
será apresentado um método de avaliação da qualidade proposto pelo Ministério da Educação
(MEC), utilizado nos processos de Reconhecimento dos cursos de Administração.

3.1. A AVALIAÇÃO DA QUALIDADE NO ENSINO

O processo educacional é essencial para o ser humano. Os alunos estudam para
aprender, para crescer, para se informar, para questionar, para socializar-se, enfim para
tornarem-se cidadãos.
Nas proximidades do terceiro milênio, não basta que o ensino transmita apenas
habilidades e conhecimentos já alcançados, mas que enfoque o indivíduo transformando-o
num homem completo, num cidadão.
Quando o ensino priorizar somente a aquisição de informações e definições contidas
no conteúdo disciplinar, é possível que esteja se desconsiderando que a realidade está em
constante processo de mutação.
É realmente importante desenvolver determinados tipos de habilidade e atitudes em
relação à forma de se utilizar essas informações e definições, através da capacidade de
interpretar, analisar, relacionar e aplicar o conteúdo que foi aprendido.
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Um dos componentes desse processo educacional (aprendizagem) é a avaliação56.
De forma genérica, esse ato envolve o julgamento das ações empregadas,
possibilitando decisões específicas.
Evidencia-se que a educação tem como objetivo promover o desenvolvimento e o
crescimento das pessoas.
O processo de avaliação ocorre, então, para verificar se esses processos estão sendo
alcançados através da identificação, adequação ou inadequação do comportamento dos
indivíduos e do mercado.
Buscam-se resultados positivos e compatíveis com as metas propostas pela
organização.
O fato de se comparar o resultado obtido com aquele esperado pode não ser
suficiente, pois, para se promover uma efetiva oferta de ensino de qualidade é preciso
identificar as deficiências do processo educacional e as suas respectivas falhas,
implementando ações efetivas no sentido de se corrigir os desvios encontrados.
Para que se possa realizar essa verificação é necessário estabelecer, primeiramente,
objetivos claros a serem alcançados dentro do aprendizado ou da oferta dos serviços.
A preocupação com a elaboração de técnicas e instrumentos para avaliar o
conhecimento adquirido faz com que muitas vezes a instituição se esqueça dos seus objetivos
iniciais.
A tarefa avaliatória de empreendimentos relacionados ao ensino é muito peculiar e,
por conseqüência, não pode ser comparável integralmente a negócio comercial.
O ensino é um serviço, um serviço que ganha fortes proporções à medida que a
informação estabelece novos padrões de orientação, trabalho e acesso.
O negócio-ensino tem ganho uma expansão cujos frutos mostram-se tão rentáveis
(capazes de gerar lucratividade) quanto a capacidade do gerenciamento que o
empreendimento recai.
É possível induzir que, quando comparado à informática, as instalações e os
equipamentos físicos são os “dispositivos de hardware” e os processos e o gerenciamento os
“softwares empregados”.
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Outro ponto de destaque importante que as instituições de ensino têm que se ater é
que a boa qualidade na gestão não é suficiente para que a rentabilidade se torne realidade.
O empreendimento que é um produto/serviço da gestão, não é o único do negócio –
ensino. Devendo estar em perfeita consonância com as solicitações de demanda-clientela.
Administração, enquanto um curso, passa por todos esses pontos (produtos,
processos, modelos de gestão, etc.) e, ainda, encontra uma situação muito peculiar. Em
administração é importante ter uma visão mais ampla e saber agir a partir do conhecimento
conceitual e acumular esse novo conhecimento adquirido da ação para aprimorar novas
investidas orientando a todos os envolvidos.
A experiência com o curso de Administração tem comprovado a importância de se
divulgar, no meio acadêmico, os resultados obtidos através dos esforços educacionais.
As instituições de ensino têm que se conscientizar da sua missão junto à sociedade,
pois, cada vez mais, deverá trabalhar para as organizações, quer produtoras de bens e
serviços, quer para organizações públicas e privadas.
O papel desempenhado pelas IES estará de acordo com o comprometimento do
participante perante a sua organização; acreditando nela mais engajado ficará, compartilhando
na consecução dos seus objetivos.
Peter Senge57, comenta, de forma ampla e direta, o problema da transferência de
responsabilidade. O autor propõe que as estruturas de transferência de responsabilidade
mostrem que toda solução deve reforçar a capacidade do sistema de arcar com as suas
responsabilidades. Às vezes isso é difícil; outras, é surpreendentemente fácil.
Para Senge, o conhecimento e a aprendizagem nas organizações constituem-se
pontos fundamentais para a busca da sua perpetuação no mercado.
Um administrador que transfere a responsabilidade dos seus problemas de pessoal
para uma consultoria de recursos humanos, verá que o difícil é pegar de volta; uma vez feito
isso, aprender a lidar com pessoas é principalmente uma questão de tempo e empenho.
Aos problemas existentes deve-se buscar a eliminação da sua causa fundamental (o
que os está provocando), reconhecendo a responsabilidade de cada uma das partes envolvidas
no processo educacional. Acontece, portanto, o aprendizado.
Entretanto, muitas vezes a solução poderá estar ao lado mas não é possível identificála, pois o foco não está perfeitamente definido.
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O mesmo pode ser afirmado em relação à melhoria da qualidade.
Para uma organização ser analisada é preciso identificar e definir critérios
conhecidos e debatidos, tanto pela sociedade quanto pela gestão da instituição de ensino,
sendo necessário o envolvimento do todo no comprometimento com a alavancagem dos
padrões de desempenho desejados.
O que hoje aflige a comunidade é a ausência de mecanismos práticos e efetivos que
promovam sistemáticos processos de avaliação e mensuração da qualidade de ensino ofertada,
possibilitando ao mercado, como um todo, a escolha do melhor serviço disponível.
A análise de um curso de Administração como organização prestadora de serviços
pode contribuir para uma ampliação das perspectivas da qualidade, ou, pelo menos pode
facilitar o processo de solução de problemas e promover o reconhecimento da complexidade
envolvida na preparação de uma infra-estrutura adequada para a oferta de um ensino de alta
qualidade.
“Parece razoável eleger-se o aluno como cliente privilegiado do processo de
ensino tal que a transferência de conhecimentos e habilidades constituam o
produto desse processo. A questão de qual deve ser o “produto” da educação é
assunto extremamente polêmico, que não avaliaremos neste trabalho58”.

Aceitando-se considerar o aluno como cliente privilegiado do processo de ensino,
deve-se criar condições adequadas para ouvi-lo, conhecendo suas críticas e identificando seu
nível de satisfação com os serviços educacionais recebidos, começando pela avaliação dos
docentes pelos discentes.

3.2. A AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E O DESEMPENHO NOS CURSOS
DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO
Parece evidente que, para se obter um bom feedback, tanto em termos qualitativos
quanto em quantitativos do desempenho de um curso de graduação em Administração, é
imprescindível a realização de um sistema de avaliação com abrangência mista (com o foco
tanto no processo quanto no produto final), englobando os diversos aspectos relacionados ao
ensino.
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A. Melo. Como utilizar as ferramentas do TQC na melhoria da qualidade do ensino. In: Anais do Enangrad,
vol I, 1993. p. 39 a 51.
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É impossível avaliar algo sem o total conhecimento do problema ou da sua situação
atual. Para isso torna-se importante um perfeito entendimento de dois conceitos básicos que
atuam diretamente na qualidade de um curso. São eles: o conceito de processo e de
produto/serviço.
1º) Processo é qualquer conjunto de condições, causas que, agindo juntas, geram um
dado resultado59.
2º) Produto/Serviço é algo que pode ser oferecido para satisfazer uma necessidade ou
60

desejo .
Efetuando-se uma análise mais detalhada das propostas de Campos, citadas no
primeiro capítulo, percebe-se que a avaliação da qualidade nos cursos de Administração deve
recair sobre a verificação do cumprimento das propostas da empresa com as aspirações e
desejos dos seus consumidores, abrangendo desde o planejamento, a execução, a manutenção,
o aprimoramento e a garantia da efetividade dos processos e produtos finais.
De forma geral, podemos considerar que a avaliação da qualidade (do processo e do
produto) pode envolver as mais variadas técnicas de mensuração existentes e, que analisam
desde as tecnologias empregadas, os recursos necessários para um perfeito atendimento até a
obtenção de um maior nível de satisfação do mercado. Ishikawa, por meio das sete
ferramentas estatísticas, busca identificar, analisar e obter soluções precisas para a
alavancagem da qualidade.
O objetivo principal do controle e da avaliação da qualidade de um curso é
determinar a sua capabilidade61. Esta é a situação em que o processo atua com efeitos
previsíveis tanto sobre o processo quanto sobre o produto final, de causas externas a eles.
Vale lembrar que a determinação da capabilidade dos processos e produtos utiliza
métodos científicos, evitando os procedimentos baseados em processos de ensaio-erro ou
mera intuição.
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O termo capabilidade é utilizado para definir o comportamento normal de um processo, quando operando em
um estado de controle estatístico. A sua função é avaliar a capacidade de um sistema em atender as expectativas
dos seus clientes.
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A análise da capabilidade produz um diagnóstico específico para a obtenção dos
resultados desejados, em termos de uniformidade, consistência, atendimento a determinados
padrões, conformidades, etc..
Também é importante lembrar que a análise está sempre baseada na natureza e na
freqüência das variações – reflexo de causas que estão atuando sobre as variáveis envolvidas
no processo e no produto.
A análise em questão determina se estas causas são aleatórias, revelando uma
situação normal do processo, ou se derivam de causas observáveis.
A capabilidade fornecerá as tolerâncias naturais do processo, que são os valores por
ele assumidos quando em estado de controle estatístico do processo ou do produto.
Segundo Paladini62, as características da qualidade do produto final das instituições
de ensino estão sujeitas a variações resultantes de fenômenos afetados por causas aleatórias.
Existe uma faixa dentro da qual são inevitáveis as variações nos resultados da qualidade de
um produto ou serviço; fora dela, essas variações se devem a causas assinaláveis e passíveis
de correção, conforme demonstra a figura abaixo:
Figura nº 05 - Variações da qualidade

Medidas

Falta de controle
Área de normalidade

Variáveis
Evitáveis
Variações
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Área de normalidade
Falta de controle

Variáveis
Evitáveis
Amostras

Fonte: PALADINI, E. P., Gestão da qualidade no processo: a qualidade na produção de bens e serviços.
São Paulo: Atlas, 1995, p. 57-60.

Desta forma, David Garvin63 através da proposta dos cinco enfoques da qualidade
(transcendental, centrada no produto, centrada na fabricação, centrada no usuário e centrada
no valor) auxilia na definição das oito dimensões da qualidade (desempenho, características,
62

Edson Pacheco Paladini. Gestão da qualidade no processo: a qualidade na produção de bens e serviços. São
Paulo: Atlas, 1995. p. 57-60.
63
D. Garvin. What does “product quality”really mean? Sloan Management Review: Fall, 1994, p. 25-43.
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confiabilidade, conformidade, durabilidade, atendimento, estética e qualidade percebida),
atuando como elementos de convergência, comparação e referência no conjunto das variáveis
evitáveis e inevitáveis de Paladini.
É por meio da comparação entre o enfoque e a dimensão da qualidade propostos com
os resultados obtidos que se identifica as possíveis áreas de distorção dos processos e
produtos.
Essas áreas de distorção acabam originando lacunas (gaps) entre as expectativas dos
clientes e as ofertas das organizações. Ao serem encontradas essas lacunas, deve-se iniciar a
operacionalização de atividades e programas voltados para a melhoria da qualidade dos
processos e produtos.
A partir desta fase, busca-se a redução das perdas sofridas com os desvios da
qualidade, apontados anteriormente por Taguchi64, aproximando tanto os processos quanto os
produtos das especificações dos clientes65.
É importante ressaltar que, a aplicação da Trilogia de Juran66 é amplamente aceitável
neste momento já que, através do planejamento, da melhoria contínua e do controle da
qualidade pode-se alcançar a satisfação das necessidades do mercado em que a empresa atua
(união entre a Gestão de Marketing e da Qualidade), diminuindo, assim, as suas variações ou
lacunas da qualidade (gaps).
Em função da distribuição dos indicadores e da natureza do processo serão definidos
os critérios que atestarão (ou não) se o processo está apresentando qualidade.
A partir do momento em que se defina que o foco da avaliação recairá sobre o
processo e o produto final, o próximo passo é planejar o desenvolvimento e a metodologia a
ser utilizada para medir a qualidade ofertada.
O objetivo principal deste método de avaliação da qualidade é, sem dúvida, buscar
elementos que proporcionem ações corretivas e preventivas nas variáveis evitáveis e
inevitáveis e que ampliem o nível de satisfação dos seus clientes.
É importante lembrar que essa metodologia não deve almejar a busca de culpados ou
imprimir critérios de punição, mas sim, um feedback para melhorar, continuamente, os seus
processos e produtos.

64

G. Elsayed Taguchi, Engenharia da qualidade em sistemas de produção. São Paulo: McGrawHill, 1990.
Philip B. Crosby. Qualidade sem lágrimas. Rio de Janeiro: José Olympio, 1992.
66
Toda a Trilogia de Juran foi explicada no Capítulo I, item 1.3.
65

107

3.3. ADOÇÃO DOS INDICADORES DE QUALIDADE PARA O CURSO

Para que o processo de avaliação do esforço educacional seja realizado de forma
efetiva, torna-se necessário, antes de mais nada, definir quais os critérios que serão utilizados
no processo de medição, bem como a forma correta de obtê-los.
É permitido afirmar que, todo e qualquer sistema de gestão, quando tem o foco nos
resultados e na qualidade do processo, deve passar por processos de avaliação.
Esses processos têm como referência a medição, informação e análise dos dados
obtidos; isto porque as decisões sempre devem ser tomadas com base em fatos, dados e
informações quantitativos.
Vale lembrar que os resultados a serem gerados na avaliação servirão como ponto de
referência para a gestão da IES e dos cursos de administração, pois englobarão a grande
maioria do processos produtivos do curso.
As informações que serão incluídas na metodologia devem, obrigatoriamente, estar
relacionadas com os clientes, desempenho de produtos, operações, públicos atendidos e
também, a concorrência.
“O estado-da-arte da gestão é descrito como um sistema em que um dos
elementos estruturais é a chamada inferência científica. Este elemento responde
pela maneira como são tomadas as decisões nas organizações, as quais se
baseiam em fatos, dados e informações quantitativos. A premissa adotada é a de
que aquilo que não é passível de medição não pode ser avaliado.
Conseqüentemente, não há como decidir sobre ações a tomar67”.

Um sistema de avaliação da qualidade que adote como critérios na avaliação de seus
outputs (saídas), indicadores vinculados aos requisitos mercadológicos, estará dando um
importante passo para a obtenção da plena satisfação dos seus consumidores.
Existindo uma análise sistemática dos critérios, será possível reavaliá-los e modificálos quando for necessário.
A única condição fundamental para o que processo seja iniciado é o estabelecimento
de uma interação entre os resultados com o nível de satisfação dos clientes (conceito de
marketing e de qualidade).
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Rui Otávio Bernardes de Andrade & Takeshy Tachizawa. Gestão de instituições de ensino. Rio de Janeiro:
Fundação Getúlio Vargas, 1999, p. 119.
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É através dessas informações que será necessário a proposição de critérios práticos
que transformem os dados em informações matemáticas e que mensurem os atributos gerados
nos processos ou nos resultados. O principal objetivo é comparar os resultados obtidos com o
padrão planejado, agindo de forma preventiva, corretiva e até mesmo preditiva.
Segundo Tachizawa & Bernardes68, existem três níveis de abrangência a serem
utilizados por uma instituição de ensino. São eles:
1) Indicadores de Negócios;
2) Indicadores de Desempenho Global;
3) Indicadores de Qualidade e de Desempenho
Indicadores de Negócios – destinam-se a avaliar a IES como uma prestadora de
negócios, uma organização profissional; fornecem produtos e serviços ao mercado através da
mensuração dos parâmetros estratégicos, principalmente em seu processo de interação com o
meio ambiente externo.
Indicadores de Desempenho Global – visam avaliar o desempenho da IES como um
todo, podendo também abranger a avaliação de clientes institucionais. Seu escopo é avaliar o
corpo gerencial da empresa.
Indicadores de Qualidade e de Desempenho – objetivam a avaliação da qualidade e
do desempenho relativo a cada processo e/ou tarefa executado.
Um indicador da qualidade de um processo é definido como um índice numérico
utilizado para medir a sua qualidade total.
Conceitualmente, indicadores da qualidade são informações que relacionam as
percepções, anseios, desejos dos clientes quanto a um determinado produto ou serviço
recebido, comparado após à sua utilização. Indicador de desempenho são informações que
traduzem a relação de eficiência de um determinado processo ou operação.
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Rui Otávio Bernardes de Andrade & Takeshy Tachizawa. Gestão de instituições de ensino. Rio de Janeiro:
Fundação Getúlio Vargas, 1999, p. 120-121.
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3.3.1. O PROCESSO UTILIZADO NA DEFINIÇÃO DOS
INDICADORES DA QUALIDADE E DE DESEMPENHO DOS CURSOS DE
ADMINISTRAÇÃO
Uma forma eficiente e eficaz de se estabelecer os indicadores que efetuarão a
medição da qualidade e do desempenho de um determinado curso de graduação é através da
realização de uma junção entre as políticas, compromissos e estratégias praticadas pela
instituição e a sua equipe de trabalho.
A implementação de reuniões gerenciais entre o corpo docente e o diretivo constituise no ponto de partida para a definição do processo de avaliação. É através de debates,
discussões, conferências e estudos que o consenso poderá ser alcançado, permitindo, assim,
que o grupo trabalhe com os mesmos objetivos e metas.
Alguns pontos essenciais devem ser analisados antes da tomada de decisões,
conforme cita Tachizawa & Bernardes69:
1. “Definir quais serão os produtos e serviços que atenderão às necessidades
específicas do mercado em que o curso atua;
2. Correlacionar os clientes, tanto os internos quanto os externos, para cada
produto ou serviço oferecido;
3. Definir o método a ser utilizado para efetuar a medição dos atributos dos
produtos e processos;
4. Definir, para cada indicador, a fórmula de cálculo, freqüência de apuração,
origem dos dados e também a maneira de interpretá-los”.

É evidente que o comprometimento e a união entre equipe de trabalho, direção do
curso e a gestão da instituição são as principais formas de se estabelecer os critérios objetivos
a serem utilizados na avaliação da qualidade, conforme mostra a figura nº 06.
A principal pauta desses encontros deve basear-se nas solidificação das políticas e
compromissos do curso de Administração, assim como nos métodos e processos utilizados
como forma de satisfazer às necessidades e anseios do público atendido.
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Rui Otávio Bernardes de Andrade & Takeshy Tachizawa. Gestão de instituições de ensino. Rio de Janeiro:
Fundação Getúlio Vargas, 1999, p. 123.
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Fig nº 06 - A interação na definição dos indicadores da qualidade e de desempenho de
um curso de administração

CORPO DIRETIVO DA
INSTITUIÇÃO

COORDENAÇÃO DO
CURSO

CORPO DOCENTE DA
INSTITUIÇÃO

Assim sendo, para o curso de administração podem se destacar:
1. Produtos e serviços ofertados – ensino de qualidade, permanentemente atualizado
com modernas tecnologias pedagógicas, que atenda, permanentemente, às características,
qualificações e necessidades das organizações locais. O foco de atuação do curso de
Administração pode centralizar-se na busca pela constante união entre teoria e prática
administrativa, através de aulas criativas e inovadoras que promovam a participação do
discente durante a sua execução. A atualização das tecnologias didáticas e pedagógicas
origina-se das sistemáticas pesquisas realizadas no mercado e das principais informações
obtidas no macroambiente. A sua idéia central é formar bacharéis em Administração que
estejam aptos a exercer cargos diretivos nas organizações e promovam a melhoria da
qualidade de vida;
2. Clientes da Instituição - como clientes externos tem-se as organizações locais e
regionais, sejam elas públicas e/ou privadas, atuando nos setores primário, secundário e/ou
terciário. São considerados clientes internos o corpo docente e discente, servidores e demais
colaboradores da instituição;
3. Parceiros – como parceiros a instituição tem as associações de classe, empresas em
geral, grupos de afinidade e demais colaboradores que auxiliam no processo educacional,
além, é claro, de órgãos representativos locais, regionais, estaduais e federais;
4. Método de aferição – serão utilizados métodos de aferição baseados em coleta de
informações e na realização sistemática de pesquisas internas e externas. Convencionou-se
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que a busca por informações torna-se indispensável para a gestão do curso, pois é através dela
que o curso será mantido constantemente atualizado;
5. Principais indicadores utilizados na avaliação da qualidade – os principais critérios
que refletem a qualidade do curso são aqueles propostos individualmente pelas IES e que
representem o nível de satisfação do público-alvo para com o serviço prestado.
Torna-se então necessário partir para uma nova definição acerca desses critérios da
qualidade e de desempenho para que aconteça uma total compreensão da sua importância e
também do seu conceito.
É claro que a proposição e a definição de cada um dos indicadores deve ficar a cargo
de cada escola, ou seja, cada curso ou IES deve buscar os seus próprios indicadores, pois
atuam em mercados diferenciados, atendendo a públicos distintos.

3.4. CATEGORIAS DE INDICADORES DA QUALIDADE PARA CURSOS
DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, PROPOSTOS PELO MEC (O
MANUAL DE VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE RECONHECIMENTO)

O Ministério da Educação vem implementando, nos últimos anos, uma consistente e
progressiva política de desenvolvimento do ensino superior, visando aumentar os resultados e
a qualidade dos serviços ofertados pelas diversas instituições brasileiras.
Uma das formas utilizadas para se obter esses benefícios é através dos sistemas de
avaliação70, já que não há mais dúvidas de que a melhoria nas IES passa, obrigatoriamente,
pelo controle efetivo da qualidade.
Esse processo de avaliação tem se tornado uma prática constante e agregado às
rotinas e processos das IES brasileiras.
Segundo Machado71, é preciso discutir qual o propósito da realização de avaliações
e, segundo a autora, a resposta tem que ser só uma: examinar a efetividade da instituição, com
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Verbete: avaliação. S. f.. 1. Ato ou efeito de avaliar(-se). 2. Apreciação, análise. 3. Valor determinado pelos
avaliadores.
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Eda C. B. Machado, Avaliação dos cursos de administração como estratégia de melhoria da qualidade de
ensino. In: Seminário Nacional sobre Qualidade e Avaliação dos Cursos de Administração, II. Conselho Federal
de Administração: Vitória, 1997. p. 52.
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a finalidade de propor melhorias em todos os aspectos, verificando se a instituição está
atingindo os objetivos propostos e/ou cumprindo com a sua missão.
É por meio de avaliações constantes que uma IES pode comprovar as medidas e os
procedimentos utilizados na prestação do serviço, podendo, também, oferecer evidências do
que está sendo planejado para aprimorar os resultados desejados.
Um outro ponto importante do processo de avaliação, relaciona-se à divulgação
pública dos resultados obtidos, sendo o caminho pelo qual as IES prestarão contas para a
comunidade atendida.
Várias são as formas e as metodologias utilizadas pelos organismos governamentais
na promoção das avaliações.
As bases do trabalho têm se fundamentado nos seguintes pontos:
1) Busca da melhoria contínua dos serviços ofertados pelas IES e,
2) Garantia de condições mínimas da execução da educação.
Nesse sentido, existem dois tipos de avaliações: a somativa e a formativa72.
Quando a avaliação está direcionada para a melhoria da qualidade recebe o nome de
formativa; à medida que o seu destino é para a prestação de contas com a sociedade ou com
outros objetivos, torna-se, então, somativa.
O Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras (PAIUB) pode
ser considerado um bom exemplo de avaliação formativa, enquanto que o Exame Nacional de
Cursos (ENC) é um sistema de avaliação somativa.
Existem outras espécies de avaliações que envolvem a qualidade em cursos de
graduação. Dentre elas, destacam-se aquelas utilizadas nos processos de autorização de
funcionamento e de reconhecimento de novos cursos.
Para os processos de reconhecimento dos cursos de Administração, que serão
adotados neste trabalho, o MEC utiliza-se de vários critérios que são discriminados em um
documento formalizado denominado Manual de Orientação para Verificação “In Loco” das
Condições de Reconhecimento73.
Esse manual é composto por uma série de indicadores específicos que fornecerão,
sob vários enfoques, o nível e a qualidade do curso de Administração verificado.
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Avaliação formativa. 1. Processo de avaliação realizado no decorrer de um programa instrucional visando
aperfeiçoá-lo. Avaliação somativa. 1. Processo de avaliação final de um programa instrucional visando julgá-lo.
73
O Manual de Orientação para Verificação “In Loco” das Condições de Reconhecimento é encontrado no
endereço eletrônico http://www.mec.gov.br/sesu/reconhe.shtm .
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O seu objetivo principal é quantificar os padrões desejados, estabelecendo um
conceito para o curso, o que acarretaria na proposição ou não seu reconhecimento por parte do
MEC.
Essa ferramenta é de extrema importância, pois, consegue aferir uma série de
requisitos de conformidade dos níveis da qualidade exigidos pelo governo.
Acredita-se que a sua principal vantagem reside no fator tempo (presente), pois,
durante o processo de autorização, o curso e a instituição formalizam uma quantidade grande
de proposições sobre o seu comprometimento com a qualidade futura, ao passo que no
processo de reconhecimento, acontece a avaliação dos resultados obtidos no período pósautorização, ou seja, a verificação do que realmente foi cumprido.
A sua aplicação é realizada por meio de um grupo de professores denominado
Comissão de Especialistas.
De acordo com a Portaria nº 972, de 22 de agosto de 1997, a estratégia de avaliação
das Comissões de Especialistas é:
1º) “Analisar e verificar “in loco” o mérito das propostas de autorização de novos
cursos e de credenciamento das instituições de ensino, nos termos das Portarias nº 640 e 641,
de 1997;
2º)Atualizar, periodicamente, os critérios de qualidade e indicadores de oferta e
demanda para os cursos da área de atuação;
3º)Propor diretrizes e organização curriculares das respectivas áreas;
4º) Verificar “in loco” as condições de funcionamento das instituições e dos cursos,
inclusive para fins de reconhecimento, sempre que solicitadas pela SESu/MEC;
5º) Opinar, mediante solicitação da SESu, sobre assuntos de sua especialidade.
O manual de avaliação para os cursos de Administração realiza, inicialmente,
duas observações muito importantes:
1º) Com relação ao período de avaliação - “de acordo com o Art 1º da Portaria
877/97, da SESu/MEC, o reconhecimento de cursos/habilitações deverá ser requerido ao
ministro de Estado da Educação e do Desporto, a partir do segundo ano de funcionamento,
quando se tratar de cursos com duração de quatro anos e, a partir do terceiro ano, para aqueles
cuja duração for superior a quatro anos”.
2º ) Com relação aos padrões de qualidade utilizados – na seqüência, apresentam-se
as instruções básicas para agilizar a verificação “in loco” das condições de reconhecimento de
cursos de graduação em Administração, da qual resultará o relatório das condições de
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funcionamento do curso de Administração com suas respectivas habilitações, quando houver,
conforme instruções estabelecidas pela Portaria nº 877 de 30 de julho de 1997, assim como
dos Padrões de Qualidade, definidos pela Comissão de Especialistas de Ensino de
Administração – CEEAD/SESu/MEC. Estes últimos servem de base para a Comissão atribuir
o conceito para cada dimensão analisada, conforme “GABARITO COM OS PADRÕES DE
QUALIDADE POR DIMENSÃO” (Manual de Orientação para Verificação “In Loco”das
Condições de Reconhecimento, 1999:2).
Em função da quantidade e da diversidade de indicadores foram criadas, no manual
de reconhecimento, 06 (seis) grandes áreas de avaliação, a saber: Projeto Pedagógico, Corpo
Docente, Coordenador do Curso, Infra-Estrutura Tecnológica, Biblioteca e Infra-Estrutura
Física e de Materiais.
1) Projeto Pedagógico/ Currículo do Curso – refere-se à proposição das principais
diretrizes do curso. Um Projeto Pedagógico deve ser constituído de um texto, um documento,
formalmente articulado, que contenha todos os direcionamentos, propostas, compromissos e
informações que demonstrem o funcionamento de um determinado curso. Seus principais
objetivos são: a) fornecer parâmetros qualitativos para um processo pedagógico efetivo; b)
demonstrar a linha-mestra das atividades a serem desempenhadas durante a prestação dos
serviços educacionais; c) representar uma fonte constante de pesquisa e direcionamento para
os esforços educacionais; d) acompanhar e controlar a atividade educacional; e)auxiliar no
planejamento das atividades e; e) garantir a qualidade no ensino.
No quesito Projeto Pedagógico, são avaliados os seguintes itens:

∙ Missão do curso - o conceito de missão para um determinado curso ou instituição
está relacionado às palavras compromisso, obrigação, dever a cumprir ou, a razão de ser de
uma organização junto ao mercado em que atua. Tanto a IES como os cursos de
Administração devem estabelecer os seus compromissos com o mercado e procurar cumprilos ao máximo.

∙ Objetivos do curso – refere-se às metas, aos resultados finais a serem atingidos
durante e após o esforço educacional. Os objetivos de uma IES ou de um curso não devem
restringir-se apenas à área acadêmica e, sim, à sobrevivência, ao desenvolvimento e à
perpetuação da organização no decorrer do tempo.

∙ Perfil de egresso – todo curso deve definir, antecipadamente, quais serão as
características, habilidades e competências que serão desenvolvidas em seu quadro discente,
como forma de adequação às exigências do mercado de trabalho e à formação profissional.
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Um perfil profissiográfico mal definido poderá comprometer, significativamente, o futuro do
curso e da instituição

∙ Grade curricular – é o conjunto de todas as disciplinas a serem ministradas durante
o curso e que formarão o perfil profissiográfico desejado. A grade curricular de um curso de
Administração deve obedecer, obrigatoriamente, ao currículo mínimo proposto pela
Resolução nº 2/93, do Conselho Federal de Educação (CFE), respeitando os percentuais de
disciplinas de Formação Básica e Instrumental, Profissional e Complementar e, também, as
diretrizes curriculares para os cursos de Administração74.

∙ Ementários – é o conjunto de assuntos a serem tratados pelas diversas disciplinas,
acrescidos das respectivas bibliografias.

∙ Adequação das disciplinas aos professores conforme a titulação e experiência
individual – refere-se à preocupação do MEC em se adequar a disciplina a ser ministrada com
a formação e a qualificação do docente, além da sua experiência (tanto acadêmica quanto de
mercado), para proporcionar o máximo da relação teoria e prática.

∙ Estágio Supervisionado - o estágio supervisionado tem por objetivo familiarizar o
acadêmico, principalmente nos cursos de Administração, com a realidade empresarial e ou
tecnológica. O seu objetivo principal é fazer com que o aluno atue como um observador do
que ocorre na prática administrativa e organizacional, como forma de adquirir uma visão
crítica do seu ambiente e, em especial, do universo em que situa a sua profissão.

∙ Sistema de Avaliação do processo ensino/aprendizagem – consiste no processo de
avaliação dos resultados dos esforços educacionais, ou seja, na aferição dos outputs (saídas)
das atividades de ensino, comparadas ao aprendizado obtido.

∙ Integração ensino, pesquisa e extensão – o processo de ensino deve englobar as
metodologias e técnicas ministradas nas diversas disciplinas do curso, aliadas à constante
produção de pesquisas científicas e atividades de extensão (realizadas por meio de parcerias,
convênios) que possibilitem a maximização do aprendizado e a interação com o mercado.

∙ Atividades complementares – referem-se às demais atividades que um curso pode
oferecer à comunidades acadêmica como forma de complementar o ensino prestado,
envolvendo o corpo discente. Uma das atividades complementares de grande destaque é a
Empresa Júnior.
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1999.
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∙ Envolvimento com a comunidade – consiste na interação existente entre a
instituição e o curso com a comunidade atendida. O envolvimento poderá ocorrer através da
prestação de serviços, orientações e produções tecnológicas.

∙ Auto-avaliação – refere-se à realização de sistemáticos processos de verificação,
através dos alunos, docentes, mercado de trabalho, comunidade científica, órgãos de classe,
etc..
2) Corpo Docente – por corpo docente entende-se o conjunto formado por todos os
professores que estão relacionados ao curso de Administração, ministrando aulas ou estando
afastados. Estima-se que, quanto maior for a titulação, o regime de trabalho dispensado ao
curso e também a experiência dos docentes (acadêmica e de mercado), maiores serão as
contribuições com o aprendizado e com o cumprimento da missão.
No processo de avaliação da qualidade do corpo docente, considera-se:

∙ Adequação de professores às disciplinas de administração – destina-se a conciliar
os diversos tipos de conteúdos apresentados pelas disciplinas do curso à formação profissional
dos professores. O ideal é que haja uma interdependência entre os dois fatores, levando-se
sempre em consideração o prevalecimento de professores bacharelados em Administração,
nas disciplinas de formação profissional e complementar.

∙ Titulação - a titulação corresponde à qualificação do docente em relação ao nível
de informação e de aprofundamento em determinado ramo do conhecimento; significa,
também, o nível de educação continuada que o profissional vem desenvolvendo no decorrer
dos anos. Presume-se que, quanto maior for a titulação do docente, maior será o seu nível de
conhecimento e também de contribuição para com o aluno. Deve-se destacar que o aumento
da titulação deve ser realizado em conjunto com a vivência prática, principalmente nos cursos
de Administração (correlação entre teoria e prática).
A Lei de Diretrizes e Bases75 (LDB), cita em seu artigo 52, inciso II, que as
universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de
nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano, que se
caracterizam por ter um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica de
mestrado ou doutorado.
Nos três itens que compõem esse artigo e em seu Parágrafo Único, a legislação
acentua alguns traços estruturais inerentes à visão de universidades, a saber: toda universidade
75

Demerval Saviani, A nova lei da educação – LDB trajetória, limites e perspectivas. Campinas: Editora
Autores Associados, 1997.
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deve praticar o saber sistêmico, claro que sempre de um ponto de vista científico e cultural (a
referência ao regional e nacional, como anteposição ao científico e cultural, é dispensável; os
professores deverão, na proporção de um terço, trabalhar em regime de tempo integral, e
dispor de titulação acadêmica (mestrado e doutorado). Pena que, para essa exigência, as IES
disponham de oito longos anos (artigo 88, parágrafo 2º) para serem cumpridas. Não é possível
esquecer que, até lá, professores horistas e sem titulação adequada, estarão atuando nas
universidades.

∙ Dedicação e regime de trabalho - a participação dos professores no processo
pedagógico pode e deve contribuir bastante com o crescimento da qualidade ofertada. Para
que isso aconteça, os professores devem dedicar-se à IES, dispensando uma significativa
parcela do seu tempo nas atividades acadêmicas extra-classe (isso não quer dizer
exclusividade de tempo para todo o corpo docente e, sim, convergência de necessidades).
A contratação e a definição de um quadro docente que tenha disponibilidade de
tempo para essas atividades, deve fazer parte da política de recursos humanos de um curso e
de uma IES. O regime de trabalho tem se constituído em um importante indicador, já que é
condição indispensável que o professor esteja na instituição de ensino produzindo tecnologia
e auxiliando os alunos nas atividades complementares do curso.

∙ Estabilidade do corpo docente em administração - indica a estabilidade do corpo
docente em administração, considerando o tempo em que cada professor fez parte do corpo
docente nos últimos cinco anos, podendo ser menor ou inexistente, em se tratando de curso
novo.

∙ Política de aperfeiçoamento do corpo docente – refere-se à política de
aperfeiçoamento, qualificação e atualização, adotada pela IES e pelo curso, como forma de
qualificar constantemente o corpo docente.
3) Qualificação do coordenador do curso – segundo Andrade76, em função das
profundas transformações que acontecem no ambiente externo, a escassez de recursos faz com
que os coordenadores de cursos de graduação tenham que tirar proveito das oportunidades
internas e externas, objetivando tornar os curso mais produtivos e competitivos, diante da
concorrência e das necessidades mercadológicas.
Nos dias de hoje, a coordenação pode ser considerada como a “mola propulsora” de
um curso de graduação de Administração, pois é através do seu trabalho que acontecerá uma
76

Rui Otávio B. de Andrade. Papel dos coordenadores dos cursos de graduação em administração frente às
mudanças: oportunidades ou ameaças? Brasília: /s.l./, 1997.
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perfeita integração entre os anseios da direção da instituição, do corpo docente e, também, do
discente. Uma coordenação efetiva é aquela que consegue conciliar todas as partes envolvidas
no processo produtivo, retirando o máximo de cada uma delas.
Ao final deste século, o papel do coordenador aproxima-se, a cada dia, do gestor de
cursos, tendo que desempenhar, produtivamente, tanto as funções pertinentes ao
gerenciamento da instituição quanto àquelas acadêmicas.
Portanto, quanto maior for a qualificação da coordenação, maiores serão as chances
do curso e da IES oferecerem qualidade ao público-alvo.
4) Infra-estrutura tecnológica – a informática já está sendo largamente utilizada
durante toda a graduação em Administração, da mesma forma e velocidade que vem sendo
implementada nas organizações, o que capacitará o aluno a utilizar o computador com total
domínio e tranqüilidade, na realização de seus projetos e documentos, além de poder
desenvolver suas próprias aplicações, como, por exemplo, a utilização de planilhas e
softwares de bancos de dados. A utilização da informática permitirá que o aluno adquira
maturidade, compreendendo toda a sua organização, desenvolvimento, aplicabilidade e
importância de utilização.
Além de tudo isso, a área de informática, através de seu(s) laboratório(s), fornecerá
suporte para que o aluno realize os mais diversos trabalhos relacionados a quaisquer
disciplinas relacionadas com o curso, o que traz, como conseqüência, um grande ganho de
qualidade e de aplicabilidade. Para isso, é indispensável que o curso tenha uma infra-estrutura
que suporte a quantidade de usuários (alunos), com qualidade.

∙ Equipamentos e dispositivos de informática – está relacionado à quantidade e à
qualidade dos equipamentos de informática disponíveis para o curso de Administração.

∙ Espaço físico, plano de atualização, manutenção, softwares disponíveis e pessoal
técnico de apoio – refere-se à estrutura física para comportar as exigências tecnológicas,
englobando a área física do(s) laboratório(s), os programas de atualização de hardware e
software, a realização de manutenções sistemáticas e o pessoal de apoio utilizado.
5) Biblioteca - desde o início da década de 90, as tecnologias da informação tiveram
suas fronteiras de uso alargadas de forma rápida, passando a abranger praticamente todas as
áreas de conhecimento e trabalho. Mesmo áreas de trabalho que eram tidas como pouco
sujeitas aos impactos das tecnologias da informação, passaram a ter, nessas tecnologias,
recursos para suporte e facilidades cada vez maiores.
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Livros eletrônicos, educação e treinamento apoiados por computador e apresentações
multimídia, bem como tratamento hipermídia, estão mudando as formas de ensino no final da
década de 90. A didática, mediada por tecnologias da informação, poderá reduzir
substancialmente o tempo e recursos alocados para os cursos de Administração, liberando os
professores para atividades essencialmente educacionais e pedagógicas, ao mesmo tempo em
que passa a exigir um trabalho de maior qualidade para a criação de lições computadorizadas,
contribuindo, também, para a otimização da relação aluno-professor-conhecimento, dentro do
conceito maior de educação livre de interesses limitantes ou polarizados.
A biblioteca, como instrumento de apoio indispensável ao desenvolvimento do curso
de Administração, faz jus à especial atenção da instituição, tanto na adequação de seu espaço
físico e na qualificação de seus recursos humanos, como na informatização de suas atividades
e acervo bibliográfico.

∙ Quantidade de exemplares dos livros-textos utilizados nas disciplinas – está
relacionado à disponibilidade de bibliografias para as várias disciplinas ministradas no curso
de Administração.
6) Estrutura Física e de Materiais – para que um curso de Administração cumpra com
os seus requisitos iniciais, é importante que se tenha uma estrutura física mínima e comporte
as atividades desenvolvidas. Tanto a IES quanto o curso, devem investir sistematicamente no
desenvolvimento das suas condições físicas de trabalho, adquirindo materiais, equipamentos e
instalações, ampliando a oferta ao seu público.

∙ Distribuição do espaço físico existente e/ou em construção – refere-se à
configuração estrutural do curso e também às suas propostas de ampliação.

3.4.1. CRITÉRIOS DA QUALIDADE PROPOSTOS PELO MEC NOS
PROCESSOS DE RECONHECIMENTO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM
ADMINISTRAÇÃO

Após a verificação dos indicadores da qualidade e os seus respectivos conteúdos,
propostos no Manual de Orientação para Verificação, “In Loco”, das Condições de
Reconhecimento, é necessário aplicar a metodologia utilizada pelo MEC para quantificá-los.
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3.4.1.1. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO PROJETO PEDAGÓGICO
SEGUNDO O MEC

Para se avaliar a qualidade do Projeto Pedagógico de um curso de Administração, o
MEC, por meio da Comissão de Especialistas, utiliza uma série de quadros que devem ser
preenchidos (coleta de informações) e inseridos os seus resultados (compilação) em uma
planilha final que fornecerá o conceito para o item avaliado.
Para cada sub-tópico existirá um quadro correspondente a ser completado, onde
serão avaliadas as propostas e os procedimentos do curso, comparando-as às exigências do
MEC e do CFE.
Ao final todos os “sub-resultados” formarão uma planilha global que emitirá o
conceito da qualidade do curso.
a) Para a avaliação dos itens missão/finalidade do curso, objetivos do curso e perfil
de egresso, tem-se a seguinte estrutura:
Quadro nº 02 - Avaliação do Projeto Pedagógico/Currículo do Curso
1. Missão/finalidade

(a ser complementado de acordo com o
curso e IES avaliados)

2. Objetivos do Curso

(idem)

3. Perfil de Egresso

(idem)

Fonte: Manual de Avaliação de Reconhecimento/MEC

Quanto maior for o cumprimento dos requisitos analisados e o comprometimento do
curso em realizá-los, maior será a sua qualidade.
b) Para a avaliação da grade curricular (grade curricular do curso/habilitação por
semestre/ano, carga horária, pré-requisitos e créditos), a Comissão Avaliadora analisará as
disciplinas constantes no Projeto Pedagógico e deverá completar o quadro abaixo:
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Quadro nº 03 - Grade curricular do curso/habilitação por semestre/ano: carga horária,
pré-requisitos e créditos
DISCIPLINAS

CARGA HORÁRIA

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITO

1º SEMESTRE/SÉRIE

N SEMESTRE/SÉRIE
Fonte: Manual de Avaliação de Reconhecimento/MEC

Finalizadas as disciplinas que compõem a grade curricular, o próximo passo é montar
um novo quadro, separando-as de acordo com o seu conteúdo.
Vale lembrar que, de acordo com o currículo mínimo (Resolução 2/93 – CFE), um
curso de Administração deverá ter, como carga horária, no mínimo, 2.400 h/a (disciplinas de
formação básica e instrumental – 720 h, disciplinas de formação profissional, 1020 h e
disciplinas complementares – 960 h), acrescido de, pelo menos, 300 h/a de estágio
supervisionado, com duração mínima de 700 dias letivos (quadro nº 04).
Quadro nº 04 - Resumo com o total de horas das disciplinas de formação básica,
instrumental, profissional e complementar
DISCIPLINAS

CARGA HORÁRIA

PERCENTUAIS

FORMAÇÃO BÁSICA
E INSTRUMENTAL
PROFISSIONAL
COMPLEMENTAR
Fonte: Manual de Avaliação de Reconhecimento/MEC

Quanto maior for o cumprimento das exigências do currículo mínimo, maior será a
avaliação.
c) Com relação aos ementários das disciplinas (quadro nº 05) do curso e a sua
bibliografia básica, a Comissão de Especialistas realizará uma comparação entre o conteúdo
mínimo exigido pela disciplina, constantes no Projeto Pedagógico do curso, e a sua
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bibliografia básica77, comparando-os em relação àquela proposta e oferecida pelo curso,
demonstrado pelo quadro abaixo:
Quadro nº 05 - Ementário das disciplinas do curso com a bibliografia básica
1º SEMESTRE
DISCIPLINA:
Ementário:
Bibliografia Básica
OBS: CITAR NO MÍNIMO TRÊS REFERÊNCIAS CONSTANTES NOS PLANOS DE
ENSINO DE CADA DISICPLINA CONSIDERADAS MAIS RELEVANTES PELOS
DOCENTES DAS RESPECTIVAS DISCIPLINAS
Fonte: Manual de Avaliação de Reconhecimento/MEC

N SEMESTRE
DISCIPLINA:
Ementário:
Bibliografia Básica
Fonte: Manual de Avaliação de Reconhecimento/MEC

Quanto maior for o cumprimento com as exigências maior será a nota da
avaliação.
d) Para analisar a adequação das disciplinas aos professores (quadro nº 06) e à sua
titulação e experiência individual, é aplicada uma nova tabela onde são colocadas as
disciplinas, os professores, a titulação e a experiência acadêmica e não acadêmica, conforme
demonstrado abaixo:

77

A Biblioteca Básica para os cursos de Administração está disponível nos seguintes endereços
http://www.mec.gov.br/sesu/cursos/cursos.htm ou http://www.admnet.org.br ou http://www.angrad.org.br.
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Quadro nº 06 - Resumo das disciplinas por semestre, professor, titulação e experiência
profissional acadêmica e não acadêmica

DISCIPLINA
SEMESTRE/SÉRIE

TITULAÇÃO
PROFESSOR (desde a menor até

EXPERIÊNCIA

EXPERIÊNCIA

ACADÊMICA

NÃO ACADÊMICA

a maior)

Fonte: Manual de Avaliação de Reconhecimento/MEC

Quanto maior for a adequação dos professores às disciplinas, maior será a qualidade
do curso.
e) Na avaliação do quesito Estágio Supervisionado, (quadro nº 07) , o manual propõe
que devem ser descritas e analisadas as várias metodologias de funcionamento da prática
profissional e os resultados obtidos no seu desenvolvimento.
Um ponto importante é a verificação da articulação entre teoria e prática, conseguida
pelo curso. O método de avaliação deve ser realizado através do complemento do quadro
descrito na seqüência:
Quadro nº 07 - Política de estágio supervisionado
POLÍTICA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO
(COMENTÁRIOS)

Fonte: Manual de Avaliação de Reconhecimento/MEC

Quanto maior for a adequação, melhor será o curso.
h) Com relação à aferição do sistema de avaliação do processo ensino/aprendizagem,
o processo é semelhante àquele realizado no tópico Estágio Supervisionado, com exceção de
que, neste caso, a verificação baseia-se nos resultados obtidos pelo processo educacional. O
modelo de quadro também é o mesmo:
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Quadro nº 08 - Sistema de avaliação do processo ensino/aprendizagem
SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO/APRENDIZAGEM
(COMENTÁRIOS)

Fonte: Manual de Avaliação de Reconhecimento/MEC

Quanto mais eficiente e eficaz for a avaliação e a sua utilização como fonte de
melhorias, maior será a qualidade do curso.
A avaliação das atividades de integração ensino, pesquisa e extensão seguem a
mesma metodologia dos itens anteriores, porém o foco é nas realizações do curso que
demonstrem que ele está integrado, realizando sistemáticas pesquisas científicas e extensões
com a comunidade.
Quanto maior for a sua realização melhor será a sua qualidade.
O quadro é demonstrado a seguir:
Quadro nº 09 - Integração, ensino, pesquisa e extensão
INTEGRAÇÃO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
(COMENTÁRIOS)
Fonte: Manual de Avaliação de Reconhecimento/MEC

Quanto maior for a integração do curso com a comunidade maior será a qualidade.
j) Para os itens seguintes, “atividades complementares”, “envolvimento com a
comunidade” e “auto-avaliação”, a metodologia é semelhante às demais, onde avaliam-se os
resultados obtidos individualmente e preenchem-se os quadros:
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Quadro nº 10 - Atividades complementares de ensino, pesquisa e extensão
ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO COM
DESTAQUE PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EMPRESA JUNIOR
(COMENTÁRIOS)

Fonte: Manual de Avaliação de Reconhecimento/MEC

Quadro nº 11 - Envolvimento coma comunidade
ENVOLVIMENTO COM A COMUNIDADE
(COMENTÁRIOS)

Fonte: Manual de Avaliação de Reconhecimento/MEC

Quadro nº 12 - Auto-avaliação
AUTO-AVALIAÇÃO
(COMENTÁRIOS)
Fonte: Manual de Avaliação de Reconhecimento/MEC

Novamente, quanto maior for a adequação, melhor será o curso avaliado.
“Uma vez concluída a análise das categorias que englobam o Projeto
Pedagógico/Currículo do Curso, a Comissão Avaliadora deverá atribuir os
conceitos para os itens avaliados, conforme a planilha do relatório78”.

Vale lembrar que essa avaliação é essencialmente subjetiva, já que dependerá da
ótica dos membros da Comissão.
A planilha é demonstrada a seguir:

78

O modelo de relatório é encontrado no endereço eletrônico http://www.me.gov.br/sesu/reconhe.shtm .
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Quadro nº 13 - Planilha para avaliação do projeto pedagógico do curso/currículo a partir
da análise efetuada

(ITENS DESTINADOS A AVALIAÇÃO)

A

B

C

D

E

Missão da Instituição/finalidade
Objetivos do curso
Perfil profissiográfico (do egresso) pretendido pelo curso
Distribuição da carga horária Segundo o currículo mínimo Res.
2/93
Flexibilidade curricular
Nº de créditos e carga horária por disciplina
Habilitações
Alterações curriculares
Práticas pedagógicas inovadoras
Práticas formais de avaliação do processo de ensino
-aprendizagem
Política de estágio supervisionado
Ementários
Bibliografias
Integração ensino, pesquisa e extensão
Atividades complementares de ensino, pesquisa e extensão com
destaque para as atividades desenvolvidas pela Empresa Júnior
Envolvimento com a comunidade/parcerias
Processo de auto-avaliação (alunos, docentes, mercado de
trabalho, comunidade científica, órgãos de classe/associações de
classe)
Fonte: Manual de Avaliação de Reconhecimento/MEC

Totalizadas as diversas informações das avaliações o próximo passo da Comissão é a
atribuição do conceito final do tópico Projeto Pedagógico, (quadro nº 14), considerando a
seguinte escala:
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Quadro nº 14 – Padrões de qualidade na avaliação do Projeto Pedagógico
MENÇÃO

ESCALA

A- 70% de conceitos A

A – excelente

B – 70% de conceitos A e B

B – bom

C – 70% de conceitos A, B e C

C – satisfatório

D – 50% a 69% de conceitos A, B e C

D – regular

E – menos de 50% de conceitos A, B e C

E – péssimo

Fonte: Manual de Avaliação de Reconhecimento/MEC

Segundo as orientações do manual, a justificativa do conceito deve ter coerência em
relação ao conceito atribuído.

3.4.1.2. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO CORPO DOCENTE
SEGUNDO O MEC

Na avaliação do corpo docente, a Comissão basear-se-á na análise dos currículos dos
docentes e nas proposições de trabalho, constantes no Projeto Pedagógico do curso.
a) Na avaliação da adequação dos professores às disciplinas de administração, a base
das informações será o quadro nº 05, que contém o resumo das disciplinas por semestre,
professor, titulação e experiência profissional acadêmica e não acadêmica. O conceito será
atribuído a partir da análise efetuada.
Novamente a justificativa deverá ser coerente com o conceito atribuído.
b) Com relação a análise da titulação, é apresentado um novo quadro (nº 15) que
deverá ser preenchido de acordo com o currículo atualizado dos professores do curso, onde
serão inseridas as seguintes informações:
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Quadro nº 15 – Titulação do corpo docente

TITULAÇÃO

QTDE.

NA ÁREA DE
ADMINIST.
Qtde.
% do
total

% DO TOTAL

EM OUTRAS
ÁREAS
qtde. % do total

Graduação
Especialização
Mestrado
Doutorado
TOTAL
Fonte: Manual de Avaliação de Reconhecimento/MEC

Definidas as diversas titulações do curso, o próximo passo é avaliá-los segundo os
padrões de qualidade, discriminados no quadro abaixo:
Quadro nº 16 - Padrões de qualidade na avaliação da titulação do corpo docente
CONCEITO

MÍNIMO DE

A

15% de doutores, 40% de mestres e 30% de especialistas

B

30% de mestres e 30% de especialistas

C

20% de mestres e 40% de especialistas

D

10% de mestres e 20% de especialistas

E

Inferior

Fonte: Manual de Avaliação de Reconhecimento/MEC

A justificativa do conceito deve ter coerência em relação ao conceito atribuído.
c) Para avaliar a dedicação e o regime de trabalho do corpo docente, a Comissão
utiliza-se de um quadro (nº 17) composto pelas seguintes informações, considerando sempre
a situação atual:
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Quadro nº 17 – Regime de trabalho do corpo docente

REGIME

Dedicação
Integral
Parcial
Horista

HORAS
SEMAN.

QTDE.

% DA

NA ÁREA DE

EM OUTRAS

ÁREA

ADM.

ÁREAS

Qtde.

% do total

qtde.

% do total

Exclusivo
40 h.
Acima de
20 h.
10 – 20 h.
0 – 10 h

Outros
TOTAL
Fonte: Manual de Avaliação de Reconhecimento/MEC

Definido o regime de trabalho do corpo docente, o próximo passo é avaliá-lo
segundo os padrões de qualidade, discriminados no quadro nº 18, demonstrado logo abaixo:
Quadro nº 18 - Padrões de qualidade na avaliação do regime de trabalho do corpo
docente
CONCEITO REGIME (% MINÍMA DE DOCENTES EM TEMPO INTEGRAL)
A

30%

B

25%

C

20%

D

10%

E

Menos de 10%

Fonte: Manual de Avaliação de Reconhecimento/MEC

A justificativa do conceito deve ter coerência em relação ao conceito atribuído.
d) No processo de avaliação da estabilidade do corpo docente, a comissão utilizará
os diversos documentos, disponíveis na secretaria do curso, e constituirá um índice para se
obter o conceito final.
O quadro abaixo deve ser completado de acordo com os últimos 05 (cinco) anos.
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Quadro nº 19 – Estabilidade do corpo docente
NÚMERO DE
PROFESSORES

199...

199...

199...

199...

199...

MESES ESTABILIDADE
TOTAL

(SIM/NÃO)

tot. de
meses
Média =
total de
meses/n
Fonte: Manual de Avaliação de Reconhecimento/MEC

Para se calcular o índice de estabilidade, proposto no manual, deve-se encontrar o
número de professores estáveis e dividi-lo pelo número de professores admitidos para o curso,
conforme demonstra a fórmula abaixo:
número de professores estáveis
Índice de Estabilidade = -------------------------------------------------------------número de professores admitidos para o curso
Como última etapa, faz-se a comparação entre o resultado apresentado pelo índice e
o padrão de qualidade desejado pelo MEC, conforme o quadro nº 20:
Quadro nº 20 - Padrões de qualidade na avaliação do regime de trabalho do corpo
docente
CONCEITO

ÍNDICE DE ESTABILIDADE (% )

A

≥ 80%

B

≥ 60%

C

≥ 40%

D

≥ 20%

E

< 20%

Fonte: Manual de Avaliação de Reconhecimento/MEC
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A justificativa do conceito deve ter coerência em relação ao conceito atribuído.
e) Com relação à política de aperfeiçoamento, qualificação e atualização docente, a
Comissão analisará as propostas contidas no Projeto Pedagógico do curso e verificará a
consistência entre o discurso e a prática. É importante, também, que se verifique se a
instituição tem mantido uma tradição de qualificação do seu corpo docente, se existe um
plano de qualificação em vigor e se a mesma tem apoiado os docentes na participação em
congressos e simpósios científicos, como forma de aprimoramento sistemático.
Novamente é exigido coerência do processo de avaliação por parte dos membros.
Para se chegar a avaliação final a Comissão justificará o seu conceito.
Avaliados os conceitos da qualidade para a adequação do corpo docente, titulação,
dedicação e regime de trabalho, estabilidade e política de aperfeiçoamento, faz-se necessário
alocá-los em um quadro nº 21 de avaliação que contemple todos os resultados da avaliação
do corpo docente:
Quadro nº 21 – Resumo para avaliação geral do corpo docente
ITENS AVALIADOS
Adequação do
ministradas

professores

às

A

B

C

D

E

disciplinas

Titulação
Dedicação e regime de trabalho
Estabilidade do corpo docente
Política de aperfeiçoamento/atualização...
Fonte: Manual de Avaliação de Reconhecimento/MEC

Totalizadas as diversas informações das avaliações, o próximo passo da Comissão é
a atribuição do conceito final do tópico Projeto Pedagógico, considerando a seguinte escala
(quadro nº 22):
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Quadro nº 22 – Padrões de qualidade na avaliação do Corpo Docente
MENÇÃO

ESCALA

A- 70% de conceitos A

A – excelente

B – 70% de conceitos A e B

B – bom

C – 70% de conceitos A, B e C

C – satisfatório

D – 50% a 69% de conceitos A, B e C

D – regular

E – menos de 50% de conceitos A, B e C

E – péssimo

Fonte: Manual de Avaliação de Reconhecimento/MEC

De acordo com as orientações do manual, a justificativa do conceito deve ter
coerência em relação ao conceito atribuído.

3.4.1.3. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO COORDENADOR DO
CURSO SEGUNDO O MEC

Na análise da qualidade do coordenador do curso de Administração, são levados em
conta dois critérios:
a) Titulação – refere-se ao aprofundamento técnico e científico do coordenador do
curso, bem como a sua experiência acadêmica;
b) Regime de Trabalho – refere-se ao tempo de trabalho dispensado pelo
coordenador para o curso de Administração, ou seja, qual a carga horária de trabalho do
coordenador para o curso de Administração.
Dessa forma, a Comissão deverá analisar os registros da secretaria do curso, o
currículo do coordenador e os demais documentos que comprovem os seus títulos e o regime
de trabalho, completando o quadro abaixo:
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Quadro nº 23 – Padrões de qualidade para a coordenação do curso
TITULAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO DO CURSO
CONCEITO
GRADUAÇÃO PLENA
REGIME
A

Doutor

Integral

B

Mestre

Integral

C

Mestre

Parcial

D

Especialista

Integral

E

Especialista

Parcial

Fonte: Manual de Avaliação de Reconhecimento/MEC

A justificativa do conceito deve ter coerência em relação ao conceito atribuído.

3.4.1.4. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA
TECNOLÓGICA DO CURSO SEGUNDO O MEC

A verificação da qualidade da infra-estrutura tecnológica disponível para o curso de
Administração é realizada por meio de duas etapas distintas:
1ª) Complementação de um quadro que demonstra a quantidade e a disponibilidade
para a utilização de computadores e equipamentos de informática pelos alunos e;
2ª) Preenchimento de um minucioso check-list que considera o espaço físico, os
planos de atualização, o processo de manutenção dos equipamentos, softwares disponíveis às
necessidades das disciplinas, pessoal técnico de apoio e a política de uso dos laboratórios.
Para a complementação das informações acerca da quantidade e da disponibilidade
de equipamentos de informática e computadores, utiliza-se o seguinte quadro ( nº 24):
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Quadro nº 24 – Resumo da infra-estrutura tecnológica
EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE

%

HORAS DISPONÍVEIS POR DIA
Por máquina

Total

Terminais de workstations
Microcomputadores
Outros
Total Geral
Índice de utilização: Total Geral de Horas disponíveis/Nº de usuários
Fonte: Manual de Avaliação de Reconhecimento/MEC

Como padrões para qualidade, quadro nº 25, o MEC estabelece que:
Quadro nº 25 - Padrões de qualidade para infra-estrutura tecnológica
CONCEITO

HORAS DISPONÍVEIS POR DIA/ALUNO

A

≥2

B

≥ 1,5

C

≥1

D

≥ 0,5

E

0

Fonte: Manual de Avaliação de Reconhecimento/MEC

Novamente o manual frisa que a justificativa do conceito deve ter coerência em
relação ao conceito atribuído.
Com relação ao check-list citado anteriormente na segunda etapa da avaliação, é
formado pelo seguinte quadro:
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Quadro nº 26 – Check-list para avaliação do espaço físico, plano de atualização,
manutenção, softwares disponíveis às necessidades das disciplinas e pessoal técnico de
apoio, política de uso dos laboratórios.
ITENS

A

B

C

D

E

Adequação do espaço físico, tendo em vista a quantidade de
equipamentos e o número de usuários.
Plano de atualização do espaço físico, tendo em vista a quantidade de
equipamentos e o número de usuários.
Plano de atualização tecnológica e manutenção dos equipamentos
Disponibilidades dos softwares em relação às necessidades das
disciplinas
Planos de expansão
Quadro de pessoal de apoio quanto à disponibilidade, qualificação e
regime de trabalho.
Horários de funcionamento do(s) laboratório(s)
Exclusividade de uso
Política de acesso
Fonte: Manual de Avaliação de Reconhecimento/MEC

Dando seqüência à metodologia, o último passo é transportar os resultados da última
etapa para um quadro final que indicará o conceito final para a infra-estrutura tecnológica:
Quadro nº 27 – Padrões de qualidade na avaliação da infra-estrutura tecnológica
MENÇÃO

ESCALA

A- 70% de conceitos A

A – excelente

B – 70% de conceitos A e B

B – bom

C – 70% de conceitos A, B e C

C – satisfatório

D – 50% a 69% de conceitos A, B e C

D – regular

E – menos de 50% de conceitos A, B e C

E – péssimo

Fonte: Manual de Avaliação de Reconhecimento/MEC

A justificativa do conceito deve ter coerência em relação ao conceito atribuído.
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3.4.1.5. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA BIBLIOTECA DO CURSO
SEGUNDO O MEC

No processo de avaliação da qualidade da biblioteca de um curso de Administração,
a Comissão Avaliadora terá que verificar a disponibilidade e a quantidade de livros-textos e
exemplares à disposição do curso.
Serão também registrados os números de assinaturas de periódicos disponíveis
(científicos e complementares), que complementam as bibliografias utilizadas.
Vale ressaltar que é importante a consulta, no momento da avaliação, à Biblioteca
Básica para os Cursos de Graduação em Administração, para se verificar não apenas o
tamanho da biblioteca e, sim, a sua adequação às exigências das várias disciplinas
ministradas.
O método utilizado baseia-se no preenchimento do seguinte check-list (quadro nº
28):
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Quadro nº 28 – Check-list para avaliação da biblioteca do curso de Administração
ITENS

A

B

C

D

E

Existência de livros-textos em quantidade suficiente para atender
Aos alunos (um exemplar para cada quinze alunos)
Disponibilidade de periódicos/revistas de bom nível, como por
Exemplo, publicações da FGV, CFA, ANGRAD, USP, etc.
Adequação dos periódicos em relação às disciplinas ministradas
Política adotada para atualização do acervo de livros e periódicos
Política e facilidade de acesso ao material bibliográfico
Horários de acesso
Forma de acesso e empréstimo
Qualidade da catalogação
Disposição do acervo
Reprografia e infra-estrutura para recuperação de informações
(base de dados, INTERNET etc.)
Facilidades de reservas
Espaço físico para leitura e trabalho em grupo
Área física disponível e planos de expansão
Grau de informatização do acervo e do acesso a redes de
Informação, bem como a infra-estrutura de apoio oferecida aos
Usuários da biblioteca.
Pessoal especializado (bibliotecários e outros )
Fonte: Manual de Avaliação de Reconhecimento/MEC

Realizado o processo de verificação e conferência, o passo seguinte é escalonar os
resultados e obter o conceito final, de acordo com o quadro abaixo, nº 29:
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Quadro nº 29 – Padrões de qualidade na avaliação da biblioteca do curso
MENÇÃO

ESCALA

A- 70% de conceitos A

A – excelente

B – 70% de conceitos A e B

B – bom

C – 70% de conceitos A, B e C

C – satisfatório

D – 50% a 69% de conceitos A, B e C

D – regular

E – menos de 50% de conceitos A, B e C

E – péssimo

Fonte: Manual de Avaliação de Reconhecimento/MEC

A justificativa do conceito deve ter coerência em relação ao conceito atribuído.

3.4.1.6. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA
FÍSICA E DE MATERIAIS DO CURSO SEGUNDO O MEC

Finalmente, o último critério a ser analisado pelo Manual de Verificação “In Loco”
das Condições de Reconhecimento, é o que se refere à infra-estrutura física e de materiais do
curso, ou seja, os recursos físicos e materiais que o curso tem à sua disposição para
operacionalizar as suas atividades.
A avaliação do MEC considera como parte integrante do tópico a distribuição do
espaço físico da IES e do curso e a quantidade de materiais disponíveis para o corpo docente e
de servidores na prestação de um serviço de qualidade.
Com relação ao espaço físico tem-se o seguinte quadro:
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Quadro nº 30 – Distribuição do espaço físico existente e/ou em construção
Dependências/Serventias

Quantidade

M2

Sala de Direção
Salas de Coordenação
Sala de Professores
Salas de Aula
Sanitários
Pátio Coberto/ Área de Lazer/Convivência
Setor de Atendimento / Tesouraria
Praça de serviços
Praça de Alimentação
Auditórios/ Sala de audio/Salas de Apoio
Espaço Cultural
Laboratórios Multidisciplinares
Laboratórios de Informática
Sala de Leitura / Biblioteca
Fonte: Manual de Avaliação de Reconhecimento/MEC

Com relação à disponibilidade de recursos materiais, deve ser complementado o
quadro abaixo (nº 31):
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Quadro nº 31 – Disponibilidade de recursos materiais para o curso
DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

Televisores
Videos
Retroprojetores
Outros
TOTAL
Fonte: Manual de Avaliação de Reconhecimento/MEC

Coletadas as informações, resta, como última etapa do processo de avaliação,
completar o check-list abaixo, avaliando a adequação da infra-estrutura física e de materiais,
tendo em vista o número de alunos, objetivos do curso, projeto pedagógico e horários de
funcionamento, conforme itens a seguir (quadro nº 32):
Quadro nº 32 – Check-list para verificação da qualidade da infra-estrutura física e
materiais
ITENS

A

B

C

D

E

Salas de aulas utilizadas pelo curso: área total, capacidade
Salas e gabinetes para professores: quantidade
Iluminação e ventilação adequadas às atividades desenvolvidas
bem como a permanência dos alunos
Instalações

sanitárias

e

outras

facilidades

adequadas

aos

docentes, discentes e funcionários como áreas de lazer/circulação
Instalações especiais ( Laboratórios, Biblioteca, Auditório, Sala
de Multi-Meios)
Salas de estudos para alunos
Existência de convênios para o uso de instalações / equipamento
Plano de expansão
Fonte: Manual de Avaliação de Reconhecimento/MEC

Diante das informações obtidas pelo check-list, é necessário posicionar o tópico
frente às exigências do MEC, de acordo com o quadro abaixo:
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Quadro nº 33 – Padrões de qualidade na avaliação da infra-estrutura física e materiais
MENÇÃO

ESCALA

A- 70% de conceitos A

A – excelente

B – 70% de conceitos A e B

B – bom

C – 70% de conceitos A, B e C

C – satisfatório

D – 50% a 69% de conceitos A, B e C

D – regular

E – menos de 50% de conceitos A, B e C

E – péssimo

Fonte: Manual de Avaliação de Reconhecimento/MEC

A justificativa do conceito deve ter coerência em relação ao conceito atribuído.

3.4.1.7. AVALIAÇÃO GERAL DA QUALIDADE SEGUNDO O MEC

Ao serem avaliados de forma específica, os vários critérios devem formar um único
conceito que posicionará o curso de Administração frente à qualidade e às exigências do
MEC.
É neste momento que a Comissão Avaliadora anexará todos os resultados obtidos nas
várias análises e fornecerá um resultado final para o curso (quadro nº 34):
Quadro nº 34 – Avaliação final da qualidade
CRITÉRIOS

CONCEITO OBTIDO

01. PROJETO PEDAGÓGICO/CURRÍCULO DO CURSO
02. CORPO DOCENTE
03. QUALIFICAÇÃO DO COORDENADOR DO CURSO
04. INFRA-ESTRUTURA TECNOLÓGICA
05. BIBLIOTECA
06. INFRA-ESTRUTURA FÍSICA E DE MATERIAIS
Fonte: Manual de Avaliação de Reconhecimento/MEC
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Finalmente, os resultados serão comparados, conforme a escala inicial, de onde sairá
o conceito final (quadro nº 35):
Quadro nº 35 – Padrões de qualidade na avaliação final do curso
MENÇÃO

ESCALA

A- 70% de conceitos A

A – excelente

B – 70% de conceitos A e B

B – bom

C – 70% de conceitos A, B e C

C – satisfatório

D – 50% a 69% de conceitos A, B e C

D – regular

E – menos de 50% de conceitos A, B e C

E – péssimo

Fonte: Manual de Avaliação de Reconhecimento/MEC

Com o resultado final será possível afirmar se o curso de Administração tem ou não
qualidade, segundo as exigências do MEC.
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IV. PROPOSTA DE UM MODELO DE AVALIAÇÃO DA
QUALIDADE

“Cada qual tece o seu destino, colhe o que
semeia. O presente determina o futuro, o acaso
não existe e nada acontece sem causa; cada má
ação comporta um castigo. A impunidade
aparente é um logro.”
O tempo suaviza as aflições e os
desentendimentos porque modificamo-nos e
tornamo-nos outras pessoas. (PASCAL)

Neste capítulo será discutida uma nova metodologia de avaliação da qualidade que
contemple outros indicadores, possibilitando fornecer aos cursos, em sua grande maioria
diferentes uns dos outros, parâmetros individuais para a avaliação da sua qualidade .
Novos indicadores e formas de avaliação serão apresentados.
O objetivo principal deste capítulo é compartilhar com o leitor o pensamento de que
cada curso de graduação, por diferentes razões, deve buscar a sua própria metodologia de
avaliação da qualidade.

4.1 ANÁLISE DA PROPOSTA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE FEITA
PELO MEC

Ao ser aplicada nos vários cursos de Administração, distribuídos por todo o Brasil, a
metodologia utilizada nos processos de reconhecimento pelo MEC vem tendo como objetivo
principal a atribuição de critérios específicos que conceituem um determinado curso como
possuidor ou não de condições mínimas de qualidade e que o credenciam a dar continuidade
ao seu funcionamento, reconhecendo-o como cumpridor de exigências específicas definidas
pelo Ministério da Educação.
E é obvio, também, destacar que esta não é a única forma de se avaliar um curso de
Administração e que existem outras ferramentas que verificam os demais critérios da
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qualidade e são utilizadas por outros sistemas, como por exemplo, o Exame Nacional de
Cursos (ENC), que averigua os níveis de aprendizado obtidos pelo aluno.
Entretanto, avaliar de forma igual IES e cursos de Administração diferenciados,
atuantes em mercados distintos, não é uma das tarefas mais fáceis e aceitas pelos processos
avaliados.
Analisando-se de forma criteriosa a metodologia de avaliação proposta pelo Manual
de Reconhecimento do MEC, é possível perceber que alguns pontos muito importantes foram
deixados de lado ou, até mesmo desconsiderados, tornando-a questionável ou até mesmo
incompleta, frente à realidade da maioria das IES brasileiras e dos cursos de graduação em
Administração e, principalmente, não aceita a individualidade dos cursos (características
específicas).
O ponto principal da análise fundamenta-se nas diferenciações culturais, econômicas
e sociais das diversas regiões brasileiras e que influenciam diretamente na sua qualidade.
É totalmente compreensível o fato de ser muito difícil e complicado se estabelecer
uma metodologia que contemple e avalie todos os cursos de graduação em Administração no
Brasil e, também, justificável, que algo deve ser feito para melhorar a qualidade, já que os fins
podem não justificar os meios.
Neste momento não é válida e importante a premissa de se questionar ou invalidar a
proposta e os mecanismos utilizados pelo governo na avaliação da qualidade dos cursos, já
que eles têm se mostrado comprovadamente efetivos e práticos além de estarem obtendo
importantes resultados.
O objetivo principal é tentar aprimorá-los, ajustá-los de forma personalizada e
adaptá-los às características de cada curso, como uma ferramenta para a melhoria contínua da
qualidade e da satisfação do mercado (Marketing).
Deve-se lembrar que, perspectivas do MEC indicam que o futuro dos cursos de
graduação em Administração, estará concentrado no nível de satisfação que ele conseguir
proporcionar ao mercado em que atua. É possível afirmar que o processo contínuo de
identificação, avaliação e análise da qualidade dos serviços prestados é um dos principais
meios que irão contribuir com a melhoria contínua.
Esse processo deve ser, acima de tudo, aceito e adotado pelos cursos de
Administração, independentemente da sua habilitação ou segmento de mercado em que atua.
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É válido, também, lembrar que, independentemente das suas características
individuais, os cursos de graduação em Administração devem criar ou adotar mecanismos de
monitoramento e análise contínua da qualidade dos seus serviços.
Os instrumentos para avaliação da qualidade não devem, em hipótese alguma, gerar
efeitos punitivos ou a identificação de possíveis culpados pelos efeitos indesejados, mas, sim,
analisar situações potenciais oportunas para maximizar o potencial dos recursos do curso e da
IES.
Todavia, os critérios apresentados pelo MEC (Projeto Pedagógico, Corpo Docente,
Coordenador do Curso, Infra-Estrutura Tecnológia, Biblioteca, Infra-Estrutura Física e de
Materiais) deixam de lado, ou por dificuldade de se obter informações ou pelo fator tempo,
algumas informações valiosas para a avaliação da qualidade como por exemplo:
• O nível de satisfação dos alunos para com o curso;
• O nível de satisfação dos alunos com a coordenação do curso;
• A evasão do curso;
• As atividades extracurriculares desenvolvidas pelo curso;
• A empregabilidade do curso no mercado em que atua;
• Os feedbacks79 recebidos pela comunidade local e regional;
• O nível de freqüência às aulas;
• Entre outros.
Assim sendo, ao analisar a proposta de avaliação da qualidade do MEC, presume-se
que a abrangência dos níveis da qualidade demonstrados na metodologia, deixam de
considerar elementos importantes para a garantia da satisfação.
Novamente, a análise deixa claro o não interesse em criticar, mas sim oferecer aos
cursos de graduação a possibilidade de ampliarem os horizontes dos critérios e indicadores
das avaliações.

79

Verbete: feedback. (fid béc)[Ingl.]. S. m. Eletrôn.. (1) V. realimentação (2) e retroalimentação. Verbete:
retroalimentação. [De retro- + alimentação.] S. f.. Qualquer procedimento em que parte da energia do sinal de
saída de um circuito é transferida para o sinal de entrada com o objetivo de reforçar, diminuir ou controlar a
saída do circuito; realimentação.
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4.2 UMA NOVA PROPOSTA DE FERRAMENTA PARA A AVALIAÇÃO
DA QUALIDADE

É inegável a aplicabilidade, as contribuições e a importância do Manual de Avaliação
“In Loco” das Condições de Reconhecimento utilizado pelas Comissões de Especialistas do
MEC.
Porém, conforme comentários anteriores, essa ferramenta não considera alguns
elementos que fazem parte das rotinas dos cursos de graduação em Administração e que
contribuem diretamente com a sua qualidade e resultados, além de não tratar das opiniões
individuais de cada curso.
A proposta a ser desenvolvida a seguir não objetiva, em hipótese alguma, questionar
a metodologia e a sua validade, mas, sim, agregar valor a ela e potencializar a sua
contribuição junto à avaliação da qualidade.
A

óptica

principal

baseia-se

no

aproveitamento

das

informações

atuais

acrescentando-lhes de alguns outros critérios e escalas e, posteriormente, agrupá-las em
ordem de importância, para que medidas de aperfeiçoamento sejam tomadas.
Um outro ponto importante é que a proposta não deseja substituir o método existente,
mas ser utilizada, quando necessário, pelos cursos de graduação em Administração, no sentido
de contribuir com a alavancagem da qualidade (uma forma de complementação).
O foco na satisfação do mercado exige também a busca pela cultura e crença da
qualidade.
Assim sendo, o método seria constituído pelos mesmos tópicos e sub-tópicos
apresentados pelo manual, acrescido de outros critérios que potencializariam a ferramenta.

4.2.1 NOVOS CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE

Para que a avaliação da qualidade seja maximizada, a nova proposta de critérios e
prioridades deve considerar aqueles já existentes e importantes (citados no manual),
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acrescentando-se outros, novos, que complementariam a metodologia e possibilitariam uma
avaliação mais ampla e sensata sobre a qualidade.
Tendo como meta facilitar o entendimento e a sua proposição, será utilizado o
mesmo raciocínio e estrutura do capítulo anterior, acrescentando-se os seguintes critérios:
1) Projeto Pedagógico – de acordo com as informações anteriores, um Projeto
Pedagógico deve servir de elemento direcionador dos esforços de um curso de Administração.
Nesse sentido, aos critérios analisados no item 3.4, são acrescidos os seguintes:
a) Freqüência às aulas - Constitui-se um importante elemento na comprovação da
qualidade de um curso de Administração ou instituição de ensino. É através dela que torna-se
possível comprovar a integração, o comprometimento e a motivação do corpo docente e
discente acerca dos objetivos institucionais.
Alguns questionamentos ou críticas podem, com certeza, acontecer, porém uma
condição é básica: o aluno, estando presente na instituição, maiores serão as chances da IES e
do curso de Administração de integrá-lo ao processo produtor de conhecimentos e de
habilidades.
Estima-se que o indicador “freqüência às aulas” pode comprovar vários elementos do
processo educacional. Dentre os principais, estão os seguintes:
1. Qualidade da aula ofertada (em relação ao desempenho do professor);
2. Integração do docente ao conteúdo programático (domínio e conhecimentos
técnicos, preparo da aula, atualização, etc.);
3. Interesse do aluno no aprendizado (acredita-se que uma pessoa não vai à aula
apenas para passar o seu tempo e, sim, para adquirir algum tipo de conhecimento ou
experiência);
4. Aplicação do conteúdo ao dia-a-dia do aluno (integração entre teoria e prática);
5. Participação do discente (perguntas e questionamentos, debates, simulações,
discussões, etc.);
6. Seriedade do curso (o aluno comprovará o direcionamento da instituição para com
os seus compromissos e para o alcance da sua missão);
7. Imagem no mercado (salas de aulas repletas de alunos refletem a seriedade do
curso e da instituição e o comprometimento do corpo discente);
8. Motivação do aluno no curso (alunos motivados e interessados acompanham
sistematicamente as aulas ministradas);
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9. Visão da aplicabilidade do curso (ao perceber que o conteúdo ministrado em sala
de aula poderá auxiliá-lo no seu dia-a-dia, o aluno se esforçará para não faltar);
10. Comprometimento de todos com o curso (salas de aulas com grandes quantidades
de alunos podem transmitir o comprometimento de todos os envolvidos no processo
educacional para com a qualidade ofertada, ou seja, todos tendem a ganhar com a
produtividade);
11. Metodologias didático-pedagógicas eficientes e eficazes (novas metodologias
didático-pedagógicas, a utilização da criatividade, a participação dos alunos nas aulas, o
envolvimento do corpo docente, etc., são formas de se demonstrar a efetividade do processo
didático).
É óbvio que a presença em sala de aula não é o único elemento que comprova a
qualidade de um determinado curso de graduação. Outros fatores contribuem de forma
incisiva na qualidade educacional; porém, vale a pena atentar-se para esse indicador e
monitorá-lo constantemente.
b) Empregabilidade do curso no mercado - presencia-se, nos dias atuais, um novo
fenômeno sócio-econômico, originado da globalização e da revolução tecnológica deste final
de século que, a cada dia, dissolve, em uma velocidade exponencialmente maior, as antes tão
rígidas e inflexíveis fronteiras nacionais.
É possível visualizar o rápido avanço da transformação do mundo em uma aldeia
global única. Uma pequena mostra desse fato é a espetacular expansão do comércio
internacional, das telecomunicações e da aproximação das culturas que em curto espaço de
tempo se expandiram a um ritmo jamais visto, derrubando fronteiras e acabando com as
demarcações culturais e políticas convencionais dos territórios nacionais.
Todas essas alterações ambientais envolveram

um alto desempenho de cada

indivíduo. Os produtos e serviços se tornam obsoletos muito rapidamente, a renovação do
conhecimento científico e artístico segue a velocidade do desenvolvimento tecnológico e,
mais, o consumidor dessa aldeia global torna-se, a cada dia, mais e mais exigente quanto às
suas necessidades.
Na busca por uma rápida e contínua adaptação a este novo modelo de reestruturação
sócio-econômica e cultural, é exigida uma série de habilidades e competências profissionais,
pois um novo tipo de cliente, exigente por qualidade total nos produtos e serviços
comercializados, também busca preços competitivos.
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A solução, sem sombra de dúvida, está no conteúdo tecnológico embutido no bem ou
serviço de acordo com as exigências de cada segmento de mercado. A grande resposta ou
saída para conseguir estabelecer este novo processo, até certo ponto cultural, nas empresas,
está totalmente fundamentado nas pessoas que produzem esses produtos ou serviços. É
através do fator humano que uma organização diferencia-se da outra.
Surge, com forma de adaptação a esse processo, um novo conceito profissional, o da
Empregabilidade (Employability) das pessoas e organizações.
Segundo Aurélio Buarque de Holanda80, empregar origina-se do latim implicare que
significa dar emprego, uso, aplicação, dar colocação ou aproveitar os serviços, a atividade (de
alguém).
Habilidade, continua Aurélio, é a qualidade do hábil (do latim habile), que por sua
vez significa: que tem aptidão para alguma coisa, competente, apto, capaz.
Assim sendo, empregabilidade significa a aptidão, a competência que um
determinado indivíduo tem para aproveitar, colocar os seus serviços em uma determinada
organização ou mercado.
O conceito da empregabilidade surgiu com tanta ênfase e força, que fez nascer um
outro fenômeno organizacional: o da “virtualização empresarial”, já que através da redução
drástica dos empregos estáveis (“cargos vitalícios”) e, com a intensa e progressiva recessão
econômica, quem tem mais poder de empregabilidade no mercado terá maiores chances de
conseguir ou manter o seu emprego assegurado. Com as transformações apontadas acima, a
informação de ponta vem se constituindo no principal input para aumentar a empregabilidade.
É sobre esse prisma que um curso de Administração deve posicionar-se frente ao
mercado de trabalho, preparando os seus alunos para desenvolver potencial de
empregabilidade.
A empregabilidade de um curso constitui-se em um dos fatores preponderantes na
escolha por uma determinada profissão. E é sob esse enfoque que o Curso de Administração
deve convergir os seus esforços, mesmo porque constitui-se em uma condição “si ne qua
nom” para o seu funcionamento em todos os seus aspectos. Esse indicador deve ser
constantemente monitorado para que sirva de insumo para os conteúdos trabalhados nas salas
de aula e também como fonte de informação nas campanhas de divulgação da instituição e no
seu planejamento anual.
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Aurélio Buarque de H. Ferreira. Novo aurélio século XXI: o dicionário da língua portuguesa. 3ª ed.. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 1999.
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c) Atividades extracurriculares desenvolvidas - um curso de graduação em
Administração que esteja comprometido com a total qualidade do aprendizado, deve
preocupar-se não apenas com os quesitos trabalhados em sala de aula como também com as
atividades extracurriculares (atividades que não pertencem ao currículo mínimo) que
possibilitem uma maximização do aprendizado previsto e um entendimento maior da prática
profissional.
Compreende-se por atividade extracurricular todos os esforços realizados em
períodos não-acadêmicos que auxiliem o aluno a ter uma interação entre o conteúdo
ministrado pelos docentes e a realidade prática vivida no ambiente externo à instituição.
É importante que o curso planeje essas atividades fazendo com que elas estejam em
sintonia com o perfil profissiográfico desejado e, também, com as disciplinas ministradas em
cada etapa (série) do curso. Como exemplo de atividades temos: programas de visitas
técnicas, diretório acadêmico, realização de eventos/palestras, realização de trabalhos
acadêmicos, apresentação de trabalhos, publicações científicas, etc..
Vale lembrar que, no momento de serem definidas as atividades, devem ser
respeitadas as características individuais de cada instituição, pois em algumas instituições
particulares, determinados fatores, como por exemplo, o tempo de mercado (experiência), o
perfil regional (localização, clima), a cultura local, entre outros, podem limitar a utilização de
algumas atividades extracurriculares. Cabe a cada curso definir a forma de complementação
pedagógica que irá oferecer ao seu quadro discente.
d) Evasão do curso – o critério evasão81 tem se constituído um importante indicador
sobre a qualidade e o nível de satisfação do mercado. O seu cerne principal fundamenta-se na
mesma relação existente entre um determinado produto que, ao ser consumido e não
proporciona o nível de satisfação mínima exigida, esse mesmo consumidor deixa de utilizá-lo.
Em cursos de Administração, presume-se que o aluno abandona um curso a partir do
momento em que este não corresponde às suas expectativas e desejos.
Nos dias de hoje, o curso que entregar o maior valor aos seus clientes será o mais
procurado e utilizado.
Segundo Kotler82, a premissa fundamental, neste caso, está na interação entre os
conceitos de valor de entrega e satisfação. Para o autor, valor entregue é a diferença entre o
valor total esperado (conjunto de benefícios esperados pelo produto ou serviço) e o seu custo
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para o consumidor, sendo que a satisfação é o prazer ou desapontamento resultante da
comparação do desempenho esperado em relação às expectativas iniciais.
Quando o desempenho percebido for menor que as expectativas, maiores serão as
chances do consumidor deixar de lado o produto ou serviço.
e) Mecanismos de apoio à entrada no mercado de trabalho – um aluno, ao ingressar
em um determinado curso e IES espera, dentre outros fatores, que a área escolhida lhe
proporcione condições mínimas de participar ativamente do mercado de trabalho e,
principalmente, que o curso desejado lhe auxilie, ou pelo menos apoie, a iniciar a sua
profissão.
Parte-se do princípio de que um curso de graduação, particularmente o de
Administração, deve estar em constante interação com o meio que o cerca, identificando os
fatores que contribuem para a absorção da sua clientela e as suas exigências para com o
profissional desejado.
Para isso, os cursos de Administração poderão implementar ou criar políticas de
apoio à entrada no mercado de trabalho dos seus alunos, como forma de potencializar o nível
de satisfação. O raciocínio encontra-se baseado no seguinte ponto: se o desempenho de um
curso atender às expectativas, o consumidor estará satisfeito e, se excedê-las estará altamente
satisfeito ou encantado.
Quanto maior for essa relação, menores serão as chances de haver evasão e maior
será o nível de satisfação do aluno e, também, do mercado de trabalho em que atua.
f) Avaliação da qualidade do curso, segundo o seu corpo discente – constitui-se em
uma importante ferramenta de feedback, pois através da avaliação da qualidade do curso,
segundo o enfoque do alunado, torna-se possível verificar o seu nível de satisfação e de
atendimento às suas expectativas iniciais e, principalmente “ouvir” o que pensa quem
realmente consome os seus serviços.
É imprescindível que um curso de Administração avalie, de forma sistemática, o
nível de satisfação de seus alunos, como forma de planejamento de suas atividades, sejam elas
acadêmicas ou não.
O processo de avaliação da satisfação pode ocorrer de várias formas, porém o mais
indicado é através de pesquisas formais, onde o aluno possa expressar os seus sentimentos
sobre as atividades desenvolvidas pelo do curso.
g) Avaliações do ENC – o Exame Nacional de Cursos tem se constituído em uma
importante ferramenta de avaliação do MEC quanto à qualidade dos cursos de graduação. Sua
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metodologia constitui-se na aplicação de uma prova que contemple os diversos conceitos e
habilidades a serem formados nos alunos de graduação em Administração, ao final do cursos
(atingindo apenas os graduandos).
O ENC tem como objetivo principal verificar o nível de formação dos alunos de
graduação ao término do curso, fornecendo um referencial de qualidade sobre os seus
serviços.
Normalmente, os cursos que obtiverem uma maior nota serão considerados de maior
qualidade por parte do mercado.
Vale lembrar que o ENC tem sido muito respeitado pelos cursos e IES e também os
têm forçado a alavancar o nível da qualidade dos seus serviços. Ele não deve, em hipótese
alguma, ser considerado como um fim sem si mesmo e, sim, um meio para aprimorar a
qualidade.
h) Relação candidato x vaga em processos seletivos – refere-se a um importante
indicador da qualidade, pois quanto maior for a relação candidato-vaga maior será a resposta
do ambiente quanto à qualidade do curso de Administração.
Contudo, não se pode deixar de considerar as diversas diferenças regionais,
econômicas, culturais e sociais existentes no Brasil que interferem na relação candidato x
vaga. Vale a pena comparar esse indicador com a média nacional.
2) Corpo docente do curso – utilizando-se do mesmo raciocínio do item Projeto
Pedagógico, serão acrescentados os seguintes indicadores novos:
a) Avaliação da qualidade do corpo docente do curso, sob o enfoque do corpo
discente – da mesma forma que a qualidade geral do curso foi avaliada, a mesma importância
deve ser dada ao corpo docente a serviço do curso.
Conforme citado anteriormente, muito tem sido estudado e discutido acerca da
importância da satisfação das necessidades mercadológicas como processo de garantia da
perpetuação das empresas ao longo do tempo. Nas IES, a qualidade do trabalho do corpo
docente é um dos fatores principais que refletem diretamente na obtenção dessa garantia da
satisfação.
Em função dessa realidade, ter um quadro docente capaz, hábil e, principalmente, de
qualidade, tornou-se uma condição indispensável para o futuro das organizações.
Contudo, as IES devem, sistematicamente, avaliá-lo com o objetivo de monitorar o
índice de satisfação dos discentes.
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Também é sabido que as várias discussões que cercam esse tema são divergentes e,
em muitas vezes, não chegam a uma conclusão específica; porém, algo deve ser feito para se
obter um feedback qualitativo e quantitativo por parte do público atendido.
Não é possível também deixar de lado a propaganda que os alunos irão desenvolver
no mercado diante de um corpo docente de alta qualidade.
Algumas justificativas fortalecem a idéia de se realizar avaliações sistemáticas no
corpo docente de uma instituição. São elas:
a)

Oferecer um ensino personalizado, que venha de encontro com as necessidades
fundamentais do público-alvo, alavancando a qualidade ofertada;

b)

Identificar pontos negativos em cada docente e do curso em geral, fornecendolhes feedback qualitativo para aprimorar os seus serviços;

c)

Aprimorar a qualidade ofertada ao mercado;

d)

Avaliar os resultados obtidos pelo esforço educacional;

e)

Comparar os resultados obtidos do esforço educacional com os investimentos
realizados no corpo docente.

Novamente, o mecanismo mais indicado é a pesquisa.
Para que uma pesquisa, seja ela de qualquer natureza, atenda as seus requisitos
fundamentais, deve-se adotar um processo profissional, baseado em uma determinada
metodologia.
Alguns pontos importantes devem ser destacados pelo estudo. São eles:
• Pontualidade em sala de aula;
• Disponibilidade para auxiliar o aluno;
• Atenção e disposição em atender às solicitações dos alunos;
• Postura profissional;
• Comprometimento com o curso;
• Administração do tempo;
• Utilização de recursos audio-visuais nas aulas;
• Capacidade de aproximação entre teoria e prática;
• Criatividade nas aulas;
• Demonstração da importância da disciplina (especialidade) e do todo (visão
holística83);
83
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• Tom de voz e fluência;
• Emprego de atividades complementares;
• Demonstração da aplicabilidade dos conteúdos praticados em sala de aula;
• Atribuição de notas com clareza e justiça;
• Cumprimento do conteúdo programático da disciplina;
• Avaliação geral da disciplina.
Esses são apenas alguns pontos que podem ser avaliados pelo curso como qualidade
do corpo docente. É óbvio que outros, dependendo das características do curso, podem ser
implementados e ou considerados.
Quanto maior for a consideração da qualidade do corpo docente por parte dos alunos,
melhor será para o curso e para a IES.
b) Avaliação da satisfação interna – um ponto muito importante na geração de um
serviço de qualidade refere-se à satisfação da equipe de trabalho. Da mesma forma que os
alunos devem expressar a sua satisfação para com o curso e o corpo docente, o quadro de
professores também deve fazer o mesmo com relação a IES, ao curso e às condições de
trabalho oferecidas.
Os conceitos de marketing interno (Endomarketing) devem ser muito bem
trabalhados e desenvolvidos para que proveitosos frutos sejam colhidos.
“Marketing interno é a tarefa bem-sucedida de contratar, treinar e motivar
funcionários hábeis que desejam atender bem aos consumidores. De fato o
marketing interno deve preceder o externo84”.

É possível acreditar que, quanto maior for o comprometimento e a satisfação do
corpo docente para com o curso, maiores serão as chances de se desenvolver um serviço de
qualidade.
d) Abertura, participação e envolvimento – diretamente ligado ao critério anterior,
um curso de Administração deve promover, de modo contínuo, a participação do corpo
docente nas decisões que envolvam o seu funcionamento.
A abertura ao processo decisório, o envolvimento da equipe e a consulta prévia na
implementação de novos processos podem se constituir em importantes ferramentas e
tecnologias de gestão de cursos.
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É muito interessante que todos os professores se sintam importantes no
desenvolvimento dos serviços de um curso de graduação em Administração e que o curso
acredite que a participação de todos é fundamental no desenvolvimento da qualidade.
Avaliar a participação de todos é indispensável.
Vale lembrar que a participação acontece por meio de reuniões (formais e informais),
participação no planejamento, campanhas (publicitárias ou não), em sala de aula com os
alunos, etc..
A partir do momento em que a equipe de trabalho se sinta valorizada e importante,
ela, com certeza, agirá de forma pró-ativa85.
3) Coordenação do Curso – novos modelos de gestão dos cursos e procedimentos
acadêmicos são necessários para uma perfeita oferta de serviços de qualidade ao mercado.
Para os cursos de Administração que não adotarem essa postura incorrerão no risco de obter
um menor crescimento do seu potencial, tornando-os mais dependentes de aparatos
burocráticos.
Em função de desta nova realidade mercadológica, os cursos de Administração vêm
exigindo uma mudança de mentalidade, de atitudes e percepções.
A aproximação dos clientes e o foco na sua satisfação, torna-se o ponto fundamental
nesse novo modelo de coordenação de cursos de graduação.
Porém, a principal alteração se dá no papel desempenhado pelo coordenador,
alterando o paradigma do simples exercício do comando para o gerenciamento das
potencialidades disponíveis (internas e externas). Esse gerenciamento ocorrerá através da
experimentação dos riscos assumidos, atuando como ampliador da capacidade de atuar a agir.
O gerenciamento de cursos requer uma integração ampla e pró-ativa do saber e do
fazer, testando as idéias e as capacidades de gerenciamento humano nas organizações. O
coordenador deve agir com seriedade no aperfeiçoamento contínuo e progressivo,
encorajando todas as pessoas que fizerem parte da equipe de trabalho a acompanharem o
processo.
A simplicidade está nas idéias e atividades sugeridas para a realização e
implementação das mudanças que objetivem um aumento da efetividade gerencial do curso de
graduação.
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Pró-ativa significa a favor do exercício efetivo do serviço ou da atividade (serviço ativo).
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Para Andrade86, o coordenador de curso passa a ter uma responsabilidade
imprescindível no gerenciamento das mudanças a serem implementados no curso à medida
que o ambiente das instituições de ensino tornam-se menos analisáveis, por conterem menos
respostas observáveis e mensuráveis e por mais inalisáveis, por conterem mais fatores
desconhecidos e por estarem sujeitos a menos interpretações racionais, ou seja, os ambientes
estão se tornando cada vez mais complexos, turbulentos e incertos.
A partir, daí exige-se dos coordenadores (como gestores de cursos) o monitoramento,
a ação e o aprendizado com as situações de crescimento e evolução, integrando todos os
processos produtivos aos clientes, fornecedores, parceiros, etc..
A gestão das oportunidades deve fazer parte da rotina do coordenador de curso,
através da busca incansável das informações para a perfeita tomada de decisões. A quebra de
paradigmas e a adoção do poder criativo e inovador do coordenador é fundamental nesse
processo.
O diálogo com o clientes externos e internos e a participação da equipe no processo
de mudança acarreta um crescimento global da instituição.
O gestor de cursos deve ter a capacidade de suportar, guiar e influenciar, gerindo
eficientemente as transformações necessárias.
É necessário que todos se tornem habilitados ao processo de mudança, para que não
somente sejam capazes de transformar as instituições, em respostas à situações de mudança,
como desenvolver cursos de Administração que incorporem sistemas capazes de causarem
suas próprias e contínuas transformações.
O gestor deve atuar como um cosmopolita do tipo “construtor de impérios”,
comprometidos e preocupados com o curso e com a busca sistemática de referenciais
externos. Trata-se aqui, do coordenador com o perfil do homem “parentético”, ou seja,
daquele que possui uma consciência crítica altamente desenvolvida das premissas de valor
presentes no dia-a-dia para alcançar um nível de pensamento conceitual e, portanto, de
liberdade, afirma Andrade87.
A gestão dos recursos demonstra que o coordenador atua como reativo, pois procura
sistematicamente o ajustamento do indivíduo ao contexto do trabalho e não ao seu
desenvolvimento individual, incentivando a implantação de procedimentos para a integração
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de grupos informais, através do aconselhamento pessoal, estimulando reações positivas
diretamente relacionadas com as metas institucionais.
Por isso, a mudança deve ocorrer, tornando as instituições e os cursos em sistemas de
aprendizagem contínua.
Os coordenadores devem agir antes de conhecer a fim de que possam aprender com o
processo, sendo necessário, para isso, abandonar os modelos antigos de coordenação de
cursos. Com o surgimento desta nova postura, novos referenciais devem ser adotados em um
futuro próximo, revigorando-se os conceitos individuais e organizacionais, em função do bem
comum e do crescimento global.
Os coordenadores devem maximizar a liberdade individual e a cooperação (bem
comum). Os cursos modernos de graduação precisam de coordenadores com o perfil de
gestores, que implementem as mudanças necessárias e incrementem o nível de aprendizado
contínuo por meio do fortalecimento de crítica e da criatividade grupal, não se limitando às
ações meramente burocráticas. Ele deve desenvolver muitas atividades que incrementem a
qualidade, a legitimidade e a competitividade dos cursos, transformando-os em grupos de
aprendizado contínuo.
Para maximizar a coordenação adiciona-se os seguintes pontos:
a) Avaliação da qualidade da coordenação, sob o enfoque discente – assim como o
critério qualidade do corpo docente sob a satisfação discente, a qualidade da coordenação
também deve ser destacada no processo de avaliação educacional. Alguns pontos importantes
não podem ser deixados de lado, tais como:
• Disponibilidade do coordenador para resolver problemas e atender às necessidades
do curso;
• Acessibilidade do coordenador aos alunos do curso;
• Agilidade e rapidez na resolução de problemas;
• Iniciativa em unir os alunos e melhorar o curso de Administração;
• Apoio às atividades complementares do curso;
• Empenho na melhoria da qualidade e desempenho do curso;
• Visão geral do curso de Administração (todo).
A forma pela qual os alunos enxergam e entendem esses processos e critérios podem
maximizar o desempenho de um curso de Administração.
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b) Integração do curso – a coordenação deve, sistematicamente, procurar envolver e
integrar o curso em seus aspectos didáticos, pedagógicos, humanos e processuais para que ele
consiga contribuir com o aprendizado.
No momento da avaliação é importante que se avalie o nível de integração do cursos
e as suas políticas internas, conseguidas pelo coordenador. Por integração em um curso de
graduação em Administração entende-se que:
1º) Todos (alunos, professores, direção e servidores) devem falar a mesma língua e
estarem comprometidos com uma filosofia única;
2º) As ferramentas e conteúdos didáticos-pedagógicos devem estar ligados e
interados uns com os outros, de forma a proporcionar um entendimento geral e específico por
parte de alunos e professores;
3º) Independentemente da área de atuação ou de especialidade, o corpo docente
entenda o curso de Administração e as suas respectivas afinidades;
4º) Todos devem conhecer o Projeto Pedagógico e as suas proposições de trabalho,
bem como o comprometimento e as políticas do curso;
5º) União e comprometimento de todos os participantes do processo educacional;
6º) O discurso deve refletir a prática no dia-a-dia do curso de Administração.
Portanto, o coordenador torna-se a palavra-chave dentro dos cursos de graduação em
Administração, no sentido de se dar e formar uma cultura voltada para a qualidade e para a
satisfação do ambiente atendido.
c) Estabilidade da coordenação – da mesma forma que busca-se a estabilidade do
corpo docente como forma de potencializar o trabalho acadêmico a longo prazo, a
estabilidade da coordenação também faz-se necessária neste sentido.
Quanto maior for a estabilidade da coordenação, maiores serão as chances dela
estabelecer a cultura da qualidade e a integração (comentados anteriormente). Por estabilidade
não se deve entender cultura de paradigmas e inércia e, sim, trabalho a médio e a longo prazos
e estabelecimento de estrutura.
d) Experiência acadêmica – assim como o corpo docente é avaliado em sua
qualificação e experiência acadêmica, a coordenação do curso também o deve ser.
Um coordenador de curso que não está próximo da execução dos serviços, com
certeza, não identificará determinados pontos a serem corrigidos ou melhorados.
É através da experiência acadêmica que um coordenador poderá agir de forma
eficiente e eficaz, determinando os diversos tipos de problemas existentes em um curso de
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Administração. Sem a vivência e a experiência em sala de aula, a coordenação passa a se
afastar das rotinas que envolvem o corpo docente e discente. Quanto maior for a sua
experiência acadêmica maiores serão as chances de se ter uma coordenação de qualidade.
Neste caso, não se considera apenas a experiência como docente e sim, de tempo
dedicado ao ensino superior.
É importante destacar que a experiência do(a) coordenador(a) não deve ser sinônimo
de pessoa idosa; muito pelo contrário, de profissional ativo, dinâmico, persistente e pró-ativo.
4) Infra-estrutura tecnológica – Apesar de possuir condições tecnológicas modernas e
adequadas, é sabido que muitos cursos de graduação em Administração desconsideram a sua
importância e, principalmente não a utilizam como deveriam. A tecnologia deve servir de
apoio na complementação das informações obtidas em sala de aula e como forma de
potencializar o aprendizado por meio das diversas tecnologias.
Porém, o que se vê nem sempre condiz com a finalidade principal.
Para complementar o critério infra-estrutura tecnológica, é importante avaliá-la sob
dois aspectos:
a) Tecnologias didáticas utilizadas – refere-se especificamente à metodologia
utilizada pelo curso de Administração na utilização da sua infra-estrutura tecnológica como
complemento e meio de aprendizagem. Deve-se avaliar a proposta de utilização da infraestrutura e os benefícios que vêm sendo conseguidos.
b) Avaliação da qualidade do laboratório, sob o enfoque discente – um outro ponto a
ser analisado diz respeito à forma pela qual o aluno encara a infra-estrutura tecnológica e o
seu uso. É imprescindível que o aluno opine acerca deste item, destacando:
• A acessibilidade da infra-estrutura tecnológica ao aluno;
• O nível de utilização por parte das disciplinas e professores;
• A atualização permanente;
• O apoio oferecido pelo professor responsável e os seus monitores;
• A interação entre a disciplina e a informática.
Quanto maior for a interação e a sua utilização melhores serão as chances de se
oferecer uma maior qualidade ao aluno.
5) Biblioteca – de acordo com os comentários anteriores, uma biblioteca de
qualidade é indispensável em qualquer tipo de proposta denominada profissional de um curso
de Administração.
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Por qualidade não entende-se apenas o número de exemplares ou a quantidade de
títulos, mas, sim, a sua atualização permanente, a adequação ao curso e o seu uso por parte de
alunos e professores.
Todavia, isso não significa garantia de sucesso.
Uma biblioteca pode ser considerada como de qualidade a partir do momento em que
a direção do curso a atualize e a adeqüe sistematicamente e, principalmente, que ela seja
utilizada de forma sistemática e ampla por alunos e professores.
A direção da IES, a coordenação do curso e o quadro docente devem empenhar-se ao
máximo nessa busca pela qualidade da biblioteca, verificando a sua utilização.
Para isso, alguns critérios de avaliação podem ser usados:
a) Índice de retirada de livros – consiste em um estudo permanente sobre o número
médio de livros consultados e ou retirados na biblioteca do curso. Isso quer dizer que quanto
maior for a relação, maiores serão as chances do aluno aprofundar-se nos seus estudos e obter
uma maior produtividade acadêmica e profissional .
Para possibilitar um maior índice é indispensável que o curso mantenha-se sempre
atualizado no seu acervo, de acordo com as exigências da disciplina e do professor, e que o
docente incentive o aluno em projetos de pesquisa.
b) Avaliação da qualidade da biblioteca segundo o quadro discente – novamente a
opinião do aluno (cliente) deve ser levada em consideração.
Juntamente com a qualidade percebida do curso, dos professores, da infra-estrutura
tecnológica, o aluno deve opinar sobre a biblioteca, considerando elementos como:
• Atendimento oferecido pela bibliotecária;
• Informatização do acervo;
• Qualidade do acervo;
• Normas de utilização e funcionamento;
• Política de atualização.
Não pode-se deixar de considerar de que de nada adiantam altos investimentos em
infra-estrutura e vultosos gastos se o principal elemento do processo (o cliente) não estiver
satisfeito.
6) Infra-estrutura física e de materiais – nos indicadores propostos pelo MEC são
considerados todos os recursos disponíveis pelo curso para a execução de um serviço de
qualidade, acrescidos dos respectivos planos de investimentos futuros.

161

Entretanto, continua sendo válida a premissa de que o cliente, interno e externo, deve
ser ouvido quanto ao atendimento de suas necessidades, como forma de complementação à
avaliação do MEC.
Vale ressaltar que, de nada adianta qualificar professores ou adquirir quantidades
grandes de bibliografias se não houver condições estruturais mínimas de trabalho.
Por recursos físicos entende-se: retroprojetores, ar condicionado, ventiladores,
limpeza, higiene, giz, projetores multimídia, quadros-negros, aparelhos data-show, videoconferência, carteiras confortáveis, salas de estudo e reuniões, etc.
a) Avaliação da qualidade, segundo o quadro docente – refere-se ao nível de
satisfação dos professores quanto à qualidade mínima oferecida pela IES para se executarem
os serviços educacionais propostos. Presume-se que, quanto melhor for a infra-estrutura física
e de materiais, maiores serão as chances do professor prestar um serviço de qualidade.
b) Avaliação da qualidade, segundo o quadro discente – o raciocínio continua sendo
válido. É importante que se ouça o cliente externo quanto à sua satisfação em relação à infraestrutura disponível para o curso.

4.2.2 VISÃO GERAL DE TODOS OS CRITÉRIOS PARA A
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE NOS CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO

Após verificados e analisados os critérios propostos pelo MEC e, inseridos outros
novos, que complementem a metodologia inicial, é necessário juntá-los em um só sistema,
gerando um check-list geral das diversas famílias de indicadores propostos.
São eles:
A) Com relação ao Projeto Pedagógico:
• Missão do curso e da instituição;
• Objetivos do curso;
• Perfil do egresso (perfil profissiográfico);
• Grade curricular;
• Ementário;
•

Adequação das disciplinas aos professores, conforme titulação e experiência

individual;
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• Estágio supervisionado;
• Sistema de avaliação do processo de ensino e aprendizagem;
• Integração ensino, pesquisa, extensão;
• Atividades complementares;
• Envolvimento com a comunidade ;
• Auto-avaliação;
• Freqüência às aulas;
• Empregabilidade do curso no mercado;
• Atividades extracurriculares desenvolvidas;
• Evasão do curso;
• Mecanismos de apoio à entrada no mercado de trabalho;
• Avaliação da qualidade do curso, segundo o corpo discente;
• Avaliação no ENC;
• Relação candidato vaga em processos seletivos.
B) Com relação ao corpo docente:
• Adequação dos professores às disciplinas de administração;
• Titulação;
• Dedicação e regime de trabalho;
• Estabilidade do corpo docente em administração;
• Política de aperfeiçoamento do corpo docente;
• Avaliação da qualidade do corpo docente do curso, segundo o enfoque do corpo
discente;
• Avaliação da satisfação interna;
• Abertura, participação e envolvimento.
C) Com relação à qualificação do coordenador do curso:
• Titulação;
• Avaliação da qualidade do coordenador, segundo o enfoque do corpo discente;
• Integração do curso;
• Estabilidade da coordenação;
• Experiência acadêmica.
D) Com relação à infra-estrutura tecnológica:
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• Equipamentos e dispositivos de informática;
• Espaço físico, plano de atualização, manutenção, softwares disponíveis e pessoal
técnico de apoio;
• Tecnologias didáticas utilizadas;
• Avaliação da qualidade do laboratório, sob o enfoque do corpo discente.
E) Com relação à biblioteca:
• Quantidade de exemplares dos livros-textos utilizados nas disciplinas;
• Índice de retirada de livros;
• Avaliação da qualidade de biblioteca, segundo o enfoque do corpo discente.
F) Com relação à estrutura física e de materiais:
• Distribuição do espaço físico existente e/ou em construção;
• Avaliação da qualidade da infra-estrutura física, sob o enfoque do corpo discente;
• Avaliação da qualidade da infra-estrutura física, sob o enfoque do corpo docente.
Desta forma, o próximo passo para a melhoria da qualidade consiste no
desenvolvimento uma única metodologia de avaliação que contemple todos os indicadores
discriminados pelas duas propostas e que considere as opiniões e as individualidades de cada
curso.

4.3 UMA PROPOSTA DE AVALIAÇÃO INDIVIDUALIZADA PARA OS
CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO

Objetivando o desenvolvimento e implementação de uma proposta que avalie, de
forma individualizada, os critérios da qualidade de um curso de graduação, será utilizado,
como metodologia de pesquisa, o modelo de formulário utilizado no estudo do PHAD/9688.

88

Pesquisa PHAD/96 – Perfil e Habilidades do Administrador da ANGRAD – Associação Nacional dos Cursos
de Graduação em Administração.
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Esse processo objetivará, ao final da pesquisa, traçar curvas A,B,C89 que demonstrem
a importância relativa dos indicadores para cada curso de Administração, juntamente com
propostas de melhorias da qualidade.
O processo inicia-se com a configuração de um questionário que contemple todos os
critérios comentados nos item anteriores.
Numa segunda etapa, esses formulários são distribuídos entre os professores e
dirigentes do curso de Administração para que preencham-nos de acordo com as suas visões
pessoais e obtenha-se um consenso geral.
Após a tabulação e confecção da curva ABC, realiza-se a comparação dos resultados,
chegando-se a um parecer final sobre as prioridades e os valores do curso acerca da qualidade,
sendo necessários mecanismos para a sua alavancagem e melhoria contínua.

4.3.1 O QUESTIONÁRIO UTILIZADO

O questionário utilizado para a coleta de dados é composto por sete grandes áreas
(famílias de itens), divididas de acordo com a proposta do Manual de Reconhecimento
(incluindo-se o item “Outros”, como forma de ampliar a liberdade dos cursos), que são
priorizadas inicialmente pelos gestores do curso de Administração e pelos professores que
dele fazem parte.
Deve-se destacar que a participação e o envolvimento de todos os colaboradores do
curso é imprescindível para o sucesso do método.
O mesmo acontece com os seus sub-itens que também são submetidas ao
escalonamento, de acordo com a sua importância para a qualidade do curso.
De acordo com os comentários anteriores, cada IES deve buscar o seu próprio
modelo de qualidade haja visto que atuam em mercados com características distintas. Esse
mecanismo não objetiva de forma alguma “algemar” o curso ou a IES, mas, sim, auxiliá-lo na
melhoria da qualidade ofertada ao mercado.

89

Curva ABC é um instrumento que o administrador utiliza-se para identificar aqueles itens que justificam
atenção e tratamento adequados quanto à sua administração.
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O formulário de pesquisa apresentado abaixo (quadro nº 36)

representa o

mecanismo de coleta de dados utilizado pela metodologia proposta:
Quadro nº 36 – Formulário de pesquisa utilizado
FAMÍLIAS

ORDEM DE IMPORTÂNCIA (EM %)

a) Projeto Pedagógico
b) Corpo Docente
c) Coordenador do Curso
d) Infra-Estrutura Tecnológica
e) Biblioteca do Curso
f) Infra-Estrutura Física e de Materiais
g) Outros
TOTAL DAS FAMÍLIAS

FAMÍLIAS
1) Projeto Pedagógico

100%

ITENS

Ordem de
Importância (%)

a) Missão do curso e da instituição
b) Objetivos do curso
c) Perfil do egresso
d) Grade curricular
e) Ementário
f) Adequação das disciplinas aos professores,
conforme titulação e experiência individual
g) Estágio supervisionado
h) Sistema de avaliação do processo de ensino e
aprendizagem
i) Integração ensino, pesquisa, extensão
j) Atividades complementares
l) Envolvimento com a comunidade
m) Auto-avaliação
n) Freqüência às aulas
o) Empregabilidade do curso no mercado
p) Atividades extracurriculares desenvolvidas
q) Evasão do curso
r) Mecanismos de apoio à entrada no mercado de
trabalho
s) Avaliação da Qualidade do curso, segundo o
corpo discente
t) Avaliação no ENC
u) Relação candidato vaga em processos seletivos
v) Outros
TOTAL

100%
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2) Corpo Docente

ITENS

Ordem de
Importância (%)

a) Adequação dos professores às disciplinas de
administração
b) Titulação
c) Dedicação e regime de trabalho
d) Estabilidade do corpo docente em administração
e) Política de aperfeiçoamento do corpo docente
f) Avaliação da satisfação interna
g) Abertura, participação e envolvimento
h) Outros

3) Coordenador
Curso

do

TOTAL

100%

ITENS

Ordem de
Importância (%)

a) Titulação
b) Avaliação da qualidade do coordenador,
Segundo o enfoque do corpo discente
c) Integração do curso
d) Estabilidade da coordenação
e) Experiência acadêmica
f) Outros

4)
Infra-Estrutura
Tecnológica

TOTAL

100%

ITENS

Ordem de
Importância (%)

a) Equipamentos e dispositivos de informática
b) Espaço físico, plano de atualização, manutenção,
softwares disponíveis e pesoal técnico de apoio
c) Tecnologias didáticas utilizadas
d) Avaliação da Qualidade do laboratório, sob o
enfoque do corpo discente
e) Outros

5) Biblioteca do Curso

TOTAL

100%

ITENS

Ordem de
Importância (%)

a) Quantidade de exemplares dos livros-textos
utilizados nas disciplinas
b) Índice de retirada de livros
c) Avaliação da Qualidade de biblioteca, segundo o
enfoque do corpo discente
d) Outros
TOTAL

100%
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6)
Infra-Estrutura
Física e de Materiais

ITENS

Ordem de
Importância (%)

a) Distribuição do espaço físico existente e/ou em
construção
b) Avaliação da qualidade da infra-estrutura física,
sob o enfoque do corpo discente
c) Avaliação da qualidade da infra-estrutura física,
sob o enfoque do corpo docente
d) Outros

7) Outros

TOTAL

100%

ITENS

Ordem de
Importância (%)

TOTAL

100%

a) Outros

Após a formatação dos resultados, deve-se partir para uma discussão qualitativa
acerca do consenso dos critérios da qualidade e nos mecanismos para alavancá-la.
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V. APLICAÇÃO DE UM ESTUDO DE CASO: A QUALIDADE DO
CURSO DE ADMINISTRAÇÃO NA FACULDADE DE CIÊNCIAS
GERENCIAIS DE DRACENA

”Uma humanidade que evoluciona não pode ter
idéias imutáveis e sim incessantemente
aperfeiçoáveis, cujo poder de transformação seja
no infinito como a vida.” (INGENIEROS)

Neste capítulo, o texto retratará a aplicação da metodologia de pesquisa proposta no
capítulo anterior, comparando a importância dada pelos dirigentes e corpo docente do curso
de Administração da Faculdade de Ciências Gerenciais de Dracena, para os diversos
indicadores da qualidade.
É neste momento que definem-se quais os principais pontos de convergência entre os
dois enfoques e onde, especificamente, serão implementadas mudanças para aumentar o nível
de qualidade ofertada.

5.1 O ENSINO DA ADMINISTRAÇÃO NO CENTRO DE ENSINO
SUPERIOR DE DRACENA E O SEU FOCO NA QUALIDADE

A Faculdade de Ciências Gerenciais nasceu em 1995, originalmente, com o objetivo
de suprir o ensino superior de contabilidade e controladoria para a cidade de Dracena (SP) e
região, através da promoção do ensino e formação do profissional em Ciências Contábeis.
O Centro de Ensino Superior de Dracena, entidade constituída juridicamente em abril
de 1989 , sociedade civil e sem fins lucrativos, é a entidade mantenedora da Faculdade.
Com o objetivo de oferecer à sociedade um completo serviço educacional voltado
para a área de negócios, em 1996, a instituição deu continuidade ao seu processo de
implantação, empreendendo esforços para a criação do seu segundo curso, Administração,
que teria como meta principal a complementação do curso de Ciências Contábeis, o que
concretizaria a Faculdade de Ciências Gerenciais de Dracena.
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Durante os anos de 96 e 97, vários esforços foram realizados no sentido de se criar
um curso moderno, eficiente, diferenciado e, principalmente, que atendesse às necessidades
locais e regionais. Através da portaria nº 2.262, de 19 de Dezembro de 1997, publicada no dia
22 de dezembro de 1997, foi, finalmente, concedida a permissão para o funcionamento do
curso de Administração.
Em 25 de janeiro de 1998, realizou-se o primeiro concurso vestibular para o curso de
Administração, contando com 152 inscritos para 80 vagas (relação candidato vaga de 1,90).
Para a sua implantação, foi necessária a realização de uma completa reestruturação
departamental, promovendo-se a criação do Departamento de Administração.
Sua estrutura organizacional está constituída da seguinte forma:
• Departamento de Administração
• Departamento de Ciências Contábeis
• Departamento de Estudos Gerais
Várias instituições foram visitadas, estudadas e consultadas, em meio ao constante
intercâmbio com os principais profissionais de destaque da área para que o novo curso
estivesse totalmente focado no mercado e, principalmente, atualizado.
Desde então, muitos esforços estão sendo empregados para se oferecer à comunidade
uma qualidade de ensino diferenciada no Oeste Paulista, proporcionando ao mercado
profissionais altamente preparados para o desempenho das funções administrativas e
gerenciais.
Paralelamente à sua atividade de ensino e formação, o curso de Administração tem
por meta a implementação de estudos e pesquisas relativas a esse ramo de conhecimento
científico e técnico e a implementação de serviços à comunidade, mediante a colaboração
com empresas privadas e com entidades públicas.
A preservação de intercâmbio cultural e técnico com os centros científicos e
universitários do país, é outro traço no campo de atuação do curso de Administração.
O curso, no que tange ao ensino, intenta ser considerado como de ponta, em termos
regionais e, para desempenhar esta vocação, propõe-se a seguir um conjunto de princípios em
direção à qualidade de ensino, como os destacados abaixo:
1º) O aluno como razão de ser da Faculdade e do curso de Administração;
2º) Capacitação intensiva e constante de seus recursos humanos, desenvolvendo
modernas técnicas pedagógicas e didáticas e estimulando os seus professores a um contínuo
processo de aperfeiçoamento;
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3º) Desenvolvimento de cursos e técnicas pedagógicas, cabendo ao professor
conhecer profundamente sua disciplina e, também, as melhores técnicas e processos para
ministrá-la;
4º) Avaliação sistemática do esforço educacional, no sentido de se obter um
aperfeiçoamento constante e duradouro a médio e longo prazos;
5º) Utilização permanente de técnicas qualitativas e quantitativas para a medição dos
resultados obtidos;
6º) Utilização da informática como instrumento de ensino e suporte às demais
atividades;
7º) Abertura para o mundo, promovendo a execução de convênios com centros de
excelência universitária, absorvendo as mais modernas experiências, adaptando-as à realidade
regional;
8º) Investimento em instalações físicas, bibliotecas e demais instrumentos que
proporcionem condições adequadas ao ensino de qualidade;
9º) Desenvolvimento de condições de reconhecimento por parte da comunidade para
que seus vestibulares sejam procurados por um elevado número de candidatos tendo, como
conseqüência, uma seleção pautada pela qualidade;
10º) Busca de parcerias com empresas e instituições, procurando conscientizá-las de
que a qualificação profissional começa na escola.
O principal compromisso do curso de Administração é com o aluno (com o
mercado).
Todas as suas ações são orientadas para a facilitação do aprendizado e à formação de
bacharéis em Administração com consciência crítica de suas responsabilidades, visão holística
e comprometimento social e ambiental.
Busca-se a qualidade no que é feito, desde o planejamento das atividades, dos
materiais de apoio, dos instrumentos de avaliação, até os procedimentos pedagógicos, dos
mais complexos aos mais elementares.
O curso procura formar profissionais aptos a interpretar a realidade e a enfrentar o
desconhecido; a pesquisar e experimentar novas idéias que visem a constante melhoria das
condições de trabalho e do aprimoramento do processo educacional, bem como a qualidade de
vida, que complementam a sua tarefa.
O profissionalismo de todas as camadas hierárquicas das organizações passou a ser
exigido de forma ampla, global e, principalmente de, forma sistêmica e complexa.
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A efetividade dos seus gestores é o fator chave do sucesso empresarial. A quantidade
de alterações e de turbulências ambientais, relacionadas a parâmetros sociais, políticos,
econômicos, organizacionais, obrigam os cursos de Administração a seguir essa nova ordem
mundial, adaptando-se às exigências externas.
Torna-se indispensável e importante posicionarmos os cursos frente a essa realidade
histórica, tanto em termos de ensino quanto em termos científicos e empresariais.
Enfim, o curso de Administração objetiva contribuir no crescimento social, político,
econômico e cultural de Dracena e região, participando ativamente deste processo.
Em dezembro de 1998, foi realizado o segundo processo seletivo para o ano de 1999,
contando com a presença de 169 candidatos para 80 vagas disponíveis (relação candidato
vaga de 2,11 – crescimento de 11,05%).
Com o início do segundo ano letivo, o curso de Administração entrou em uma nova
fase de expansão, implementando, através da coordenação, ações e ferramentas
administrativas que possibilitassem o controle e a alavancagem da qualidade dos serviços
prestados. Dentre as principais, estão:
a) Controle Estatístico de Freqüência – consiste em um intenso acompanhamento
estatístico acerca da presença em sala de aula, sendo desenvolvido de forma específica para
cada uma das disciplinas ministradas, onde torna-se possível a:
• Identificação de falhas, de problemas didáticos e de conteúdo programático;
• Participação e envolvimento;
• Identificação de questões motivacionais;
b) Ranking Discente – é um mecanismo destinado a identificar, no curso, quais os
alunos que mais se destacaram no processo educacional e quais os que obtiveram um melhor
desempenho durante o ano letivo. Seus objetivos são:
• Incentivar a competição interna, desenvolvendo e simulando no subconsciente do
aluno a forte competição profissional existente no ambiente externo;
• Fornecer um “feedback” dos resultados obtidos;
• Identificar quais os “alunos-problemas” e as respectivas causas, assim como as
possíveis soluções;
• Diagnosticar quais as disciplinas que provocam maiores dificuldades e modificar
as suas abordagenas;
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c) Simulação do Exame Nacional de Cursos – consiste em uma sistemática de
avaliação que compreende todas as disciplinas ministradas em sala de aula durante os
períodos letivos, simulando o Provão realizado pelo MEC. Seus objetivos principais são:
• Estabelecer um comprometimento do aluno com o sistema anual de avaliação
realizado pelo Ministério da Educação e Cultura para os cursos de graduação;
• Preparar o aluno para um ambiente competitivo, caracterizado pelo constante
processo de mudança;
• Conscientizar o aluno da importância do objeto de avaliação e ambientá-lo à
metodologia utilizada pelo MEC;
• Identificar desvios e problemas no processo educacional, possibilitando uma ação
mais específica para cada disciplina.
d) Reuniões Gerenciais com corpo discente – consiste em encontros sistemáticos
com representantes dos alunos, fornecendo abertura à participação, à união e ao
comprometimento com as políticas da instituição de ensino. Nessas reuniões são discutidos os
principais pontos positivos e negativos do curso e as suas formas e alternativas para melhorar
o seu desempenho. Seu foco está centrado em:
• Envolver o corpo discente nas decisões pedagógicas;
• Obter “feedback” qualitativo dos resultados obtidos;
• Proporcionar abertura à participação do corpo discente, contribuindo de modo
ativo nas decisões que almejem a evolução e a melhoria global da qualidade do
curso de Administração. A participação e o envolvimento dos alunos no
gerenciamento do curso gera um compromisso estruturado entre ambas as partes e
promove um desenvolvimento coeso e duradouro durante a sua vida acadêmica;
• Aprimorar a coordenação;
• Motivar e atribuir responsabilidades aos alunos.
e) Reunião de planejamento anual – é uma reunião realizada no início de cada ano
letivo que busca integrar os novos professores e disciplinas ao ambiente institucional e
maximizar o intercâmbio entre os conteúdos a serem ministrados. Concentra-se no:
• Estabelecimento de uma visão generalista e global de todas as disciplinas;
• Agrupamento de uma forma sistêmica os conteúdos ministrados nas disciplinas de
cada ano letivo;
• Ato de se integrarem às ementas;
• Aprimoramento da qualidade do curso.
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f) Reuniões gerenciais com o corpo docente – são encontros periódicos que
objetivam aumentar a participação, o envolvimento e o comprometimento do corpo docente
com as políticas e filosofias da instituição, aprimorando a qualidade de ensino ofertada. Seus
principais objetivos são:
• Desenvolver um espírito de equipe participativa e pró-ativa, buscando a
colaboração geral de todos os professores do departamento;
• Aprimorar o curso e o desenvolvimento da qualidade de ensino;
• Envolver todas as disciplinas no processo decisório;
• Buscar pontos positivos e negativos e mecanismos para o aprimoramento da
qualidade.
g) Programa de visitas às empresas - consiste na sistematização de visitas às
empresas de Dracena e região, demonstrando ao aluno o funcionamento das diversas
organizações. Esse processo visa:
• Efetivar o intercâmbio entre empresa e escola;
• Promover a visão entre teoria versus prática;
• Fornecer mão-de-obra qualificada para o mercado de trabalho.
h) Verificação sistemática, "in loco", do desenvolvimento docente – fundamenta-se
no acompanhamento realizado pela coordenação, em sala de aula, assistindo a algumas aulas
de outras disciplinas, identificando desvios e problemas e integrando os diversos conteúdos.
Esse processo não tem finalidade punitiva. As suas finalidades são:
• Acompanhar o desempenho do corpo discente e docente em sala de aula;
• Aprimorar a coordenação entre as diversas disciplinas;
• Promover o crescimento individualizado, através de um acompanhamento
personalizado;
• Eliminar dificuldades, dúvidas e dirimir questionamentos;
• Maximizar a integração entre os diversos conteúdos;
• Distribuir informações para toda a equipe de trabalho.
i) Desenvolvimento de ciclos de estudos, seminários, debates entre professores,
dirigentes locais e alunos – esse programa é desenvolvido através da realização de debates,
seminários, rodadas de estudos e negócios, work shops, etc., envolvendo alunos, professores,
profissionais da área e toda a comunidade de Dracena e região. Seus principais objetivos são:
• Maximizar a integração entre empresa, escola e comunidade;
• Proporcionar abertura ao mercado de trabalho;
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• Incentivar o desenvolvimento de tecnologias produtivas;
• Aprimorar a qualidade do ensino.
j) Aula inaugural – consiste na elaboração e no desenvolvimento da primeira aula, no
início do novo ano letivo, que proporcione ao aluno uma visão geral do curso e a sua
interdependência e inter-relação com os demais conteúdos do curso. Objetiva, entre outros
aspectos:
• Fornecer ao aluno uma visão global de todo o curso a ser estudado, estabelecendo
desde o início uma visão integral e global (holística) entre as diversas disciplinas a
serem ministradas, bem como a sua interdependência e inter-relação ( estabelecer o
porquê de se estudar determinada disciplina);
• Esclarecer possíveis dúvidas dos alunos;
• Informar sobre o funcionamento da faculdade e do curso (normas, procedimentos,
formalidades, etc.)
• Integrar o aluno à instituição;
l) Padronização dos planos de ensino - consiste na padronização dos conteúdos
programáticos e dos planos de ensino. Seus objetivos são:
• Padronizar o curso;
• Realizar a interdisciplinaridade;
• Integrar as diversas disciplinas;
• Aprimorar a qualidade pedagógica;
• Alavancar as tecnologias produtivas do curso.
m) Empresa Jr. – consiste na empresa júnior da faculdade, constituída, em sua
essência, por alunos e professores, prestando serviços de consultoria, assessoria e elaboração
de projetos à comunidade empresarial local e regional. A empresa júnior busca:
• Fornecer apoio técnico ao município;
• Integrar os alunos ao ambiente organizacional;
• Preparar os estudantes para a entrada no mercado de trabalho;
• Fornecer subsídios para o aprimoramento entre teoria e prática.
n) Estágio supervisionado – o curso de Administração oferece, a partir do segundo
ano, um completo programa de estágio supervisionado que engloba, de acordo com a
necessidade do aluno, quatro áreas distintas (Criação de Empresas, Implantação de Projetos,
Pesquisas de Marketing e Desenvolvimento de Tecnologias), sendo desenvolvido durante os
três próximos anos. Seus objetivos são:
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• Proporcionar ao estudante oportunidades de desenvolver suas habilidades,
analisar situações e propor mudanças no ambiente organizacional e societário;
• Complementar o processo ensino-aprendizagem, através da conscientização das
deficiências individuais e incentivar a busca do aprimoramento pessoal e
profissional;
• Atenuar o impacto da passagem da vida de estudante para a vida profissional,
abrindo ao estagiário mais oportunidades de conhecimento da filosofia, diretrizes,
organização e funcionamento das organizações e da comunidade;
• Facilitar o processo de atualização de conteúdos disciplinares, permitindo
adequar aquelas de caráter profissionalizante às constantes inovações
tecnológicas, políticas, sociais e econômicas a que estão sujeitas;
• Incentivar o desenvolvimento das potencialidades individuais, propiciando o
surgimento de novas gerações de profissionais empreendedores internos e
externos, capazes de adotar modelos de gestão, métodos e processos inovadores,
novas tecnologias e metodologias alternativas;
• Promover a integração Escola-Empresa-Comunidade.
o) Apoio à entrada no mercado de trabalho – o curso de Administração tem
procurado desenvolver parcerias com diversas empresas de Dracena e região com o intuito de
inserir o seu corpo discente na atividade profissional. Com isso o curso pretende:
• Maximizar o intercâmbio com o mercado;
• Satisfazer as necessidades dos seus principais clientes (as organizações locais);
• Oferecer um serviço adicional aos seus alunos;
• Contribuir com a geração de emprego e renda da comunidade dracenense.
Durante todo o ano de 99, várias mudanças e ações gerenciais foram realizadas no
curso, no sentido de implementá-lo e aprimorá-lo sistematicamente, onde destacaram-se o
aprimoramento de um programa de visitas às empresas, o desenvolvimento de controles
estatísticos da qualidade, a criação e consolidação da Empresa Jr., entre outras.
É impossível não considerar que os resultados apareceram de forma significativa: o
índice médio de presença em sala de aula alcançou 90% entre os alunos matriculados; 75%
dos alunos consideraram o curso como ótimo e, principalmente, a procura por vagas, superou
todas as expectativas.
No processo seletivo para o ano 2000, o curso contou com 278 candidatos inscritos,
perfazendo uma concorrência de 3,47 (64,45% superior à de 1999)
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Não há como negar que as expectativas e desejos do mercado estão maiores e mais
complexas, exigindo novos esforços para que o curso prossiga obtendo novas e importantes
vitórias em busca dos seus objetivos, sendo reconhecido e diferenciado no mercado em que
atua.
Outros esforços são necessários para que o curso prossiga obtendo novas e
importantes vitórias em busca dos seus objetivos principais; porém, o mundo contemporâneo
tem exigindo dos cursos de Administração uma maior qualidade, produtividade, eficácia e
competitividade, além da formação de um potencial criativo na produção de novas tecnologias
de gestão, fatores estes, indispensáveis para o futuro das organizações modernas.
Esse novo cenário está sendo inserido na cultura da instituição, forçando os seus
colaboradores a empreenderem constantes processos de mudanças para alcançarem o seus
objetivos e permanecerem no mercado.

5.2. APLICAÇÃO DA PESQUISA DA QUALIDADE

Dando continuidade à pesquisa proposta, foi aplicada, durante o mês de abril de 2000
(dia 15), a metodologia de avaliação da qualidade apresentada no Capítulo IV, item 4.2.1. Sua
descrição é a seguinte (quadro nº 37):
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Quadro nº 37 – Descrição da pesquisa
Avaliação da importância individual de cada um dos itens das
famílias de indicadores no desenvolvimento da qualidade no
1) Objetivo da pesquisa

curso de Administração da Faculdade de Ciências Gerenciais
de Dracena, comparando-os com as opiniões da direção e do
corpo docente.

2) Metodologia utilizada

Levantamento de dados qualitativos e quantitativos por autopreenchimento.
Diretor,

3) População

coordenador

e

corpo

docente

do

curso

de

Administração da Faculdade de Ciências Gerenciais de
Dracena.
Projeto pedagógico, corpo docente, coordenador do curso,

4) Variáveis

infra-estrutura tecnológica, biblioteca, infra-estrutura física e
de materiais, outros (variáveis propostas pelo MEC).

5) Mensuração de variáveis

Distribuição Percentual
Tabulação por família conjunta e configuração de curva ABC,

6) Análise

para as respostas totais e as opiniões da direção do curso.
Ordenação por importância geral.

7) Controle da pesquisa

23 formulários respondidos (100%)

Seu processo constituiu-se das seguinte forma:
Durante a realização de uma das reuniões gerenciais entre os professores e dirigentes
do curso de Administração da Faculdade de Ciências Gerenciais, vários assuntos que dizem
respeito à qualidade e ao desempenho do curso, foram tratados e discutidos.
Ao final do encontro, a metodologia de avaliação e os objetivos específicos da
pesquisa foram divulgados e explicados aos professores e dirigentes (processo e objetivos),
com o intuito de responderem aos questionários.
Todos os profissionais (23) que participam da gestão e das decisões pertinentes ao
curso de Administração, responderam à pesquisa, sendo eles: 22 professores (incluindo o
coordenador do curso) e 01 diretor da faculdade.
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Não houve qualquer tipo de interferência durante a aplicação, deixando-se os
profissionais totalmente livres para expressar as suas opiniões (o enfoque esteve totalmente
baseado nas individualidades dos profissionais participantes).
Após a aplicação, foi iniciado o processo de tabulação, onde multiplicou-se o
percentual individual de cada família ao seu item específico, gerando-se um grau relativo a
cada um dos itens que compõem as famílias.
A posteriori, foram comparadas as respostas fornecidas pelos envolvidos no curso
(23 profissionais), denominada “Pesquisa Geral”, com as dos principais dirigentes
(coordenador e diretor), “Pesquisa Específica”, objetivando-se identificar possíveis desvios e
pontos de convergência entre os pensamentos.

5.3 TABULAÇÃO DA PESQUISA

Realizadas as tabulações necessárias, foram desenvolvidas duas (02) tabelas que
compreendem a formatação de todos às respostas obtidas, onde:
a) A coluna SOMA reflete o agrupamento de todas as respostas dos profissionais do
curso (após a multiplicação);
b) A coluna % DO TOTAL representa o percentual individual sobre as respostas
totais, e;
c) A coluna % DA FAMÍLIA representa o percentual de importância do item dentro
da sua família de indicador.
Assim sendo, obteve-se os seguintes resultados nas pesquisas:
1º) Respostas do grupo Pesquisa Geral, quadro nº 38, (professores, coordenador e
diretor):
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Quadro nº 38 – Tabulação da Pesquisa Geral
FAMÍLIA/ITEM
1. Projeto Pedagógico
1.1 Missão do curso e da faculdade
1.2 Objetivos do curso de Administração
1.3 Perfil do egresso
1.4 Grade curricular
1.5 Ementários
1.6 Adequação das disciplinas aos professores
1.7 Estágio supervisionado
1.8 Sistema de avaliação ensino-aprendizagem
1.9 Integração ensino, pesquisa e extensão
1.10 Atividades complementares
1.11 Envolvimento com a comunidade
1.12 Auto-avaliação
1.13 Freqüência às aulas
1.14 Empregabilidade do curso
1.15 Atividades extracurriculares
1.16 Evasão do curso
1.17 Mecanismos de apoio à entrada no mercado de
trabalho
1.18 Avaliação da qualidade do curso, segundo o
corpo discente
1.19 Avaliação do ENC (Provão)
1.20 Relação candidato x vaga nos processos
seletivos
1.21 Outros (Projeto Pedagógico)
SUB-TOTAL
2. Corpo Docente
2.1 Adequação dos professores às disciplinas
2.2 Titulação do corpo docente
2.3 Dedicação e regime de trabalho
2.4 Estabilidade do corpo docente
2.5 Política de aperfeiçoamento do corpo docente
2.6 Avaliação da satisfação do corpo discente
2.7 Avaliação da satisfação interna do corpo docente
2.8 Abertura, participação e envolvimento dos
professores no curso
2.9 Outros (Corpo Docente)
SUB-TOTAL
3. COORDENADOR DO CURSO
3.1 Titulação do coordenador
3.2 Avaliação da qualidade segundo os alunos
3.3 Integração do curso proporcionada pelo
coordenador
3.4 Estabilidade da coordenação
3.5 Experiência acadêmica do Coordenador

SOMA % TOTAL % FAMÍLIA
20,00%
1,57%
7,85%
0,361
1,50%
7,51%
0,346
1,14%
5,72%
0,263
1,27%
6,34%
0,292
0,84%
4,22%
0,194
1,38%
6,91%
0,318
0,92%
4,62%
0,213
0,86%
4,30%
0,198
1,27%
6,37%
0,293
0,63%
3,15%
0,145
0,87%
4,36%
0,201
0,43%
2,15%
0,099
1,12%
5,61%
0,258
0,98%
4,89%
0,225
0,70%
3,52%
0,162
0,58%
2,91%
0,134
0,180

0,78%

3,91%

0,258

1,12%

5,60%

0,300

1,30%

6,52%

0,121

0,53%

2,63%

0,042
4,600
24,78%
0,903
0,904
0,630
0,623
0,785
0,709
0,632

0,18%
3,92%
3,93%
2,74%
2,71%
3,41%
3,08%
2,75%

0,90%
100,00%
15,83%
15,85%
11,05%
10,92%
13,77%
12,43%
11,08%

0,517

2,25%

9,06%

5,700
15,65%
0,810
0,680

0,00%
3,52%
2,95%

0,00%
100,00%
22,49%
18,88%

0,687

2,99%

19,08%

0,657
0,668

2,86%
2,90%

18,25%
18,56%
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3.6 Outros (Coordenador do Curso)
0,099
SUB-TOTAL
3,600
4. INFRA-ESTRUTURA TECNOLÓGICA
11,65%
4.1 Equipamentos e dispositivos de informática
0,699
4.2 Espaço físico, plano de atualização, etc.
0,741
4.3 Tecnologias didáticas utilizadas
0,599
4.4 Avaliação da qualidade do laboratório pelo corpo
0,556
discente
4.5 Outros (Infra-Estrutura Tecnológica)
0,085
SUB-TOTAL
2,680
5.BIBLIOTECA DO CURSO
13,48%
5.1 Quantidade de exemplares à disposição do curso
1,363
5.2 Índice de retirada de livros
0,731
5.3 Avaliação da qualidade da biblioteca pelo corpo
0,856
discente
5.4 Outros (Biblioteca)
0,152
SUB-TOTAL
3,100
6. INFRA-ESTRUTURA FÍSICA E DE
11,57%
MATERIAIS
6.1 Disponibilidade de espaço físico
0,981
6.2 Avaliação da satisfação do corpo discente
0,785
6.3 Avaliação da satisfação do corpo docente
0,791
6.4 Outros (Infra-Estrutura Física e de Materiais)
0,104
SUB-TOTAL
2,660
7. OUTROS
2,87%
7.1 Outros
0,660
SUB-TOTAL
0,660
TOTAL
23,000

0,43%
3,04%
3,22%
2,60%

2,75%
100,00%
26,09%
27,65%
22,35%

2,42%

20,76%

0,37%
5,92%
3,18%

3,15%
100,00%
43,95%
23,56%

3,72%

27,60%

0,66%
-

4,89%
100,00%

-

-

4,27%
3,41%
3,44%
0,45%
2,87%
100,00%

36,88%
29,51%
29,72%
3,89%
100,00%
100,00%
100,00%
100%

2º) Respostas da Direção do curso (coordenador e diretor), Pesquisa Específica,
quadro nº 39, foram:
Quadro nº 39 – Tabulação da Pesquisa Específica
FAMÍLIA/ITEM
1. PROJETO PEDAGÓGICO
1.1 Missão do curso e da faculdade
1.2 Objetivos do curso de Administração
1.3 Perfil do egresso
1.4 Grade curricular
1.5 Ementários
1.6 Adequação das disciplinas aos professores
1.7 Estágio supervisionado
1.8 Sistema de avaliação ensino-aprendizagem
1.9 Integração ensino, pesquisa e extensão
1.10 Atividades complementares

SOMA % TOTAL % FAMÍLIA
22,50%
0,88%
3,89%
0,018
1,88%
8,33%
0,038
1,13%
5,00%
0,023
2,00%
8,89%
0,040
1,25%
5,56%
0,025
1,13%
5,00%
0,023
0,95%
4,22%
0,019
1,20%
5,33%
0,024
0,83%
3,67%
0,017
0,70%
3,11%
0,014
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1.11 Envolvimento com a comunidade
1.12 Auto-avaliação
1.13 Freqüência às aulas
1.14 Empregabilidade do curso
1.15 Atividades extracurriculares
1.16 Evasão do curso
1.17 Mecanismos de apoio à entrada no mercado de
trabalho
1.18 Avaliação da qualidade do curso, segundo o corpo
discente
1.19 Avaliação do ENC (Provão)
1.20 Relação candidato x vaga nos processos seletivos
1.21 Outros (Projeto Pedagógico)
SUB-TOTAL
2. CORPO DOCENTE
2.1 Adequação dos professores às disciplinas
2.2 Titulação do corpo docente
2.3 Dedicação e regime de trabalho
2.4 Estabilidade do corpo docente
2.5 Política de aperfeiçoamento do corpo docente
2.6 Avaliação da satisfação do corpo discente
2.7 Avaliação da satisfação interna do corpo docente
2.8 Abertura, participação e envolvimento dos
professores no curso
2.9 Outros (Corpo Docente)
SUB-TOTAL
3. COORDENADOR DO CURSO
3.1 Titulação do coordenador
3.2 Avaliação da qualidade segundo os alunos
3.3 Integração do curso proporcionada pelo
coordenador
3.4 Estabilidade da coordenação
3.5 Experiência acadêmica do coordenador
3.6 Outros (Coordenador do Curso)
SUB-TOTAL
4. INFRA-ESTRUTURA TECNOLÓGICA
4.1 Equipamentos e dispositivos de informática
4.2 Espaço físico, plano de atualização, etc.
4.3 Tecnologias didáticas utilizadas
4.4 Avaliação da qualidade do laboratório pelo corpo
discente
4.5 Outros (Infra-Estrutura Tecnológica)
SUB-TOTAL
5.BIBLIOTECA DO CURSO
5.1 Quantidade de exemplares à disposição do curso
5.2 Índice de retirada de livros
5.3 Avaliação da qualidade da biblioteca pelo corpo
discente
5.4 Outros (Biblioteca)

0,023
0,010
0,016
0,018
0,012
0,009

1,13%
0,48%
0,80%
0,90%
0,60%
0,45%

5,00%
2,11%
3,56%
4,00%
2,67%
2,00%

0,019

0,93%

4,11%

0,048

2,38%

10,56%

0,040
0,016
0,003
0,450
25,00%
0,080
0,063
0,055
0,055
0,063
0,075
0,073

2,00%
0,80%
0,13%
4,00%
3,13%
2,75%
2,75%
3,13%
3,75%
3,63%

8,89%
3,56%
0,56%
100,00%
16,00%
12,50%
11,00%
11,00%
12,50%
15,00%
14,50%

0,038

1,88%

7,50%

0,500
17,50%
0,075
0,107

0,00%
3,73%
5,35%

0,00%
100,00%
21,29%
30,57%

0,067

3,35%

19,14%

0,049
0,053
0,350
6,50%
0,032
0,028
0,032

2,43%
2,65%
0,00%
1,58%
1,42%
1,58%

13,86%
15,14%
0,00%
100,00%
24,31%
21,85%
24,31%

0,038

1,92%

29,54%

0,130
15,00%
0,090
0,075

0,00%
4,50%
3,75%

0,00%
100,00%
30,00%
25,00%

0,113

5,63%

37,50%

0,023

1,13%

7,50%
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SUB-TOTAL
6. INFRA-ESTRUTURA FÍSICA E DE
MATERIAIS
6.1 Disponibilidade de espaço físico
6.2 Avaliação da satisfação do corpo discente
6.3 Avaliação da satisfação do corpo docente
6.4 Outros (Infra-Estrutura Física e de Materiais)
SUB-TOTAL
7. OUTROS
7.1 Outros
SUB-TOTAL
TOTAL

0,300

-

100,00%

10,50%

-

-

0,051
0,075
0,078
0,006
0,210
3,00%
0,060
100%
2,000

2,55%
3,75%
3,90%
0,30%
3,00%
100,00%

24,29%
35,71%
37,14%
2,86%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

5.4 ANÁLISES

De posse dos resultados da tabulação, a próxima etapa da pesquisa consistiu na
confecção das curvas A,B,C das duas propostas para se efetuar as análises finais.
Obtém-se uma curva ordenando-se os itens conforme a sua importância relativa.
Uma vez obtida a seqüência dos itens das diversas famílias de indicadores e a sua
classificação A,B,C, disso resulta a aplicação, de imediato, das técnicas de gestão dos cursos
de Administração, conforme a sua respectiva importância.
A utilização tem sido comum na gestão de materiais das organizações em geral,
auxiliando na definição de políticas, estabelecimento de prioridades, programações e demais
necessidades das empresas. Após a sua ordenação de importância relativa, as classes da curva
A,B,C podem ser definidas da seguinte maneira:
a) Classe A: grupo de itens mais importantes e que devem ser tratados com atenção
pelo curso;
b) Classe B: grupo de itens em situação intermediária entre as classes A e C, e;
c) Classe C: grupo de itens menos importantes que justificam pouca atenção por
parte da administração do curso.
Para Dias90, a uniformidade dos dados coletados é de primordial importância para a
consistência das conclusões da curva A,B,C, principalmente quando os dados são numerosos.
Torna-se interessante fazer uma análise preliminar após a registro de uma amostra de dados
90

Marco Aurélio P. Dias. Administração de materiais. Ed. Compacta. São Paulo: Atlas, 1993. p. 86-96.
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para verificar a necessidade de estimativas, arredondamentos e conferências, para se
padronizar as normas de registros.
A proposta de definição das classes A, B e C, obedece apenas a critérios de bom
senso e conveniência dos controles a serem estabelecidos, podendo, as porcentagens, variar de
caso para caso, de acordo com cada uma das necessidades de tratamentos administrativos a
serem aplicados na análise.
Para o primeiro levantamento de dados (Pesquisa Geral), compilado na tabela
abaixo, foi estabelecida a sua curva A,B,C, logo em seguida, que demonstra a ordem de
prioridade dos critérios por parte dos respondentes.
Tabela nº 22 - Resultados da Pesquisa Geral

GERAL
1) Quantidade de exemplares à disposição
do curso (biblioteca)
2) Disponibilidade de espaço físico
3) Titulação do corpo docente
4) Adequação dos professores às
disciplinas
5) Avaliação da qualidade da biblioteca
pelo corpo discente
6) Titulação do Coordenador
7) Política de aperfeiçoamento do corpo
docente
Avaliação da satisfação do corpo
discente (infra-estrutura física)
8) Avaliação da satisfação do corpo
docente (infra-estrutura física)
9) Espaço físico, plano de atualização, etc.
10) Índice de retirada de livros
11) Avaliação da satisfação do corpo
discente (corpo docente)
12) Equipamentos e dispos. De informática
13) Integração do curso (coordenação.)
14) Avaliação da qualidade Segundo os
alunos (coordenação)
15) Experiência acadêmica do coordenador
16) Outros (item outros)
17) Estabilidade da coordenação
18) Avaliação satisf. interna do corpo doc.
19) Dedicação e regime de trab. docente
20) Estabilidade do corpo docente

GRAU

% GRAU

GRAU
ACUM.

ACUM.(%)

1,363

5,93

1,363

5,93

0,981
0,904

4,27
3,93

2,344
3,248

10,19
14,12

0,903

3,93

4,151

18,05

0,856

3,72

5,007

21,77

0,810

3,52

5,817

25,29

0,785

3,41

6,602

28,70

0,785

3,41

7,387

32,12

0,791

3,44

8,178

35,56

0,741
0,731

3,22
3,18

8,919
9,650

38,78
41,96

0,709

3,08

10,359

45,04

0,699
0,687

3,04
2,99

11,058
11,745

48,08
51,07

0,680

2,96

12,425

54,02

0,668
0,660
0,657
0,632
0,630
0,623

2,90
2,87
2,86
2,75
2,74
2,71

13,093
13,753
14,410
15,042
15,672
16,295

56,93
59,80
62,65
65,40
68,14
70,85
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21) Tecnologias didáticas utilizadas
22) Avaliação da satisfação do corpo
discente (laboratório)
23) Abertura, participação e envolvimento
do corpo docente
24) Missão do curso e da faculdade
25) Objetivos do curso
26) Adequação das disciplinas aos profs.
27) Avaliação do ENC (Provão)
28) Integração ensino, pesq. e extensão
29) Grade curricular
30) Perfil do egresso
31) Freqüência às aulas
Avaliação da qualidade do curso,
segundo o corpo discente
32) Empregabilidade do curso
33) Estágio supervisionado
34) Envolvimento com a comunidade
35) Sist. de avaliaç. ensino/aprendizagem
36) Ementários
37) Mecanismos de apoio à entrada no
mercado de trabalho
38) Atividades extra-curriculares
39) Outros (item biblioteca)
40) Atividades complementares
41) Evasão do curso
42) Relação candidato x vaga
43) Outros (item infra-est. Física e de mat.)
44) Auto-avaliação
Outros (item coordenação)
45) Outros (item infra-est. Tecnológica)
46) Outros (item proj. pedagógico)
TOTAL

0,599

2,60

16,894

73,45

0,556

2,42

17,450

75,87

0,517

2,25

17,967

78,12

0,361
0,346
0,318
0,300
0,293
0,292
0,263
0,258

1,57
1,50
1,38
1,30
1,27
1,27
1,14
1,12

18,328
18,674
18,992
19,292
19,585
19,877
20,140
20,398

79,69
81,19
82,57
83,88
85,15
86,42
87,57
88,69

0,258

1,12

20,656

89,81

0,225
0,213
0,201
0,198
0,194

0,98
0,93
0,87
0,86
0,84

20,881
21,094
21,295
21,493
21,687

90,79
91,71
92,59
93,45
94,29

0,180

0,78

21,867

95,07

0,162
0,152
0,145
0,134
0,121
0,104
0,099
0,099
0,085
0,032
23,000

0,70
0,66
0,63
0,58
0,53
0,45
0,43
0,43
0,37
0,14
100,00%

22,029
22,181
22,326
22,460
22,581
22,685
22,784
22,883
22,968
23,000
23,000

95,78
96,44
97,07
97,65
98,18
98,63
99,06
99,49
99,86
100,00
100,00%

Para a definição das classes, gráfico nº 03, foi adotado o critério geral enunciado
anteriormente. Dessa maneira, a Pesquisa Geral resultou:
• Classe A: 26% dos itens (13 dentre os 49 critérios) correspondem a 48% do valor
total da qualidade;
• Classe B: 33% dos itens (16 dentre os 49 critérios) correspondem a 37% do valor
total da qualidade;
• Classe C: 41% dos itens (20 dentre os 49 critérios) correspondem a 15% do valor
total da qualidade.
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Gráfico nº 03 - Curva ABC dos resultados da Pesquisa Geral
Nº de Respostas
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Ao serem analisados os resultados da Pesquisa Geral, representada na curva A,B,C,
percebeu-se que não existe uma concentração ou preponderância específica de um ou de
poucos itens mas, sim uma distribuição homogênea entre todos eles, conforme mostra o
gráfico nº 03, ou seja, 59% dos itens (curvas A e B) refletem em 85% do valor total da
qualidade.
Destacam-se como prioridades, dentre os 49 itens mostrados pela tabela nº 22, a
Quantidade de Exemplares à Disposição dos Alunos na Biblioteca (5,93%), a Disponibilidade
de Espaço Físico (4,27%), a Titulação do Corpo Docente (3,93%), a Adequação dos
Professores às Disciplinas (3,93%) e a Avaliação da Qualidade da Biblioteca pelos Alunos
(3,72%), completando, juntos, 21,77% dos fatores que impulsionam a qualidade em um curso
de Administração
Com relação às famílias dos indicadores, apontadas pela tabulação da Pesquisa
Geral no quadro nº 38, merecem destaque o Projeto Pedagógico (20,00%), o Corpo Docente
(24,78%) e o Coordenador do Curso (15,65%), perfazendo um total de 60,43% dos fatores
que influem, de forma global, na qualidade de um curso de Administração.
Entretanto, ao serem decompostas cada uma dessas famílias (percentual de cada
item) foi possível encontrar os fatores mais importantes para cada uma delas:
Na família Projeto Pedagógico sobressaíram-se os itens Missão do Curso e da
Faculdade (7,85%), Objetivos do Curso (7,51%) e Adequação das Disciplinas aos Professores
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do Curso (6,91%). Na família Corpo Docente ressaltaram-se a Titulação do Corpo Docente
(15,85%), Adequação dos Professores às Disciplinas (15,83%) e a Política de
Aperfeiçoamento do Corpo Docente (13,77%). Na família Coordenador do Curso mereceram
destaque a Titulação do Coordenador (22,49%), a Integração do Curso Proporcionada pelo
Coordenador (19,08%) e a Avaliação da Qualidade do Coordenador pelos Alunos (18,88%).
Para o segundo levantamento de dados (Pesquisa Específica) foi utilizado o mesmo
procedimento da Pesquisa Geral.
Tabela nº 23 - Resultados da Pesquisa Específica

GERAL
1) Avaliação da Qualidade da biblioteca pelo
corpo discente
2) Avaliação da Qualidade segundo os
alunos (coordenação)
3) Quantidade de exemplares à disposição do
curso (biblioteca)
4) Adequação dos prof. Às disciplinas
5) Avaliação da satisfação do corpo docente
(infra-estrutura física)
6) Avaliação da satisfação do corpo discente
(corpo docente)
Índice de retirada de livros
Avaliação da satisfação do corpo discente
(infra-estrutura física)
Titulação do Coordenador
7) Avaliação satisfação interna do corpo
docente
8) Integração do curso (coordenador)
9) Titulação do corpo docente
Política de aperfeiçoamento docente
10) Outros (item outros)
11) Dedicação e regime de trabalho
Estabilidade do corpo docente
12) Experiência acadêmica do Coordenador
13) Disponibilidade de espaço físico
14) Estabilidade da coordenação
15) Avaliação da Qualidade do curso,
segundo o corpo discente
16) Grade curricular
Avaliação do ENC (Provão)
17) Avaliação da satisfação do corpo
discente (laboratório)

GRAU % GRAU

GRAU
ACUM.

ACUM.(%)

0,113

5,65

0,11

5,65

0,107

5,35

0,22

11,00

0,090

4,50

0,31

15,50

0,080

4,00

0,39

19,50

0,078

3,90

0,47

23,40

0,075

3,75

0,54

27,15

0,075

3,75

0,62

30,90

0,075

3,75

0,69

34,65

0,075

3,75

0,77

38,40

0,073

3,65

0,84

42,05

0,067
0,062
0,062
0,060
0,055
0,055
0,053
0,051
0,049

3,35
3,10
3,10
3,00
2,75
2,75
2,65
2,55
2,45

0,91
0,97
1,03
1,09
1,15
1,20
1,26
1,31
1,36

45,40
48,50
51,60
54,60
57,35
60,10
62,75
65,30
67,75

0,048

2,40

1,40

70,15

0,040
0,040

2,00
2,00

1,44
1,48

72,15
74,15

0,038

1,90

1,52

76,05
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Abertura, participação e envolvimento do
corpo docente
Objetivos do curso
18) Equipam. e dispositivos de informática
Tecnologias didáticas utilizadas
19) Espaço físico e plano de atual. do
laboratório
20) Ementários
21) Sistema de aval. ensino-aprendizagem.
22) Perfil do egresso
Adequação. das disciplinas aos prof.
23) Envolvimento com a comunidade
24) Outros biblioteca
25) Estágio Supervisionado
Mecanismos de apoio à entrada no merc.
26) Empregabilidade do curso
Missão do curso e da faculdade
27) Integração ensino, pesquisa e extensão
28) Freqüência às aulas
29) Relação candidato x vaga
30) Atividades complementares
31) Atividades extracurriculares
32) Auto-avaliação
33) Evasão do curso
34) Outros (item infra-estrutura)
35) Outros (item projeto pedagógico)
TOTAL

0,038

1,90

1,56

77,95

0,038
0,032
0,032

1,90
1,60
1,60

1,60
1,63
1,66

79,85
81,45
83,05

0,028

1,40

1,69

84,45

0,025
0,024
0,023
0,023
0,021
0,020
0,019
0,019
0,018
0,018
0,017
0,016
0,015
0,014
0,011
0,010
0,009
0,006
0,003
2,000

1,25
1,20
1,15
1,15
1,05
1,00
0,95
0,95
0,90
0,90
0,85
0,80
0,75
0,70
0,55
0,50
0,45
0,30
0,15
100,00%

1,71
1,74
1,76
1,78
1,81
1,83
1,84
1,86
1,88
1,90
1,92
1,93
1,95
1,96
1,97
1,98
1,99
2,00
2,000
2,000

85,70
86,90
88,05
89,20
90,25
91,25
92,20
93,15
94,05
94,95
95,80
96,60
97,35
98,05
98,60
99,10
99,55
99,85
100,00
100,00%

Novamente, para a definição das classes, gráfico nº 04, foi adotado o critério geral
enunciado anteriormente. Dessa maneira, para a Pesquisa Específica resultou:
• Classe A: 24% dos itens (12 dentre os 49 critérios) correspondem a 48% do valor
total da qualidade;
• Classe B: 35% dos itens (17 dentre os 49 critérios) correspondem a 38% do valor
total da qualidade;
• Classe C: 41% dos itens (20 dentre os 49 critérios) correspondem a 14% do valor
total da qualidade.
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Gráfico nº 04 - Curva ABC dos resultados da Pesquisa Específica
Nº de Respostas
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De acordo com os resultados da Pesquisa Específica percebe-se que, assim como na
Pesquisa Geral, não existe uma concentração ou preponderância específica de um ou de
poucos itens mas, sim uma distribuição homogênea entre todos eles, conforme mostra o
gráfico (nº 04), onde, 59% dos itens (curva A e B) refletem em 86% do valor total da
qualidade.
Destacam-se, dentre os 49 itens apresentados na tabela nº 23, a Avaliação da
Qualidade da Biblioteca pelos Alunos (5,65%), a Avaliação da Qualidade da Coordenação
pelos Alunos (5,35%), a Quantidade de Exemplares na Biblioteca à Disposição dos Alunos
(4,50%), a Adequação dos Professores às Disciplinas (4,00%) e a Satisfação do Corpo
Docente em Relação à Infra-estrutura Física (3,90%), completando 23,40% da qualidade em
um curso de Administração
Com relação às famílias dos indicadores, apontadas pela tabulação da Pesquisa
Geral no quadro nº 39, mereceram destaque o Projeto Pedagógico (22,50%), o Corpo
Docente (25,00%) e o Coordenador do Curso (17,50%), perfazendo um total de 65% dos
fatores que influem na qualidade de um curso de Administração.
Entretanto, ao serem decompostas cada uma dessas famílias (percentual de cada item
específico) é possível encontrar os fatores mais importantes para cada uma delas:
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Na família Projeto Pedagógico sobressaíram-se os itens Avaliação da Qualidade do
Curso, segundo o Corpo Discente (10,56%), Avaliação no Exame Nacional de Cursos – ENC
(8,89%) Grade Curricular (8,89%), Objetivos do Curso (8,33%). Na família Corpo Docente
ressaltaram-se a Adequação dos Professores às Disciplinas (16,00%), a Avaliação da
Satisfação dos Alunos (15,00%) e a Avaliação da Satisfação Interna do Corpo Docente
(14,50%). Na família Coordenador do Curso mereceram destaque a Avaliação da Qualidade
do Coordenador pelos Alunos (30,57%), a Titulação do Coordenador (21,29%), a Integração
do Curso Proporcionada pelo Coordenador (19,14%).
Todavia, é muito importante a realização de uma análise geral da pesquisa onde,
efetua-se uma comparação final entre as duas curvas e, tira-se conclusões mais específicas dos
resultados obtidos pelo estudo. Para isso, faz-se necessário colocar a curva “Específica” nas
mesmas proporções que a “Geral”, para que haja a devida comparação.
Desta forma, percebe-se que as curvas assemelham-se muito, não existindo
diferenças significativas entre as opiniões dos grupos Geral e Específico.
Por conseguinte, é possível traçar uma curva de fraca concentração91 dos itens,
retratando uma boa convergência de opiniões entre a direção do curso e os seus
colaboradores, devendo-se apenas ressaltar alguns poucos critérios e prioridades da qualidade,
conforme o demonstrado no gráfico abaixo:
Gráfico nº 05 - Comparação entre as curvas ABC de ambas as pesquisas
Nº de Respostas
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É possível afirmar que uma curva ABC apresenta fraca concentração quando os itens possuem pequenas ou
mínimas diferenciações de valor e conseqüentes participação no valor total.
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Com relação às prioridades das famílias dos indicadores, demonstradas na tabela (nº
24), o resultado também não apresentou grandes diferenças entre as duas visões da qualidade
(Geral e Específica):
Tabela nº 24 - Comparação entre as Famílias de Indicadores

FAMÍLIA

PESQ. GERAL

PESQ. ESPECÍFICA

MÉDIA

Projeto Pedagógico

20,00%

22,50%

21,25%

Corpo Docente

24,78%

25,00%

24,89%

Coordenador do Curso

15,65%

17,50%

16,57%

Infra-estrutura Tecnológ.

11,65%

6,50%

9,08%

Biblioteca

13,48%

15,00%

14,24%

Infra-estr. Física e de Mat.

11,57%

10,50%

11,03%

Outros

2,87%

3,00%

2,94%

100,00%

100,00%

100,00%

TOTAL

Ao ser analisado o conjunto geral das respostas, percebe-se que elas, em ambos os
grupos, estão se convergindo, ou seja, não estão apresentando grandes variações.
No quesito família de indicadores, as opiniões se concentraram no fator Corpo
Docente (média de 24,89%) e a sua influência na qualidade do curso de Administração,
seguido de perto pelo Projeto Pedagógico (média de 21,25%) e pela Coordenação do Curso
(média de 16,57%), representando 62,71% de contribuição para a qualidade total do curso de
Administração da Faculdade de Ciências Gerenciais.
Ao serem avaliados os critérios (itens) de cada família, também não houveram tantas
diferenças ou focos específicos em um ou poucos indicadores.
Basicamente, o grupo “Geral” apontou como os itens mais importantes para a
operacionalização da qualidade:
1º) A satisfação dos alunos quanto à biblioteca;
2º) A quantidade de exemplares à disposição do curso;
3º) O índice de retirada de livros;
4º) A disponibilidade de espaço físico e infra-estrutura para a prática do ensino;
5º) A satisfação dos corpos docente e discente quanto à esses fatores estruturais;
6º) A titulação do corpo docente;
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7º) A titulação do coordenador do curso;
8º) A política de aperfeiçoamento da IES;
9º) A adequação dos professores às disciplinas ministradas durante o curso e;
10º) O espaço físico e o plano de atualização do laboratório de informática.
O grupo “Específico” apontou como os itens mais importantes para o
desenvolvimento da qualidade:
1º) A avaliação da qualidade da biblioteca pelos alunos;
2º) A quantidade de exemplares à disposição do curso;
3º) O índice de retirada de livros;
4º) A satisfação dos alunos quanto à qualidade da coordenação;
5º) A titulação do coordenador;
6º) A satisfação dos alunos quanto ao corpo docente;
7º) A adequação dos professores às disciplinas ministradas durante o curso;
8º) As políticas de aperfeiçoamento da IES;
9º) A satisfação dos alunos quanto à qualidade da infra-estrutura física e de materiais;
10º) A satisfação dos professores quanto à qualidade da infra-estrutura física e de
materiais.
Desta forma, é possível concluir que, neste momento o curso de Administração da
Faculdade de Ciências Gerenciais de Dracena tem apresentado uma boa convergência de
opiniões entre o seu corpo diretivo e docente, o que facilita de forma muito positiva a
implementação de programas específicos que busquem a qualidade de ensino ofertado ao
mercado, garantindo, portanto, a sua satisfação.
Isto provavelmente tem acontecido em função de uma ampla e correta divulgação, na
IES, da sua missão, visão, valores e das políticas de negócios, conforme foi apresentado no
item 5.1 (Capítulo V).
O estudo também destacou as principais diferenças existentes entre o conceito da
qualidade praticado pelo corpo docente e aquele tratado pelo corpo diretivo. Enquanto o
primeiro deposita o seu foco nas questões estruturais internas (biblioteca, corpo docente,
infra-estrutura e coordenação de qualidade), o segundo busca uma maior preocupação com a
satisfação do seu público interno e externo, no caso o contentamento de alunos e professores.
Isto ocorre em virtude da direção do curso, normalmente, centrar os seus esforços nas
questões estratégicas enquanto o corpo docente relaciona-se, essencialmente, com níveis
táticos e operacionais.

192

É obvio que, ao serem unidas as duas abordagem, foco interno e externo, é
praticamente certa a oferta da qualidade de ensino nos cursos de Administração.
A partir deste estudo, torna-se possível, também, uma tomada de decisões gerenciais
mais eficiente e eficaz, tendo em vista que o curso dispõe de informações precisas e sensatas
sobre os anseios e desejos das partes diretamente envolvidas na gestão da qualidade (corpo
diretivo e docente), possibilitando uma junção entre os dois enfoques e gerando considerações
compartilhadas sobre o futuro do curso e de suas ações mercadológicas.
Finalmente, ao serem analisadas e comparadas as informações gerais da Faculdade
de Ciências Gerenciais de Dracena e o seu curso de Administração, apresentadas no item 5.1
(Capítulo V), com o levantamento dos dados e a confecção das curvas A,B,C, pode-se afirmar
que os investimentos na qualidade de ensino, realizados pela direção da IES, têm convergido
em melhorias significativas da qualidade e na aproximação da equipe de trabalho rumo aos
resultados esperados, no caso a satisfação do mercado.
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VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todas as situações vividas são oportunidades para se aprender e evoluir sobre nós
mesmos, as pessoas, os processos e sobre o que funciona e o que não funciona.
Os grandes professores das escolas de negócios são os erros, medos, raivas e
determinação. É possível encontrar esses grandes mestres em todos os cenários da atualidade,
prontos para nos ensinar.
Infelizmente, nem sempre estamos prontos para o aprendizado. As lições estão aí
para serem vistas, mas em geral as pessoas não têm sensibilidade para aprender em todas as
situações.
Temos um grande desafio: estarmos prontos para aprender em todos os momentos
vivenciados. Só podemos obter uma vantagem real em relação à concorrência se pudermos
aprender mais e com rapidez.
É indispensável que se trabalhe para instalar esse desafio pelo conhecimento em
todos os aspectos dos cursos de Administração e, principalmente, em todos os momentos da
vida.
Entretanto, não se faz mudanças “sentado nas arquibancadas”, sabemos que o
aprendizado exige, acima de tudo, ação. O que é verdade hoje, provavelmente, não o será
amanhã.
O amanhã pertence às pessoas que se prepararem para ele hoje.
Ações, não desejos, levam a realizações. Falar é fácil, o que realmente importa neste
momento é fazer, transformando os sonhos em objetivos.
Este estudo mostrou que existe uma forte relação entre os conceitos do Marketing e
da Qualidade, como sendo indispensáveis e indissociáveis à satisfação do mercado,
principalmente nos cursos de graduação em Administração.
É uma das únicas formas de se continuar sobrevivendo em meio a esse ambiente
extremamente competitivo e turbulento.
Traçamos, de forma ampla e integral, o panorama externo em que os cursos de
Administração estão imersos, os quais apresentam configurações estruturais que servem de
base para o surgimento do seu corpo e de suas principais propostas pedagógicas. Sãs eles: o
crescimento acelerado e permanente da competitividade, a preocupação acentuada com a
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qualidade nos cursos, o surgimento de novas e complexas exigências para com o profissional,
o foco no cliente, entre outras.
Durante o desenvolvimento do trabalho descobrimos a importância em se avaliar os
desejos e as demandas do mercado, em comparação aos serviços ofertados pelos cursos de
Administração, realizando assim, a junção entre os dois primeiros capítulos (Marketing,
Qualidade e Mercado).
Propusemos, durante o seu desenvolvimento, um modelo de avaliação que tem como
característica principal a utilização de outros novos indicadores e critérios da qualidade,
aliados àqueles propostos pelo MEC, como forma de aferir o nível de satisfação do mercado
e, dando a essa avaliação um caráter pessoal e flexível.
A idéia fundamental obtida foi o estabelecimento de uma individualização respeitosa
de avaliação, entre os cursos de graduação em Administração, para que se possa efetuar uma
análise mais justa e próxima da realidade mercadológica em que cada um deles atua.
Apresentamos, então, um estudo de caso, onde a metodologia do PHAD (Perfil e
Habilidades do Administrador) foi implementada e verificada no curso de Administração do
Centro de Ensino Superior de Dracena.
Obtidos os resultados de cada um dos estudos, o próximo passo deu-se através do
desenho de curvas A,B,C, de ambas as amostras, e a respectiva comparação dos resultados.
Percebemos que as opiniões aproximaram-se muito umas das outras, com o
predomínio de importância das famílias Corpo Docente, Projeto Pedagógico e Coordenador
do Curso.
Especificamente, para os itens de cada uma das famílias, destacaram-se a satisfação
do corpo discente com a biblioteca, a disponibilidade de infra-estrutura física para a execução
do serviço, a titulação do corpo docente e da coordenação e, a qualidade do laboratório de
informática utilizado.
Os resultados foram considerados excepcionalmente positivos para o curso de
Dracena, já que traduziram uma boa convergência de opiniões entre a direção do curso e o seu
corpo docente, representando um excelente começo na busca pela qualidade no curso de
Administração.
Um outro ponto que também mereceu destaque é a não preponderância acentuada de
um ou de poucos elementos na pesquisa, já que a curva não demonstrou qualquer tipo de
acúmulo sobre este ou aquele indicador (curva nula). Essa informação possibilitou ao estudo
concluir que a missão, a visão, as políticas de negócios e os valores difundidos pela Faculdade
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de Ciências Gerenciais e pelo seu curso Administração (encontrados e discriminados no seu
Projeto Pedagógico) estão plenamente inseridos na sua cultura interna e, voltados para a busca
do gerenciamento da qualidade ofertada ao mercado.
Em se tratando de aspectos individualizados e específicos, percebemos que o foco da
qualidade do corpo docente do curso de Administração reside nos seus pontos internos e
estruturais, demonstrados através da sua preocupação com os itens ligados à infra-estrutura
física e de materiais, à biblioteca e ao desempenho dos professores. Todavia, a direção do
curso concentra os seus esforços na satisfação de alunos e professores (enfoque interno e
externo), reforçando a idéia de que, no primeiro caso, a ótica da qualidade encontra-se imersa
nos níveis operacionais e táticos, enquanto que no segundo, no nível estratégico e ou
institucional.
A união entre esses dois aspectos possibilita a visualização dos interesses gerais do
curso e a conseqüente satisfação dos desejos mercadológicos.
Vale lembrar que, em função do modelo proposto refletir considerações específicas
da Faculdade de Ciências Gerenciais de Dracena, em outras IES os resultados poderão ser, de
acordo com as suas características, totalmente diferente.
Um outro ponto importante do estudo baseou-se na geração de informações para a
tomada de decisões, haja visto que a proposta de avaliação estabelece um conjunto de
prioridades específicas e práticas que, ao serem gerenciadas, aumentarão o nível da qualidade
ofertada ao mercado, permitindo, ainda, respeitar a sua individualidade.
Vale lembrar que essa metodologia contempla de uma boa flexibilidade, pois fornece
liberdade para que cada curso proponha os aspectos mais importantes para a manutenção e
desenvolvimento da qualidade, de acordo com as exigências do mercado em que atua.
A partir dessas informações percebemos que o estudo originou algumas idéias
interessantes para possíveis reflexões e que maximizariam o potencial da avaliação.
Seria imensamente importante que outras IES e cursos de Administração aplicassem
a metodologia proposta neste estudo e informassem os resultados alcançados, como forma de
se estabelecer um consenso nacional acerca das opiniões e, convergindo todas elas em um
único ponto de comparação.
Esta iniciativa pode e deve ser considerada como apenas a primeira etapa no
mecanismo de alavancagem da qualidade nos cursos de graduação em Administração. É
possível iniciar o processo de melhoria da sua gestão através de ações específicas nos itens
destacados e priorizados pelo estudo;
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Através deste modelo surge uma ótima oportunidade para a sistematização
(formalização) da metodologia no modelo educacional vigente para os diversos cursos de
Administração, conseguindo-se, por meio dele, monitorar, periodicamente, as várias propostas
e conceitos da qualidade.
Também poderia ser possível e interessante a utilização de um terceiro nível dentro
dos itens de cada uma das famílias, aumentando o seu potencial e abrangência.
Como última sugestão, seria viável que se fizesse uma análise de sensibilidade, onde
ao alterar-se um determinado parâmetro da família ou item, verificar-se-ia a análise dos
respectivos efeitos sobre o percentual geral (relação de causa x efeito).
Ao analisar o estudo percebemos que ainda existe um grande hiato a ser explorado
por futuras análises de avaliação da qualidade nos cursos de graduação em Administração.
A confiança para se continuar é grande, porque, como disse Issac Newton, “se tenho
de ver mais além...preciso subir nos ombros de um gigante”. Continuamos vendo cada vez
mais longe porque os nossos gigantes crescem a cada dia.
Temos muito mais o que fazer, novos níveis de descobertas, novas coisas para
aprender, novas ações a serem realizadas.
É importante que se acredite que todos nós temos um imperativo moral de lutar para
realizar nossos trabalhos da melhor maneira possível, pois somos humanos (diferentes de
todos os outros).
É possível imaginarmos e concluirmos que, através da perseverança, pode-se ser tão
grande quanto ousar ou imaginar ser.
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