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"Rousseau se compraz no paradoxo:

A natureza dá o fim, a marcha
ela é mestra e,

Emílio serápreceptor de não mais do. . o oque
coadjutor da única mestra possível: a natureza.

...ele nada impõe, nada ensina. Sua atitude parece a
de um espectador inerte...

suprimiu o...Tendo suprimido açao do educador,a

dir-se-á; a paixão do...Extravagâncias de Rousseau,
idéia àsacrificarf reqúentementeparadoxo leva aao

frase...

Rousseau nao convémde...Aos
Émile pelaparadoxosoutros permanece,e excessos.opor
um tratado de educação.

Há nele as visões de um gênio e os arroubos de um profeta."

Raphael Grisi

e o meio da educação:

próprio educador e, com ele, a própria educação...

forma, um romance mas, pelas ideias,

de certo modo, é também o discípulo...

excessos e paradoxos



A meu pai,

que se compraz em transformar
paradoxos e visões em convites à
reflexão sobre a educação dos
homens.
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RESUMO

O objetivo fundamental deste trabalho é o de aferir
efetiva contribuição superior,ensinodo nível dea em

graduação, para a formação dos profissionais de marketing,
na região da Grande São Paulo.

Apoiado na taxionomia dos objetivos educacionais de
Bloom colaboradores, avaliaçõesestudo assenta-see o em

realizadas estágios intermediárioexecutivos,por nos ou
avançado da carreira. Esses profissionais são convidados a
identificar a contribuição da escola para os conhecimentos,
habilidades exigidos ao longo de
Simultaneamente procura-se descrever, através da análise dos

ensino de marketing realizadoelementos curriculares, nao
gualificações mínimas de seus professores.as

ensino,caracterizandofoi de,O esforço esseo

para o seu aperfeiçoamento.

CONTRIBUIÇÕES AO ESTUDO DO ENSINO DA DISCIPLI1OL DE MARKETING EM NÍVEL UNIVERSITÁRIO DE GRADUAÇAO

mesma região e

em termos da aprendizagem

e atitudes, sua carreira.

contrapô-lo aos seus resultados,
gue produziu e, por essa maneira, visualizar formas e açoes



ABSTRACT

Contributions to the educationstudy of of the
subject of marketing in the university graduation levei.

The main objective of this study is to evaluate the
effective contribution education in universityof the
graduation levei for the professionals development in the
marketing career within São Paulo area.

taxionomy educationalSupported by the of the
objectives of Bloom and collaborators, the study is based on

executives intermediateinevaluation performed by or
These professionals are askedadvanced stages of the career.
contributionsidentify college's towards thetheto

attitudes required during theirabilitiesknowledges, and
through thetheatcareers

educationmarketinganalysis,curriculum theelements
performed in the same region and the minimum qualifications
of its professionals.

Characterizing this stydy, the effort was to face it
in terms of the effective learning that itwith its results,

therefore,produced and,
its improvement.

same time,

visualize methods and actions for

we try to outline,
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INTRODUÇÃO

A preocupação em conhecer

Comunicação ou cursos superioresde outros Grande Sãona
primariamente, do desejo íntimo

autor em avaliar a propriedade de suas ações e a importância
elas pudessem preparação profissional deterque na seus

suposiçãoalunos. verdade, de ação deNa que a uma

professor pudesse alunos, duranteseus o
exercício administrativa,carreirade mostrou-se, desua
início, ambiciosa na medida em que

simplista,metodologicamente pareceu possível.não E por
sozinho, fosse capaz de lançar.pressupor que um professor,

influências evidentes,alunos, tão sem aem seus
consideração de que, para isto, muito contribuem, a escola e

assimconstitui,atmosfera ela como suaa em seque
pedagógicafilosofiaorganização curricular, que aa

próprias experiências esforços que estessustenta ease
houvessem atravessadoindividualmente,alunos, em processos

educacionais não-formais.

ma is prudente sabe,evidenciou-seAssim, queme,
direções:duas doesforçosmais aem

ensino de marketing e a da aprendizagem dele resultante.

o significado do marketing
enquanto disciplina de cursos de Administração de Empresas,

Paulo nasceu, e pessoal do

e simplista. Ambiciosa,

ser alcançada em
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Para tanto, tomou-se necessário entendercomo o
profissional que escola professor estavama formandoe o

depois, contrastar este produto educacionalpara, seu com
aquele que a empresa estivesse buscando. Teríamos então, em

hiato existente:mãos, profissional está sendoo o que
formado e aquele que a empresa desejaria que estivesse sendo
formado.

Também pareceu razoável conceber que os treinamentos
profissionais de marketing fossema que os recorrem um

minimizador deste hiato assim pudessem ser uma boa medidae,
avaliar a pertinência correção do ensino deatualpara e

marketing nas escolas superiores.

pesquisa, imaginou-seproblema resultadosum para que
poderiam ser alcançados por uma investigação dessa natureza.
Embora esses resultados pudessem

do ensino de marketing,conhecimento elesnível de acerca
orientarúteisainda muitoseriam futurasparapouco

identificarHaveriamudanças na prática escolar. a
intensidade das mudanças a serem feitas em cada elemento do
currículo,
desejado.

E foi assim que,
estudo realizado na taxionomia de
aprendizagem pelahumana,sobreBenjamim Bloom quera

à aceitação generalizada aí obteve, quer pelaquegraças

deseja estudar.

sem desprezo por outras teorias da

operacionalidade de seus conceitos quanto ã realidade que se

se constituir num primeiro

aprendizagem, apoiou-se o

popularidade que essa teoria alcançou nos meios pedagógicos

forma de

sem o que, certamente, não se produziria o ajuste

Com essas primeiras reflexões assumindo a

que se



III

Essa classificação diferencia três tipos básicos de
aprendizagem em função dos produtos ou resultados obtidos em
três áreas educacionais:

Domínio cognitivo: abrange evocaçãoa ou o
reconhecimento do conhecimento desenvolvimento das
capacidades e habilidades intelectuais.

Domínio afetivo: interesses,às mudanças derefere-se
atitudes desenvolvimentoassimvalores, dee como o

ajustamento adequado do indivíduo.

aos movimentosDomínio psicomotor: refere-se ou padrões
habilidades motoras,motores e compreende igualmente as
capacidades físicascapacidades perceptivas e asas

(flexibilidade, força, resistência, etc.).

refletir sobre
refletir quãomarketing Brasil será sobrede ono

devidamenteensino alunosapropriadamente produzesse
instrumentalizados, para
marketing. Isto se fez através de quatro capítulos.

O Capítulo I discute os aspectos relativos ao ensino
da administração, num quadro que
relação ao ensino americano e japonês de executivos.

os
ensino de marketing.

E considera,formas de estruturação.
adequada para a avaliação desse aprendizado.

O Capítulo II aborda os aspectos de planejamento do 
Apresenta a teoria do currículo

apreciação e o

e suas

se pretende comparativo em

a propriedade do ensino

a teoria de Bloom como

nessas três áreas,

Dessa forma,

o exercício do

e o
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Capítulo reúne investigaçõesO III duasas
analisandopropostas, discutindodadosseus e seus

resultados.

Finalmente, o Capítulo IV sintetiza as contribuições
do trabalho ao ensino de marketing, através de conclusões de

oferecidas melhoriasugestões qualidadede dapara a
aprendizagem disciplina nível universitáriodessa deem
graduação.



CAPÍTULO I

O ENSINO DE ADMINISTRAÇÃO



O CONCEITO DE ENSINO1.

A busca, literatura educacional, um conceitodena
de ensino que pudesse alicerçar a análise do quadro atual do
ensino de marketing, Grande São Paulo, revelou que cadana
conceito encontrado é tradução decorrência deuma ou
determinada concepção de educação. Impõe-se, então,
reconhecer que educação é uma palavra mais abrangente cujo

O Prof. Samuel
Pfromm conotação ampladando termo,essa ao
entende "às múltiplas influênciaseducação refira-seque
recebidas partir do nascimento, conduzem cadaa que
nós, de etapa em etapa, à autonomia e ã plenitude do status

desenvolvimentoadulto. doCompreende todos aspectosos
intelectuais, moraisindividual físicos, ae

partindosocialização deindivíduo".do

afirma que "apressuposto semelhante,

transmitirconsistecujaintencionais meta emprocessos
aquilo de um modo inteligívelque é valioso,
tornando o aluno desejoso de realizar determinadas tarefas".

identificardefinição é possívelNuma noutra ae
evidenciar aspectosdospreocupação autores queosem

forma decaracterizam educação umaprocesso,umcomoa
organismo,indivíduo"modificações . no (emproduzir seu

comportamento, personalidade)
(crescimento, maturaçãoevoluçãodedo esuaprocessus

físico,(meioexteriorespelosaprendizagem)
Muito deadoçãoemborasocial)biológico umae

segundo aqui entende,caber,educaçao devaconceito de se

agentes
(3)

Peters(2)

sentido contém o sentido da palavra ensino. 
Netto^1),

e voluntário,

em virtude í}o condicionamento

um de

educação se refere a
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exclusivamente a cada docente e, ainda que não seja intenção
desse trabalho aventurar-se tão excitante quantotemapor
polêmico, perspectiva de educação, assima colocada,

operacionalização dosfavorece conceitos,a variáveisem
empiricamente pesquisáveis. foiE razão de aqui se
recorrer
matéria do caracterizar atividadepara a
educacional.

reflexõesigual pesquisador,modo,De para o as
sobre educação devem contemplar, sob de renúnciapena ao
empírico, situações educacionais fáticas, existentes, reais.
Não se quer sugerir com isso que a prática educacional deva
ser realizada independentemente dos esforços teorizadores ou

teorias já existentes. desejade éO que se apenas
emprestar ênfase aos conceitos práticos, que nos conduzem à
forma como a educação acontece.

Do conceito inicial, amplo e abrangente
se queria abstrato, nem muito menos enunciado pelo resultado

extrair caminhou-sedele para asquerque se
circunstâncias reais,

educando.deliberadas em relação Paraao
limitações que aqui impuseram ao termo educação.seessas

manifestada de operacionalizarjáfinalidade ocom a
conduzem à idéia de instrução*conceito, a

educação, tantodainstrução, parte acomo
ensino pelo professor, ou por

rádio,televisão,exemplo,substitua por acomo,oquem
instrução assenta-se em doiscomputador ou livro didático. A

deestudantefundamentais:itens o um corpoe

portadoras de propósitos e intenções
Pfromm Netto^5^,

"maneira,a concepções marcadas pela 
aprendizado"

"envolve

mais do que a

que não

aprendizagem do aluno como o

Para esse autor

essa a
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conhecimentos". Ao professor reserva-se apenas o papel de
monitor, significa dizernão participaçãoo que que sua
deixe de ativa intensa. instrução é,Aser e
Dale<7), esforço deliberado, cuidadosamente planejado,"um

produzir aprendizagem cuidadosamentederesultadospara
descritos. significaInstruir, organizarportanto, um
conjunto variadas fimexperiências dede obtera os
resultados previstos".

Contudo, as preocupações deste estudo ultrapassam os
planejamento,sistematização própriosesforços de dae

relações maisinstrução, estreitas ocorridasbusca deem
movimento, taisentre professores alunos. E, nessee

o próprio conceito de ensino.

ajuda auxílioseja, depessoal de"uma relaçãoOu ou
qual alguém que dispõe de mais experiênciainterpessoal, na

váriasinfluenciamais deconhecimentos outras pessoase
explica, demonstra,maneiras: leciona, orienta, mostra,

corrige, dirigeestimula,exemplifica, responde,pergunta,
acompanhasupervisiona, esclarece,debates, prepara,

guia quem aprende quantoatividades, incentiva ao usoe
facilita a compreensão e oadequado de materiais e recursos,

técnica,uma ciência,

ensinocaracterizardescritiva deforma oEssa
apropriada ao tratamento empírico quemais uma vez,parece,

submeter aa que se querquer dar aose
linha Houghcolhida, Nessa edadosde campo.emmassa

identificam seis condições como fundamentais para

o ensino:
Duncan

desempenho adequados, fornece os preceitos ou fundamentos de 
arte ou habilidade".

conceito e ao exame

preocupações encontram-se com

no dizer de
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ensinoIa) profissional professor,o requer um o
habilitado decisõestomar relação ato dea em ao
ensinar;

ensinoessencial2a) édo deo escopo o promover a
facilitação da aprendizagem por parte do aluno;

inferidaaprendizagem medições3a) deve pelasa ser
realizadas das observações mudançasque comprovem
ocorridas no comportamento do aluno;

processo de complexidade elevada4a)
das quaisinterferem variáveis professor podeonde o

maneiradeconsciência controleapresentar apenase
sempre parcial e, portanto, incompleta;

descriçãopassívelensino atividade deé5a) eo uma
enigmáticamisteriosa,análise, artenão ouumae

secreta;

objetivas doevidênciasàs63) professor deve ater-seo
pelaefeitos provocadosensino aospromove eque

aprendizagem em seus alunos. que
aperfeiçoamento derevisãodevem nortear suaoea

atividade.

planej amentoensinoqualidade do e,requerA
medição doinstrução, progressopressupõeportanto, a

avaliação geral. tanto,Paraaprendizagemindividual ena
NettoC10) afirma ser indispensável:Pfromm

Esses são os elementos

o ato de ensinar é um
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"1) formular alvos, selecionar conteúdos especificare
objetivos;

criar,2) modificar estratégias táticasusar, dee
instrução, selecionar materiaise e empregar os
apropriados;

selecionar, criar aplicar medidas3) de aprendizageme
individual e organizar e analisar os resultados obtidos
dessa forma;

realizar uma avaliação geral da adequação dos objetivos4)
estabelecidos para o ensino, da eficiência da instrução
e da validade e precisão dos recursos empregados para a
medida do progresso individual na aprendizagem".

o < 
de

como 
o

"ensinar é promover a aprendizagem nos alunos. Para 
tanto o professor, além de assenhorar-se plenamente 
do conteúdo correspondente à área em que trabalha e 
dominar os recursos metodológicos adequados, deve 
saber o que é a aprendizagem, como essa ocorre 
dentro de cada aprendiz, quais são os fatores e 
condições que facilitam a aprendizagem é os que 
podem dificultá-la ou impedi-la, e como verificar se 
os alunos efetivamente aprenderam o que lhes foi 
ensinado".

E finaliza, num esforço de síntese:
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2 . O ENSINO PROFISSIONAL

Do ponto de vista educacional,
trabalho pode visto váriossob Assim,aspectos. seráser

possível enfatizar, dado momento, papelsempre umem o
socializador da escola como elemento preparatório às futuras
relações interpessoais desenvolvidas ambientesa serem em
profissionais, valorizarou,

desenvolvimento habilidades conhecimentosdeo e que o
processo de ensino-aprendizado propicia,

eficiência, à entrada do graduado no mercado de trabalho. Da
mesma forma,

distribuiçãodesenvolvimento,produção, dede de renda.
examinede qualquer ângulo questão,Entretanto, aque se
predominantemente,educacional,sistemaparece que o

sistemadesempenha um papel de agente formador, enquanto o

mais caracteristicamente, atuado como agentetrabalho tem,
não-formal de especialização permanente.

via deeducacionalAssim sendo, pore,processoo
nãoensinoconsequência, (sobretudo seoo

trabalholimitam ambiente encontramescolar, umnomasao
quer na especialização do graduado,apoio fundamental, quer

Portanto, a

temfaculdade, masna
definidas depelo agentefunçõesprofissional nas

formação de recursos humanos em nível superior nao se esgota
continuidade através do desempenho

Se o quadro descrito pode ser tomado como verdadeiro

o trabalho poderá ser visualizado como fatór de

há que se ter sempre reservas quanto

com maior ou menor

em quase todo o mundo,

o binómio educação e

na formação de uma mao-de-obra semiqualifiçada.

em outros momentos, poder-se-á
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às suas manifestações nacionais.
linhas escolas exibamas grandee as empresas
complementaridade , nem sempre isso decorre de um esforço de
cooperação intencional. A análise do ensino profissional, na

da administração de empresa,área Estados Unidosnos e no
Japão, evidencia esses contratos.

Ensino Profissional de Executivos nos Estados Unidos2.1.

maisUnidos, universidadesEstados deNos 600
da Administraçãooferecem educação de 200no ramo

dois integralmentedelas deapresentam anos,programas
(Master of Business Administration).baseados MBA Comono

um número superiornesse país,resultado,

também, sendoanualmente,estão,MBAem

Este fenômeno ocorrido com o MBA dá a certeza de que
beneficiam educaçaoadministradores realmente com aseos

universidadesmuitas estãoprofissional quee sugere
Nesse sentido équalificadas para desenvolver esses cursos.

Bok<13>, presidente daoportuno reproduzir a fala de Dereck
Faculdade de Direito de Harvard ã época "The Paperem que

críticamais contundenteescrito, talvezfoiChase" a
discente ã ação de uma entidade educadora:

diplomados < 
formados(12).

"Esses relatos confessos não podem obscurecer o fato 
de que as escolas profissionais em nossas principais

enquanto cerca de

a cada ano,
mil diplomados em Administração de Empresas é carreado para 
o mercado profissional^11^,

Mesmo que em suas grandes

a 50

60 mil novos

e mais
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Tudo isso deixa evidenciado que Estados Unidosnos
reconhecimento generalizado necessidadehá da dosum e

benefícios da cooperação escola superior-empresa na educação
de executivos. tal cooperação revela osPara essas escolas,

e
pesquisa que são dirigidos às necessidades básicas dosna

revelaadministradores. cooperaçãoPara empresas, aas
financeiroshumanosquando, ecomo

Newmaní14), conferência proferida em Santiago, noem
modo,já afirmava que,início da década de a80, grosso

americanasunivers idadesexecutivosde eraeducação nas
Esse autor as entende como sendo:feita em três vias.

Cursos ResidenciaisA.

cursos reservados aos administradores do maisSão os

idadealtos administradores)alto nível (presidentes come
(variando entre 38 e 55).média de 44 anos

atéduração de 13têm 2 semanas.aEstes cursos
doafastadolugarintegral, bastanteemtempoRequerem

as 
os

na educação de seus administradores.
e onde aplicar recursos

universidades figuram entre os melhores produtos de 
nosso sistema de educação superior. Elas são 
procuradas pelos bacharelandos mais capazes de todo 
o país. E atraem candidatos de outros países de todo 
o mundo. Elas oferecem conhecimentos que dão às 
profissões seus títulos de competência especial. Com 
suas conquistas, não surpreende que advenham altas 
expectativas tanto para estagiários quanto para 
alunos. E as críticas chegam quando tais 
expectativas não são cumpridas. Tais acusações são 
freqíientemente exageradas, ignorando outras 
influências vitais como qualidade de caráter ou 
instituições e contextos sociais nos quais 
profissionais exercitam sua vocação".

ajustes e transformações a serem implementados no ensino
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tratam de mudanças conjuntura, estratégias dasna
companhias, sistemas internos externos, cooperação entree
organizações, interação negóciosdos com o governo e
questões correlatas. funções empresariaisAs são
consideradas contribuições à empresa determos denos suas
uma maneira global.

Além desses, alguns outros tratam áreasdecursos
funcionais tais marketing, finanças,separado,em como
pessoal,
destinam a executivos com idade média de 40 anos.

Programas de Grau Médio de AdministraçãoB.

programas especiais de mestrados, para
administradores estágio intermediário da carreira, comem

de experiênciaidade entre 15530 40 com a anose anos,
profissional.

tais geralmenteparticipantes programasdeOs
doisinteirodia durantesemanaisfrequentam aulas de um

várias sessões adicionais de uma em lugarsemana,anos, com
Relatórios escritosfamília.distante do trabalho da ee

regularidade, ^de formaexigidossão que oscomexames
dezesseis horasparticipantes devem dedicar de oito pora

Incentiva-se fortemente aà preparação para as aulas.semana
experiências profissionais domembrosentredetroca os

acurso,

e se

Consistem em

etc. Aqui a duração típica é de 1 a 2 semanas

trabalho e da família. Não lidam com técnicas; ao contrário,

fornecer ao menose os empregadores sao obrigados
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dia de folga, participantes paraum por semana, aos que
estes assistam às aulas.

Muitos administradoresdesses são graduados em
engenharia administraçãoaprenderam práticae na
prof issional. fazeremAo buscam obteresses cursos, uma
visão mais ampla económicossobre assuntos sociaise ou,

atualizar-seentão, administrativosaspectosprocuram em
mais específicos.

O Ensino em Programas de Treinamento das CompanhiasC.

muitas das grandesoutras partes do mundo,Como em
americanas treinamentotêm deseus programasempresas os

grande frequência taispróprios. Com empresas recorrem a
maisensinoprofessores universitários para de assuntoso

amplos, geralmente de natureza económica ou social.

ensinodifícil avaliar deseja quantoEmbora e
instrução é fornecido em programas "domésticos'', •quanto de

de um modo geral obtém-se um nível razoável de aprendizado.

sumaria papel das escolasfim,Por o
americanas no ensino de executivos:

Newman(I5)

"as universidades americanas estão dando uma grande 
contribuição — principalmente .por suas escolas de 
administração — à educação de executivos. Também 
tem ocorrido um significativo efeito em sentido 
contrário. Através de seus estreitos contatos com 
executivos, os professores de escolas de 
administração têm aprendido muito sobre os problemas 
de se administrar uma empresa".
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2.2. Ensino Profissional de Executivos no Japão

pujançaA economiada japonesa, traduzida ou
sustentada pela hegemonia tecnológica administrativa dee

parece imprimir esse paíssuas rótuloempresas, dea o a
maisnação administradabem do Evidentemente,mundo. o

sucesso do Japão não deve, de forma simplista, ser atribuído
único fator única é,a um antes,ou a uma pessoa; o

resultado muitosde fatores condições inter-e

lacocca,diversos, taisAutores como
Kotler(18) Colei19), citarnão igualoutros dee para
prestígio e nomeada, identificam como fatores determinantes
do sucesso japonês: a ética do trabalho,
trabalho,
harmonia das relações industriais,

existência de planos definidosa empresa a
de carreiras, de duradouroscertezaa empregos e
educacional bastante elevado.

Particularmente identificadasidoeducação tema
como um dos fatores mais essenciais à transformação do Japão
em uma nação industrial altamente desenvolvida. Em meados da

década de 80, no

campo„da educação:

existiamocasião,ingressam Nessanas
não-graduadosmilhões de estudantes 443de 2,3 emcerca

escolas superiores Japao.todouniversidades 518 opore
mil pelasde graduados54 estudantesdisso,Além cerca

universidades seguiam programas de mestrado

12 grau vao para o 2 a grau, 
universidades"(2°)

"a cada ano 95% dos alunos que terminam o
e 35% dos qua. terminam o 2a grau

a motivaçao para o
a lealdade para com a companhia

e a mão-de-obra,

o Japão ostentava estatísticas invulgares

a coesão existente entre

um nível

e a instituição, a

e doutorado em
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regime de tempo integral.

A descrição de paisagem educacional tão exuberante

ainda importante posiçãoJapão não ter sistemano uma no
educacional de nível superior.

Para responsável pelos assuntos de
treinamento Mitsubishiformação (Tóquio),dae as

universidades japonesasfaculdades oforecem formaçãoe
básica, disciplinas,altamente segmentada em quase
exclusivamente para estudantes de tempo integral.

superioralém formal dedaautor, educação quatro anos,
muito sentidosido feito de oferecertem umapouco no
educação profissional e/ou uma educação superior continuada,

escala sistemática. Em verdade, que,em
tire vantagens dasrecém-formadoempregado, asvezuma o

conhecimentos necessáriosforma, ao
crescimento na carreira,seu

Unidos, escolasmodelo descrito Estadospara os
para uma educação continuada.

papel cabe às escolasentão perguntar queResta e
contexto da *profissionalizaçãojaponesas,universidades no

próprio Nogata que responde:

universidades e escolas superiores é, 
de 100 mil e 16 mil^21).

de seu alunado. É o

Para esse

como é típico no

"o sistema educacional japonês, a nível do 3® grau, 
está bem desenvolvido apenas no que se refere à 
formação básica, caracterizada por uma grande ênfase 
no aprendizado teórico e uma forte orientação no

oportunidades que o trabalho vier a lhe oferecer e, por essa

ao invés de,

Nogata(22)

absorva os

O número total de professores nas

mascara, de forma irónica, o fato de a educação profissional

treine-se e

respectivamente, cerca

o que se espera é

voltar às
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ensino profissionalComo vê, éJapãose o no
bastante incipiente. mestres

espera que consigam, de imediato, emprego em alguma
Tampoucocompanhia logo apôs diplomação.a espera-se que

ensinar, mais matériatarde, qualquerpossam mesmo que
prática profissional.de formação escolasAscursosem
japonesas importância práticosnão dão estudosa ou
empíricos em indústrias, instituições comerciais ou qualquer
outra organização empresarial.

função de promover a formaçaoNo Japão,
mais, daexecutivos muito do empregadoré, papelde ou

EconomicOrganization forque a
Co-operation and Development (OECD) relatou em seu documento

sobre o Japão:
teórica,global,educação"(...) ea

e

adaptável,
tecnologia em rápida mutação"

Se o papel das escolas e das universidades japonesas
profissional do executivo é tão opaco,na formação

não-especializada
garante aos empregadores uma força de trabalho inteligente

apenas no sentido em

como os

que se mostra útil na busca de soluções para uma
(24)

não se

a respeito de Política de Recursos Humanos,

e doutoresDe seus graduados,

portanto, a

sentido de uma nítida separação das disciplinas 
pelos departamentos acadêmicos. Há poucas 
referências cruzadas para disciplinas que possam ser 
estudadas em mais de um departamento, de maneira a 
facilitar a ligação entre dois ou mais institutos. A 
noção de educação profissional é um desenvolvimento 
recente trazido dos Estados Unidos. As universidades 
japonesas têm uma grande tradição de cursos 
altamente filosóficos em Economia Clássica e 
Comércio. Cursos sobre Administração Comercial foram 
introduzidos apenas recentemente e num número muito 
restrito de instituições de ensino superior"^3).

empresa privada. O sistema educacional japonês pode ser bom
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recém-formados treinadossão longa carreirapara sua na
dos problemas que mais tenha

aguçado a atenção mundo sistemao
empresarial japonês.

Na realidade, sistema empresarial japonês conviveo
problemas importância,de crescentenumerososcom

identif içados váriosem como
e os
maisproblemas cruciais crescimentosão: queda lenta do

económico nacional efeito administração dase seu na
limitaçao e conservação de energia,corporações, atritos no

comércio internacional, ”envelhec imento" da força de
adaptabilidadetrabalho, tecnológicosaos avanços

(especialmente resultantes da revolução causada pelaos

fábricas nos escritórios)e e,
fim, mutações rápidas sistemas deprofundaspor as nose

clima e na cultura organizacionais.

lidar problemas,Para empresasasessescom
japonesas desenvolverimportanteentenderam oser

treinamento vocacional e administrativo, como elemento-chave
depara perpetuação da eficácia gerencial. Sobretudo porque,

orientadasmaneira estãogeral, para aas empresasuma
oferta de empregos vitalícios.

executivo, noem um
complexosentender desão,atual,Japão eno
capacidadesresumidos cincoversáteis, podem emsermas

(1) capacidade de tomar decisões; (2) capacidade debásicas:
meio; (4)capacidade de adaptaçãoliderança; (3) ao

(5)relacionamento internacional;bomcapacidade de e

Os predicados mais procurados
Ouchií28),

autores,
Vogel<27). Para os estudiosos dessa questão,

crescente informatização nas

Majaro(26)

valores e, portanto, no

empresa? Talvez esse seja um

de todo em relação ao



15

capacidades interdisciplinares e relativas a mais de um ramo
de negócios.

habilidades têm sido alcançadas,Essas segundo nos
informa através treinamentode própriono
trabalho, cuidadoso planejamento da progressãobasecom no
funcional carreiralonga Essepara uma na empresa.
treinamento consolidou-se sistema de antiguidade deno e
emprego para a vida inteira, caracterizado como "treinamento

. posições",de contrário treinamentodo funcionalao
praticado tipicamente pelas companhias americanas.

As empresas japonesas,

historicamente^, desde o final
Japão iniciou a reconstrução de sua economiada II Guerra, o

indústria pela introdução e absorçao de uma variadae de sua
vocacionaltreinamentoamericanos demétodos edegama

executivomuitos familiaresdelesadministrativo, ao

brasileiro:

em 
ética 

lealdade

crescimento 
particular, 
no próprio 
fatores importantes: 
automotivado, o senso de lealdade e 
companhia, o desenvolvimento de uma boa comunicação, 
a manutenção de boas relações interpessoais de 
trabalho no interior da companhia".

Cole^31) registra que,

Nogata(29)

descreve o mesmo Nogata í3-0-)

"são sistemas fechados em si mesmos, nos quais os 
novos trabalhadores são colocados em um programa de 
treinamento altamente estratificado (pela posição), 
assim como em um esquema regular de rotatividade do 
trabalho. Desta forma, os trabalhadores se tornam 
uma força de trabalho altamente estabilizada e 
organizada de maneira eficaz para contribuir para o 

da corporação dentro de uma estrutura 
Naturalmente, o sucesso do treinamento 
trabalho repousa em inúmeros outros 

a ética no trabalho 
de lealdade e dedicação ã
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WithinTWI - Training (TreinamentoIndustry no
Interior da Indústria);

TrainingMTP - Management Program (Programa de
Treinamento Administrativo);

System (Sistema deCCS Cost Control Controle de
Custo);

Planning (PlanejamentoLTP - Long-Term Longoa
Prazo);

- Quality Control (Controle de Qualidade);QC

- Zero Defect (Defeito Zero);ZD

- Human Relations (Relações Humanas) ;HR

(TecnologiaInformation deTechnologyIT
Informações);

- Decision Making (Tomada de Decisões).DM

nade in USA nãoEm sua maioria, estes métodos

posiçõesmais altasclaro quanto astornou-se que,anos
treinados, * tantojaponesespelos menosa serem

aplicáveis se tornavam tais métodos.

americanos demétodosalternativaComo aos
indústriaadministrativo,vocacionaltreinamento ae

maisaprendizagem formapelaàjaponesa voltou-se sua
direta. Assentadoobservaçãoda natradicional: a

. •.< ocupadas

se mostraram eficazes, à exceção do QC e ZD. No decorrer dos
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experiência acumulada pelo Centro Japonês de Produtividade
(JPC) entidade fundada 1955, apoio doem com o
Departamento de americanoEstado enviouJapãoo aos
Estados Unidos

Pesquisa de Produtividade", assim aprenderpara
técnicas de administração, tal fato implementadasdecomo

países.naqueles doComo agente estatalprograma para
cooperação técnica
consolidou, conceito seminário para gerência dede altoo

nível (foram quase 23 mil executivos japoneses enviados ao
(32)exterior em 1468 missões, até o ano de 1980)

conceito seminário de gerência de nívelde altoO

está sendo aplicado com o objetivo de permitir a executivos

.desse escalão adquirir capacidades mais amplas de doexame
meio administrativo vista político,de(sob pontosos
económico, industrial e social) aumentare t

contrária,maneiracultura geral. De programasossua
próprio trabalhotípicos treinamentode no

níveladministradores deinvariavelmente dirigidos aos
maior compreensão damédio organizadossão para uma

linhasdaspolíticasfilosofia, objetivos,dos das ou

mestras das corporações.
determinadosdecisões basecapacidade deda tomar emcom

específicas sobre -práticasinformaçõescolhendo ecasos,
situaçõesassim sobreadministrativos, comoprocessos

enfatiza-separalelo,mercado. Emdorelevantes
a capacidadenestes treinamentos no trabalho,sobremaneira,

acuradas suas práticas administrativas

de supervisão do administrador de nível médio, tornando mais
(33)

e à Europa as chamadas "Missões Japonesas de

por essa forma,

O que se busca é o fortalecimento

e económica, o JPC desenvolveu e depois

observar e
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De tudo isso depreende-se que a experiência japonesa
direção longo treinamentosugere uma dea prazo no

executivos. Seu objetivo é o de preparar os empregados para
posições mais elevadas organização.estrutura da Ana
ênfase, estáportanto, instrumentalizá-losem com
capacidades multifacetadas, multidimensionadas, lidarpara

Aliás,pessoas e negócios. essa tendência predominante,com

muitosexecutivoJapão, do diversos játalentosno com e
havia sido defendida Comité-pelo Japonês para o
Desenvolvimento Económico, documento de deem março

O Ensino Profissional de Executivos no Brasil2.3.

executivosformação profissionalBrasil, deNo a
sistema ensinoligadaintimamente deesteve aosempre

antigas aindasuperior. atuantespelasdesprezoSem e
"Escolas de Comércio”, pelas demais escolas técnicas (num e

iniciativas denível médio) outrasdenoutro e porcaso,
Senaipelocaráter particular encetadas ecomo as

ensino formalestruturação de umfato éSenac que ao
nível de gerênciaadministradorespreparação de empara a

sistema superior deatribuída predominantementeficou ao
téanico,ensino dabemdoensino. compreensão comoA

deaportado à formaçãotenhacontribuiçãolimitada que
apreciadapode ser conhecidaquadros de administradores, e

Custos(35).Ensino Técnico: Desempenho eem

1981<34>
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2.3.1. Ensino Superior Brasileiro: Objetivos, Estrutura e
Contrastes

objetivosOs ensinodo superior brasileiro estão
definidos artigo 12, da Lei 5540, deno de28 novembro de
1968, que estabeleceu a norma de organização e funcionamento
desse ensino para todo o pais:

leitura desse diplomaA evidencialegal trêsos
grandes objetivos para o sistema educacional superior:

produzir conhecimentos, pela pesquisa;12)

reproduzi-los, ensino,22) pelo formando

desenvolvimento dascomunidade,àoferecê-los pelo32)

aplicações,ciências, letras e pelasartes ou,suase
multiplicaçãoatividadeprópriaainda, depela e

disseminação destes conhecimentos por toda a comunidade.

assimobjetivosentenderrazoávelParece que os
medida, não-pelo certadefinidos tornem-se, menos em

Seja pela amplitude excessiva dessas tarefas,alcançáveis.
função dosirrealistaseja pelo entusiasmo salutar, mas em

objetivosdemandam, nuncameios recursos que essese

o 
a

"O ensino superior tem por objetivo a pesquisa, 
desenvolvimento das ciências, letras e artes e 
formação de profissionais de nível universitário”.

nível universitário; e
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chegaram a cumpridos totalmente. Contudo, não se podeser
serem alcançados de forma parcial, prestaram ànegar que, ao

da democratização e da expansão do ensino superiorcausa um
grande serviço. Assim, escola superior, tradicionalmentea
elitista, profundamente hierarguizada e inflexível nas suas
origens, estabeleceu novas relações comunidades dascom as
quais participa,
compromissos sociais(36).

Cunha^37)consultaA fundamenta afirmação.a essa
económicoPara autor, de concentração doesse o processo

capital, dos mercados tornou difícilda renda ascensaoe a
social via poupança, investimento e reprodução do capital.

Martins i38),Gilbertoensina Prof.Então, oo
em número desistema de ensino superior

diversasnúmero deinstituições, também cursos nasnomas
modalidades e habilitações que oferta à sociedade.

através desistema estrutura-seAtualmente, esse
federações deisoladosestabelecimentosuniversidades, e

representadas "pela congregação deestas últimasescolas,
localidadeisolados emouestabelecimentos mesmana

— diz 
de ascensão 
ocupacionais, 

cargos 
então

"Desse modo" — diz literalmente o autor — "as 
alternativas de ascensão se transferem para as 
hierarquias ocupacionais, através da busca de 
promoção para cargos mais elevados. As camadas 
médias passam então a disputar a promoção nas 
hierarquias ocupacionais, através de gastos maciços 
em escolarização e/ou reivindicação de subvenção 
pública para o mesmo fim.(...) Em consequência, a 
demanda de ensino superior fica ainda mais intensa 
de modo que a taxa de crescimento das matrículas 
resulta insuficiente diante de uma demanda cada vez 
maior."

inaugurando um novo conjunto de vínculos e

cresce não somente
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localidades próximas, regidas por uma

Basicamente,

"está instituições,composto quais972 das 280 sãopor
públicas (49 federais, 94 estaduais e 137 municipais)

particulares. total deDo alunos,1.410.000 númerosem
globais, as instituições públicas atendem 550.000 e o ensino
particular é responsável 860.000". Por lado,outropor

instituiçõesdas são66 972 estruturadasapenas como
universidades 9 estaduais,(35 federais, 2 municipais 20e
particulares). Entre 906 restantes, são886as
estabelecimentos isolados. O número de de graduaçãocursos
oferecidos é de 5.099 avalia-see, em
número de docentes(4.

suscitarsinúmeros, sõ, desãoEsses capazespor
qualidade domais sobredas fundamentadaspreocupações a

sobretudo quando se conhecemensino superior atual e futuro,
as condições precárias nas quais ele é praticado.

está em produzir aumentosO próximo desafio, então,

qualidade do ensino oferecido pornível dano
sidoproblemas temsistema. grande denúmeroContudo, um

obtenção dosváriosidentificado, autores, para apor
númerocrescimento dedoresultados

acompanhando a
bibliotecaslaboratóriosdelentidão expansãoda e
elevado deum percentuallado,outrodo Por

passou por uma pós-graduaçaoprofessores nunca
pesquisa científica fez,quandofamiliaridade oou,acom

guarda um distanciamento muito forte em relaçao à comunidade

o sistema de ensino superior brasileiro

centralizada e com regimento unificado"í3®).

desejados. Assim,' o

e 692

e tem pouca

116.111 o

esse megas-

docentes qualificados tem sido muito lento,

para isso,
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Essa ausência de articulaçãoem que se com o
meio social vive associa-se inflexibilidadeàem que

instituições de ensino superior
adicionadas à crónica financeiros,depara, recursos

produzir um razoável conjunto de empecilhos ao crescimento
qualidadeda ensinodo Diversos

outros autores estão a ratificar essas criticas
eivadas do pessimismooutras, quadro inspiraque esse e

provoca.

2.3.2.

Características Básicas

desenvolvimentoA história nascimento dosdodo e
administração Brasil melhorde encontracursos o seuno

fatos que dão origem àsão apresentadosNesse trabalho, os

tempos doinstituição do ensino da administração, desde os

Brasil Império até final da década de 70. Vale destacaro
superiorprimeira escoladaí fundação, da1941,a em

Escolaadministradores ,dedicada ESANà formação de a
de longade Administração de Negócios,Superior cursocom

empreendimento, acentuaduração. aOs esserecursos para
empresarial de Saojunto à classebuscadosforamautora,

formaçãointeresse peladespertarfezPaulo, oo que
profissional de dirigentes da indústria

Institutofoi criadodepois, 1951, oDez emanos
deresultadode Administração (IBRA), umBrasileiro como

e do comércio.

O Ensino Superior de Administração: Histórico e

e a produzir

relato e análise na monografia da Profa Glória Trevisan^44) .

organizacional presente nas
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projeto iniciado em 1949, pela Fundação Getúlio Vargas junto
à Organização das Nações Unidas.

Com o apoio da ONU,

A partir do sucesso dessas iniciativas pioneiras, os
superiores de administração alastraram-se por todocursos o

pais. Como exemplos podem-se citar das Faculdadescasosos
de Ciências Económicas de Belo Horizonte e Porto Alegre, que

se apressaram em inaugurar seus cursos de administração.

Universidade de São Paulo,àrefereNo oque se
através dedesenvolve-seadministração surgede ecurso

várias etapas. Trevisan^46) salienta atual Faculdadeque a
no início da décadade Economia e Administração teve origem,

de 30,
de 15Sociais, como

CiênciasdeFaculdadeTransforma-seabril dede 1931. em
dedeComerciais através do 25Decreto 6283,Económicas e

Decreto-Lei Estadual n»1946,janeiro de E1934 . com oem

foi determinada a efetivajaneiro de 1946,dede 2 615601,

e 
de

então, tem-se 
educacional

era denominada no Decreto Estadual 4968,

"o IBRA desenvolveu-se e ampliou seus projetos, 
incluindo a criação de duas grandes escolas 
superiores: a de Administração Pública no Rio de 
Janeiro e de Administração de Empresa em São Paulo. 
A Escola Brasileira de Administração Pública (EBAP), 
no Rio de janeiro, foi fundada em 15.04.52, com 
apoio da ONU e do Governo Brasileiro, com a 
finalidade de promover a preparação de planejadores, 
técnicos de administração e funcionários executivos 
para o Brasil e América Latina. (...) Em março, de 
1955, a Escola de Administração de Empresas de 
Paulo (EAESP) iniciou suas atividades, 
adotado, com a aprovação do MEC, um 
experimental, 
anos 
dia mais, no 
internacional” 1

criação da Faculdade de Ciências Económicas e

São 
tendo 

a aprovação do MEC, um plano 
cuja duração prevista seria de cinco 

(1955-1959). Desde então, tem-se firmado cada 
mais, no g^enário educacional brasileiro e

com a
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instalação da Faculdade de Ciências Económicas e

Administrativas. aindaContudo, como
para graduar bacharéis em administração não foram

implantados ocasião. profissão de administradorComona a
não havia até então sofrido necessária regulamentaçãoa no

decidiu-sepaís, pela não-implantação do sobretudocurso,
tratar-se universidadede oficial.por uma Em 1960, a

CiênciasFaculdade Económicasde Administrativas, sobe a
direção do Prof. Dr. Ruy Aguiar da Silva Leme, passa por uma

didática,reestruturação instituiuonde se um curso
doisfundamental de conduzindo bachareladoanos, ao em

Ciências Económicas ou em Ciências Contábeis, através de um
ciclo profissionalizante, cada com duração depara curso
mais de dois anos de periodo diurno. período noturnoPara o
instituiu-se duração mínima cincode através daa anos,
adição dois fundamentais (comuns ambosaos anos a os
bacharelados) de um ano intermediário ao qual por sua vez se

somariam os dois anos de especialização.

Foi só em 1964, através da Portaria G.R. de 17n» 8,
janeiro, instituiu graduaçãode de emque cursose o

lá, atéAdministração de Empresas da DeUSP.F.C.E.A.na
inclusivevários aperfeiçoamentos foram introduzidos,hoje,

aqueles incorporados pela "Reforma Universitária" iniciada
pelas várias transformações curriculares por que1969 eem

atual Faculdade de Economia e Administração.passou a

ensino superior deO histórico apresentado para o
administração registra a triste ausência da empresa pública

administradoresdos quadros deformaçãoprivada naou
participação das esforçoA nesseempresas

os cursos
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educacional ainda muito tímida,parece conquanto sejam
louváveis os esforços individuaissempre isoladose que se

registram ao longo do tempo. ignoramNão se e nem se quer
minimizar esforços despendidos algumasos por empresas
públicas, Petrobrás, Telebrás, Vale Riodocomo a Doce,
Banco do Brasil, entre outras tantas, de forma consistente

longo do tempo, para a formação aperfeiçoamento deao e o
executivos diversosde escalões. Deste modo,seus nos

nacionaiscentros treinamento.de centrosou mesmo em
regionais, volumes de sidotêm alocadosenormes recursos

formação, reciclagem especialização de executivospara a e
brasileiros. Com satisfação constata-se que esses trabalhos
educacionais, nível muitasde foramem empresa, vezes
desenvolvidos dentro de quadro de cooperação escola-um

típico de países do primeiro mundo. Há apenas queempresa,
ocorridolamentar tenham número dese que em um pequeno

face daquilo que seria necessário e/ou desejável.

lado, é possíveloutro também encontrarPor na
iniciativa privada, e mais caracteristicamente empresasem
multinacionais, atividades educacionais bastante avançadas.

diversas áreas daàsgeral, voltadosmodoDe os cursos
exterior adaptados ãadministração são desenvolvidos eno

filiais aqui localizadas.realidade brasileira, Outrasnas
são desenvolvidos aqui mesmo noutroou caso,nume,vezes

organizações.diversos níveis dessasdisseminados nos
treinamentodedepartamentosDeterminados centros ou

nos meios universitários,ganharam notoriedade, como,mesmo
do Citibank e da Nestlé. Em algumas poucaspor exemplo, os

diversas, chamamrazoesporempresas,essasvezes,
participarem instrutores de seusprofessores comopara

vezes em
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educacionais. ocasiões aindaEm maisprogramas raras,

treinamento específico.

fim, ainda importantePor recordarparece a
participação escritóriosdos técnicos das dee empresas
consultoria, através seminários,de geralmente decursos e

ensinoduração, profissionalcurta de executivosno no
Brasil. sabe,Como houve neste certose caso um
artificialismo institucionalização das práticasna
didáticas. treinamentosTalvez sidotenhamporque esses
objeto de deslumbramentode euforiaboa doseuma e
(provocados pelos generosos incentivos fiscais derivados da
legislação da ocasião); talvez porque obedeceram a um certo
modismo e entusiasmo meramente episódicos,

facilidade com que eram implantados, sob os efeitos
sucedem-se na economia nacional.da crise que, tediosamente,

divulgaçãosignificado da participação dessas empresas na
organizacionais,teoriasdas semprequasenovas

mass i f icadamente comercializadas saborosos pacotesem

metodológicos. Exemplos, aqui, não faltam: Administração por
Gerencial,Transacionai, GradeAnáliseObjetivos (APO),

Liderança Situacional, Teoria 3—D,Orçamento Base Zero,
técnicasInformação Gerencial JanelaSistemas de como ae

principais enlatados,Forças foramJohari Campo de ose o
pedagógico dadasbanqueteservidos empresasfartono

ocasião.

esta ou aquelanão parece justo atribuir aTodavia,
do ensino profissional de executivos,iniciativa, campono

extinguiam-se com

recorrem a esses professores para o desenvolvimento de algum

a mesma

Apesar do caráter efémero de que se revestiam, é inegável o
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Eles talvez sejam antes consequência do
que causa de eventuais distorções. Os erros mais graves são,

última análise, derivados incompatibilidadesem das

a qualidade desse ensino e
necessidades de desenvolvimento do país.as ladoDo das

educação gerencial deve considerada,empresas, a nãoser
como um programa na deempresa, mas como um programa

Associá-la ao crescimento empresarial, identificá-empresa.
la planos estratégicos de significaexpansao,com os

produzir função de hoje e desempenhos
otimizados atividade do amanhã. planej amentoOpara a
estratégico é referência básica. Os planos dasa empresas
devem necessidades de humanosprever as recursos ae
qualidade qualificação gerenciais requeridase para os
desafios descortinam horizonte planejado. Taisque se no
enfoques desembocam gerencialprogramaçãoem com as

iniciativas de investimentos em formação profissional.

questionável,papel da éO nao nesseempresa

particular. educacional será,Transformá-la forçaem uma
possivelmente, imprimir expressão mais nobresdasa uma
missões das organizações. A empresa, como alternativa extra-

instituição supriré de lacunasescolar, nouma capaz
sistema de formaçao profissional e, mais do que isso, é um

instrumento de aperfeiçoamento do próprio sistema de ensino.

dicotomia tradicionalmentefalsa seA com queperversae

caracterizar a existência de duas situações distintas equer
acadêmica pragmática é tolaantagónicas ee aa

equivocada. Corresponde ao dilema teoria e prática, do qual
perdedores: escolas, instituições produtivastodos saem

Estimular a integração escola-empresa ésociedade em geral.

e a

existentes entre a quantidade e

erros fundamentais.

competências para a
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matéria imprescindível àurgente, promoção económica e
social, num mundo em rápida evolução de conhecimentos.

Ensino e Pesquisa:2.3.3. a Busca da Excelência

haver-se generalizado,Parece pelo menos entre as
principais comunidades acadêmicas primeirodo mundo, a
convicção de que a pesquisa é a principal, a mais nobre e a
mais importante dotarefa O
ensino, secundarizado vaiforma, sendopor essa pouco a
pouco subtraído dos recursos materiais e humanos necessários
a sua consecução. As atividades de caráter pedagógico perdem

contrapos ição: ensinotempo, estabelece-se novauma ou
pesquisa. E eis que, provavelmente, todos podem sair, mais
uma vez, perdedores.

Ben-David(49) organizaçõesafirma sãoque essas
dedicadas a possibilitar o avanço do saber e do saber-fazer.
Ensinam, avaliam o aproveitamento alunosdeformam seuse

profissional.científicointelectual, São asenos campos
comunidade,definem,atividades intelectuais nessa osque

níveis de competência mais elevados.

comunidade é ambiente doestamodo,Deste o
teoria, dedainventar, descoberta,da umnova novo

É o âmbito do pesquisar eprocesso, material ou dispositivo.
inovaçãodesenvolvendoinovar,do um na

tecnológica ou na pesquisa
papel fundamental i 

e desenvolvimento(50).

o prestígio relativo de que gozavam e, num rápido período de
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Assim, estreitadeve profunda relaçãoe
entre ensino A instituição

sua universalidade
especializadoespécie institutode ciênciade pelauma

ciência(51).

diferenças da natureza
de uma e outra atividade.

atividadespesquisaensino são••O come a
exigemdiversas. isso disposições.finalidades Por

motivações Por essae
questionar-se vinculação ensino-possívelérazão, a

pesquisa, mas não seria admissível entender que a excelência
de um centro de ensino profissional pudesse prescindir das
atividades de pesquisa.

indicar qual seria a melhor forma de
de maneira a maximizar os resultadosgerir essa convivência,

não reside nisso
reside autornestetrabalho,propósito deste anemo

competência para tal empreitada.

que se preocupa apenas com o ensino tende a se mediocrizar a

negar as

competências muito diferentes"(52)

Não se quer, aqui,

e pesquisa nos variados campos.

das interações produzidas. Mas, ceítamente,

se transformar eme atende a perder a

Restará, agora,

si própria, a seus docentes e alunos. A que não faz pesquisa

haver uma
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3. O Ensino de Marketing no Brasil: Principais Preocupações

sobre o ensino da disciplina marketing,A reflexão
ensino profissionaldentro do administradores,de suscita

inúmeras estimula questionamentospreocupações peloe em,
direções diferentes:três professores, escolasmenos e

empresas.

A qualificação de docentes para
no Brasil, um problema bastante novo. Os estudosparece ser,

pesquisas determinar padrões dee as que procuram
competência docência marketing,para a em ou para a
determinação estratégias ajustadas àde obtenção desses

ainda foram realizados. Embora se reconheça,padrões, não
quase de forma universal, que a maior parcela do sucesso de

domínionele não observa nenhum esforço, nose
marketing,específico formaçãode ou oapara

deaperfeiçoamento de quadros de professores, capazes
produzir resultados mais expressivos através de suas ações
docentes.

com isso,
esforços para

Embora isto sejaque pudesse ser tomado como bom
^.porque possívelseráutopia desejável, melhor euma

capacitaçao dedecriaçao deconseqiiente programasa
marketing desenvolvessemde asqueprofessores

já
estudosidentificados série deextensaemlargamente

características mais comumente apontadas como indicadoras de 
profissional^54^. Esses atributos,

a área de marketing

ou ideal.

um sistema educacional deriva da qualificação do pessoal que 
atua<53>,

Não se sugere, que se devesse proceder a
a criação de um modelo ou tipo de professor

uma boa qualificação
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Gale e — podem ser resumidos em
mínimoelenco de padrões habilidades:um e segurança no

manejo dos conhecimentos, competência de técnicasno uso

didáticas,

pedagógicas, eficiência de produção, responsabilidade pelo
flexibilidade intelectual,

estabilidade emocional, motivação profissional.

componentes apontados caracterizam perfil deOs o
indivíduos capazes de pensamento produtivo e ação inovadora,
sugerem a presença de indivíduos aptos estabelecer o eloa
entre as experiências passadas e as projeções para o futuro;
indivíduos "autenticamente dedicados a seus

desenvolvimento dessas
Provavelmente,características professores. aseusem

crescimentoincentivaria desistemaexistência de tal o
facilitadoras da integração dahabilidades intelectuais, e

benefício dos aprendizestransferência de conhecimentos, em
e da sociedade em geral.

que desses esforços não

as preocupações se estendemNo que tange às escolas,
primeiro hámomento,Em que sevários pontos. umpor

própria filosofia
Quanto estão voltados para a formaçãoeducação em marketing.

Peronto^55), Gage^56), Mackenziet57), Bush^58), Lindseyí59), 
Burke e Stone^60^, Gale e Pol^61)

conseguir que 
estudantes façam contribuições úteis à nossa sociedade"(62)

se tenham notícias no Brasil.

um sistema de formaçãono seio da comunidade de marketing,
O que se crê, então, é que deveria estar em prática,

prontidão e racionalidade na tomada de decisões

abertura e

que possibilitasse ou facilitasse o

questionar a

uso do conhecimento,

Há que se lamentar, apenas,

e os próprios objetivos da
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quanto necessidadesconsagram as e os

interesses de alunos, quanto atendem às necessidadesseus
sociais do país? respeitaNo elementos,que a esses a
insatisfação com ensino de marketing parece generalizada.o

profissionaisProfessores, alunos costumam nãoe poupar

críticas sistema de ensino. críticas maisAsao recentes,
realizadas indivíduos, encontram-se váriaspor esses em
publicações(63), (64) 

t
(65) (66) . Remanescem ainda outrose

elementos, sob controle da que mereceriam atenção.escola,

adotadosdistoexemplos livrosSão textosos ase

bibliografias complementares. Em sua maioria correspondem a
isso, distantes da realidadetraduções e, por quase sempre

brasileira.
exercícios, inexistênciadanão falar dos chamadospara

estratégicos""jogos instrumentos didáticosoutrose

tidos hoje como indispensáveis às experiências demodernos,

aprendizagem. questiona-sefim, validadefortementePor a
dos currículos atuais de marketing. Discute-se sua validade,
sua atualidade

já se disseDo como

anteriormente, generalizada. A determinação em assumir parte

das responsabilidades da educação profissional nesta área é
O sistema empresarial parece entender-setímida e ocasional.

seja preparada pela sociedade^ usufrui-lamão-de-obra para
necessidadesqualidadequantidade que suasnaena

reclamarem.

é, última análise,sistema umemO
do sistema de ensino, que se mantém inertecrítico contumaz

/

e os resultados que promovem.

A mesma situação se repete com os cases e outros

apenas como um usuário do sistema'educacional. Espera que a

lado das empresas a omissão é,
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distante, forma de preservartalvez custos dase como seus
não seja justo sofrer.elevações que, entende, Não quer se

mas seus investimentos,lembrar de que não são seus custos,
aumentariam. afirmaçãoaindaE, tenhaque que essa se

tristemais lugar-comumtransformado todasno em as
participaçãodiscussões da vidasobre empresaa na

inviabilizandoessa realidade perdura,educacional do país,
necessários vida económicaprodutividade tão àganhos de

nacional.

9-í ohz.
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O PLANEJAMENTO PARA O ENSINO DE MARKETING
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1. A ESTRUTURAÇÃO DE CURRÍCULOS

capítulo anterior,No preocupação foicentrala
discutir ensino profissional voltado à formação deo
executivos. intuitoDescreveu-se, de criar quadrocom um
comparativo, profissionalformação de executivosa nos
Estados Unidos, caso brasileiroNono
procurou-se identificar os objetivos, problemas e contrastes
presentes no ensino da administração, focando-se, sobretudo,
a problemática secundariamente,e, o
papel sinérgico da pesquisa no contexto educacional.

Alguns elementos, contudo, propositalmenteforam
omitidos nessa discussão inicial. Assim,
"o ou
questionou "com que fim se ensinará", ainda,ou,
ensino deverá ser hierarquizado".

planejamento do ensinoEstas questões atinentes ao
são tratadas a seguir sob a ótica da teoria do currículo, de

onde a
direção à ciência.

Breve Histórico do Conceito1.1.

nos
abrindoapósUnidos, sobretudoEstados os anos

teóricas comprovaçõeselaborações epara
atividades de sistematização

"velha arte de ensinar" dá início a

"como esse

empíricas que impulsionaram as

sobre currículo parecem ter surgido 
3q(67),

sua escalada em

o que se vai ensinar",

Japão e no Brasil.

como tampouco seque se deve

Os estudos

o ensino

não se questionou

que envolve
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do ensino e induziram à crença generalizada de que, por essa
via, poder-se-ia melhoraraumentar quando não,e ou, no
mínimo, ensinoadequar às necessidades sociaiso aose
interesses dos alunos.

Good(68), idéia de currículoPara "uma como grupo
ou sequências de matérias necessários

à graduaçao amplo de decorre denum campo uma
anteriorconcepção, disseminadafortemente1930,a e por

todos os Estados Unidos, onde a escola é a responsável pela
formação intelectual do indivíduo através da transmissão de
listas ensino formal,de conteúdos. é rígidoentãoO e

obrigando o aluno a dominardescreve esse autor,conforme o
conjunto padronizado de conhecimentos habilidadesdeum e

ingressar nos nível secundário. escolasestudos Asempara

mecânico,marcadamenteguardam caráter formalum e

métodos de ensino exercitação repetiçãorefletindo eos
aprendidos deconcepçõeselementosdos e asserema

educação vigentes69.

curricularespartir estruturasde 1929,A as
sofreram grandes reformulações em função, principalmente, de

mundiais: Grandeacontecimentos de proporçõestrês a

Depressão,

já são bastantecujasDepressão de 1930,A causas
deábmprego entãoaténível deconhecidas, umprovocou
imobilização geral dedesconhecido pelos americanos e uma

situação económica obrigagravidade daeconomia. A osua
emergentesdostornoesforçospaís centrar emseusa

situaçao,consequência dessasociais. Como osproblemas
programas escolares passam

estudo"

a II Guerra Mundial e a Guerra

a ser pressionados no sentido de

sistemático de cursos
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refletirem, em seus conteúdos, as necessidades sociais
interesses individuais. A preocupação melhoria docom a
currículo ganha força tendências sócio-econômicase as
tornam-se poderosas fontes de mudanças curriculares(^1).

A II trouxe àsGuerra escolas maiores
responsabilidades, medida exigiu maiorna em que um
desenvolvimento da ciência e da tecnologia, como decorrência
das necessidades impostas pelos novos tempos^72).

Finalmente, período chamado de FriaGuerra (doo
lançamento da bomba atómica em Hiroxima Nagasâqui atée o
lançamento de Sputinik, pelos russos) é marcado, nos Estados
Unidos, pela aceleração do crescimento populacional, pela
emigraçao dos do sul norte oeste,negros para o e e por
movimentos direçãoda população rural centrosem aos

Tudo isso promove a necessidade de um maior númerourbanos.
de escolas e professores os problemasfortementeagravae
decorrentes da lado,outroPor a

níveisindustrial, alcançada graças a
induzsuperiores de automatização parque produtivo, àdo

necessidade de formação de novos quadros de cientistas e de
perfis de especialistas. lazerO passa a s ex umanovos

prédios escolaresexigência na vida escolar americana e os
laboratórios,incorporar xjuadrasem seuspassam a

esportivas, estudos, etc.salas de novosos
didáticolivro, elementoobjetivos da O

conjunto deensino, substituídotradicional éde por um
materiais instrucionais.

vidaintegralmente deRefletindo modotão novoo
ritmo nele pressuposto,intensamenteamericano tão asoe

integração racialí73) .
maior produtividade

e os
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curriculares impregnam-sereformulações dos principios
sociais, psicológicos sociológicos sociedadedessae e,
disso, necessidade continuadamente,desurge a rever, a
própria concepção partir deA 1930, a

favor de outra, que amplia
próprias funções objetivos. Currículoas e passa a ser

" o conjunto de experiências que aprendizo
escola"(76).adquire sob responsabilidade da focoO da

preocupação do conceito incluir,propostonovo passa a-
ademais de conteúdo disciplinar, o aluno e a sua experiência
escolar como elementos fundamentais à aprendizagem.

recrudescimentoassistemOs 60 dasanos ao
currículospreocupações escolares. derrotaAcom os

americana corrida espacial atribuída,é sobretudo,na ao
sistema educacional Diz-se incapaz deamericano. dele ser

surgimento de indivíduosformar cientistas

vanguarda da tecnologia. Essa insatisfação, alastrada por

todo o país,
partir de então,
sustentar os projetos de reformulação de currículo em âmbito

nacional, especialistas de várias áreas, decomo ascom
químicamatemática, biologia,ciências físicas, pore,

último, de ciências humanas.
analisados na Conferênciaesforços mais conhecidos foram os

(PSSC), BiologicalPhysical Study CommitteeHole:
School Mathematics StudySciences Curriculum Study (BSCS) e

Group (SMSG). No Brasil, estes projetos produziram inegáveis
deaplicação, alguns centrosresultados pela em poucos

excelência pedagógica, em meados da década de 60 e início da

velha concepção é abandonada em

de Woods

e de promover o
criativos, com capacidade para assegurar ao Estados Unidos a

Dentre esses todos,

grande volume de recursos
exige uma nova revisão do sistema de ensino. A

talvez os

é alocado para

concebido como
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Colégiode de Aplicação70, da Faculdadecomo no de

currículo,termoO momento,nesse passa a
significar, conforme lembra Krasilchic conjunto"o denos
equipamentos de laboratórios, manuais para estudante, guias

filmes,de diapositivos instruçõese

1.2. A Conceituação de Currículo

já manifestado CapítuloComo I,no para os
propósitos deste necessáriotrabalho será buscarsempre
conceitos permitam operacionalização através deque sua
variáveis empiricamente observáveis mensuráveis. Nessee
sentido, a

degrande decorre,e
estudiosos ecomo
Ennis^81), da própria imprecisão que reveste, formade uma

Éà área determosos

clássico,
instruçãoensino,currículo,domínios dos termos e

identifica áreas detrabalho,aprendizagem. autorNesse o

dedica-se,

deaprendizagem refere-se às mudançasprofessor,do a
instrução ãsrespeitodizaluno,docomportamento a

alunoentre professor,interação oede esituações

interseção entre os conteúdos informacionais desses termos e 
através de abordagem sistémica,

professores, 
metodológicast77) .

diagnóstico

ao empreendimento

generalizada, os termos ligados à área de educação.
aliás, o empenho de MacDonald(82) em distinguir os

falta de precisão do conceito de currículo é um

Filosofia, Ciências Humanas e Letras da USP.

de distingui-los. Para ele, o ensino envolve o comportamento

empecilho segundo
Smith<78), Scheffler(79),
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currículo abrange os esforços de planejamento que têm lugar
antes da instrução.

Neste sentido, MacDonald define: a)
maisfonte ampla de estímulos sistematicamentea ser

utilizada, conjuntoafeta b)que o

dentro do qual

contribuição, sentidoUma outra com o mesmo
Hosford:discriminatório, é "currículoproposta épor o

conjunto planejadasexperiênciasde influenciarpara
direção àsaprendizes demetas umaem

conceito instituição,qualquerHosford levar aparece o
inclusive àquelas se disponhamnão-escolares, a

experiências intençãoconjuntoplanejar dedas com aum
objetivos.direçãoinfluenciar aprendizes em a seusseus

ensino é instrução,Simultaneamente, insiste todoqueem
sejaafirmar instruçãotodanãoconquanto quepossase

instrucional éplanejamentoAfirmaensino. todoque

é planejada.

Essas afirmações harmonizam-se
Capitulo I e permitem conclur que,

ordem » -decrescente:abrangênciadetermos
currículo,

sempre a seleção de objetivos,
sistema deconteúdos e das experiências de aprendizagem

avaliaçao.

conjunto total de estímulos, 
estímulos sistemáticos e respostas desejadas ocorrem"í84).

têm—se, em

e o

o ctlrrículo envolverá

organização”(85^

planejamento curricular, mas ressalva que nem toda instrução

"instrução é o

a seleção e organizaçao dos

instrucional"83);

"currículo é a

instrução e ensino. Assim,

com os conceitos do

desde que

no modelo de Hosford, em
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Finalmente, sentido decom o amparar as
investigações que foram levadas a efeito,

linhada de pensamento seguinteexposta, conceito deo
currículo:

Apenas melhor entendimento dapara expressãoo

reafirma-se taisaqui que
experiências equivalemnão conteúdo ensinado àsa ou
atividades docentes. Elas ocorrem através do comportamento

pois é ele que aprende.do aluno, As experiências que os
alunos adquirem em uma mesma sala de aula sao variadas, pois
cada aluno é uma individualidade,
situaçao diferentemente.

Taba(87) ensina

tipos de experiências de aprendizagem, conforme os objetivos
si.definidoque haja primeiro tipo refere-seUm apara

aquisiçãoexperiências aprendizagem à dede voltadas
servirinformações adquiridas deinformações. São para

instrumento à análise, crítica e solução de problemas ou, em
sisão informações adquiridas

mesmas.

Um outro tipo de experiências de aprendizagem está

dirigido à aquisição, formação ou transformação de atitudes.
É óbvio que uma

que
deexperiênciastipode suportá-los. Outro dehaverão

sob a su 
objetivos'

"experiências de aprendizagem",

“Wisâo

interpretando e vivendo a

conjunto de experiências de aprendizagem planejada 
da escola em função de seus

a utilização desse tipo deveria pressupor

com um fim emoutros casos,

definição clara dos objetivos escolares

que a

adotou-se, dentro

escola pode utilizar vários

e dos valores
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aprendizagem utilizadas é aquele dirigido ao desenvolvimento
objetivando a instrumentalização dodas operações mentais,

aluno para de raciocínio. último tipo,Como um
experiênciastêm-se aprendizagemde objetivamas que o

desenvolvimento dos interesses, pela obtenção, por parte do
de satisfação em relação às experiências vividas.aluno,

A tipologia apresentada sugere que o uso de cada uma
experiências oscilaaprendizagemdas da função dosem

currículoobjetivos que busque alcançar. Igualmente,se o
variará atribuída cada tipode acordo ênfase decom aa
experiências de aprendizagem.

Teoria de Currículo1.3.

literaturamuitos entendimentosEntre que aos
Taba(88):registra, destaca-se o de

forma
o

teoriaÊ dadelimitação doclaro campoque a
adotedependente da definiçãocurricular torna-se seque
Aindaelementos.currículotermo para seuse osopara

doelementosentendimento dessa autora,segundo oso
deexperiênciasobjetivos, conteúdos,currículo são:

de organizar 
é importante para <
que elementos o compõem, 

importância, como são
quais as fontes
como as

"(...) uma forma de organizar o pensamento sobre 
tudo o que é importante para o desenvolvimento do 
currículo: que elementos o compõem, quais os de 
maior importância, como são selecionados e 
organizados, quais as fontes de decisões 
curriculares, como as informações e os critérios 
dessas fontes são expressos em decisões de currículo 
(...)".

as tarefas
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aprendizagem e avaliação. embora existam algumas formasE,
de organizá-los estruturá-los, tem parecido convenientee

organizaçãoproceder disciplina,datorno doa essa em
suas experiênciasaluno, de

sociais. doisNesse esforço estruturador, aspectos
antagonizam-se. ladoDe extensão do conteúdoum a

a profundidade que se deseja alcançar.
sequênciaTambém elemento importante àa aparece como

pois, garantir continuidadeestruturação, ãspara
experiências integraçãoaprendizagemde dos conteúdose

currículo, todo,estudados, deve terumo como um
significado e um objetivo principal.

Finalmente, teoria currículodo deve sera
práticas planejamentoatividadesdiferenciada dedas e

desenvolvimento de currículos.

própria Taba<89>É, afirmade quemnovo, a
sinónimos)desenvolvimento (tratadosplanej amento comoou

objetivos gerais dadecisões sobredeenvolve elencoum
diferentesespecíficosobjetivos dasescola, sobre os

bem como sobre a seleção dedisciplinas ou áreas de estudo,
avaliação e oconteúdos, a

sistematizadorespresume etapas e
ordenadores da ação planejadora:

- diagnóstico de necessidades;

- reformulação/fixaçao de objetivos;

- seleção de conteúdo;

as experiências de aprendizagem,

e das necessidades e problemas

curricular, de outro,

do currículo ou passos,
modelo de currículo. Deste modo, o processo de planejamento

que o
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- organização do conteúdo;

- seleção de experiências de aprendizagem;

- organização de experiências de aprendizagem;

- determinação do que avaliar e dos meios para fazê-lo.

diagnóstico necessidadesO das incluirdeve o
background dos alunos, suas características, deficiências e
diferenças individuais. Só após exploração escolaessa a
deverá definir seus objetivos, cuja formulação orientará os
professores na seleção e organização do conteúdo. A etapa de

organização experiênciasseleção aprendizagemdas dee

aplicaçao de certos princípiosenvolve aprendizagemdea
discutidos mais adiante. última consisteA etapa na
definição de sistema avaliador, aferirdeveum que

objetivos definidosmedida realmenteforamos

Modelos de Organização de Currículos1.4 .

doafirmou-se elementosanteriorseçãoNa que os
experiências deconteúdo,objetivos,currículo são:

formas de estruturação eaprendizagem e avaliação, e que as
organização desses currículos têm sido realizadas

experiências dedisciplina dealunododa suase
problemasfunção dosfinalmente,aprendizagem, emou,

Éprópria escola. naturalcircundamsociais aqueque a
aluno,critérios (conteúdo,trêsdestesescolha por um

em torno

alcançados(90)

em que
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sociais)problemas provocará diferentes efeitos sobre a
sequência, continuidadeextensão, integração doa a ae

currículo.

entendimentomelhor das possibilidadesPara de
organizaçao de currículos, descreve-se a seguir a tipologia

segundo três grandes vertentes deque agrupaos essas

Currículos Centrados no Conteúdo1.4.1.

Historicamente, currículos organizados tornoos em
mais antigos.conteúdo disciplinar primeirado sao Aos

matérias isoladas,organizá-losde pressupõeforma as

excessiva conteúdosconduzindo desconexão com osa uma
correlates. Visando à minimização dos efeitos isolacionistas

aindaque promoviam, surgiram outros modelos. baseados em
conferiam à aprendizagem umamatérias específicas, quemas

maior flexibilidade,
paralelas, cursos paralelos, fusão e correlação.

características cada dessesdeprincipaisAs um

modelos são:

Currículo de Matérias Isoladas

forma mais frequente de organização curricular,
função da simplicidade da estruturação e da facilidade daem

ordemdesenvolvidoensino édeaplicação. O emprograma
maneirarígidos geral,dehorárioslógica, come >com

É a

tais como os modelos baseados em áreas
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conteúdos bastante extensos. aprendizagemA fazse sem
integração conteúdosdos depressupostoe com o gue os
alunos aprendem da mesma forma e na mesma velocidade, não se
justificando, portanto, nenhuma preocupação com as
diferenças individuais. A teoria da aprendizagem subjacente

passividade do aluno desenvolvimentoacentua dasa e o
memorizar e reproduzir(92).habilidades de ouvir,

Currículo Correlacionado

Constitui-se, como os outros seguintes, em tentativa

reduzir isolacionismo aprendidos.de dos conteúdos Oo
realizado pelo ensino tópicos similaresesforço é de em

várias matérias, intuito eliminar rígidadecom ao
propiciar condiçõesdepartamentalização das disciplinas e

compreensãofavoráveismais aluno, aumentar suaparaao
sobre os conteúdos estudados.

Currículo por Fusão

Este modelo procura unificar assuntos relacionados,
dividindo o dia escolar em períodos mais amplos dedicados a

de períodossubstituindo sucessão curtostais assuntos, a
benefícios maisespecíficos. Osdestinados conteúdosa

estãoestruturaçãoproporcionadosevidentes noessapor
ininterrupto,trabalhooferecidomaior tempo umpara

existentes entrerelaçõesdedescobertafavorecendo a
planejamento dasfacilidadeafins, doconteúdos nae

atividades docentes e discentes.
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Currículo de Áreas de Estudo

objetivo deste modelo éO buscar integraçãouma
entre conhecimentos pertencentes a áreas próximas, visando à
eliminação das tendências do estreitamento do aprendizado em

específicos.conteúdos éA preocupação de procedera ao
aprendizado simultâneo de conteúdos similares, pela
combinação, de várias disciplinas em grandes
domínios. benefício decorrente é integraçãoO dosa
conhecimentos, maissegundo estudos recentes,que, os
produzem uma aprendizagem mais efetiva pelo relacionamento

cognitivode defatos outroe um campo e

Inicialmente procurou-se organizar as disciplinas em
partir da maisáreas de estudos seleção dos aspectosa

fundamentais de cada uma das disciplinas que compõem a área.
Pósteriormente, uma outra direção foi imprimida, através da

conceitos princípiosidentif icação dados promotoresou
chegando-se ã constituição de unidadesintegração da área,

de estudo.

A formação do currículo por área de estudos organiza
conteúdo, pormas,

pode conduzir à extensão inadequada do conteúdo.isso mesmo,
de

tendemmuito detalhes. Estesacentuada,forma a seraos
inclusiveimpedindorelevantes,tomados acomo pouco

aplicaçao de conceitos aprendidos. Outras vezes,
estimulamáreas estudosdesegundoorganizados as

favorecendo apenascomportamentos passivos entre alunos,os
apresenta como maisesforço de memorização daquilo que seo

princípios 
assemelhado^3) .

o que acontece quando as generalizações sobrepõem-se,

no currículo,

e significativo o

os cursos

de um modo funcional
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genérico mais importante,portanto, diante dose, como
alunos.

Argúi-se deficiência é oriundanão dague essa
de organizarforma currículo, sim da forma deo mas o

ensino.professor desenvolver professor precisaO ter,o
então, uma clara compreensão do gue deve estar envolvido no
ensino, procedendo à seleção das idéias fundamentais à área
e eguilibrando a profundidade e a extensão dos conteúdos.

Currículo por Cursos Paralelos

oferecimento simultâneocurrículo supoe deEsse o
dois objetivodiferentes facilitardecursos com o a
integração dos conteúdos. um mesmo período escolarEm e ao

viver experiências detempo, aluno devemesmo suaso
aprendizagem em dois cursos diferentes, cujos conteúdosmas
estarão,

Currículo por Estrutura de Disciplina

disciplinaé tomada palavra e assevera queque a
disciplinas caracterizam-se que

literária desenvolveramhistória herançatêm eumauma e
conceituaispróprios critérios públicos, trabalhos eseus

linguagemutilizaminvestigar,demodo umanos

que mais parece importarespecializada ou simbólica" o
aspecto funcional conceito. Eledoéautor seuesse oa

quais
(94)

"as

Whitfield, para adoção do currículo por estrutura de
disciplina, procede a ampla discussão sobre o significado em

por um domínio específico,

intencionalmente, sendo referidos um ao outro.
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próprio passa, concluirentão, disciplina tema que a uma

reconhecidaestrutura organizar conjuntopara deo

conhecimento exclusivo de área de estudo,sua para

incorporar-lhe conhecimentos empreendernovos e a
descoberta do conhecimento essencial extensão,para sua
refinamento e validade. A estrutura de uma disciplina serve

revelar modelos, distinções,relaçõespara tambéme como
para simplificar compreensões, permitindo sintetizar pontos
de vista aparentemente desconexos.

Finalmente, autor especifica essas afirmaçõeso e,
lança os elementos necessários à estruturaçãopor esse modo,

currículos disciplinas específicas.de de Ele,a
afirma que, ao organizar o conhecimento, a disciplinaentão,

simplifica. eruditos generalizam conceituam,Oso e
reduzindo informações, dispensáveisnúmero de tornandoo

dados, observações sensações são trans f ormadosque eme
conceitos assimilados. dasob forma, A estruturae, essa

maneira inter-relaçãodisciplina dodessamostra a
conhecimento, unifica organizando-o logicamentecampo,seu

eficiência.conhecimento possa Ocompara que o

domínio de uma disciplina atribui

coisas, formularrelações,defazer novosver novasnovas
demodosprincípios, guiar ações,outras novospropor

Assim,comportamento e identificar erros e impropriedades. a

disciplina se constitui num corpo de conhecimento organizado
sistematizado de modo a ser compreendido e utilizado parae

indivíduosde atuamdos problemassolução quea
racionalmente.

ser usado
à pessoa a capacidade de
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currículoelaboração de baseadoA estrutura dena
disciplina recebe uma contribuição fundamental de Bruner^95^

O autor sugere quatro
possíveis ênfases a serem dadas nesse trabalho.

ênfase em conteúdos acadêmicos;

ênfase em conceitos, idéias-chave e princípios;

ênfase em estratégias de ensino assentadas em métodos de
pesquisa, pensamento indutivo e incentivo à descoberta;

farta utilização de materiais diversificados
de ensino: filmes, livros, equipamentos de laboratórios,
etc.

Currículo em Espiral

A suposição básica aqui é para

deve ser trabalhada em diferentesser assimilada totalmente,
àsnecessariamente voltarisso, háformas que sepore,

níveis de aprofundamentoidéias abordagens ecommesmas
idéiassucessiva àsdiferentes. voltaEssa mesmas

fundamentais é o que caracteriza o currículo em espiral e é
ela que enseja a descoberta e a investigação.

Currículos Centrados nos Alunos1.4.2.

organização currículosdedemodelosOs
doalunosdos são produtosdesenvolvidos tornoem

desenvolvimento da psicologia e constituem-se em iniciativas

a de que uma idéia,

no início de 1960, para sua concepção.

ênfase na



54

educacionais, algumas audaciosas,vezes que pressupõem os
interesses, necessidades, preocupações, problemas e
atividades do aprendiz. Este tipo de organização varia desde

currículo flexibilidade total,o estrutura préviacom sem
definida, qual alunos solucionam planificamno os e suas
próprias experiências educativas, sob orientaçãoa e o
assessoramento do professor, até um currículo estruturado e
planejado todos detalhes, maior deem os seus com o grau
elaboração possível sempre dirigido parae
dos alunos apoiado.nelas currículosDestes baseadosou
nos alunos destacam-se:

Currículo de Atividade ou Experiência

currículo tem por suposição básica subjacenteEsse
experimentaaluno só aprende quando quandoque o ae

aprendizagem relaciona-se com a atividade do aluno. O aluno

satisfazerquais objetivos pessoaisbuscar epossa seus
necessidades próprias. Este envolvimento encoraja o aprendiz
à utilização problemasmétodo de solução dedo suasem

introduzido,conteúdo étarefas escolares. O mesmo que
conveniência dasdiversos,pertencente acoma campos

Entende-se também que as atividades de planejamento
interessesprejudicadas,ficam muito uma vez que osem

sociais aprendizes saoindividuais situações dose as

precisa engajar-se em atividades que lhe sejam naturais, nas

tarefas e assim habilidades e conhecimentos são adquiridos à 
medida que são requeridos pelas tarefas.

as necessidades
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altamente diversificados. A instrução,
quanto maior seja a preparação dos professores.

Este modelo curricular tem provocado controvérsias e
suscitado polêmicas apaixonadas. dificuldadeA reside no
significado e no papel da experiência para

conhecimento. experiência direta,A segundo autoresos
citados, é apropriada introduzir aprendizagempara a nos
anos iniciais da escolaridade, à medida que o conteúdomas,
vai-se tornando mais complexo alunos apresentam maior
nível de maturidade, é mais difícil transformar experiências
diretas em conteúdos organizados.

Currículo Baseado no Interesse

orientado exclusivamentecurrículoO para os
interesses e/ou atividades do aprendiz tem-se

Primeiro,difícil aplicação. pressupõe professoresporque
bem preparados para sua operacionalização. Em segundo lugar,

parecido difícil doacompanhar, longo tempo,tem osao

último,sequência dos conteúdos.continuidade Por ae a
vulnerável quandorevela-seutilização do modelo as

condições escolares objetivas impedem a aprendizagem ativa.
uso de

instrucionais aluno,dopartemeios osporrecursose
manipulados,interesses poderãonão expressos,ser

construídos ou dramatizados.

a organização do

e os

Se as carências materiais da escola comjjrometerem o

centros de interesses do aprendiz. Com isso, compromete-se a

então, é tanto melhor

revelado de
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Currículos Centrados nos Problemas Sociais1.4.3.

enfatizamEntre modelos problemas dosos que os
aprendizes sociedade sociais,problemas pode-sena e os
citar:

Escola Comunitária

centro da vida comunitáriaescola torna-seA um e
comunidade,professores, envolvendo-seseus na passam a
objetivo de resolverdesempenhar papéis dentro dela, ocom

sociedade.dessaproblemas problemastratar Ose os
construídos pelode educação são consensoprogramas

atingido entre comunidade torno deescola sempre, eme e,
facilidades físicas que a escola oferece.

Currículo de Core ou de Núcleo

sociaispapéis valoresaqui estáfocoO enos
Os grandes problemas sociais são colocadosfundamentais. no

disciplinafocalizaçãoensino,docentro ouumaemsem
integração de várias disciplinas paraconteúdo. Busca-se a

produzir resultados do tipo formar homens com personalidades
vida social. Conteúdosajustadas àintegradasbem e

maisníveisespecializados encontradossão apenas em
elevados.

núcleo do currículoConvém ressaltar que core ouo
matériaschamadasconfundidopodenão com asser
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obrigatórias. Essa modalidade de núcleo básico
pretende dividir o curso em partes obrigatórias e optativas,

apenas centrar o ensino em problemas específicos da vidamas
social.

1.5. Currículo de Marketing: Principais Preocupações

Em relação aos currículos de marketing presentes nas
superiores,escolas algumas precisampreocupações ser

afastadas:

ensino de marketing sãoia) os currículos existentes para o
frutos de algum diagnóstico de necessidades? Teria sido

sentido pedagógicoempreendido, do algumtermo,no
diagnóstico relacionado às necessidades dos alunos ou

As instituiçõesinteresses? absorverseusaos

foiexpectativaanseiosociedade, algumvista da ou
investigado?

pretendemobjetivos alcançar?buscam O2 ») Que emque
capacitação dos profissionais que pretendemrelação à

formar

conteúdos? Emcritérios presidiram seleção dos3■) Que a
procedeu à sequência dessesfunção de que variáveis se

organização paraconcebeuconteúdos? E suasecomo
garantir a integração dos conteúdos?

ou core não

foram auscultadas? Do ponto de
que vao

essa futura mão-de-obra
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4«)
que forma foram organizadas?

Como se concebeu o sistema de avaliação da aprendizagem?5»)

e que meios foram utilizados para isso?

Em que se centrou a organização curricular? No conteúdo?6a)
No aluno? Nas necessidades sociais?

investigações efeitolevadasAs serãoa e que
apresentadas no próximo capítulo procuram dar respostas a

conjuntoquestões. Elas vão transformar dasseessas no
hipóteses de uma das pesquisas realizadas, da qual se espera
surjam conhecimentos aperfeiçoamento dasnovos para o
atividades de ensino do marketing entre nós.

O Professor de Marketing em Nível Superior2.

ensino de marketingO ser
exigênciasmínimo, às dafeito atenda, noquempor

legislação pertinente, em vigor. Muito embora os aspectos de
interesse sobre a figura do professor

acadêmicaformaçãoaqueles referentes suaa
pedagógica, parece importante entender os mecanismos legais
que regulamentam sua entrada e permanência no magistério.

O que se avaliou substantivamente no ensino de marketing

Quais as experiências de aprendizagem selecionadas e de

e didãtico-
sejam, neste estudo,

em nível superior deve
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2.1. Requisitos Legais

O parecer 977/65, do Conselho Federal de Educação,
exarado pelo Conselheiro Clóvis Salgado, procede ã distinção
dos cursos de pós-graduação em duas modalidades:

Põs-graduação lato sensu :
cujo objetivo é técnico-profissional

limitado especialidade,alguma alcançarseme a
completamente do saber refere. Essesquecampo a seo

treinamentoefetuam partes decursos apenas naso que se
compõe um ramo profissional ou científico. destinados àSão
formação de profissionais especializados por essa razão,e,
conhecidos especializaçãodemercado cursosno como e
aperfeiçoamento.

Põs-graduação stricto sensu: são cursos de natureza
objetivos essencialmentepesquisa,acadêmica de come

científicos. Pressupõe um sistema de cursos que se superpõem
necessariamenteapresentandosistema de graduação,doaos

mais aprofundados. Confereobjetivos amplos graue
científicacompetênciaacadêmico, de altaatestado em

determinado ramo do conhecimento.

pós-graduaçãovista legal,depontoDo apenas
stricto sensu dada a

crónicamagistério superior. Contudo,
de pessoal legalmente qualificado tem provocado a aceitação,
se bem que em caráter provisório, de professores egressos do

localizarlato sensu.
mestres e doutores dispostos a lecionar é tão grande, que já

sua natureza acadêmica — permite o

refere-se aos cursos que

a dificuldade em se

se seguem à graduação,

Em alguns casos,

acesso ao a escassez
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tornou regra geral contratação de docentes portadoresse a
apenas de título de graduação.

consciência fragilidadesobre didáticaA dosa
legislador incentivar,docentes levou deo a nos cursos

especialização, introdução matériasde de formaçãoa
didático-pedagógica, através da resolução 14/77 do Conselho
Federal de Educação.

2.2. Atributos Pedagógicos Desejados

ensino pressupõe a preparação adequada do professor tanto no
refere ao conteúdo específico de sua matéria, quantoque se

à forma de transmitir esse conteúdo a seus alunos.

ausência disciplinasInfelizmente, dea quase
nível do ensino de pós-graduação,didático-pedagógicas, em

faz supor o despreparo desse professor no trato das questões

tendênciaprofessores de marketing certaentre aoumaos
desprezo pela pedagogia e pelas técnicas de ensino. Em lugar

dos improvisos didáticos de que se achamdelas, socorrem-se
intuitivos, cuja exaltaçaotalentosde seusoucapazes,

permanente lhes faz crer supérfluo o aparato científico que

marketing,professores devalerá, entreEntão os
existência didáticosde elementosquestionar a

mínimos à práticabásicos, como
educacional:

alguns 
Wise(98)

a pedagogia lhes franqueia.

educacionais. Para agravar esse quadro, não é raro encontrar

Para Abreu e Massetto, a realização da função de

considerados por
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seu estilo de ensino está adaptado a suas possibilidades
e interesses?

identifica próprias ineficiênciascomo suas e a
ineficiência de seu ensino?

ele está apto trabalhar diferençaspara com as
individuais de seus alunos?

motivarconhece formas para compreender alunose seus
ãdequadamente?

necessáriaapresenta fundamentação adaptara para e
seqiienciar visando facilitarapresentação,uma a
aprendizagem?

apresenta a fundamentação para a seleçãode mesmo modo,
do conteúdo de seus cursos?

sabe definir objetivos e prioridades educacionais?

currículos deorganizar estruturarsabe seusose
conhecimentosintegraçãogarantindo dosacursos,

ministrados com aqueles provenientes de outras áreas ou
disciplinas?

alguma extensão,didáticastécnicasconhece emas
objetivos devemcondiçoesdistinguindo queoseas

mostrar seus usos?

estãoWise nãopreocupações deObserva-se asque
relacionadas àquelas características pessoais do professor



62

Mas objetivos,referem-se elementos podema que ser
imputados a quantos se disponham a aperfeiçoar e desenvolver

quer agir, pois delas poderão decorrer, prazo nao muitoem
expressivos incrementoslongo, qualidade do ensino dona

marketing.

3. Avaliação do Aprendizado em Marketing

Aprendizagem e ensino são processos distintos, mas
literaturasiameses. farta sobre temaA O sugere que as
outro fenômeno se justaponham, faceando

seus significados e funções.

razão mais
meios pedagógicos, expressão "processoconsagrado, anos

forma sugestiva insinuarensino-aprendizagem". deUma uma
dois sujeitos diferentesexercidaúnica,atividade por e

contrapostos, em busca de objetivos comum.

conceito ensino,discutimos deCapítulo I,No o
retardando para esse momento a conceituaçao de aprendizagem.

O Conceito de Aprendizagem3.1.

variadosaprendizagemconceitos saode eOs
isso lembrarprudentePor ascontroversos. pareceu

ocorrências de um e

que não podem ser garantidas por qualquer espécie de curso.

É sobre estas que sesuas próprias e melhores habilidades.

se haverforte paraseja aTalvez essa
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introdutórias realizadasobservações Pfromm Nettopor em
Psicologia da Aprendizagem e do Ensino^99).

leitura revela obstáculosde Pfromm NettoA os
deexistentes à obtenção, pelo curtomenos no prazo,

conceito de aprendizagem. Por isso,unanimidade sobre aoo
desenvolvidas inúmerasúltimos foramdoslongo anos,

definições, cada uma delas colorida pela teoria psicológica
Nos últimosque a originou e lhe fornece suporte. osanos,

dasdedicaram-se estudosprincipalmente,psicólogos, aos
estudadasteoriassobre aprendizagem. foramteorias Essas

já sãohoje,tal empenho pela psicologia teórica, que,com
áreas distintasdereconhecidas esuasumacomo

exploradotêmestudosconsolidadas. Entretanto, oesses
(100)Wingfield e^ Byrnes comapontasegundoassunto,

aprendiz,variáveis externasexcessiva ênfase aonas
relegando a umobserváveis nos seus comportamentos efetivos,
internosmentaisaspectossecundário aoouplano os

indivíduo.

"(...) a aprendizagem é um processo complexo. 
Envolve muitas variáveis que se combinam de diversos 
modos, e está sujeita à influência de fatores 
internos e externos, individuais e sociais. 
Numerosos problemas teóricos e práticos permanecem 
em aberto, apesar da acumulação de uma vasta 
literatura especializada, nos últimos cem anos. É 
bem possível que alguns desses problemas jamais 
tenham solução satisfatória. Por outro lado graças a 
pesquisas experimentais em laboratórios e salas de 
aulas, contamos com princípios, explicações, 

treinadores e 
orientar e 
um conjunto 

e procedimentos 
possibilita uma 

duradoura,

contamos com princípios, 
generalizações úteis para professores, 
outros profissionais incumbidos de 
facilitar a -aprendizagem. Existe, pois, 
respeitável de conhecimentos 
originados de pesquisas, que 
aprendizagem mais eficiente, 
gratificadora, significativa e proveitosa".
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Só pesquisarecentemente, teorizaçãoa e a em
aprendizagem apresentado tendênciatem realçara a os

cognitivos,aspectos conferindo maior atenção às

Pfromm Netto^104)sentido da práticaNo escolar,
Seif, mais restritasformasbusca, de entenderem os

principais significados pedagógicos aprendizagem,da
enumerando-os:

aquisição de conhecimentos pela experiência ou"12)

realizá-los ou pô-los em prática;

aquisição da capacidade de fazer, praticar ou22)

empreender um ato, açao ou qualquer coisa;

aquisição da capacidade técnica de exercer uma3°)
profissão;

42)

finalidade de o fazer atingir certos objetivos".

mudança de Comcomportamento.sobretudo, otomada, como

características de aquisição de conhecimento e processamento 
de informação(101).

a aprendizagem será

"O atual prestígio do ponto de vista segundo o qual 
aprender é processar informações está, portanto, 
ligado à expansão, ao refinamento e ã aceitação 
crescentes da psicologia cognitiva"í102) . "Cognição 
refere-se a todos os processos por meio dos quais a 
entrada sensorial é transformada, reduzida, . elaborada, armazenada, recuperada e usada'103)

Para os efeitos deste trabalho,

atividade intelectual, geralmente com o fim de poder

ensino dado a alguém, especialmenta. a um aluno, com a
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objetivo de suportar escolha chama-se, seguir,essa a um
conjunto de renomados autores, relacionandotodos a
aprendizagem, de alguma forma, a mudanças comportamentais:

Filho:Lourenço de modificação doprocesso
comportamento, pela experiência, sentido de adaptaçaocom um

valor positivode integração deou todona

é uma modificação incrementada,•Munn:
do comportamento, resulta atividade,permanente, de

treinamento especial ou observação

sistemáticaMoesteller: mudança comportamento,no
independentemente de mudança caráternão deessa ser ou

acordodeou

éKinble: na
práticacomportamento, resulta dado gue

Hilgard: ãrefere-se mudança&Bower no
comportamento ou no potencial de comportamento de um sujeito

decorrente de repetidas experiênciasdada situação,
modificação dosituação, desdesujeitodo gue anessa

explicada basenãocomportamento nascomserpossa
na motivação ou em

dedefinidapodeBerbaum: processocomo umser
sentido deconstrução e assimilação de uma nova resposta, no

ajustamento comportamentododeprogressão aoqueruma

progressiva, 
organismo'105) .

que
(106)

adaptativo, desejável para certos propósitos 
comm quaisquer outros critérios similares'107).

mais ou menos

em uma

tendências inatas de resposta do sujeito, 
estados temporários'109).

potencialidade
reforçada'108)

uma mudança relativamente permanente
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ambiente, projeto interessado temao que o em

conceito de aprendizagem assentado em
mudanças de comportamento, deassume-se que o sucesso
qualquer programa de ensino relaciona-se ao grau em
aluno apresentou após passar pelo programa.essa mudança,
Simultaneamente, assume-se que a mudança de comportamento é

ensino ou de treinamento.

talvez,
certamentemas

por si só, não é suficiente para promover essa mudança.

verdadeiro sentido da palavra,no

entendimentoIa)
como fazer;

resposta emocional da pessoa em relação2>) atitude

habilidade3a) aou
num'desempenho complexo, pelo qual se

facilidadetarefaexecutarserá de ecomcapaz
competência.

de treinamentode ensinoPara programas ouque os
sejam compensadores do ponto de vista do aprendizado, devem

quer 
vista (HO).

a uma tarefa particular;
ou a

•mente e

o ponto de partida

o corpo,

fatos seja,

a capacidade de coordenar os olhos,

Conhecer os

A aprendizagem,
exige, no dizer de Gagné^1^1^, a incorporação de três ãreas:

para mudar o comportamento,

o objetivo que deve ser perseguido em qualquer programa de

que o

ou saberconhecimento e

o conhecimento,

Ao assumir o

o que fazer e
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objetivar especificamente as très áreas, assim como produzir
esforços deliberados para desenvolvê-las.

3.2. Métodos e Técnicas para o Aprendizado

A preocupação, para aqueles que comungam das idéias
desses teóricos, referir-se à escolha dos métodospassa a a

utilizados resultados desejadosalcançarserem para os
nessas três dimensões do aprendizado.

Obviamente, darresposta quea se possa a essa
questão nao é simples nem definitiva;
melhor método de ensino. O objetivo da aprendizagem é que
indicará eficiente planejará,método, professoro o ae
partir disso, instrucional.técnica Em outros termos,sua

escolha do método didático e da técnica
cuidadoso situaçao demais mediante daadequada, o exame

objetivos,básicos:ensino, considerados elementosseus
meios e procedimentos.

classificadosexistentes estãométodosOs como se
segue:

finalidade conduzirindutivo:Método tem apor
aprendizagem do particular para o geral.

conduzir aprendizagem doobjetivadedutivo:Método a
geral para

Método dogmático:
sem justificativas.de discussão,

o particular.

a matéria é exposta sem possibilidade

cabe ao professor a

até porque nao há um
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Método heurístico: leva o aluno a compreender ou a pedir
justificativas antes de fixar a matéria.

Método passivo: desestimula e dispensa
aluno.

Método ativo: possibilita incentiva a participação doe
aluno.

individual:Método leva cada aluno trabalhara
isoladamente.

leva o aluno à socialização.Método em grupo:

Método globalizado: apresenta a matéria, relacionando-a
a outras.

deixanão-globalizado: matériaMétodo estanque,a sem
articulação.

possibilidadeslógico: deexploraMétodo umas
raciocínio maduro.

necessidades depsicológico: atende àsMétodo uma
aprendizagem gradual.

técnicasdecisões dasescolhasobreEm relação às
adequadas ao ensino, é preciso considerá-J-as de acordo
seguinte tipologia:

Técnicas de exposição: apresentam oralmente um assunto,
visando à economia de tempo e esforço.

a participação do

com a
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interrogatório:Técnicas maior motivação,de provocam
levam reflexivo,aluno orientampensamentoo ao o
professor quanto ao rendimento da aprendizagem.

Técnicas discussão dirigida:de conduzem alunoo ao
encontro de solução para determinados problemas.

Técnicas de discussão de problemas: deixam que o aluno
própria solução determinadoencontre parasua um

problema.

Técnicas catequéticas: organizam o assunto sob forma de
perguntas, objetivando recapitulações.

leitura e comentárioTécnicas exegéticas: baseiam-se na
propósito de melhorar a compreensãode um texto,

interpretação de determinado assunto.ou

3.3. A Taxionomia dos Objetivos Educacionais

criação de um sistema de
AssociaçãodaConvençãoclassificação durante anasceu

"Nesse1948.em Boston,
"se manifestou interesse porencontro",

facilitassereferênciateórico dequadro aqueum
sentiuexaminadores. Ocomunicação esseentre quegrupo

quadro de referência muito poderia oferecer, oportunizando a
troca de idêias e materiais sobre avaliação." Um conjunto de
especialistas de várias universidades passou então a dirigir

sistema deorganização dedatorno umesforços em

A iniciativa de promover a

no ano de

com o

Americana de Psicologia, 
relata Bloom^113),
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classificação de objetivos educacionais, para produzir o que

3.3.1 Fundamentos da Taxionomia

Alguns iniciaisproblemas foram colocados em
discussão. Inicialmente, discutiu-se, informaconforme o
mesmo relato do autor citado, a possibilidade de classificar
objetivos educacionais, estaria tentandouma vez que se
classificar fenômenos não poderiam observadosque ser ou
manipulados de forma concreta. O grupo de estudo, contudo,
entendeu que "os objetivos educacionais tinham equivalências

indivíduos, formulações descritivase

observáveis seriam passíveiscomportamentosdestes de

Cogitou-se, praticabilidadeseguida, dadaem

taxionomia, efeito colateral, pudessecomo
conduzir os professores que dela fizessem uso

aquelescurrículosobre problemas doreflexão eos
ao planejamento escolar.referentes

simplesdiante,daíprofessores procedessem, por a uma
seleção de objetivos. três etapasEstabeleceram-se, então,

vencidasdeveriam pelos professores: oque ser
educacionais,objetivosdesenvolvimento sobreda reflexão

ensinodefinição e com o esua
procedimentos de avaliação. A hipótese subjacente é a de que

taxionomia poderia ser mais proveitosa apenas para aquelesa
implicamjá tivessem superado fasesdocentes queasque

reflexão sobre objetivos educacionais.

se chamou de taxionomia de objetivos educacionais.

classificação"í114)

a minimizar a
temendo-se que,

seu relacionamento com os

Imaginava-se que esses

no comportamento dos
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Adicionalmente, classificação dosreceou-se que a

à atomização das finalidades educacionais. A preocupação
aumentou à medida admitiu uma possível desconexão

objetivos parciais, classificadosentre deos forma
individual, o objetivo global. A alternativae a

imputar classificaçãoàde mais elevadoum degrau
generalização, de modo que perda gerada pela fragmentaçãoa
não fosse muito grande.

o

seria desenvolvida,quais a taxionomia a
importância primordial devesse atribuída dimensõesàsser

medidaeducacionais. do entendeu desejável,Na que se os
limites entre as categorias foram estreitamente relacionados
às diferenciações que planejarprofessores fazemos ao o

selecionar situações de aprendizagem.currículo Asaoou
discriminações com critérios educacionais foram adotadas, de

taxionomia visava atender fundamentalmente àsque avez
princípio adotadonecessidades de educadores. Outro para

classificaçãotaxionomia foi dedaelaboração que ao
termos e expressões foramdevesse ser
sentidostaxionomia coerentesutilizados com ena

adquiriram teoriassentidocompatíveis que nas ecom o
vigentes.princípios relevantes Igualmentee procurou-se

defini-los Buscou-se

"O estabelecimento de categorias principais, bem 
como de subcategorias, possibilitaria ao aplicador 
selecionar o nível de classificação, minimizando 
distorções da formulação do objetivo. Além disso, > 
caráter hierárquico da taxionomia capacitaria o 
aplicador a compreender com mais clareza a 
localização de um objetivo particular em relação a 
seus objetivos(115.

isso foi a

objetivos isola, uns dos outros, conduzindo à fragmentação e

o mais precisamente possível.

que se

No concernente à discussão sobre os princípios nos

lógica. Para isso, os

concordou-se que

a mais
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completa eqúidistãncia em relação a filosofias e princípios
educacionais, permitindo, com isso,
das mais diversas orientações pedagógicas.

intenção classificávelA tornar qualquerera

objetivo, desde formulado descrição doque como

comportamento do aluno.

Os Domínios da Aprendizagem: Cognitivo, Afetivo e3.3.2.
Psicomotor

educacionais,objetivos quanto resultadosOs aos
comportamentais que se deseja obter, foram classificados em

psicomotores;afetivoscognitivos, cada delesume
correspondendo a cada uma das áreas do comportamento humano:
cognitiva, afetiva e psicomotora.

classificação dorefere-se comportamentosA aos
aluno que representam os resultados que podem ser esperados

Na taxionomia,do processo educacional. esses comportamentos
se ja,complexidade, dosaparecem ordenados segundo ousua

mais simples para os mais complexos, dos mais concretos para

os mais abstratos.
da aprendizagem como

objetivosincluicognitivo: aquelesdomínio
desenvolvimento devinculados à memória

É o domínio presentecapacidades
desenvolvimentodetrabalhosmaneira acentuadade nos

mais clarasonde podem-se encontrarcurricular ase

Sinteticamente pode-se entender cada área 
explica o próprio Bloon/116);

e habilidades intelectuais.
ou recognição e ao

a inclusão de objetivos
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definições de objetivos expressos em termos de comportamento
do aluno.

domínio afetivo: inclui objetivos que compreendem
interesse, atitudesde assimmudanças valores,e como o

desenvolvimento de apreciações ajustamento adequado. Dee
objetivos neste domínio não apresentammodo geral, os uma

formulação precisa, possivelmente porque os professores, em
familiarizadosdas não estãoboa parte vezes, com as

aprendizagens apropriadas, sua consecução.

enfatiza êreconhecer, "nãohá autor, queque se
fácil formular objetivos que descrevam comportamentos, nessa

emoções interioressentimentos nãoárea, pois oue asos
manifestos sao tão significativos quanto os comportamentos
manifestos ou abertos

habilidadespsicomotordomínio dasou
aprendizageminclui resultados demanipulativas: que

habilidades motoras. São tãoenfatizam aspoucasas
útil,domínio, crênaorealizações que senesse

principalmente no que diz respeito ao ensino de marketing, o
desenvolvimento das ideias nessa direção.

afetivo,domínios cognitivo járelaçãoEm eaos
existe um sistema bastante completo de classificação, o que
não é totalmente verdadeiro para o, campo psicomotor.

organizadas numa ordem hierárquica. Cada categoria,
tambémníveisdividida dispostosestá emvez,

hierarquicamente. A regra que preside essa hierarquização é

..(117)

por sua

o professor deve
considerar que cada domínio supoe uma série de categorias,

Para utilização dessa taxionomia,

o mesmo
Por outro lado,
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sempre a da complexidade; ou seja,

mais complexos.

3.3.2.1. Classificaçao dos Objetivos Cognitivos

Aqui residem maior quantidade objetivosem os
relacionados aprendizado de marketing: conhecimentosao e
habilidades intelectuais, incluindo comportamentosos

à
formação de conceitos e ao pensamento criador.

taxionomia domínio é constituídadesse seisA de
níveis de aprendizagem, sucessivamente dispostos

pelo grau de complexidade que apresentam o conhecimento, a

Conhecimentoa.

É o nível mais simples de resultados de aprendizagem
inclui-secategoria,cognitiva.área Nessa apenas ona

processo de evocação e de memorização do material aprendido.
é necessário que o,aluno seja capaz de trabalharEntretanto,

informações memorizadas Abrange a evocaçãosobre as
de classificações categorias,fatos específicos, dede e

conhecimento princípiosindo até demetodologia, eo
o uso de

exprimir açaoadequadamenteverbos quealguns apara
áreaexige alunodocomportamento quedescreve naseo

ser descritos ou buscados,

com e

classes ou

sempre, dos mais simples para os
os comportamentos devem

generalizações e de teorias complexas. Recomenda—se

compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação.

ligados à memória, ao raciocínio, à solução de problemas,
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cognitiva. definir, descrever, rotular, numerar,

b. Compreensão

nível está estágioEsse à simplesfrente daum
lembrança do conteúdo aprendido, mas representa o mais baixo
nível de entendimento. Os objetivos cognitivos aqui incluem
comportamentos que representam compreensão daa mensagem
contida comunicações. aluno deve entenderOnas o

esse comportamento
através de:

- Tradução de textos: pressupõe mudança da formaa
comunicação,linguagem estáde aexpressaem que a

taquigrafadotransposição de texto formapara aum
discursiva, tradução de mensagem para auma em versosa

material de umaforma de prosa; um
forma para outra (palavras para números, por exemplo).

reorganização dasconsiste- Interpretação: na
partes de uma comunicação, segundo a compreensão pessoal da

necessariamente, um envolvimento forte com

comunicaçãofidelidade àconteúdo manter-se aparao
original.

limiteaprendiz daexpande- Extrapolação: oo
efeitos.consequências Apredizendocomunicação, ou

comunicação serve de base para a inferência solicitada.

a passagem de

mensagem. Haverá,

ou seja,

significado de um material e demonstrar

nomear, listar, mencionar, reconhecer, evocar.
São eles:
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recomendados à enunciaçãoOs verbos dos objetivos
educacionais, domínio, são: compreender, traduzir,nesse
interpretar, exemplificar, predizer, explicar, converter.

c. Aplicaçao

Os resultados da aprendizagem nesse degrau requerem,
mais entendimentotambém, nível elevado de doum que os

anteriores.
"transferência de aprendizagem". nívelEsse contémpor os

objetivos levam o aluno resolver determinadaa umaque
situação, utilizando soluções jã incorporadas ao

conhecimentos. porá materialestudantede o em uso um
anteriormente, aplicando-o situações.aprendido a novas

métodos, conceitos,dePressupõe, portanto, regras,usoo
princípios, leis e teorias já aprendidas.

explicitação dosé derecomendaçãoA que aa
aplicar,tipos:meio de verbos dosobjetivos dê porse

elaborar, usar,.resolver,
descobrir,

d. Análise

mais elevadosaprendizagem saodaresultadosOs
além do entendimentonível porque solicitam do aluno,nesse

compreensão da forma estrutural do material.do conteúdo, a
fracionamento,A comunicação é submetida dea

objetivos, nestesignificados encontrados. Osconforme os
dosanáliseligados ãcomportamentosabrangemnível,

seu acervo

um processo

empregar, resolver,

É na aplicação que ocorre o fenômeno conhecido

modificar, demonstrar, relacionar,
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elementos; análise de relações existentes entre os elementos
reconhecimento de princípios organização,de istoe é,

identificação dos princípios que norteiam organização daa
comunicação.

situação,Sugere-se, dos seguintesnessa o uso
analisar, dividir, subdividir,verbos: diferenciar,

distinguir, classificar, identificar, selecionar, separar.

Síntesee.

Os resultados perseguidos pela aprendizagem, nesse
enfatizam comportamentos criativos, obrigandonível, os o

conceitos. objetivos,aluno à formulação de Osnovos no
nível síntese,da envolvem comportamentos conduzemque o

harmónico,reunir dealuno elementos forma aa
constituir ou reconstituir completamente a comunicação.

O aluno agora terá de ser capaz de:

produzir uma comunicação única (organizar uma exposição
oral completa);

produzir um plano de operações (elaborar um projeto de
pesquisa); e

organizar um conjunto de seleções abstratas (conceber um
modelo).

de recorrerTrata-se, portanto,
imaginar, planejar,criar,produzir,sintetizar, compor,
a verbos dos tipos:

contar, formular, propor.

num todo
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f. Avaliação

ma is elevados, porque englobam todos anteriores. Devemos

aprendiz realizar julgamentoslevar conscientes deo a
em termos de:valor,

evidência interna: referida consistênciaà com as
demais informações que compõem comunicação. Háa que ser
apreciada coerência informaçõesdas constroema que a
comunicação integral.

critérios externos: referidos
comunicação, mas que permitam a comparaçao e o julgamento.

Estes são os verbos que exprimem tais objetivos de
avaliar, criticar, julgar, concluir,avaliaçao: comparar,

justificar.

3.3.2.2. Classificação dos Objetivos Afetivos

Bloon/118) zpróprioopinião abalizada doNa o
difícil estruturaçãodomínio afetivo é de e,

aprendizagem, resultadosrelevantesaltamente osapara
obtidossatisfatórios quantonão foram tãoalcançados os

para o domínio cognitivo. A parte mais difícil da tarefa de
estruturar o domínio afetivo foi a busca de um continuum que

constituísse em meio de ordenação dos diferentes tipos dese
domínio cognitivo,Aqui,comportamentos afetivos. como no

havia-se convencionado que a estruturação deveria obedecer a
categoria dehierarquia, tal forma cadade queuma

Os resultados de aprendizagem, nesse domínio, são os

a padrões externos à

embora sejam
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comportamento dosconsecuçãoa comportamentossupusesse

hierarquização foi

compreendeu,Como se
nao conceito, combinação útilera um denovo mas uma

etc. Contudo,

definitiva.

E eis que continuum foi construído, permitindo ao
hierarquização partir do aprendiz fiquegrau em quea o

existênciasensibilizado depela fenômenoscertos e
estímulos. do grauEm
esteja disposto a acolhê-los ou lhes prestar atençao.

Assim,

seguintes:

a) Acolhimento (atençao)

Refere-se à sensibilização pela existência de certos
à disposição a recebê-los oufenômenos e estímulos; ou seja,

lhes prestar atenção.

Essa categoria foi dividida
diferentesníveis atentarde"indicar aotrêspara

níveis-rêsZstc r-c=.r

ou a

o de internalização.

„ ( 1 ■> Q'X k--

e suas subdivisões sao as

conceitos antigos, para descrever "a incorporação em alguém"

adoção pudesse ocorrer em graus variados; ou seja, desde uma

em três subcategorias,

adoção muito tênue e incompleta até uma adoção completa e

outros termos,

"adoção como seus" de comportamentos, valores, crenças,
a taxionomia desses objetivos supôs que tal

as categorias de classificaçao de objetivos

em que esse aprendiz

educacionais, no domínio afetivo,

categorizados anteriormente. O critério escolhido para essa

o processo de internalização
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representam, de forma nível decrescente, atençãoo
dispensado, por quem aprende, ao fenômeno.

Percepção: é comportamento cognitivo;quase um ao
É um dar-secontrário deste, não implica atenção. conta,

discriminação reconhecimento específico, dassem ou
características objetivas do objeto. Aqui,

verbalizarnao de aspectos do estímuloser capaz os
provocados pela percepção.

muito difíciléprofessor,Para encontraro
objetivos aprendizagem.nível de Suaque expressem esse
preocupação dirige-se à obtenção de um estado de atenção bem

condição indispensável à execução demais elevado,
suas tarefas.

ainda nessa categoria estáDisposição para Receber:
sendo tratado um comportamento muito próximo ao cognitivo.

aqui querendocomportamento de estarTrabalha-se umcom
evitá-lo. Envolveestímulo, não dedadotolerar umaum

neutralidade ou julgamento pendente em relaçao ao estímulo.

Do ponto de vista didático,
medida em que ele pode favorecer a criaçao, no aluno, dena

seja, diante dasdisposição favorável à atenção; ouuma
estabelecimento da atençao,oportunidades com opara o

dedica-lhe a atençaoconta do fenômeno,aprendiz dando-se
nao procura ativamente evitá-lo.no mínimo,ou,

interesse, nesteAtenção Contratada o
diferenciação certodedapelo fenômenoé umnível,

talvezfundo,estímulo,
diferenciação deÉ aspectosdesemiconsciente. uma

esse objetivo ganha importância

o indivíduo pode

num nível consciente eem figura e

ou Seletiva:

que é
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estímulo, quais percebidossão de formaos separada das
impressões subjacentes. ainda,Não avaliaçãohá, e,
portanto, o aprendiz não pode conhecer os termos técnicos ou
símbolos que permitam a descrição precisa dessa percepção em
relação a outras relacionadas aos aspectos circundantes.

b. Resposta

nívelNesse são buscadas respostas- as que
ultrapassam a mera atenção do fenômeno. O estudante não está
apenas disposto prestar atenção; mais do isto, elea que
está ativamente, empenhadamente, prestando atenção. Há, em
alguma medida, um comprometimento com o fenômeno, embora nao

formação de algum valor ou a existência de
atitude. aprendiz estáqualquer fazendo algoO com o

além de meramente percebê-lo,
como seria verdadeiro no nível imediatamente anterior.

três subcategoriascategoria foi divididaEssa em
aprendizcomprometimento dodeconforme com ograuo

fenômeno.

primeiro nívelé deAquiescência Resposta: ona
resposta ativa oferecido pelo aprendiz, após ter superado o

estudante dá nãoestágio de resposta,atenção. O a mas
"Aqui,fazê-lô-. fossemaceitou asa

condições de tal ordem, que outras alternativas de respostas
não existissem pressões para conformidadefossem abertas, e

norma
escolherestudanteimplicação de oque
Érespostasatisfatoriamente rarouma

com o padrão ou
poderia 

alternativa<121>."

se caracterize a

fenômeno ou a respeito dele,

social, esposada pelo professor, há a

necessidade de assim
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encontrar-se objetivos educacionais que descrevam esse nível
de comportamento,
comportamentos obedientes ou submissos, não-compatíveis com
os ideais de aprendizagem.

aprendiz já suficientementeestá compromissado para
manifestar o comportamento,

por vontade própria.

Satisfação Resposta: comportamento éna o agora

emocional, gosto ou satisfação.geralmente de prazer, Esse
apresenta essa caracterização muito tênue,

medida detectar, nível dena que possaem se no
internalização, a inserção de uma resposta emocional.

c. Valorização

palavra valorização está aqui empregadaA no seu
fenômeno ou comportamento

daquilo foi,decorrenteindivíduo, muito queem
vagarosamente,

seu próprio critério de valor.

nível, é suficientementecomportamento,O nesse
consistente e estável para assumir as características de uma

crença ou atitude.

é entendida como a capacidade para a atividade voluntária. O

internalizado ou aceito pelo estudante como

tem valor.

Disposição para Responder: nesse nível, a disposição

o resultado da própria avaliação do

acompanhado por um sentimento de satisfação,

O valor é

nível, portanto,

nao por medo de punições, mas

sentido usual: de que uma coisa,

uma resposta

uma vez que seus resultados implicariam
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Aceitação primeiroValor: daum passopor o
valorização é a aceitação, ou seja, a atribuição de um valor

objeto.fenômeno, comportamento Corresponde àa um ou
formação de uma crença, definida como aceitação emocional de

proposição doutrina, baseuma ou com no que a pessoa
implicitamente considera um fundamento adequado.

Preferência Valor: busca-se nívelpor um nesse
distinguir a simples aceitação de um valor da convicção que
tenha produzido no aprendiz. O comportamento agora pressupõe

para buscá-lo, procurá-lo, querê-lo.valor,

maisCometimento: altocrença no seuexpressa a
convicçãoê dadanível comportementode certeza. O o

lealdade a uma posição,sombras de dúvidas". Acerteza
aqui.também é classificada Estãocausa
açõesnível comportamentospresentes quee asosnesse

seu desenvolvimento, ou
ainda o aprofundamento do envolvimento com ela.

d. Organização

internaliza"À aprendemedida queque o
relaçao àsencontra situações,sucessivamente valores, em

Deaea maneira, surge

necessidade de:

1«) organizar valores num sistema;

"sem

ou o

quais mais de um valor é pertinente.

que o

ou uma

favoreçam a coisa valorizada,

indivíduo esteja suficientemente compromissado com o

um grupo
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2®) determinar as inter-relações entre eles;

3®) estabelecer valores dominantes e universais.

sistemaTal é construído gradualmente,

subdivididacategoria está doisEssa outrosem
entendeu que a conceituação do valor éníveis porque se um

pré-requisito à sua organização.

Conceitualização de Valor: abstraçãoum a ou
conceitualização de valor nível daacrescenta-se aoum

para permitir que os valores sejamvalorização, e crenças
relacionados entre si. Assim, o indivíduo pode perceber como

valores se relacionam àqueles que ele adotou ou aos novosos
A conceitualização abstrata e, portanto,que venha a adotar.

simbólica.

os objetivosOrganização de um Sistema de Valores:
doaquelesnívelclassificados são requeremquenesse

aprendiz a reunião de um complexo de valores, possivelmente
relação ordenada entredíspares,

O objetivo do estudante é obter uma relação organizadaeles.
de maneira harmoniosa e internamente consistente.

sujeito à 

mudança, à medida que novos valores são incorporados(122).•'

introduza umae que lhes
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e. Caracterização por um Valor ou Complexo de
Valores

O indivíduo age consistentemente,
sistema internalizadode valores fortemente fortementee
organizado. portanto,

do ponto de vista de sua generalização e de sua integração.
Esses dois aspectos constituem as subcategorias desse nível.

Generalizada:Direção • é elemento indutor dao

consistência valores, em
qualquer momento específico. A expressão mais frequente que
adquire é a de tendência dominante, orientação em relação a
fenômenos ou uma disposição para agir de

certa direção.em

Caracterização: aqui se chegou ao ápice do processo
incluindo os objetivos mais amplos,de internalização, quer

pelo número de fenômenos abrangidos, quer quanto ao alcance
do comportamento que esses fenômenos compreendem.

objetivos referentes à visão queentão,Emergem, os
filosofia de vida. Essessuaa pessoa

generalizadas,direções sãomais doobjetivos são que
indivíduo,introjetados pelosistemas valoresde com

consistência intexna. É por isso queespecial ênfase em sua
tais objetivos foram chamados de "inclusivos" por isso,e,
tendem a caracterizar o indivíduo quase completamente.

O indivíduo age, consistentemente em

de acordo com um

certa maneira, ou

tenha do universo,

relação a esse sistema, restando entender seu comportamento

interna do sistema de atitudes e
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3.4. O Aprendizado em Marketing

avaliação do aprendizadoA marketing tem sidoem
questionada em todo o mundo. Mais recentemente, três estudos

efeitolevados comunidadeforam universitáriaa na
americana.

realizadoO Shelby D. Huntpor e
, dá conta de que a educação em. marketing,

sido realizadatal qual tem escolas, temnas pouco
contribuído profissional longopara o sucesso a prazo.

aceitar nívelpode-se algum contribuiçãodeApenas das
escolas para o início da carreira.

Mokwa<124>Num segundo estudo, concluíram,

administração marketingdeconfrontar a asao com

estratégias educacionais universitárias de em
escolas americanas, deempregam estudos

exercícios simulados e técnicas assemelhadas provocamcasos,
níveis superiores de motivação e criatividade.

o desenvolvimento
objetivosdosdo alcanceescalasde para

educacionais cognitivos e
efetivamente capacita

estratégias técnicas(métodosencontrar enovas

instrucionais) de ensino mais efetivas.

dividirtrabalho, preocupaçõespresenteO ao
aferir,propoe-se a

com base nas opiniões de executivos brasileiros, em estágios
a eficácia dointermediários e avançados de suas carreiras,

aferiçao
afetivos de Sandler e Kaminus^125^

assemelhadas com os trabalhos citados,

Conant e

que os métodos que

Finalmente, em um terceiro estudo,

primeiro, 
colaboradores(12 3)

o educador

uso corrente

a medi-las, de maneira a



87

ensino aprendizagem marketingdeda escolase nas
taxionomiabrasileiras. àtanto, dePara Bloom,recorreu

questionando junto a esses executivos

tenha contribuído para o desempenho de suas carreiras.

o que as escolas lhes
ensinaram, nos domínios cognitivos e afetivos, que realmente
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1. A FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

avaliar,A preocupação de forma permanenteem e
confiável, importânciaações docentessuas elase a que

adquiridotenham preparação desenvolvimentona e no
alunos é, talvez,

encontradiços professor universitário de marketing.no Os
efeitos pedagógica,de conduta crê,sua certamente
transcenderão o nível escolar para multiplicarem-se na vida

carreira de cada aluno, promovendo, por esse meio, um
julgamento conclusivo detorno atuação.em sua
Freqiientemente é possível observá-lo, reencontrosnos com
grupos de antigos alunos, ou que

proceder a um longo questionário acerca dacom eles mantém,
trajetória profissional de cada um e,

ao contrário, abater-se com as notícias que recebe, comoou,
Dedica-se a perceber nas expressões

receptividade emocionalde todos,palavras a quenase
númeroacanha, bom denãoencontra; num vezes, emse

incentivá-la, pois julga — e quem sabe esteja absolutamente
única avaliaçãoseja real deestacorreto seuaque

irremovíveis:diante de fatosVê-se postotrabalho.

julgamentosresultados produzidos das pessoas que ose
usufruem ou deles padecem .

Preocupações dessa natureza não são exclusividade do
professor de marketing. Também as escolas estão interessadas

dúvida prestígioháavaliações. deNão que onessas
ensino, comunidade,de junto àdesfrutado casaumapor

de seja julgada,elaparte,boadecorre, comoem

se fora o próprio aluno.

e na

ao final, regozijar-se

nas conversas individuais

um dos traços maisprofissional de seus
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referenciada credenciada por ex-alunos. Mase não sóseus
nem principalmente por isso, senão porque avaliaçõesessas

tidas indispensáveissão elementoscomo própriaa sua
validação instituição educacional.enquanto Assim, essas
avaliações prestam-se às revisões curriculares periódicas, à
redefinição objetivosdos escolares maiore, com
propriedade, questionamentos mais abrangentesaos sobre a
comunidade que a envolve, o papel

que deve desempenhar para o engrandecimento dessa comunidade -
incentivoparticipantes.de àO formaçãoe seus e ao

associaçõesdesenvolvimento antigosdas de alunos, das
evidentesagremiações ex-alunosde torna interessesesses

suas necessidades pedagógicas.escolares e

comunidades,lado, figura deoutroPor as na um
governo municipal, estadual ou federal — dependendo de cada
caso

assemelhadas.manifestam preocupações Os governos, por
interessam-semuito claras, saberrazões em como seus

alocados área que benefíciossendoestão nessa erecursos
têm produzido contribuintes. Representa-osseuspara e,

a perseguirobriga-se, pelo menosportanto, suas
carências. paralelo,necessidades Em deos grupose

entidades públicas e outrasinteresse — empresas privadas,

dependência de questões específicas,organizações na
atividades de ensino,dasdesempenhoacompanham parao

dos recursos especializados de que necessitamassegurar-se
tecnologia, de igualoutros elementosmao-de-obra, ou

interessede encontram,Governo grupos nasnatureza. e
elementos mais efetivos de avaliaçao.mesmas fontes, seus

as funções aí exercidas e

ou mesmo através dos chamados grupos de interesse,

em tese,
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último, próprio alunoPor o pessoase as que o
circundam comungam do esforço avaliado. Nesses casos, a
explicação óbvia,é poisbem resultados ensinodoos
produzem efeitos diretos sobre seus padrões

sua posição no estrato social,de vida, etc. A excelência do
ensino pode produzir oportunidades igualmente excelentes,

condiçõesexcelentes aprove itamentoentão, de dasou,

ensino de boa qualidade pode significar a segurançacercam,
de uma vida de qualidade boa.

A avaliação do ensino de marketing pareceu, diante
necessária oportuna.de tantas razões, esforçoEe esse

assumir um problema para pesquisa,acabou por a
expresso na seguinte questão:

Responder a essa questão passou a exigir respostas a
direçõesespecíficas duasvoltadasmaisquestões e a

diferentes.

ensino, feita pelas escolas superiores
questão que se coloca aqui é:

Como é realizado o ensino superior de marketing ?

por termos e questões ainda mais específicos:Ou,

intermediário 
à iniciação e

e seus professores. A
A primeira direção vai ao encontro da oferta desse

essas pessoas,

oportunidades que surjam. Para esses alunos e para os que os

O ensino de marketing, em nível universitário de 
graduação, segundo o julgamento de profissionais nos 
estágios intermediário e avançado da área, é 
adequado à iniciação e ao desenvolvimento nessa 
carreira?

forma de
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D de marketingO professor tem atributosos
pedagógicos mínimos ao exercício da docência em
marketing?

2) disciplinas de

marketing são ensinadas?

currículos3) Como desses estãoos cursos
estruturados?

4) elementos desses currículosOs (objetivos,
horária,conteúdos, metodologias decarga

ensino, bibliografia demais materiaise
instrucionais e de avaliação) foram articulados
entre si de forma consistente?

Como se garantiu a integração dos conhecimentos5)
de marketing com os de outras áreas, dentro de
cada curso?

A segunda direção aponta para a demanda deste ensino
julgamento aprendizagem porda eleportanto, para oe,

avaliaçaobusca-seproduzida. Naturalmente, entreessa
de forma quase consensual,entende-seaqueles que, possam

produzir as avaliações mais confiáveis: os profissionais de

marketing.

a questão mais geral é:Em relação a eles,

elementos e

Traduzindo em questões específicas, tem-se:

Dos elementos cognitivos e atitudinais mais 
importantes para o inicio e o desenvolvimento da 
carreira em marketing, quais foram os aprendidos nas 
escolas?

cursos asEm que instituições e
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1) Através de que cargos se desenvolve a carreira
em marketing?

2) Que educação formal tem esse profissional?

disciplinas3) Que escolares foram ma isas
importantes para início desenvolvimentoo e o
dessa carreira?

4) Que outros pertencentes ao ensino não-cursos,
decisivosformal, foram iníciopara o e o

desenvolvimento dessa carreira?

Que conhecimentos, atitudes e habilidades foram5)
exigidos, fundamentalmente, nas diversas etapas
dessas carreiras?

conhecimentos e habilidadesOnde tais atitudes,6)
aprendidos: escola, exercícioforam na no

atividades de ensinooutras
não-formal?

Qual o grau de preparo apresentado pelos recém-7)
profissionais,segundo quantoformados, esses

próprias inícioatividades de deexercerem
carreira?

sugestões fazem para8) Que
aprendizagem e do ensino em marketing?

pesquisaformuladoproblemavê, paraComo ose
cada qual, pressupõedois outros, umadesdobrou-se em

o aperfeiçoamento da

aos conhecimentos específicos de marketing, para

profissional ou em
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pesquisa específica, com metodologia
pesquisas obrigatoriamentenoutro serãoNum e caso, as

exploratórias, inexistência dedada trabalhos estudosa e
sobre o assunto.

PESQUISA I - ASPECTOS BÁSICOS DO ENSINO SUPERIOR DE2.
MARKETING NA GRANDE SÃO PAULO

2.1. Objetivo da Pesquisa

objetivo geral dessa primeira pesquisa é deO o

ensino superiorbásicos do deaspectosdescrever os

marketing.

concretizar-sepretendida lograrádescriçãoA

através dos seguintes objetivos específicos:

graduaçãodeprofessoresverificar, entre ema) os
mínimexistência de atributos pedagógicos

cursosb)
disciplinas de marketing;

caracterizar as formas de estruturação dos currículos dec)
marketing nessas instituições e cursos;

analisar consistênciad) presente deformasa nas
articulação dos elementos curriculares desses cursos;

utilizadas,identificar formas organizaçãoe) as na
, curricular, favorecer integração dospara a

os para o exercício da docência nessa área;
marketing, a

e objetivos próprios.

identificar as que ministraminstituições e os
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conhecimentos de marketing com aqueles de outras áreas,
dentro de cada curso.

2.2. Hipóteses de Pesquisa

Considerados esses objetivos específicos
nas teorias apresentadas sobre currículo
fundamentais à atividade de docência, foram formuladas as
seguintes hipóteses de pesquisa:

Os professores de marketing,Hi) em nível universitário de
graduação, possuem os atributos pedagógicos mínimos para
o exercício da docência nessa área.

As disciplinas de marketing sao ministradas em um númeroh2)
muito restrito de cursos de graduação.

currículos de marketing são estruturados ênfaseH3) Os com
no conteúdo das disciplinas.

curriculares articulam-se de formah4) elementosOs
insuf iciente.

integração dos conhecimentos de marketing deH5) A com os
de cadaé, ausenteáreas dentrooutras curso, nos

currículos escolares.

Universo e Amostra2.3.

Segundo publicações do Ministério da Educação, mais
instituições brasileirasensinodetotal dasdo30%de

e sobre requisitos
e com base
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respondendo por mais de
país*126).alunado25% do de 3C do verdade,Emgrau a

realização da pesquisa nessa região deu-se pelas facilidades
operacionais que Consideradasapresentava. expressãosua

procedeu-se

lecionando disciplinas de marketing,
estabelecimentos superiores de ensino que contivessem,nos

disciplina dessapelo área daem seus cursos, menos uma
administração. Esse procedimento caracterizou, de fato, um

escolas e professores de marketing São
de natureza descritiva e desprovido de preocupaçõesPaulo,

perdidos,inferenciais. aquelesForam apenas, casos

referentes a recusas.

Coleta de Dados2.4.

entrevistascoletados através deforamdadosOs
instrumentonãp-disfarçadas,pessoais, estruturadas come

foifechadas abertas. Ode perguntascomposto campoe
agosto de 1986realizado durante o período de março a

questionários foram objeto de crítica e verificação.

foi devidamentecoleta de dadosinstrumento deO

pré-testado.

em nível de graduação,

e os

concentram-se na Grande São Paulo,

quantitativa e

censo de

às entrevistas com todos os professores que se encontravam
as facilidades de que dispunha,

na Grande
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2.5. Análise de Dados e Apresentação dos Resultados

2.5.1 Considerações Iniciais sobre a População

base Catálogo InstituiçõesCom de Ensinono de
Superior do MEC <129), foi possível localizar 45 instituições

dentro de seus variados oferecem,que, pelo menos,cursos,
disciplina de marketing, na região da Grande São Paulo.uma

conseguiu-se entrevistarDestas, oito37, sendo
estabelecimentos não se dispuseram a participar da pesquisa.

em
nove cursos diferentes:

Administração de Empresas

Administração Hospitalar

Administração Pública

Ciências Contábeis

Comunicação

Jornalismo

Publicidade e Propaganda

Relações Públicas

Turismo

Para o ensino dessas disciplinas nas 37 instituições
da Grande São Paulo, existem cento e 2 professores.

As disciplinas de marketing acham-se presentes
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Hipótese H-jj2.5.2.

Os professores de marketing, em nível universitário
/ de graduação,

o exercício da docência nessa área.

TABELA 2.5.2.1.

TITULAÇÃO UNIVERSITÁRIA

APENAS COM GRADUAÇÃO 13 12.7

22 21.6
MESTRES 42 41.2

25DOUTORES 24.5
102 100TOTAL

É expressivo percentual de docentes algumacomo
de pós-formação didática (87,3%), cursosque os

materiaisfornecemgraduação (stricto lato sensu)ou
didático-pedagógicos.

específicos relativos à deáreaconhecimentosdomínio de

marketing.

GRADUADOS PÓS-GRAD.
LATO SENSU

DISTRIBUIÇÃO DOS PROFESSORES DE DISCIPLINAS DE 
MARKETING EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NA GRANDE SÃO 

PAULO, SEGUNDO SUA TITULAÇÃO ACADÊMICA, EM 1986

DOCENTES
N.A. %

O mesmo percentual (87.3%) induz à certeza sobre o

possuem os atributos pedagógicos mínimos para

uma vez
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TABELA 2.5.2.2.

DE MARKETING,

Graduados Mestrado Doutorado

% %N.A. N.A. %N.A. %N.A.

FAESP/FGV 1 16 44,038,1 11

FEA/USP 1 3 7,1 9 36,0

ECA/USP 7,71 5 11,9 3 12,0

OUTRAS 12 20 18 42,9 2 8,0

TOTAL 13 22 42 100,0 25 100,0

concentração muito da titulaçãoExiste forteuma
instituições ensinouniversitária detrêsapenasem

superior: 92% dos doutores e 57% dos mestres estão centrados
aí.

de pós-graduação tem-se, nestasnenhumSem curso
instituições, apenas 7,7%.

de BenAo aceitar o pressuposto
sinergismo ensino-instituição doexcelência decorreda

instituiçõesdastrêspesquisa, 37conclue-se apenasque
maturidademaisníveis elevados deapresentarpodem

educacional.
>

9-LOH^l

Pós— 
Graduados

Instit de
Ensino
Superior

Titulação 
Universitá
ria

I 92,3
100,0

91,0 I
100,0 I

1 4'5
I 4,5

DISTRIBUIÇÃO DOS PROFESSORES DE DISCIPLINAS 1—--------
CONFORME TITULAÇÃO UNIVERSITÁRIA, PELAS INSTITUIÇÕES DE

ENSINO SUPERIOR

de que a
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TABELA 2.5.2.3.

Mestrado Doutorado TOTAL

% %N.A. %N.A N.A N.A. % %N.A.

1 ESCOLA 3 23,0 6 27,3 30 71,4 25 100 64 62,7
2 ESCOLAS 4 30,8 7 31,8 5 11,9 16 15,7
3 ESCOLAS 22,7 54 30,8 5 11,9 14 13,8
4 ESCOLAS 2 15,4 4 18,2 2 4,8 8 7,8
TOTAL 13 100 22 100 42 100 25 100 102 100

A análise da tabela sugere que os docentes com maior
atividadestitulação escolas,concentram suas em poucas

confirmando as conclusões anteriores.

lecionam78% até duas escolasdeCerca em
simultaneamente.

disciplinas de marketing são** ministradasAs em um
número muito restrito de cursos de graduação.

itemexpôs 2.5.1.Conforme noque seo
disciplinas de marketing são(Considerações Iniciais), as

N2 Escolas 
Onde 

Lecionam

Titulação 
Univers.

Graduados iPós-Grad.
"L.Senso"

2.5.3. Hipótese H2

DISTRIBUIÇÃO DOS PROFESSORES DE DISCIPLINAS DE MARKETING, 
SEGUNDO O NÚMERO DE ESCOLAS EM QUE LECIONAM SIMULTANEAMENTE, 

PELA TITULAÇÃO UNIVERSITÁRIA



103

ministradas em nove diferentes cursos diferentes em nível de
graduação.

extensão
currículos necessárioescolares, é analisá-los mais
detidamente.

1. ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Existe um único
marketing. de disciplinatrata-se isolada no

oferecida em um único semestre,currículo, através de duas
horas/aula semanais.

CIÊNCIAS CONTÁBEIS2.

Nos diversos cursos existentes na Grande São Paulo,
disciplinas marketing doisensinam-se de semestres,em

cadeirashoras/aulaatravés de duas Aspor semana.
ministradas são:

Técnica Comercial

Administração Mercadológica

Administração de Vendas

Administração de Vendas I

Administração de Vendas II

Essas disciplinas, contudo, apresentam,
de Ciências Contábeis, o mesmo conteúdo programático.

Contudo, para ter-se uma visão correta da verdadeira

Assim mesmo,

com gue as

curso que apresenta disciplina de

nos cursos

disciplinas de marketing permearam os
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Esses conteúdos, invariavelmente, correspondem
àquele de introdutório a marketing: conceito de
marketing, sistema ambiente marketing,dee composto
mercadológico, tipos de mercados, segmentação de mercados,

organização marketing,de administração de vendas,

planejamento e controle de marketing.

são os conhecimentos básicos

de marketing.

3. TURISMO

cincoO escolas
superiores das trinta e sete entrevistadas.

As disciplinas de marketing aí ministradas são:

Marketing em Turismo - 1 semestre

Introdução à Mercadologia - 2 semestres

Mercadologia - 2 semestres

Marketing e Tendências Publicitárias Aplicadas ao
Turismo 2 semestres

Fundamentos de Marketing - 2 semestres

Técnica Publicitária - 1 semestre

Técnica Publicitária 2 semestres

Relações Públicas e Humanas - 2 semestres

Relações Públicas - 1 semestre

Publicidade e Propaganda Turística - 2 semestres

O que se ensina, então,

é oferecido porcurso de Turismo

um curso
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Todas essas disciplinas sào ministradas com duas
horas/aula por semana.

Nas disciplinas:

Introdução à Mercadologia

Fundamentos de Marketing

Mercadologia

Marketing em Turismo

Turismo

constata-senovamente, fato. Sob nomes

marketing básico.
Marketing e Tendências Publicitárias Aplicadas ao Turismo —

explicitados, referênciasconteúdosencontram-se, nos a
aplicações da teoria básica de marketing na área do Turismo.

A disciplina Técnica Publicitária,
tem

Humanas e Relações Públicas. Nesses
casos, o que se supõe é que as disciplinas de maior duração
forneçam seus conteúdos com maior profundidade. Entretanto,

cada matqfia não fazemobjetivos declarados para creros
Tais objetivos estão confinados às hierarquias maisnisso.

da Taxionomia da Aprendizagembaixas do domínio cognitivo,
confirmadopode pelos outrosIsto serde

expressá-los: "dar breveutilizados umapara visão..."

o mesmo

Marketing e Tendências Publicitárias Aplicadas ao

com Relações Públicas e
o mesmo conteúdo.

Bloom<13°)

Em dois casos
diferentes, encontra-se um único conteúdo programático: o de

oferecida em um
ou dois semestres, O mesmo acontece

Marketing de Turismo e
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conceitos"apresentar "conhecerde. . . iios e
compreender...", etc.

A cadeira de Técnicas de Pesquisa não está voltada
para as pesquisas sociais empíricas, como

contrário, discute problemasAo fundamentais das ciências
humanas e os métodos que vale lhes são próprios. Trata-se,

portanto, de disciplina de difícil utilização profissional.

PublicidadeJornalismo, Propaganda, Relaçõese e

Públicas verdade, desão, em

isto é Jornalismo daComunicação. A exceção a
Pontifícia Universidade Católica.

Comunicaçãode recebem deAlguns nomecursos o

Comunicação Social.

Jornalismo4.1

As cadeiras de marketing aí ministradas são:

Técnica Mercadológica

Mercadologia ou Jornalismo

Marketing em Comunicação

o nome faz crer.

4. COMUNICAÇÃO, JORNALISMO, PUBLICIDADE E PROPAGANDA, E 
RELAÇÕES PÚBLICAS

apenas habilitações do curso
o curso de
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de forma introdutória, em
um único semestre, com duas horas/aula semanais.

Vale ressaltar os esforços de aplicação, à área de
jornalismo, dos conceitos de marketing feitos, pela ECA/USP,
na disciplina Marketing em Comunicação.

Publicidade e Propaganda4.2.

Nesta habilitação são fornecidas as seguintes
disciplinas:

Marketing - 2 semestres

Introdução à Mercadologia - 2 semestres

Mercadologia - 1 semestre

Técnica Mercadológica - 1 semestre

Funções Mercadológicas - 2 semestres

Gerência de Marketing - 2 semestres

Sistema de Informação de Marketing - 4 semestres

Pesquisa em Propaganda - 2 semestres

Pesquisa e Propaganda - 2 semestres

Pesquisa em Publicidade - 1 semestre

Pesquisa de Opinião Mercadológica - 1 e 2 semestres

Análise e Planejamento Mercadológico - 1 semestre

Outra vez trata-se de três cadeiras com o conteúdo
básico de marketing, oferecidas,
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Planejamento Publicitário - 2 semestres

AnáliseElaboração Publicitáriosde Planose
1 semestre

Estudo da Defesa do Consumidor 1 semestre

Comportamento do Consumidor - 1 semestre

Fundamentos Científicos do Comportamento do

Comprador - 1 semestre

Introdução à Publicidade e Propaganda - 1 semestre

Técnica Prática Propaganda e Publicidade -eme
1 semestre

Técnica e PublicidadeTeoria da Propagandae
semestres1 e 2

PublicidadeAdministração em Propaganda 1 se-e
mestre

Promoção de Vendas - 1 e 2 semestres

Mídia 2 semestres

Veículos de Comunicação - 1 semestre

Veiculação - 2 semestres

conteúdos progmáticosSão matérias e
muito semelhantes:

com objetivos
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- Na área de Marketing Básico

Marketing - 2 semestres

Introdução à Mercadologia - 2 semestres

Mercadologia - 1 semestre

Técnica Mercadológica - 1 semestre

- Na área de Gerência de Marketing

Funções Mercadológicas - 2 semestres

Gerência de Marketing - 2 semestres

- Na área de Pesquisa de Marketing

Pesquisa em Propaganda - 2 semestres

Pesquisa e Propaganda - 2 semestres

Pesquisa em Publicidade - 1 semestre

Pesquisa de Opinião Mercadológica - 1 e 2
semestres

- Na área de Planejamento de Marketing

Planejamento Publicitário - 2 semestres

Análise de Planos PublicitáriosElaboração e
1 semestre
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— Na área de Comportamento do Consumidor

Comportamento do Consumidor - 1 semestre

Fundamentos Científicos do Comportamento do
Comprador - 1 semestre

- Na área de Propaganda

Técnica e Prática em Propaganda e Publicidade -
1 semestre

Teoria e Técnica da Propaganda e Publicidade - 1
e 2 semestres

Administração Publicidade -Propagandaem e
1 semestre

- Na área de Veiculação

Mídia 2 semestres

Veículos de Comunicação - 1 semestre

Veiculação - 2 semestres

conjunto de disciplinas oferecido fazO umasupor
marketing dede escolasbastante extensaformação nas

comunicação.

variedade detão grandeVale comentar aque
disciplinas deve—se fundamentalmente ã ECA/USP e a ESPM-
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4.3. Relações Públicas

As disciplinas de marketing constantes no currículo
de Relações Públicas são:

Introdução à Mercadologia - 2 semestres

Mercadologia - 1 semestre

Técnica de Mercadologia Relações Públicasem
2 semestres

Técnica Mercadológica - 2 semestres

Marketing - 4 semestres

Pesquisa de Opinião e Mercadologia - 1 semestre

Pesquisa de Opinião Pública - 1 semestre

Estudo da Defesa do Consumidor 1 semestre

Publicidade Relações Públicas -Propagandae em
1 semestre

Veículos de Comunicação - 1 semestre

objetivosdisciplinas conteúdosAs ecom
assemelhados são:

- Na área de Marketing Básico

Introdução à Mercadologia - 2 semestres

Mercadologia - 1 semestre
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Técnica de Mercadologia em Relações Públicas -
2 semestres

Técnica Mercadológica - 2 semestres

- Na área de Pesquisa de Marketing

Pesquisa de Opinião e Mercadologia - 1 semestre

Pesquisa de Opinião Pública - r semestre

Considerando-se conjuntofato de dequeo o
disciplinas referem-se à habilitação em Relações Públicas,

formação mínima, em marketing, para o exercício da profissão
junto às empresas.

ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA5.

As disciplinas de marketing presentes nestes cursos
são:

- Na área de Marketing Básico

Administração de Vendas - 1 e 2 semestres

Administração de Vendas em Mercados - 2 semes
tres

Mercadologia - 2 semestres

pode-se concluir que a diversidade de matérias garante uma
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Técnica Comercial 2 semestres

Introdução ao marketing - 1 semestre

Marketing Básico - 1 semestre

Administração deMercadologia Vendase 2 se
mestres

Introdução à Mercadologia - 1 semestre

Administração Mercadológica - 1 e 2 semestres

- Na área de Sistema de Informação de Marketing

Pesquisa Mercadológica - 1 semestre

Mercadometria 1 semestre

Pesquisa de Mercado - 1 semestre

Pesquisa de Marketing - 2 semestres

Experimentos em Marketing - 1 semestre

- Na área de Análise, Planejamento e Controle de

Marketing

Externo das Organizações -Ambiente Interno e
1 semestre

Análise de Mercado e Organização de Marketing -
1 semestre

Controle de Mercado - 2 semestres
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Planejamento de Mercado - 2 semestres

Planejamento e Controle de Marketing - 1 semes
tre

Auditoria de Marketing - 1 semestre

- Na área de Marketing Estratégico

Estratégia Mercadológica - 1 semestre

Estratégia Mercadológica e Desenvolvimento do
Produto 1 semestre

Estratégia Empresarial - 2 semestres

- Na área de Comportamento do Consumidor

Comportamento do Consumidor e Comprador
Industrial 1 semestre

Comportamento do Consumidor - 1 semestre

- Na área de Administração do Composto de Marketing

Administração de Vendas: Decisã^ de Marketing -
1 semestre

Administração da Propaganda - 1 semestre
Propaganda - 2 semestres

1 semestrePublicidade
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Relações Públicas - 2 semestres

Propaganda, Promoção e Merchandising - 1 semes
tre

Vendas e Distribuição Física - 1 semestre

Publicidade e Propaganda - 2 semestres

Gerência de Vendas 1 semestre

Gerência de Produtos 1 semestre

Aplicado a Mercados- Na área de Marketing
Específicos

Administração de Varejo - 2 semestres

Mercadologia Internacional - 1 semestre

Marketing Internacional - 1 semestre

Varejo - 1 semestre

Franchising - 1 semestre

Marketing: Varejo - 1 semestre

Marketing Industrial - 1 semestre

Marketing: Serviços - 1 semestre

Marketing: Promoções - 1 semestre
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disciplinasAS arroladas área de Marketingna

embora apresentem-
diversidadesob grande dese uma Em algunsnomes.

estabelecimentos de ensino, dedica-se maior carga horária a
elas do outros, fazendo maiorque em supor extensão e

profundidade no aprendizado.

disciplinas áreasAs das de Comportamento do
Consumidor e Marketing Aplicado Mercados Especificosa só

ministradassão FEA/USP EAESP/FGV. Hána e na que se
disto disciplinaexcetuar de Marketingapenas a

Internacional, oferecidatambém éque denos cursos
ÊnfaseAdministração Comércio Exterior, de outrascom em

escolas.

disciplinas referentes às áreas de SistemaAs de
de Marketing Estratégico estãoInformações de Marketing e

basicamente concentradas na FEA/USP, EAESP/FGV, PUC e FAAP.

2.5.4. Hipótese H3:

de marketing sãocurrículos estruturadosOs com
ênfase no conteúdo das disciplinas.

hipótese,verificar serão consideradasPara essa

apenas
de disciplinas de Marketing oferecem.

consideardas,serãodemais escolas não dadoAs o
conjunto muito tímido de disciplinas de Marketing oferecido.
A tabela seguinte evidencia essa timidez.

Básico têm objetivos e conteúdos comuns,

as quatro escolas de administração, que maior número



TABELA 2.5.4.1.

Faculdades e Disciplinas Oferecidas

1.
X X

2 .
XX

3 .
X X

X X

4 . FZL
X

5.
X X

X X

6.

X X
X X

7 .

X X

8.

X X
X X

9.
X

X
X

X

10.

X
X

X

11.

X X

12.

XX

Universidade de Mogi das Cruzes
- Administração de Vendas em Mercados

Federaçao das Faculdades "Braz Cubas"
- Administração de Vendas

Faculdades Oswaldo Cruz
- Mercadologia
- Administração de Vendas

Semestre do Curso 
1» 22 32 42 50 62 72 82 9010Q

X
X

Faculdade Luzwell
- Administração de Vendas I
- Administração de Vendas II
- Pesquisa Mercadológiba
- Estratégia Mercadológica
Faculdade de Administração e Ciências
Contábeis "Campos Sales"
- Administração de Vendas I
- Administração de Vendas II
- Publicidade
- Relações Públicas
Instituto de Ensino Superior Senador
Flaquer de Santo André
- Administração de Vendas

Instituto Municipal de Ensino Superior de
São Caetano do Sul
- Administração de Vendas

Faculdades da Zona Leste de S. Paulo
- Administração de Vendas
FMU - Faculdades Metropolitanas Unidas
- Administração de Vendas I
- Administração de Vendas II
ESAN - Escola Superior de Administração de 
Negócios
- Propaganda
- Administração Mercadológica

Faculdade de Ciências Contábeis e
Administrativas de São Miguel Paulista
- Administração Mercadológica
Faculdade de Ciências Administrativas e
Contábeis "Paulo Eiró"
- Técnica Comercial
- Administração de Vendas

DISCIPLINAS DE MARKETING OFERECIDAS EM CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO DA 
GRANDE SAO PAULO, EXCETO OS DA FEA/USP, EAESP/FGV, PUC E FAAP



X X
X X

15.

X
X

X X

X X

X

X

X X
X X

X
X

X
21.

X X

22.

X X

X X

X X
XX

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X 
X

X
X

X 
X

X
X

Semestre do Curso 
1® 20 30 40 50 60 7o go 90100Faculdades e Disciplinas Oferecidas

13. Faculdade Ibero-Americana de Letras e 
Ciências Humanas
- Mercadologia
- Administração Mercadológica
- Administração de Vendas
- Administração de Varejo

14. Faculdades Integradas Ibirapuera
- Administração de Vendas
- Técnica Comercial

23. FACESP 
de São Paulo
- Administração de Vendas I
- Administração de Vendas II
- Estratégia Empresarial

24. Instituto Metodista de Ensino Superior
- Mercadologia

25. Faculdades Integradas de Santana
- Mercadologia
- Administração de Vendas

Faculdade de Ciências Administrativas e 
Contábeis Tabajara
- Administração de Vendas I
- Administração de Vendas II

16. Faculdade de Ciências Contábeis e 
Administrativas Universidade Mackenzie
- Mercadologia e Administração de Vendas

17. Faculdade de Ciências Económicas e 
Administrativas de Osasco
- Mercadologia

18. Faculdades Associadas de São Paulo
- Mercadologia I
- Mercadologia II
- Administração de Vendas
- Mercadologia Internacional

19. Faculdades Capital
- Administração de Vendas I
- Administração de Vendas II

20. Faculdades São Marcos
- Administração de Vendas I
- Administração de Vendas II
- Administração de Vendas III
Faculdade São Judas Tadeu
- Vendas I
- Vendas II
- Mercadologia
Faculdade de Administração e Ciências 
Contábeis Tibiriçá
- Administração de Vendas I
- Mercadologia I
- Administração de Vendas II
- Mercadologia II
- Administração de Vendas III
- Mercadologia III

Faculdade de Ciências Económicas



X X
X X

X X
27.

X
X

X
X

Faculdades e Disciplinas Oferecidas
26. Faculdade de Adm. Empresas "Amador Aguiar"

- Administração de Vendas I
- Administração de Vendas II/III
- Administração de Vendas IV
Faculdade de Economia São Luís
- Administração de Vendas I
- Administração de Vendas II
- Administração de Vendas III
- Administração de Vendas IV

Semestre do Curso 
1Q 20 30 40 50 60 7Q 80 90100
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instituições:oferecidos seguintespelaprogramas
A análise da estruturação dos currículos assenta-se nos

FEA/USP, EAESP/FGV, PUC, FAAP.
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Relacionamos seguir algumas conclusões obtidasa a
partir da análise dos currículos das quatro maiores escolas

administraçãode (por número de disciplinas de marketing

oferecidas).

curricularestruturação é feita,A todosem os
através de currículos centrados no conteúdo.casos,

mencionou no Capítulo II deste trabalho, a
estruturação de currículos centrados conteúdo conduzno a.

excessiva desconexão de conteúdos correlatos,uma em
decorrência do ensino de matérias isoladas. O receio desse

induziuisolamento, provavelmente, organizaçõesessas a
centralizaçãobuscarem conteúdo, através danouma

estruturação de disciplinas.

conhecimentosincorporar-lheestudo, novospara e para
para sua

validade.refinamento A ^estrutura deextensão, e uma
disciplina revelar modelos, relaçõespara eserve

simplificartambém compreensões,distinções, paracomo
pontos-de-vistasintetizarpermitindo aparentemente

desconexos.

domínio 
herança

e 
uma

disciplinas 
que tem uma 
desenvolveram 

trabalhos 
nos

um 
uma 

próprios critérios 
modo de 
linguagem

"As 
específico, 
literária e 
públicos, 
investigar, nos quais 
especializada ou simbólica*

Como se

empreender a descoberta do conhecimento essencial

caracterizam-se por 
tem uma história, 

seus 
conceituais

As disciplinas têm uma estrutura reconhecida para
organizar o corpo de conhecimento exclusivo de sua área de
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estrutura da disciplina mostra,A dessa maneira, a
inter-relação conhecimento, unificado seu campo,
organizando-o logicamente para gue o conhecimento possa ser
usado com eficiência. O domínio de uma disciplina atribui à

capacidade de coisas,fazer dea novaspessoa ver novas
princípios, guiarformularrelações, outras ações,novos

propor novos modos de comportamentos
a disciplinaimpropriedades. Assim, se

conhecimento organizadode e a ser
compreendido solução dos problemas deae
indivíduos que atuam racionalmente.

de disciplinas:

Disciplinas Referentes a Marketing Básico1.

Introdução à Mercadologia (FGV)

Marketing Básico (FEA)

Introdução ao Marketing (PUC)

Mercadologia (FAAP)

Disciplinas Referentes à Gerência do Composto2.
de Marketing

Administração Mercadológica (FGV)

Administração de Vendas: Decisões de Marketing
(FEA)

Vendas e Distribuição Física (PUC)

Assim é possível reconhecer as seguintes estruturas

constitui num corpo

utilizado para

e identificar erros e

sistematizado de modo
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Administração de Vendas (FAAP)

Publicidde e Propaganda I e II (FAAP)

3. Disciplinas Referentes de Informações
de Marketing

Pesquisa Mercadológica (FGV)

Pesquisa de Marketing I e II (FEA)

Mercadometria (PUC)

Pesquisa de Mercado (PUC)

Pesquisa de Mercado (FAAP)

Planejamento e4. Disciplinas Referentes
Controle de Marketing

Administração Mercadológica (FGV)

Planejamento e Controle de Marketing (FEA)

Ambiente Interno e Externo das Organizações
(PUC)

Análise de Mercado e Organização de Marketing
(PUC)

Controle de Mercado I e II (FAAP)

Planejamento de Marketing I e II (FAAP)

a Análise,

ao Sistema
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5. Disciplinas Referentes

Estratégia Mercadológica (FGV)

Estratégica Mercadológica e Desenvolvimento do
Produto (PUC)

6. Disciplinas TópicosReferentes Especiais dea
Marketing

Comportamento do Consumidor

Auditoria de Marketing

Marketing de Serviços

Promoção

Gerência de Vendas

Gerência de Produtos

Marketing de Varejo

Marketing Industrial

Marketing Internacional

Franchising

Administração da Propaganda

ao Marketing Estratégico

Estas disciplinas são objeto de matérias optativas e
seminários, nas diversas escolas.
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atuaiscurrículosOs frutos diagnósticossão de

anteriores da realidade dos negócios Brasil. Ainda nãono
foram incorporados currículos de marketingaos as novas
tendências surgidas âmbito da Administração: interno
nacionalização economia, globalizaçãoda dos mercados,

informatização, multinacionalizaçãodeprocessos das
etc.empresas,

Os currículos atuais não consagram as expectativas e
anseios comunidade.da nenhumEm evidenciammomentoos

preocupações sociais e/ou comunitárias.

não há sinais de orientação,Também, nos currículos
analisados, interesses e as atividades do aprendiz.para os

reconhecimentoisso do generalizadoTalvez decorra dos
limitações de recursosem torno dasprofessores, severas e

outros elementos naturais a que estão submetidas as escolas
superiores.

2.5.5. Hipótese H4:

Os elementos curriculares articulam-se de forma
insuficiente.

disciplinas sãoobjetivos declaradosOs para as sempre
domínio cognitivo aprendizagem.dapertinentes ao

níveis conhecimentodeSituam-se fortemente enos
compreensão. Nas disciplinas referentes Sistema dea
Informação e Análise, Planejamento e Controle perseguem-

objetivos de aplicação. objetivos de análiseOs ese
buscados disciplinas referentessíntese são nas a
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Marketing Estratégico e Tópicos Especiais de Marketing: A
seis dos disciplinas92 depenas em deprogramas

marketing de administraçãode analisados,cursos
encontram-se menções, objetivos explicitados,nos a
desenvolvimento de habilidades; Nenhum objetivo
pertencente ao domínio afetivo foi mencionado.

conteúdos programáticos informadosOs são
suf icientemente viabilizaremextensos alcance dospara o
objetivos propostos.

horária dedicadaContudo, a carga essasa
disciplinas parece inferior àquela necessária ao aprendizado

Cargas horárias baixas pressupõemdo conteúdo declarado. a
atividadesintensificação de de estudo extra-aula. O que,

requer a intensificação do acompanhamento,por sua vez, por
destes trabalhos discentes. Ademais,parte do professor, o

avaliação deveria traduzir, necessáriosistema de com o

rigor, dodesempenho aluno trabalhosnestes e,o
eficiente instrumento desimultaneamente, atuar como

pressão.

Por razões que não cabe discutir nesta pesquisa, na
requeridosmuitos destes elementosmaioria das aovezes

horária, estãobaixa ausentesaprendizado, carga nacom
atingimento dos. objetivosissoprática escolar. Com o

propostos fica comprometido.

metodologias utilizadas,àstange osNo que
professores declaram utilizar predominantemente os métodos:

conduz a aprendizagem do geral paradedutivo:
o particular;
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heurístico: conduz à compreensão antes da
fixação;

ativo: incentiva

leva o aluno à socialização;em grupo:

não-globalizado:
articulação;

lógico: explora as possibilidades de um
raciocínio maduro.

técnicasrelação às ensino,deEm constatou-se a
predominância de:

técnicas de exposição: apresentação oral;

discussãotécnicas de problemas:de aluno buscao a
solução.

intensa encontram-se as técnicas
de:

induzirdiscussão dirigida: problemasalunoo a
específicos;

exegéticas: ler e comentar textos.

metodologias todasComo em asas
concluirdisciplinas, muito semelhantes,são que

níveisindependentementeutilizadas dos desãoelas
aprendizado definidos nos objetivos.

isso talvez possa explicar a queixa do alunadoOra,

descritas, 
pode-se

a participação do aluno;

deixa a matéria estanque, sem

De uma forma menos

sobre as dificuldades que encontram na vida profissional. A
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deficiência aplicar conceitos aprendidos, analisarem
situações reais produzir sínteses adequadas àse
organizações pertençam pode decorreras que de um
aprendizado que não considerou métodos técnicas adequadose
aos objetivos a que se propunham.

técnica jogosde deA é, paísesempresas donos
Primeiro Mundo, encontradaforma superação destea para
problema.

Brasil, EAESP/FGV utiliza-seNo naapenas essa
ainda assim,técnica em marketing na disciplinaapenase,

Estratégia Mercadolõgica.

bibliografiavista dade utilizada,Do ponto
registrou-se o uso generalizado do livro Marketing. Edição

64 menções em 92 programas analisados.Compacto de Kotler:

o MarketingNum segundo nível encontra-se
Simões: mençõesBásico 23Roberto 92de nos programas

analisados.

Segue-se,
nos 92 programas analisados.de Marcos Cobra,

também usados autoressãoPoucas comovezes
Tagliacarne, Richers,Sedue,Westfall,BoydMcCarthy, &

Cundiff e Schewe.

bibliografia utilizada écertoParece aque
conduzir objetivos decompletasuficientemente para aos

ensino.

com 14 menções, o livro Marketing Básico

de uso,
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A integração dos conhecimentos
áreas é,de dentrooutras de cada ausentecurso, nos

currículos escolares.

nenhum dos programas apresentados pelas escolasEm
procedimentoqualquer integraçãohouve menção de dosa

marketingconhecimentos conhecimentosde de outrasaos
áreas.

integração está manifestadanãoA nenhumem
foiobjetivo, itemnão tão contemplada dopouco como

conteúdo programático. bibliografia adotada tambémA não
direção metodologiasalgumesforço nessa e assugere

adotadas não preconizam qualquer atividade multi- ou inter-
disciplinar.

ensino defato de desconexão doRessalvado o essa
ensino administraçãodamarketing relação seraoem

decorrênciahá entendê-laindesejável, que se como uma
natural da estruturação de currículos com base nos conteúdos

havia constatado e discutido nade disciplinas (o que já se

Hipótese H3).

formular hipótesespartir disso, podem-seA novas

partir reorganização dosdaalcançado aser
atuais, denecessidadesbasecurrículos com nas

2.5.6. Hipótese H5

para as deficiências apontadas no ensino de marketing:

o aumento da qualidade do ensino de marketing pode

de Marketing com os
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integração conhecimentosdos de marketing às
demais áreas da administração.

aumento da qualidade do ensino de marketing podeo
implantaçãoalcançado pela de métodosser e

técnicas integração dessesproporcionem aque
conhecimentos das outras áreas daaos
administração por exemplo,(como, jogos deos

estudos de casos, etc.)empresas,

aumento da qualidade do ensino de marketing podeo
ser alcançado pelo planejamento de experiências

integração dosde aprendizagem que contemplem a
conhecimentos de marketing aos das outras áreas da

partiradministração, da seleção/produção dea
bibliografia voltada a esse objetivo.

aumento da qualidade do ensino de marketing podeo
através experiênciasde dealcançadoser

integraçãocontemplem dosaprendizagem aque
conhecimentos de marketing aos de outras áreas de

partir estágiosdeadministração, a
esse objetivo.supervisionados voltados a
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PESQUISA II - AVALIAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR DE MARKETING3.
PELO PROFISSIONAL, NOS ESTÁGIOS INTERMEDIÁRIO E AVANÇADO DA
CARREIRA: DEFICIÊNCIAS E VIRTUDES EM NÍVEL DE GRADUAÇÃO.

I

3.1. Objetivo da Pesquisa

O objetivo geral da pesquisa é

contribuição das escolas superiores,

à desenvolvimento de profissionaisformação deaoe

marketing.

Especificamente, objetiva-se:

através doscompreender, ocupados peloscarg osa.

b. caracterizar a educação formal em marketing desse
profissional;

opinião profissional,c. \identif icar, dessena as
disciplinas, fornecidas pela escola superior, mais

desenvolvimentoinício dessarelevantes e aoao
carreira;

identificar outros cursos/disciplinas decisivos ao
desenvolvimento carreira,dessainício aoe

realizados pelo ensino nao-formal;

principais conhecimentos,os
exigidosatitudes diversasnase

etapas da carreira de marketing;

locais tais conhecimentos,ondef. /identificar os
aprendi-habilidades foramatitudes e

e. àaracterizar

habilidades

em nível de graduação,

entrevistados, a carreira em marketing;

o de identificar a
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dos/desenvolvidos (escola, exercício profissional

ou ensino não-formal);

g. caracterizar, julgamentosegundo doso

grau de preparo dos
recém-formados relação conhecimentosem a

marketing,específicos de para exercerem

atividades típicas do início dessa carreira;

f. colher sugestões para o parfeiçoamento do ensino e
da aprendizagem em marketing.

3.2. Hipóteses de Pesquisa

Tendo em vista os objetivos específicos propostos e
formularam-

profissionais deocupados cargosegressosporser
correspondentes às funções de linha;

: A educação formal

profissional marketing,opinião dedona
fornecidas pelos de graduaçao,disciplinas, cursos

desenvolvimentoinício dessarelevantes e aoao
carreira;

início: Existem cursos/disciplinas, relevantes aoao e
desenvolvimento da carreira, que o profissional realiza

no ensino não-formal;

H4

H2:

H3: Existem,

em marketing é requisito indispensável
ao desenvolvimento da carreira nessa área;

se as seguintes hipóteses de pesquisa:
com base na teoria da aprendizagem apresentada,

profissionais entrevistados, o

Os cargos mais elevados da área de marketing tendem a
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H5: Existem diferentes conjuntos de atitudes, conhecimentos
habilidades exigidos, da carreiraetapa dee

marketing, de forma predominante;

considerável conjuntos dedos conhecimentos,Parte

predominantemente,habilidades em
marketing,carreiracada da deetapa tem sua

aprendizagem realizada fora dos cursos de graduação;

insuficienterecém-formados apresentamOs degrau

conhecimentos específicos de marketing, para
exercerem atividades típicas do início desta carreira;

: Os profissionais entrevistados têm sugestões relevantes
ensino aprendizagemaperfeiçoamento dado e nasao

escolas superiores.

Universo e Amostra3.3.

novecentos
intermediárioestágiosprofissionais de marketing, nos e

avançado de suas carreiras, que exerciam, funções

(por faturamento)
universo pressupôsdefinição dessePaulo.São A a

detratando comEm se

H6:

H7:

H8

com as características de carreira desejadas.

preparo, em

em 1988,

maiores empresas, de três executivos, em média, por empresa,

amostragem casual simples, 
população finita, tem-se127

nas trezentas maiores empresas na Grande

definido porO universo do estudo está

e atitudes exigidos,

em cada

existência, nos departamentos de marketing dessas trezentas
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1
n

onde 1 -
Nn

XI

1
é corretor1 populaçõesn o para

finitas N

N = 900

erro admitido ou suposto)(6%:E = 0,06

p = (^ = 50% (estas estimativas maximizam o tamanho

representatividade de população)

(90%)Z = 1,64

Então,
1 1

0,25= 1,64 X 10,06 n
900n

A solução dessa equação leva n = 150.a

Coleta de Dados3.4.

através de entrevistascoletadosforamdadosOs
não disfarçadas, instrumentoestruturadaspessoais, come

composto por perguntas abertas e fechadas.

E ” z

da amostra, garantindo sua maior

I p.q



135

realização dosA trabalhos de deu-secampo no
período de agosto de 1988. questionários,Osmarço a
devidamente objetopré-testados, foram de crítica e
verificação.

3.5. Análise de Dados e Apresentação dos Resultados

3.5.1. Características da amostra de executivos de marketing

A amostra pode ser caracterizada como se segue:

TABELA 5.3.1.1.

DISTRIBUIÇÃO POR CARGO ATUALMENTE OCUPADO

%N.A.CARGO OCUPADO

Diretor de Marketing 63 42.0

35 23.3Gerente de Produto

Gerente de Marketing 52 34.7

150 100.0TOTAL

(diretores e gerentes de Marketing) da amostraQuase 80%
pertence a cargos do estágio avançado da carreira.
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TABELA 3.5.1.3.

DISTRIBUIÇÃO POR IDADE DO EXECUTIVO

IDADE DO EXECUTIVO N.A. %

até 35 anos 63 42.0

de 35 a 45 56 37.3anos

mais de 45 anos 31 20.7

TOTAL 150 100.0

Aproximadamente 80% tinhamda amostra até 45 deanos
idade.

TABELA 3.5.1.4.

POSSUI CURSO SUPERIOR

%N.A.CURSO SUPERIOR

16 10.7não

sim 134 89.3

150 100.0TOTAL

possuida(90%) amostratotalidadeA cursoquase
superior
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TABELA 3.5.1.5.

CURSO SUPERIOR REALIZADO

N.A. %

16Incompleto 10.7

Adm/Econ 65 43.3

Engenharia 41 27.3

Ciências Sociais 28 18.7

150 100.0TOTAL

sãoMais 50% da amostra representadosde por
nãoprofissionais de contemplamcursos queegressos

disciplinas de marketing em seus currículos.

CURSO SUPERIOR 
REALIZADO
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TABELA 3.5.1.6.

ANO DE FORMATURA

ANO DE FORMATURA N.A. %

até 1970 30 24.4

de 71 a 80 58 47.2

de 81 até 87 35 28.5

sem informação 27

150TOTAL 100.0

Acima de 61% dos entrevistados são formados há mais de
dez anos.
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TABELA 3.5.1.7.

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU REALIZADO

LATO SENSU N.A. %

Não 70 46.7

Sim 80 53.3

TOTAL 150 100.0

53% da amostra têm cursos de pós-graduação lato sensu.

TABELA 3.5.1.8.

MESTRADO REALIZADO

%N.A.MESTRADO

127 84.7Não
Sim 23 15.3

150 100.0TOTAL

15% fizeram mestrado.
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TABELA 3.5.1.9.

DOUTORADO REALIZADO

DOUTORADO N.A. %

Não 149 99.3

Sim 1 .7

150TOTAL 100.0

Apenas 1 indivíduo entre os 150 fez curso de doutorado.

que quase 7 0% da amostra fez alqum curso deObserva-se
pós-graduação.
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Hipótese H^:3.5.2.

Os cargos mais elevados da área de marketing tendem
profissionaisocupados dea egressosser por cargos

correspondentes às funções de linha.

TABELA 3.5.2.1.

%N.A.CARGOS OCUPADOS

Linha 90 65,2

48 34,8Staff

138 100.0TOTAL

63 Diretores de Marketing (RM)BASE:

nítida predominânciahá deobserva,Como umase
carreiras dos profissionais delinhade cargosnascargos

mais elevados na estrutura de marketing.

marketing é requisitoformaleducaçao emA
indispensável ao desenvolvimento da carreira nessa área.

3.5.3. Hipótese H2

DISTRIBUIÇÃO DOS CARGOS, SEGUNDO A NATUREZA DE LINHA E 
STAFF, OCUPADOS PELOS DIRETORES DE MARKETING DURANTE SUA 

CARREIRA
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TABELA 3.5.3.1.

Administração/Economia 50,832 14 40,0 19 36,5

Engenharia 20,6 1513 42,9 13 25.0

Ciências Sociais/Humanas 17,5 511 14,3 12 23,1

Sem curso superior 7 11,1 1 2,9 8 15,4

100 3563TOTAL 100 52 100

Apenas 11% da amostra não tem nenhum curso de graduação.

TABELA 3.5.3.2.

DISTRIBUIÇÃO DOS CARGOS SEGUNDO 08 CURSOS DE PRÓS-GRADUAÇÃO

Diretor BaseCARGOS
Marketing

%% %N.A. N.A.N.A N.A.CURSOS
2 8,3 8Mestrado/Doutorado 58,3 33,414 24

23 28,8 2737,5 33,8 80Lato Bensu (Espec.) 30

evidencia mais elevadostabelaA aosque cargos
correspondem os maiores níveis de estudos de pós-graduação.

DISTRIBUIÇÃO DOS CARGOS SEGUNDO A FORMAÇÃO ESCOLAR EM NÍVEL 
DE GRADUAÇÃO

Gerente de (Gerente de 
Produto

DIRETOR..
N.A. %

CARGOS
FORMAÇÃO ESCOLAR

DIRETOR
N.A. %

DIRETOR
N.A. %
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Hipótese H3:3.5.4 .

opinião do profissionalExistem, de marketing,na
disciplinas fornecidas pelos cursos de graduação, relevantes

desenvolvimento desta carreira.

TABELA 3.5.4.1.

DISCIPLINAS MENCIONADAS

100,0247

valorizar maisparece
fortemente para suas carreiras as seguintes disciplinas:

- Administração Mercadológica

- Administração Financeira

NÚMERO DE 
MENÇÕES

25 
22 
21 
20 
16 
12 
10 
10 
10 
09 
08 
08
06 
06 
06 
06 
52

Administração Mercadológica 
Administração Financeira 
Estatística 
Pesquisa de Marketing 
Publicidade e Propaganda 
Administração Geral 
Gerência de Produto 
Planejamento Estratégico 
Planejamento de Marketing 
Introdução à Economia 
Administração de Vendas 
Ciências Políticas-Humanas 
Direito 
Psicologia 
Micro-Economia 
Macro-Economia 
Outras

10,1
8,9
8,5
8,1
6,5
4,9
4,1
4,1
4,13,6
3,2
3,2
2,4
2,4
2,4
2,4

21,1
TOTAL
BASE: 45 respondentes

% DE
CITAÇÕES

ao início e

DISCIPLINAS RELEVANTES Ã CARREIRA DE MARKETING DIFERENCIADAS PELOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, SEGUNDO AS OPINIOES DOS PROFISSIONAIS DE MARKETING

O profissional de marketing
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F.atatíctic*

- Pesquisa de Marketing

Num segundo nível de importância, são identificadas

as seguintes disciplinas:

- Publicidade e Propaganda

- Administração Geral

Gerência de Produto

- Planejamento Estratégico

- Planejamento de Marketing

3.5.5. Hipótese H4:

Existem cursos/disciplinas relevantes ao início
desenvolvimento da carreira,
ensino não formal.

e ao
que o profissional realiza no
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TABELA 3.5.5.1.

120 100,0 105 100,0

O aprendizado realizado, pelo profissional de marketing,
através do ensino não-formal, tem natureza idêntica à do

disciplinas deaprendizado formal,
outro são semelhantes.

profissional busca aprender,Parece fora daque o
ensino escolar ofereceu,aquilo queescola, o

não se traduziu em aprendizado.

as maiores deficiências do ensinoNo início de carreira,
respeitodizem vendas, conceitos básicos,escolar a

comunicação social e aspectospublicidade e propaganda,

MOMENTO DA CARREIRA 
DISCIPLINA/CURSO

DISCIPLINAS RELEVANTES Ã CARREIRA DE MARKETING OFERECIDAS 
PELO ENSINO NÃO-FORMAL SEGUNDO AS OPINIOES DOS PROFISSIONAIS 

DE MARKETING

3 
4 
0 
0 
1 

34

12
11
11
10
9
9
9
7

2,5
3,3

19
14
11
11
11
11
3

15

10
3
7
6
6

25

4
10
7
3
7
8
5
3

Cursos de Vendas 
Marketing Básico 
Publicidade e Propaganda 
Estágio/Trainee 
Desenvolv. Gerencial 
Comunicação Social 
Gerência de Produto 
Pesquisa de Marketing 
Marketing Aplicado a Mer
cados Específicos 
Administração Financeira 
Planejamento Estratégico 
Admin. Mercadológica 
Marketing Internacional 
Outros

0,9
28,3

9
6
4
4
4

32

ATUAL 
%

9,6
2,9
6,8
5,8
5,8

23,9

INICIAL
N.A. %

0,0
9,2
9,2
8,3
7,5
7,5-
7,5
5,8

6,3
4,2
2,8
2,8
2,8

22,2

13,2
9,7
7,6
7,6
7,6
7,6
2,1
3,5

3,8
9,6
6,8
2,9
6,8
7,6 
4,8
2,9

TOTAL
BASE: 95 respondentes

INTERMEDIAR
N.A. % N.A.

um euma vez que as

144 100,0

mas que



147

intermediárioestágioNo pelospermanece a procura
básico,marketingde vendas, publicidadecursos e

propaganda, comunicação verbal e aspectos de gerência.

No estágio avançado, respondentes ainda manifestamos
preocupações com marketing básico, comunicação social e
aspectos de gerência. isto só adicionaA se uma nova
preocupação com o gerenciamento estratégico.

3.5.6. Hipótese H5

conjuntosdiferentes * atitudes,deExistem
exigidos,habilidadesconhecimentos cada etapa daeme

carreira de marketing, de forma predominante.

principaisanálise dos elementos dePara a
atitudeshabilidadesconhecimentos, compoemquee a

estudos derecorreu-se aos
aos

Ghiselli procurou,administradores de sucesso.
qualidades,quadro deinúmeras pesquisas, obter um

talento empresarial. quadro serviuimportante deEsseao
base para aferir, através das opiniões dos profissionais, as

carreira, dos elementosdaexigências, cada momentoem
cognitivos e atitudinais.

capacitação gerencial, 
GhiselliíI34), sobre os traços e habilidades associados

ao longo de
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TABELA 3.5.6.1.

86,2 63,2 70,2

34,1 80,8 68,1

49,6 60,0 76,6

MEDIA 56,6 68,0 71,6

123 125BASE: respondentes 94

exigência de conhecimentos,De uma maneira geral, aoa
longo da carreira, é crescente.

teóricostécnicos são fortementeconhecimentosOs
carreira,início aquelesdaexigidos enquantono

experiência profissional técnica sofremdecorrentes da
maior solicitação no estágio intermediário da carreira.

técnicos específicosconhecimentosexigênciaA por

conhecimentos técnicos 
específicos

MOMENTO 
VARIÁVEL
Conhecimentos técnicos 
teóricos

CONHECIMENTOS EXIGIDOS NOS DIVERSOS MOMENTOS DA CARREIRA DE 
MARKETING

experiência profissional 
técnica

INICIAL
(*)

INTERMEDIÁRIO
(%)

ATUAL
(%)

cresce ao longo da vida profissional
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TABELA 3.5.6.2.

Planejamento do Trabalho 48,2 66,2 69,9
Organização do Trabalho 59,0 64,8 67,1
Controle do Planejado 38,8 59,9. 78,8
Utilização dos Recursos 27,3 43,7 76,0
Capacidade de Realização 54,0 66,2 71,2
Coord. Ativ. Diversas 20,1 60,6 72,6
Comunicação 63,3 71,1 78,8
Coordenação de Reuniões 18,7 54,2 72,6
Persuasao 43,2 58,5 64,4
Falar em Público 38,8 63,4 72,6
Capacidade de Análise 45,3 69,0 74,7
Capacidade de Síntese 38,8 52,1 81,5
Liderança 29,5 62,0 86,3
Desembaraço 65,5 66,9 67,8

36,0 50 83,6
41,8 60,6 74,4
139 142 146

exigidas executivohabilidades do desão formaAs
crescente.

início carreira,solicitadas, daSão no aspouco
utilizaçãoseguintes:habilidades de recursos,
diversas,atividades coordenação decoordenação de

reuniões e liderança.

MOMENTO 
VARIÁVEL

HABILIDADES EXIGIDAS NOS DIVERSOS MOMENTOS DA CARREIRA DE 
MARKETING

ATUAL
(%)

INICIAL
(*)

INTERMEDIÁRIO
(%)

Negociação
MÉDIA
BASE: nfi de respondentes



150

Solicitam-se mais fortemente, instante:nesse
comunicação, organizaçaodesembaraço, do trabalho e

capacidade de realização.

comunicação capacidade de análise,. mais exigidas são:
desembaraço, capacidade de realizaçao, planejamento do
trabalho e organização do trabalho.

menos exigidas são: utilização de recursos, capacidade
de síntese, negociação, coordenação de reuniões.

negociação, capacidadeliderança,. mais exigidas são:
controle do planejado e comunicação.de síntese,

organizaçãopersuasao,exigidas dosão:menos
trabalho, desembaraço e planejamento do trabalho.

No estágio intermediário, as habilidades:

No estágio mais avançado, as habilidades:
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TABELA 3.5.6.3.

INICIAL INTERMEDIÁRIO ATUAL

adaptaçao à empresa 80,4 49,7 47,5

48,3 53,8 61,2
no tra-

77,6 65,7 69,8
iniciativa 81,1 72,7 71,9

independência 35,0 55,9 70,5

precisão/rigor 44,8 49,0 65,5

criatividade 69,2 76,9 77,0

flexibilidade 49,7 60,8 82.7

MÉDIA 60,8 60,6 68,3

BASE: nfi de respondentes 146 143 139

De uma maneira geral, as atitudes revelam-se importantes
carreira. estágioContudo,todadeatravés a no

avançado, elas são mais fortemente solicitadas.

São atitudes importantes no momento inicial da carreira
a sociabilidadeadaptação à empresa, noa

iniciativa.

sociabilidade 
balho

facilidade de acesso e 
penetração

MOMENTO 
VARIÁVEL

ATITUDES EXIGIDAS NOS DIVERSOS MOMENTOS DA CARREIRA DE 
MARKETING

trabalho e a
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Facilidade independência,de penetração,acesso e
precisão/rigor, criatividade, flexibilidade são atitudes
que passam a ser mais intensamente exigidas a partir do
estágio intermediário da carreira e de forma crescente.

marketing^ aprendizagemcarreira temdedaetapa sua
realizada fora dos cursos de graduação.

3.5.7. Hipótese H6

habilidades e atitudes exigidos, predominantemente, em cada
Parte considerável dos conjuntos de conhecimentos,
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Os profissionais declaram que:

conhecimentosmodo geral,De necessáriosum os ao
desenvolvimento da carreira são fortemente aprendidos

no exercício profissional.

. Contudo, forte papel da escola na sua
formação básica. conhecimentos técnicos teóricosOs

creditadosdetêm são de graduaçãoaos cursosque
(63,8%; 71,4% e 70,3%).

tímida para os três estágios considerados.

. Os
mais importância no momento intermediário da carreira.
Suas maiores contribuições ocorrem sempre associadas à
produção de conhecimentos técnicos científicos.

técnicos profissionaisconhecimentos são. Os e
basicamente aprendidos na experiência profissional.

. A contribuição dos cursos de pós-graduação parece ser

cursos oferecidos pela educação não-formal ganham

reconhecem o



153

coo
ooox

m co tfco o coOX CM cotf
rxoxtOo\co

oxO\coox

00 rx <Mrxoo corxCMCM

oxrx
CMCM rxCM

tn otOo to coooo rxcoin corx

coox rxotnrx rxtn CM CMtOOX

OX OX00Oo \o rxoxrxtf
tn cotfm tnto CD

rx

O00rxox
oo

Oto rxcooo CMooo00 tf

m ooox co 10 <0oxox

fQo tn ooto tfOXO oxtoto o 00m o o
oxo oo

CMrxrx

tn oxto CMto rxtn cotncoCM
ox 00to OXtotoCMrxto CM o o

tn CM oxtotnto tnoo oxo
into O wtnotorxco CMtn

0)
6

oxox
tn

£
oom rxo rxcoootn ooo rxtf

Ooooco00
00

tn tn oxtorxtooto tftnto rxCM

CO
CM rxtf

tntn CM00rxto 00oCM00 rxox
otnCMOO torx.rxtn ox co tf

CMO CO rxo rxtn tftftO rxto tf00co .00
*• <0CMtntnox

CMCM

**** .

rx

*

•**
O O

0) orx
QO

> •H Ê d)
CU

0) C0)

>

CU

LÍX 
co

(0 0) 
CQ W

rx
CM

o 
rx

CM
CM

to
CM

rx 
rx

to
CM

to 
rx

co 
ox

tn 
ox

o 
rx

to
CM

o 
ox

o 
rx

o 
rx

tn
rx

o 
rx

CM
CM

rx 
rx

rx 
rx

CM
CM

CM
CM

O
CM

CM
CM

tn 
tn

CM
CM

o 
co

CM
CM

O 
CM

00
CM

tn
CM

CO 
rx

ox 
co

ox 
rx

ox
CM

00 
co

CM
OX

ox 
rx

rx 
oo

tn
CM

O 
ox

tn 
co

tn
CM

tn 
co

ox 
rx

o 
co

to
CM

CM
OX

rx
CM

o 
co

rx

tn 
rx

tn 
co

ox
rx

ox 
rx

co 
CM

tO
OX

ox 
rx

ox 
oo

to 
tn

o
CM

tD
CM

O 
ox

rx 
co

o 
rx

o 
o

o 
00

rx 
co

tn 
in

oo
CM

tn 
tn

o 
to

to
CM

Ox 
tO

CM 
tO

to 
tn

co 
rx

o
CM

ox 
CM

O 
co

to 
rx

rx 
oo

ox 
rx

CM
CM

tn
CM

\D 
00

O 
ox

CM
OX

tn
co

tn
co

w 
Q

M 
Q
CQ 
M 
H 
Z 
O 
Pu

M 
Q

Q

04 
X w

<0 
k

k 
P 

 
O

0) 
w 
(0 cn

(D 
(A 
(0 

CQ

G 
O 
O

0) 
C 
(0

co

O 
«0 o 
(D 
N

m 
rx

o 
to

oo 
o

P 
<

c 
 

6
O u

ox 
o

w 
(V 

10

TJ 
k o o u

o 
tn

ri

tn
co

P 

&4

to 
k.

Ox 
-tf

tf
rx

O 

6 
0)

ki
(0

to 
o

rx 
to

(D 
W

tn

co 
to

o

co

o

rx 
ox

rx 
ox

ox 
rx

«tf
co

rx 
oo

O
T5

CQ 

z

10 
T5

(D 
k 
kl 
(0 
O

<0 
kl u

'G 
to 
k 
O

CA 
'O 
CU

kl 
<0 
>

T5 
<0 
kl 
O

k 
P 
G 
O

O 
-C

rx 
to

0) 
c 
(0

o
JZ

c
(0

k o

o 
p 
c 
0) 
e <o

o 
k

(A 
O 
(A 
k 
5 
O 
0)

O 
i<0 o 
<0 
N

0) 
75 
10 

*O

<0 
(D 
tf

OX

U 
to cu 
to o

cn

TJ 
k 
O 
O 
U

ia 
10 
ca 
k 
0) >

G a 
d) 
tf

CM

o 
M0
CA 
to 
3 
(A 
k 
d) 
tf

V0 
c

d)
75
<0
75

U 
to 
CU 
(0 o

ai

d> 
75 
to 

T5

 
tO 
04 
to o

CM

<0 
O c 
(0 
k 
d) 

75

O 
O 
(0 
k 
(0 

.Q 
E 
d) 
CA 
d) 
Q

O

2

 o cr 
d) z

to

d) 
> 

'IO

oi
c

k 
f0
>
k
O 
CU

O 
P

(0 
P 
(0 
k 
P

CD

Q 
M 
0 
H 
X 
W

CQ 
M

tf 
M 
O z 
M 
tf 
tf

X w 
O
N 
H 
Q 
Z w 
tf 
tf

0 
M 
0

Pu

. U-4 
CL O 
X k 
M CU

k 

 
O

(0 
p 
to 
k 
P

(0 
P 
(0 
k

O 
i(0 
O 
<0 
N

O 
1(0 
o 
(0 

d) 
(A 
d) 
P 
c
0

2

o
Ito o 
(0

M
CQ < 
0

d) 
P c 
d) 

TJ c o cu 
(A 
d) 
k

d) O 
C 1(0 
(0 o 
rH (0 
04 U

o 
p c 
d) 
E 
<0

(A 
'O 
tf

Q 

£

(A
'O 
tf

0 
M 
Q

Q 
M 
kl 
H n 
3

á
H 
M 
« 
g
O

15 
S 
M

M 

i

O (A

-■s
(X

C 
0) 
E 
O 
£ rH

<U 
> 

'<0

tn 
<D 

T3 
<0 

• TJ 
E -H 
<1> ,-t 
CT>-H 
ia J3 
N <Q 
H £

_ -XI
<C <C '3 
C J-< tx

. 4-1
CL O
* w

________ MMO 
<Qt Q -H O <Q V C 
•H M O «Ú O 4-> «J 

fl O

C i<Q E O 
<0 0)0- 
C E <0 o o o

* “ T5 «a o
OT5

TJ c tn 
(V 10 
M C 
CL 
IQ 0) <n <u | .

TJ O O 
Iffi  

0) '0 -H 
4J c

r-l 3
«J O - «J XJ <n
C V M « 0)
o w cn «J o Ci tj- - - - (Q

<0 CL O
cn <D «c <-i m

•rH £X C ttí (0nj E a o u
_ __ Ll
M ra cu o

CU TJ > 
c

c cn 
O <U <J 

_ «J *4 E -P 
cu -h cn 0 c o tn
4J M co -H E <1>
C 4J > --c 
(U C -H (U o o o
£ O +J CL C C C
ra o nj <0

r-< CL • • •
o cn cu • • •
Z < k O

E <U E 
O Li <U 
0 J-l 
CU 10 Cl 
Li O cú 
CL

■H <U r-H C -H 
O Lc O cu > 

c cn «j CL > cn rH
O O CL C0 C (U O
o cn ra - — -

p u co cn
CU o cu 

-(0 0
CD Cl

Li Í0 O C >
CU cn CL 10 <0 -H <0
CL <U <0 O 0
X lO U 3
r _ 0 o x> -h

-K .. CU--------
co 3 « 

XJ

0 o
' E -H cn

rd c a) cu ra 
ra cn 3 0
Li <a> e ra ra -h 4J
0) M O 0 O- C C
u> 4J O -H C 3 d)

r—c ra E E
; m o ra
0 o cu ja (U  -n
o c cn ra 0 

cu £ -h ra c 
r-c 0 ra

-H (Q 
'L CL 

CL0 0 M-C ra 413
ra ilc*»h* 

ro n cu o -h 0 o 
•h —c 0 >ra cu a) 0 
o <-< ra c m E ra 
c ra 0 - - -

o o c 
0 0 3 
ra E 

■f—i <u o 
cu 
c « 
ra o ra 
r-( c 0 
CL ra 

u cu 
cu <u 

.. _ rH 0 O 
CU 0 MH •• O -rH £ 

4-> Li Ll rH rH
c m a> o x> 
* ; -h c ra £ 

Mn x> o ra o 0 ra 
- ■ — p

-■p 
(U O C 0) 
0 ira <h 0 ra o cl 

o cn 0 -p
- ra E c o

cu 3 a> <u o (D 0
«00 tn-P E
i ra ra c t
cu u cu n cu > x>
3 O10 -H E rH C 

ra 0 -<h o cu 
•rd <u 0 C > > E 
X> 0 «



156

co
x© OX CO

CX CMoxir>\o n

10o CMcnxo CM •*
oin ■*

10<ooco
o xo1010coin CMCM

00xOXO cn mtCM

CM1010 5Tcn

OxCM
CXXO

<0Ocnin CMinCM

<3X

0X CXXO 00 cnmin o■*

0)cninXOcocn
CM

iocn cnO cncn
Oi000to XO CMcn

o >cn cncxO
m X©00to cncxco
<n

15 E-HXO

10CMOXcnCMcncocn

O

CMoCOXOCM

XO Mtoaxoxcoax

aX© oo10cncxaxxo cxcn
xooooxo >«■cn

XO10 CM10 cnxoooco
oax10o cn

«* O

cn

O * «
«

* O O

10

«0

>

U

10 tu 
CQ W

cn
CM

xo
CM

CM
cn

co
•xr

xo 
co

ax 
oo

cn 
cn

x0
CM

co 
ax

co
cn

10 
xo

10 
xo

CM 
ax

cn 
ax

10
cn

CM 
ax

co 
co

10 
ax

xo
ax

cn

O
CM

CM 
cx

co 
co

IO 
ax

o 
ax

cn 
ax

O
XO

O 
cn

cn

IO
CM

Cx 
00

XO 
cn

co
CM

ax
CM

Cx 
ax

cn
Cx

ax
ax

xo
XO

to 
cn

un 
o

co 
ax

co
Cx

o
Cx

o 
CM

ax 
co

cx 
oo

M 
Q

H
Q

M
Q

<0 
kl

tn 
'O cu

0) 
U) 
«j 
ca

co 
o

ax

o 
o 
cn

xo
XO

0 
i<0 
tn

co

o 
0) 
kl cu

T 
co

kl 
0 
nx

ki o

cn
Cx

X 
0)

0)
i5

kl o 
IX

o 
c 
«u 
kc

<0 
c 
o
tn 
tn

v tn 
-o tu
<o iO 
•o o-

tn <u 
ki o

A 
p 
M 
n

00

Z

a 
M 
Q 
D 
H 
H 
H

to 
M 
Bm 
Z 
O 
Cx

«4 
Q

(0
15

«D 
kl 
kl 
<0 
U

CX 
X w

•o to 
kl o

kl 
p □ o

15 
<0 
kl 
u

tn 
xO 
cx

p 
p 
3 
o

13 
(0 
p 
o
0) 
tn 
<o 

CQ

p

3 
o

<0 
tn a> 
p cx 
E M

O 
tn 
cn 
tu 
o

o 
<o 
Cx

<c 
43 
(0 
P 
Bm

a> •o 
«5 
13

■<r 
o

P u

c 
M

10
>

o 
c 

«u 
■o 
c 
tu 
IX 
<u 

T> 
c 
H

xr 
ax

XO

tu 
13 
<0 
T3

cn

<U
15
«3
15

tu
>

MtJ

<U 
P 
C 
a 
15 
c 
o 
cx 
tn 
tu 
p

M
cn
<
03

P 
(0
>

«-I 
O 
p 
IX

(V 
IX 
X 
tu

00 c 
Q 
M 
O 
M 
X 
M

00 
H 
«4 
Pm 
H 
O 
Z 
IH 
Pí 
P»

a
W oo rt 
Ox

p 
«3 
>

o 
1(0 
o 
<0 
p 
10 
IX 

15

ax

3

43
10

CM 
O

IO

<
Q 

xM
£

O

a 
C

> 3 
•H 43

P
<U

c
10

tn 
'O 
cx

o 
ICO 
o 
to 
p 
p 
C 
tu 
(X

«

5 
u> 
A 
N

Q 
Z w 
04 
cu 
rt

H
M

I 
o

<5 
Z 
M 
H 
M 
K 

I

<0 P 
-H P 
P C 
O O □

IX <0 
c

"o 
p 
IX

p
10 <0u

o 
p 
c 
tu 
E 
o s

tu 
> 

MO

. xp 
£X O 
X 
&3 ÍX

CX O 
X p 
W CX

tn 
o <o 

cr - o «o c 
o itO c tu 

-«oi> 
x4) o 10 4) (0 

to E u 
O 3 P 0) tU 
> -O o P cn 

•H 10 P 10 I 
PP * ■ 
<U Qx <0 coo

-PO 
_ (0 x<0 "H

-H « P -H 13 
C O -H 15 <0 

xH>O t) 41 
Ê t> P E - 
o -H P P «-< 
U 3 <0 0) C 

43 O P 3 
Z CP 
C P <0 -H 10 

P 13 
E C Z Z 
0) O O -P P 
OX u —< O1 c 
<0 O M0 tu
n tn p P E

•h tu c tn o
13 P -H <U E
c o
(U H O O 0
p io c c c
CX E 
<0 . . .

tn • • •
<4 <4

tn 
P «0 
0 

(0 •• Qx O 
C <U -H rt 

tn p o 
<0 I '-.-H 

13 E O 15
10 <0 lio <0 <0 
n p tn ?

•H p -H 10 -H
C O P P

10 4) <U P <0
4) U P 3 -H
p C CX O U

O -H 
4) O 4) <0 C
P ~Z Z ’
C - 3
4) O W 45 O
E CX <U C P
p e u tu -h
■o m 3 c tn

- - ■ o)POP 
: -h p o 
p 4i p 4> tr 

P 10 > 
4> tn <o o 
tn tu <u 45 
(0 C 15 
3



157

insuficienteOs de
conhecimentos específicos de marketing,preparo, em para

exercerem as atividades típicas do início desta carreira.

TABELA 3.5.8.1.

30,3 132

AVALIAÇAO 
ATRIBUTO DOS RECÉM
FORMADOS

ANÁLISE DOS RECÉM-FORMADOS PARA ATUAR NOS CARGOS DE 
MARKETING, SEGUNDO O 8EU GRAU DE PREPARAÇÃO EM RELAÇÃO AOS 

REQUISITOS E ATRIBUTOS DOS CARGOS DE MARKETING

18,8
15,3
12,9

11,5
18,9
20,0
22,6
25,6
24,2
32,2
33,1
27,1

BASE
CORRESPONDENTE

128
123
132
126
124
124
108
129
126

.. 109

124 
127 
12 5 
115 
129 
124 
127
130 
129

ÍNDICE DE 
AVALIAÇÃO 

(%)

117
111
124

24,2 
• 25,2
17,4
23,8
21,8 
25,0 
6,5

27,9
31,8
33,1

Gerência de Produto 
Administração de Vendas 
Comportamento Consumidor 
Teste de Produto 
Potencial de Mercado 
Previsão de Vendas 
Propaganda 
Segmentação de Mercado 
Promoção de Vendas 
Sistema de Informações 
de Marketing 
Pesquisa e Desenvolvi
mento do Produto 
Controle de Marketing 
Serviços a Clientes 
Organização de Marketing 
Distribuição 
Técnicas de Vendas 
Transporte 
Relações Públicas 
Planej. de Marketing 
Importação/Exportação 
Fixação e Reajuste de 
Preços 
Aprovação de Crédito 
Auditoria de Marketing

5.5.8. Hipótese H?

recém-formados apresentam grau
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A avaliação dos recém-formados em relação ao quadro

de atributos de cargos de marketing apresentado foi efetuada

numa escala de cinco pontos:

1 - Mal-preparado

2. Muito Pouco Preparado

3. Pouco Preparado

4. Bem-preparado

5. Muito Bem Preparado

índice de avaliaçao assim obtido:

(% muito bem preparado + % bem preparado) . AssimI.A.
que o I.A., por atributo, variapode-se observarsendo,

(indicando praticamentededentro zerouma
excelência(indicandonenhum preparo) nacema

preparação).

derecém-formados são, formavê,Como umaosse

conhecimento de marketing.
fato de ema
termos cognitivos,
seu aluno.

escola contribuir muito pobremente, 
iniciação profissional de

A análise de cada atributo foi realizada segundo um

Essa avaliação confirma o
generalizada, mal avaliados em todos os atributos de

escala de

para a
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3.5.8.1. Análises Complementares à Hipótese 7

A - Análise Fatorial

Visando compreender as avaliações dos profissionais

relacionadas de dos recém-formadosao grau preparo em

conhecimentos específicos de marketing, procedeu-se à

análise fatorial dessas avaliações.

Basicamente, através da análise fatorial, podem-se

descritivosbuscar. de dados de determinadona massa

principais dimensõesfenômeno, fatores latentes,as ou

suficientes para explicar o fenômeno pelo menos, parteou,

significativa das informações obtidas sobre ele. Assim, pode

determinadasviável variáveis tenhamser agrupar que um
conteúdo informacional similar em um mesmo fator.

escalas,

Neste sentido, a análise fatorial pode ser útil para

partindo-se dereduzir a dimensão da estrutura de dados, m

variáveis iniciais e convergindo para K (K < m) fatores

que realmente importam na explicação do fenômeno estudado.

Ao proceder a essa redução de variáveis expressas em

análise fatorial permite calcular defatores, os pesosa

pela(Fi, até k) . Assim,fator 1cada
(Pij), tecnicamente chamadosdosanálise cargaspesos

"Um fator é uma construção hipotética (constructo), 
uma entidade hipotética, uma variável não observada 
que se supõe estar subjacente a testes, 
itens ou medidas de qualquer espécie"(13

cada variável (xj, com j variando de 1 até m) na formaçao de

com i variando de
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identificarfatoriais, podem-se fatores, bemos como as

variáveis importantes na formação de cada fator. Supondo-se
que três variáveis tivessem carga fatorial na formação de um

enquanto outras variáveis não a tivessem,fator, buscar-se-
compartilhadoia identificar comum1',"algo trêspor

atribuirvariáveis, este fator. modoDeum nome apara

certo grupo de variáveis que tem grande peso na formação de

é baseadafator,um a

alguma teoria já existente ou até na vivência de técnicos da

fatoriais (loadings)
para fazer emergir da massa de dados tais grupos deservem

de modo geral, a redução da dimensão de dados
compreensão dos fenômenos podemganhos sernae os

considerados(136) .

identifica, diversasentre as
técnicas de análise fatorial, três etapas principais nestes

preparação da matriz de correlação, extração deestudos:
fatores iniciais, rotação e obtenção dos fatores finais.

A primeira etapa refere-se à construção de matriz,
composta por correlações lineares (tipo Pearson), calculadas

Desta matriz extraem-se,entre as variáveis em estudo.
de tal forma que eles respondam pelafatores iniciais,um,

maior parcela possível da variância original das variáveis.
variância residual somente cairia paraDeste modo, zeroa

Équando se tivesse considerado um número total de fatores.
deadoção defrequente a

variânciaextraídossejam somentefatores se anovos
variânciapercentual mínimo daaindaresidual umsupera

um a

geral, a descoberta deste "algo comum", compartilhado por um

Thurstone(137)

As cargasárea específica em estudo.

medo que

variáveis. E,

um critério de corte,

em critérios qualitativos ligados
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total. o

interesse repousa

pois é ela quem irã gerar os fatores Fi.

existenteseja, correlaçãotodaOu entre as

variáveis originais "passa através" da correlação existente

entre essas variáveis e os. fatores.

dificuldadejustificada pelaé depor
interpretação das matrizes fatoriais originais. A obtenção

identificação do significado latente de cada fator. A matriz
cargas explicam variânciade suas a

variáveis, proporcionamfatorial das nãomas ascomum

de vista científico.estruturas significativas do ponto O
configuraçãointeresse é dasdefundamentalcentro a

fatorial. descobrirvariáveis Para estasespaçono
girar eixosconf igurações adequadamente, cumpre os

supõe-se quearbitrários de referência. Em outras palavras,

existem posições únicas do eixo que são as melhores "formas

variáveis em um espaço de dimensão n".

covariância Taldas rotação tempela o
coeficientes da combinação linear

dqs fatores tendam a apresentar valores próximos de 0 ou de

Os fatores são simplesmente estrutura ou padrões produzidos 
variáveis^140).

Finalmente, a rotação e obtenção dos fatores finais 
Kerlinger(139)

de K fatores mais importantes pode não ser suficiente para a

"Em outras palavras, o método é mais que um método; 
é também uma abordagem no sentido de que busca e 
identifica relações subjacentes entre as variáveis- <138).

objetivo de impor que os

de enfocar e ver as

Nos casos de interdependência entre as variáveis,
e modo desta interdependência,

fatores principais e

no grau
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o que permitirá mais facilmente caracterizar as variáveis1,

preponderantes para cada fator.

objetivoé destaNaturalmente não dissertação

matemáticaanáliseà da análiseproceder estrutura da

referir-sefatorial, somente aspectosaos seusmas

utilizá-la disciplinapermitamconceituais denaque

marketing ou, especificamente, no processo de segmentação de

será sempre conveniente, aqueles queContudo,mercado. se

matemáticasinteressam estruturasconhecerpor as que

constroem e sustentam essa técnica multivariada, recorrer às

considerações procedidas por NieGreen ete
a

recém-formadosavaliação dosmá pelosA
compreendidaprofissionais de marketing pode, então, ser

técnicautilizando-se análisedemais completamente, a

variáveis de avaliação. A matriz fatorial

variáveis,fatoriais das bemobtida comocargascom as
autovalores de cada fator e as porcentagens de variabilidade
explicada estão exibidos nas tabelas abaixo.

e Harman(143)

fatorial para as
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TABELA 3.5.8.3.

FATOR 1 FATOR 2 FATOR 3 FATOR 4
OT .13962 .05456 .72458 .40034
02 .10119 .09981 .22151 .72887
03 . 72342 .06022 .39761 -.12914
7J4 .61107 .20206 .51297 -.06828
OS .71448 .12437 .22123 . 30285

. 32787 .4701006 .18562 .40547
.0164107 .58747 .36640
. 2486908 . 71490 .07237
.1668709 .65190 .14246 .37369
.14874010 . 34211 .65931 .09078

.26702 .35137 .43581OTT .25134
.14973.51043 .53623012 .16188
.35421 -.01360013 .60246 .27399
.30379 . 24982.744570T4 -.04934
. 57407 -.12825.46536015 .17376
.59399.32624016 .06684 .47878
.75837.12519 .19739017
.49318.57196018 -.17508
.18859. 68896 .30918019 .21123
.77042. 07721 .36025020 -.25229
.61948.09027 .11068 .43466021
.83068 -.04251S22 .24795
.70174 .34567 .08963023

. 14689

.26955

.17525

. 27720

-.00568
-.06868

MATRIZ FATORIAL RODADA/CARGAS FATORIAIS APÓS ROTAÇÃO
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TABELA 3.5.8.4

AUTOVALORES DOS FATORES E VARIABILIDADE EXPLICADA POR FATOR

FATOR

41.9T 9.64017 41.9
10.02.295712 51.9

6713 1.40343 58.0
5741.25189 63.44
472.958975 67.6
470.91192 71.66
T74.77822 75.07

.72434 ^3 T 78.18
3 O 81.1.685839
2 6 83.7.59239T0
274 86.0TT
271 88.112
270.45300 90.113
176. 37901 91.814
175 93.215
175 94.716
T72.27905 95.917
T70 96.9.2376918

97.8.1975429
98.520
99.2721

6 99.7.1275722
73 100.0.0623223

profissionaisrevelafatorialanáliseA que os

contratadosdespreparo de em quatrocaracterizam seuso

grandes áreas do ensino de marketing.

AUTO
VALORES

DA VARIA
BILIDADE. 
EXPLICADA

9
7

%
ACUMULADA 
DE EXPLIC.

.16381

.1572Ô

.54372

.48473

.33772

.33378
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TABELA 3.5.8.5.

ANÁLISE FATORIAL

FATOR 1 - Administração Mercadológica (41,9%)

Comportamento do Consumidor (0,72)
Teste de Produtos (0,61)
Potencial de Mercado (0,71)
Propaganda - (0,59)

(0,71)
(0,65)

Serviços a Clientes (0,60)
Organização de Marketing (0,74)
Relações Públicas (0,57)
Planejamento de Marketing (0,69)

Distribuição e Preço (10,0%)FATOR 2

Distribuição (0,57)
Técnicas de Vendas (0,59)

(0,76)Transporte
Importação e Exportação (0,77)
Fixação e Reajuste de Preços (0,62)

(0,83)
(0,70)

(6,1%)Gerência de ProdutosFATOR 3
Gerência de Produtos (0,72)

(0,66)
Controle de Marketing (0,54)

Sistema de Informações de 
Marketing

Aprovação de Crédito
Auditoria de Marketing

Segmentação do Mercado
Promoção de Vendas

d12

D1
D10

P15
P16
P17
P20
D21
P22
D23

D3
D4
P5
P7
D8
D9
P13
D14
P18
D19
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Administração de VendasFATOR 4 (5,4%)

Administração de Vendas (0,73)

Aproximadamente 63% da variabilidade total dos dados
está explicada por esses quatro fatores.

O FATOR 1 que engloba disciplinas típicas da chamada
Administração Mercadológica (há quem prefira expressãoa

Marketing),Administração reforçade conclusõesas
deficiência ensinodoanteriores sobre permitira em a

teóricosconceitostransferência dos aplicaçaopara a

prática.

explicando 10% variabilidadedaO FATOR 2, dos
deficiências típicas áreadados, aponta depara na

distribuição e preços.

adicionando baixosembora4,3FATORESOs e
percentuais de explicação da variabilidade total, sugerem

aprendizados das gerênciaáreasdeficiências de denos
produtos e administração de vendas.

B - Análise Discriminante

w.O uso da análise discriminante está voltado para a
análise da existência de possíveis diferenças nas avaliações
de grupos de profissionais.

análise discriminanteobjetivo da é deO o
indivíduos, determinado universo,classificar os em

D2

de um
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e de tal forma que, no interior de cada grupo, hajagrupos,
máxima homogeneidade (mínima variância)a entree, os

haja distinção (discriminação) maisgrupos, forteuma

possível (maior distância). Seja depara o caso

discriminação de dois de k análisegrupos ou grupos, a

envolve quatro grandes objetivosí144):

existem diferenças significativasa) testar entrese os

perfis de grupos definidos a priori;

variáveisdeterminar contribuemb) maisque para

diferenciar os perfis entre os grupos;

linearesdescobrir combinaçõesc) das variáveisas
analistahabilitempreditoras, representaroque a a

maximizaçãopeladosseparaçao dasgrupos,

homogeneidades intergrupos e das heterogeneidades entre
grupos;

d) estabelecer procedimentos para designar novos indivíduos,
perfis apresentados,através de algumseus a grupo

definido a priori.

Em face desses objetivos, dados disponíveis sãoos

abordados em duas etapas. Na primeira, serão identificadas a
algumas variáveis que mais diretamente determinampriori os

Tais variáveis sempre definidassao(clusters). nagrupos
variáveis Na segundade dummy. saoetapa,forma

identificadas variáveis disponíveis todo universo deem o

que permitam a construção de escalas apropriadasinteresse,

indivíduosclassificação dos maiorà nos comgrupos, ou
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menor confiabilidade. Busca-se, por esse modo, estabelecer

classificaçãocritério dos elementosdeum estudados,

baseado exclusivamente nas variáveis disponíveis, que possa

àqueles elementos não classificados na

primeira etapa.

As escalas construídas deverão servir como critério
elementoinclusão exclusão dede Suaum em umou grupo.

combinação linearcorrespondeconstrução dasumaa

denominada função discriminante. A seguir, todosvariáveis,

elementos do universo são classificados de acordoos

funções discriminantes obtidas.

universo doso

elementos no conjunto de grupos de interesse, de acordo com

o critério estabelecido.

matemática deste método, assimestruturaA como
explicações complementares sobre construção das funçõesa

Eisenbeisencontradasdiscriminantes em eser

ANÁLISE DISCRIMINANTE 1 - SEGUNDO O TEMPO NO CARGO DO

PROFISSIONAL DE MARKETING

análise foi feita através de três deEssa grupos

profissionais:

- 44 profissionaisaté 2 anos no cargoGRUPO I

- 35 profissionaisde 3 a 5 anos no cargoGRUPO II

podem 

e Morrisson^146) .

com as

o método permite mapear

Avery(145)

Em resumo,

ser aplicado mesmo
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mais de 5 anos no cargo - 10 profissionaisGRUPO III

TOTAL - 89 profissionais

discriminatória,análise baseadaA funçõesnas
discriminantes apresentadas Tabela 3.5.8.6, seguir,na a

qualidade da separação (discriminação)permitiu avaliar a

profissionais considerados.dedos três Essagrupos

avaliação é destacada na Tabela 3.5.8.7.

TABELA 3.5.8.6

VARIÁVEIS E COEFICIENTES DAS FUNÇÕES DE CLASSIFICAÇÃO

1 2 3

1.0309172.74048101
2.5712653.50482202

-.6640244-1.254912 -.315666903
-1.520907-2.140198 -.923659904

-.1875350-1.26052505
1.07712406

.7327335 1.65795407
1.550215 .452646708
1.000114 -2.28282409

-.1024957-1.134647 -.8814064010
1.575301 . 70976011.7272030TT

-.5228396 -1.061077-.8941185012
1.7321222.156245 1.959421013

-.3317555 2.168863014
-.1666464 1.342575015
-3.154759 -2.007596016
1.181170 -.11942631.390227017
3.452847 3.2415142.504648018
1.306084 -.6135165019

1.781043
-1.183330. 6270837

-1.967562-1.645503 -.4802921022
-1.517144-2.568840 -1.528668023
-12.91829-13.84873 -14.68526constante

GRUPO 
VARIÁVEIS

020
712T

2.343761 
-.8031630 
-3.863640

1.409319 
-.2530165'

. 9021683
3.191378

.8912946 
1.261890

-1.972692
. 6297710

2.497995 
.9500035

1.752969
4.132768
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TABELA 3.5.8.7

MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO

GRUPOS ATUAIS
1 3

GRUPO 441

GRUPO 352

GRUPO 103

analisadadiscriminação, sobA abordagema
geométrica pelas duas funções canónicas, ambas significantes

ao nível de 0,01, pode ser vista na Tabela 3.5.8.8.

TABELA 3.5.8.8.

TESES DAS FUNÇÕES DISCRIMINANTE CANÓNICAS

FUNÇÃO % ACUMULADAAUTOVALORES

56,6456,64 0,69225330,920181

43,36 100,00 0,64284180,704292

QUIQUADRADO D.FWILK'S

88,917 46 0,00020,30557310

39,986 22 0,01090,58675451

discriminação dasAs variáveis importantes para a

estão indicadas nasfunções e suas média, nos grupos,suas

tabelas abaixo:

4 
11.4%

DEPOIS
FUNÇÃO

% DA 
VARIÂNCIA

34 
77.3%

CASOS NOS GRUPOS 
2

29 
82.9%

5 
11.4%

0 
0.0%

SIGNIFICÃN- 
CIA

10 
100.0%

CORREÇÃO 
CANÓNICA

5 
11.4%

2 
5.7%

0
0.0%

Casos classificados corretamente: 82,02%.

N° DE
CASOS
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TABELA 3.5.8.9.

VARIÁVEIS DISCRIMINANTES DA 1* FUNÇÃO

VARIÁVEIS MÉDIAS NOS GRUPOS J
1 2 3

D7

D6

(até 2 cargo),1 anos no

deaprovaçãonaturezadepreocupaçõessão

distribuiçãopúblicas,relações epropaganda,crédito,

comportamento do consumidor.

mostra-se mais(acima de 5 anos no cargo),O grupo 3
atividadescujas sãoàs disciplinasrelaçãorigoroso' em

táticonível deintensasmais no

Dl 
D3

2,82
2,64

1,93
2,82

2,74
2,57

2,20
2,97

2,80
2,49
2,74
2,60

2,94
2,66
2,14

2,70
2,60

1,90
2,90

2,50
2,10
2,30
2,20

3,20
2,80
1,80

2,30
2,00
2,41
2,30

2,32
2,05
2,71

D18 relações públicas 
D15 distribuição 

gerência de produto 
comportamento do 
consumidor

D22 aprovação de crédito 
D13 serviços a clientes 
D4 teste de produto 
D23 auditoria de 

marketing 
propaganda

D14 organização de 
marketing 
previsão de vendas

objeto de preocupações 
decisão: organizações de marketing, auditoria de marketing, 
teste de produto, serviços a clientes e gerência de produto.

rigor ao avaliar o preparo em diccipl ínnrc cujnts ni
O grupo demonstra maior
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TABELA 3.5.8.10

VARIÁVEIS DISCRIMINANTES DA 2» FUNÇÃO

VARIÁVEIS MÉDIA NOS GRUPOS
1 2 3

D9
2,25 2,63 1,80

D2

2,82 2,80 2,40
D8

D5

manifesta-se, consistentemente,3O como ogrupo
mais rigoroso, oferecendo as menores médias para quase todas

técnicasexceções: de vendasdisciplinas. São eas
administração de vendas,
natureza operacional.

ao avaliar a administração de venda.

O grupo 1,
avaliação de atividades operacionais: técnicas de vendas.

2,84
2,75

2,77
2,34
2,05
1,93

2,64
2,66

2,43
2,64

2,97
2,77

3,09 
2,54 
2,20 
2,09

2,49
2,77

3,03 
3,03

2,70
2,60

2,50 
2,80 
1,80 
1,80

3,00 
2,20

1,90
2,10

D10 sistema de implanta
ção de marketing 
promoção de vendas 

D21 fixação e reajuste 
de preços 
administração de 
vendas

Dll produto
D12 controle de 

marketing 
segmentação de mer
cado

D16 técnicas de vendas
D17 transporte
D20 importação/export.
D19 planejamento de Mar

keting 
potencial de mercado

O grupo 2 apresenta-se como o mais rigoroso apenas

cujas atividades são as únicas de

de forma coerente, mostra-se rigoroso na
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GRÁFICO DE SEPARAÇÃO DOS GRUPOS
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ANÁLISE DISCRIMINANTE 2 SEGUNDO O CARGO OCUPADO

análise foi feita atravésEssa de três cargos
ocupados pelos profissionais

Diretor de Marketing 36 elementosGrupo 1

Gerente de Produtos 20 elementosGrupo 2

Gerente de Marketing 33 elementosGrupo 3

89 ELEMENTOSTOTAL

discriminatória,análise baseadaA funçõesnas
discriminantes apresentadas Tabela seguir,3.5.8.11,na a

qualidade da separação (discriminação)permitiu avaliar a
profissionais considerados.de Essados três grupos

avaliação está destacada na Tabela 3.5.8.12.



175

TABELA 3.5.8.11.

VARIÁVEIS E COEFICIENTES DAS FUNÇÕES DE CLASSIFICAÇÃO

1 2 3

1.594617 1.48803101
3.767531 3.083105752
.2062539 -.626466503 -.7992094

-1.95786004 -2.149301 -1.493680
-1.361195-2.28721005 -1.566098
-.815793206 .9929138 1.681489

.44089021.4788807)7 1.436294
1.285436758 .3632373 1.250464
.4435364.81777567)9 -.1012362

-.100972175TO -.9052188
1.565281 1.49725575TT

-1.181708-1.323027 -.5467922
2.4979612.073834 1.716561
. 44295481.689944 1.3131497514
.4332094 -.4542199-.40376857)15

-3.742581 -2.878992-2.9716657516
1.632138 .71229607)17
3.669435 2.8063757)18

2.405500.5949589019

2.9648432.648094 2.4156897520

1.6072831.405049021

-0.063116 -.9273716-2.667665022
-2.554882-.78960557)23
-13.71636-15.48322

TABELA 3.5.8.12.

MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO

GRUPOS ATUAIS
1 3

36GRUPO 1

202GRUPO

33GRUPO 3

GRUPO 
VARIÁVEIS

5 
15.2%

28 
77.8%

2 
10.0%

CASOS NOS GRUPOS 
2

15 
75.0%

4 
12.1%

2 
5.6%

-0.312666
E—01

0.1274397
E—01

24
72.7%

3 
15.0%

6 
16.7%

7512
75TJ

-1.407874
2.132283

1.074065 
3.167358

-1.387497 
“-12.68934

1.822782
3.226350

N® DE
CASOS
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Casos classificados corretamente: 75,28%.

analisadadiscriminação,A sob abordagema
funções canónicas,geométrica pelas duas sendo a primeira

significante nível pode vistade 0,01, ser Tabelaao na
3.5.8.13.

TABELA 3.5.8.13.

TESTES DAS FUNÇÕES DISCRIMINANTES CANÓNICAS

FUNÇÃO lAUTOVALORES

65,24 65,240,919551 0,6921305
34,76 100,000,490032 0,5734747

D.F

78,817 460,3496271 0,00180
29,910 22 0,12070,67112681

discriminação dasvariáveis importantesAs para a

duas funções e suas médias, nos grupos,

tabelas abaixo.

DEPOIS
FUNÇÃO

% DA 
VARIÂNCIA

SIGNIFI—
CÂNCIA

CORREÇÃO
CANÓNICA

% 
ACUMULADA

WILK'S dUI-QUADRADO
LAMBDA

estão indicadas nas
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TABELA 3.5.8.14

VARIÁVEIS DISCRIMINANTES DA U FUNÇÃO

MÉDIAS NOS GRUPOSVARIÁVEIS
1DM 2 DM 3 DM

D6

2,89 3,00 2,79

produtos são avaliadoresde maisgerentesOs os
Curiosamente, todas

muito relacionadas às suas funções profissionais.

marketing rigorososmaisde sãogerentesOs os
sistemadeavaliarem de •grau preparoo emapenas ao

planejamento marketinginformações de marketing dee
geralmente, sob sua responsabilidade.tarefas,

2,61 
2,08 
2,44

2,22
2,33
2,28

2,78
2,81

2,95
1,70
2,10

1,60
1,80
1,75

1,90
1,80

2,39
2,03
2,48

2,09 
2,30 
2,06

2,85
2,52

previsão de vendas 
D16 técnicas de vendas 
D23 auditoria de marke

ting
D22 aprovação de crédito 
D17 transportes
D10 sistema de informa

ção' de marketing
D20 importação/export.
Dl gerência de produto 
D19 planejamento de mar

keting

severos em quase todas as disciplinas.
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TABELA 3.5.8.15

VARIÁVEIS DISCRIMINANTES DA 21 FUNÇÃO

MÉDIAS NOS GRUPOSVARIÁVEIS
1DM 2GP 3GM

D3

D9

Repete-se aqui o rigor para avaliar disciplinas que se
relacionem mais intimamente com as funções exercidas:

gerente de marketing sichamaGrupo 3O a as
piores avaliações em quase todos os itens.

maisé avaliargerente de produtoO severo ao as
produto, segmentaçãodisciplinas de mercadode e

controle de marketing.

D5
D4
D8

D7
D2

2,75
2,44
2,75

2,89 
3,00 
2,83 
2,89

2,72
2,61
3,17

2,95
2,40
2,75

2,70
2,45
2,75
2,50

2,30
2,60
2,70
2,35

2,70
2,25 
2,65

2,94 
2,27 
2,79

2,67 
2,42
2,64 
2,27

2,52 
2,52 
2,45 
2,58

2,18
2,12
2,73

. 2,92
2,67
2,83
2,47

comportamento do 
consumidor

D21 preço
propaganda 
administração de 
vendas
promoção de vendas 

D18 relações públicas 
Dll produto 
D14 organização de mar

keting
D13 serviços a clientes 

potencial de mercado 
testes de produtos 
segmentação de mer
cado

D15 distribuição
D12 controle marketing
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Hipótese H8:3.5.9.

profissionais entrevistados têm sugestõesOs
relevantes ao aperfeiçoamento do ensino e da aprendizagem de
marketing nas escolas superiores.

As recomendações dos profissionais, apresentadas na
indicam a necessidade de transferência dostabela seguinte,

conceitos aprendidos para a realidade da Mais umaempresa.
distanciamentos existentes entreaponta-se para osvez

ensino de marketingentrebemescola como eempresa,e

sugerem a atualização dos currículos,Em paralelo, a
disciplinas especializadas integração decriação de e a

várias disciplinas deaprendidosconhecimentos nas

marketing.

atividade profissional em marketing.
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TABELA 3.5.9.1.

SUGESTÕES %

66 58,4

33,638

32 28,3

19 16,8

18 15,9

13 11,5

13 11,5

11 9,7

8 7,1
Renovação da bibliografia existente 7 6,2
Maior utilização da microinformática 6 5,3

5 4,4

5 4,4
alunos de diversas

5 4,4

5 4,4

Desenvolver maior nível de orátoria/re- 
dação no aluno
Renovaçao da didática utilizada pelos 
professores

Maior aproximação\integração com profis
sionais da área (p.ex. através de pales
tras e seminários)

Desenvolver uma cultura de marketing bra
sileiro

Desdobramento (abertura) do currículo pa
ra a criação de matérias mais específicas

SUGESTÕES E RECOMENDAÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE MARKETING PARA O APRIMORAMENTO DO ENSINO DE MARKETING

MENÇÕES 
N.A.

Integração entre as disciplinas nos cur
sos de marketing
promover uma "humanização" no curso de 
marketing

Maior aplicação das práticas de marketing 
(p.ex. estudo de casos)

Atualização constante do curso de market
ing, adequando-o ao mercado (p.ex. atra
vés da utilização das novas técnicas, co
mo os japoneses)

Integração entre os 
áreas

Incentivar o desenvolvimento da criativi
dade, sensibilidade e do raciocínio lógi
co do aluno

Maior integração entre a empresa e escola 
(prática versus teoria), através, p.exe., 
estágio supervisionados, laboratórios de 
Marketing etc.

Além de formar profissionais, a escola 
deveria também orientá-los
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SUGESTÕES %

4 3,5

4 3,5
Cursos de línguas na faculdade 3 2,7
Desenvolver o hábito da leitura 3 2,7

Melhoria da formaçao básica de marketing 3 2,7
Melhor avaliação do trabalho de formatura 2 1,8
Imputar no aluno capacidade de liderança 1 0,9

1' 0,9

1 0,9

Retirar do currículo as matérias sem va
lidade real

Desenvolver a parte guantitativa nas 
disciplinas de marketing

MENÇÕES 
N.A.

Imputar no aluno um sentido de planeja
mento do trabalho

Criação de uma peguena empresa pelos alu
nos para auxílio das empresas sem condi
ções de utilizar-se satisfatoriamente dos 
instrumentos de marketing (p.ex. empresa 
júnior da FGV)
BASE: 113
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1. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

O presente trabalho havia se proposto verificar a
efetiva contribuição ensino superiordo de marketing, EM
nível de graduação, para a formação de profissionais nessa
área administração.da proposição,Essa apoiada na
taxionomia dos objetivos de Bloom colaboradores implicoue o
desenvolvimento dois simultâneos:estudosde primeiroo

básicosdescreveu do ensinoaspectos superior deos
marketing; avaliou,segundo termos da aprendizagemo em
produzida, ensino,resultados deste segundoos os
julgamentos de profissionais estágios intermediárionos e

de marketing.carreiraavançado da Ao contrapô-los, foi
possível proceder a algumas conclusões:

Quanto ao Ensino Oferecido1.1.

disciplinasdas marketingprofessores deOs
apresentam algum curso de pós-graduação. Na maioria

título de mestrecontam

qualificadosaltamentetornaIsto os e,
especialistaspressupostamente, área deem sua

os cursos de pós-
currículosembutemgraduação matérias deseusem

natureza pedagógica, é de supor*que tais professores
pelo menos,tenham também formação, mínima, no que

conhecimentosà aos
alunos.

- Os benefícios decorrentes da alta titulação desses
colhidos, basicamente,sãoprofessores trêspor

conhecimento. Por outro lado, como

das vezes com o e doutor.

se refere forma de transmitir
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detêm 92%escolas, dos doutores 57%que dose
carreiramestres. acadêmicaComo implicaa
investigação,atividades de conclui-se.

associaçãoadicionalmente, que ensino-pesquisaa
escolas, garantindo-lhesconcentra-se nessas os

padrões nacionais de excelência educacional.

- O ensino de disciplinas de marketing é feito em nove
diferentes de graduação. Contudo,cursos

dois é encontramdeles currículosque se
de marketingestruturados níveispara superar os

introdutórios de formação nessa área: Administração
Pública e de Empresas
em Publicidade e Propaganda.

de administraçãoescolascurrículos das estãoOs
organizados conteúdosbase noscom a serem

estruturaçãoensinados, fazsua pore se
disciplinas:

- Marketing Básico;

- Gerência do Composto de Marketing;

- Sistema de Informações;

Marketing;

- Marketing Estratégico;

- Tópicos Especiais de Marketing.

escolares naocurrículos senãoOs consagram, a
expectativas sociais ou comunitárias.lateralmente,

e Comunicação com Habilitação

- Análise, Planejamento e Controle de

em apenas
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Também não se centram em interesses ou necessidades
É bem possíveldo aprendiz. isto decorra dasque

material estasa que
que as obrigam à atual

forma de estruturação curricular.

- Os objetivos educacionais declarados estão cingidos,
unicamente, domínio cognitivo da aprendizagem.ao
Não há um só caso de objetivos afetivos descritos.

- Os objetivos cognitivos buscados são os pertencentes
níveis mais baixos da hierarquia: conhecimento eaos

disciplinas referentescompreensão. Apenas nas a
Análise, PlanejamentoSistemas Informaçãode e e

Controle é que são perseguidos objetivos em nível de
objetivos de análise sínteseaplicação. sãoOs e

disciplinas referentes aasapenas
EspeciaisEstratégico Tópicos deMarketing e

Marketing.

dentro do domínio cognitivo,A preocupação,
praticamente,habilidades é,dedesenvolvimento

inexistente.

articuladoscurriculares não estãoelementosOs
consistentemente.
sejam compatíveis, com

horáriasdeclarados,objetivos cargasasos
insuficientes proceder aodemonstram-se para

aprendizado desses conteúdos.

- O relativamente baixo número de horas/aula pressupõe

atividadessuperiores de extra-classe paracargas

escolas estejam submetidas e

Embora os conteúdos programáticos
em extensão e" profundidade.

com o

definidos para

impossibilidades de natureza
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profissionais obrigaalunos. Isto à adoção dee

práticas de acompanhamento das atividades discentes
à assunção de um sistema de avaliação que traduza,e

com
feita esforçosexceçõesEm meramenteaos

individuais,
estão daausentes

prática comprometendo atingimento dosescolar, o

objetivos propostos.

técnicas de ensino utilizados são,

independentementebasicamente, damesmos,os
níveisdisciplina ensinada dos aprendizagemdee

objetivos. única disciplinadefinidos Uma denos
marketing, em

"j ogos deconhecida empresas". duasApenaspor
utilizam "estudos de casos"escolas os mesmoe,

intensidade inferior desejável,ãassim, umaem
caracterizando-os como uma forma de concretização da

propósito genuíno denaoaprendizagem, no seue
partir da diversidade de

específicas de aprendizagem vividas.experiências

adotada contemplabibliografia conteúdosA os
suficientementeé completaportanto,ensinados e,

objetivos da- aprendizagem.conduzir Asaospara
ensino praticadas explorammetodologias de

timidamente as seções de "exercícios propostos".

os elementos requeridos à aprendizagem,

integração dos conhecimentos de marketing com os de

o rigor necessário, o desempenho de cada aluno.

uma única escola,

Os métodos e as

São tímidos também os esforços institucionais para

faz uso da técnica

produzir generalizações a

com baixo número de horas/aula,
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áreas da administração.outras Esse esforço também

1.2. Quanto à Avaliação da Aprendizagem

disciplinasaprendizagem relacionadasdeA ãs
atividades e tarefas próprias das funções de linha
deve ser enfatizada. Os cargos mais elevados dentro

essas funções.

- A educação formal em nível de graduação, conquanto
é requisito indispensável à

carreira em marketing. aí
são ocupados por profissionais que,dentro,
totalidade, concluíram estudos de pós-quase

graduação.

mais ãrelevantescadeiras graduaçao,daAs
são, para os profissionais de marketing:carreira,

administração mercadológica,

administração financeira, estatística e pesquisa de

marketing;
publicidadenível: propaganda,segundo eumem

gerencia degeral, produto,administração

estratégico planejamento deplanejamento e
marketing.

ensinobuscadasdisciplinas formal,nãonoAs
relevantes à carreira em marketing sao:

em um primeiro nível:

não ocorre, organizadamente, entre os professores.

na sua
Os cargos mais elevados,

possa ser questionada,

carreira de marketing pressupõemda hierarquia da
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início carreira: técnicasda depara o vendas e
marketing básico, aspectos de gerenciamento e
publicidade e propaganda;
para o momento intermediário: permanecem relevantes

disciplinas marketing básico,deas aspectos de
gerenciamento e publicidade e propaganda, às quais

adicionam administraçaode de vendasse as e
comunicação verbal;
para o estágio avançado: ainda há preocupações com

disciplinas marketing básico,de comunicaçãoas
social e aspectos de gerência.

uma disciplina planejamentodenova:apenas a
estratégico.

É preocupante notar que escolas, de formaas uma
suprido necessidades fundamentaistêmgeral, não do

aprendizado em marketing.
ensino de elementos pertencentes unicamente ao domínio

ainda assim,cognitivo da aprendizagem e,
objetivos de níveis mais altos na hierarquia desse domínio.

marketing caracterizadaécarreira deA por
atitudes e habilidades,exigências típicas de conhecimentos,

em suas diversas fases.

atendido às necessidades deescola temA
conhecimentos no que tange ã formaçao básica do indivíduo,

conhecimentosnecessidade de técnicos,àsatendenãomas
aprendizado atividadepelosupridasgeralmente na

profissional.

se ao
sem contemplar os

Como relevante, surge

Isso se dê, talvez, por cingirem-
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Em relação a solicitações de habilidades, escolaa

contribuição muito modesta,tem jádado deuma como era

objetivosanálise de educacionais.daesperar seus As

desenvolvidashabilidades mais pela escola são deas

capacidadeanálise, de síntese,capacidade de dea
público.comunicação, falarde De resto,ema os

profissionais procuram pela educação não-formal, como meio

deficiências remanescentes do períodode superação dessas
escolar.

aprendizado domínio afetivo,tangeNo noaoque

pode-se dizer que ele é quase totalmente realizado na vida

maiores contribuições à formaçao das atitudes profissionais.
decorra dos estudos de matérias quantitativas

durante o período universitário.

Em termos de conhecimentos específicos de marketing, I

recém-formados sao mal avaliadosos

Ao procederemescolar.

melhoriasugestões para doconsistentessão asuascom

aprendido, atualizações dos conteúdos programáticos e adoção

metodologias adequadas às necessidades de aprendizagemde

que manifestam.

aqui incitamchegouconclusões oseAs quea
espírito do professor à busca de soluções e desafiam, com

administrador depela tomadaigual ímpeto,

providências cuja implantação,

I 1

objetivo dessa natureza. Rigor e precisão são suasalheia a

no seu grau de preparo

profissional. Aliás, já se havia constatado que a escola é

a essa ayaliação,

decisões. Com esses objetivos, recomendam-se, então, algumas

Isso talvez

os profissionais

ensino: maior ênfase nos objetivos de aplicação do conteúdo

a vocação do

entende-se, poderia provocar
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a melhora da qualidade do ensino de marketing, em nível de

graduação:

currículo de administração.compõem Só muitoo

exercício de

capacidades cognitivas mais complexas (análise,seus
avaliação).síntese pedeO ée que se apenas o

princípios,domínio leis,de fatos outrose
elementos de caráter enumerativo, enfatizando

ficadomemória.da esquecidoTemapenas por o

desenvolvimento de habilidades.esforço para Noo

do ensino de administração, esse esquecimentocaso

Hácomprometedor. enfatizar-serevelou-se que o
desenvolvimento, aluno, do saber-aplicar, dono

transpor para situações conhecimentosnovas os e

habilidades adquiridos. Por outro lado, os objetivos

em marketing, incluireducacionais,

carreira.

Institucionalizar, sistemática,de forma esforços

de áreas da administração. Será necessário planejar

fazê-los dividir
tarefas e responsabilidades.

também de forma sistemática,Institucionalizar, os

esforços de articulação dos elementos curriculares.

compatibilizar objetivos, conteúdos,Há seque

carga horária, bibliografiamétodos, e

É conjunto elementosdestesavaliação. o que,

os objetivos afetivos que se mostraram importantes à

o uso

- Proceder à revisão dos objetivos das disciplinas que

devem passar a

para integração dos conhecimentos de marketing aos

esforços de grupos de docentes e

raramente se tem exigido do aluno o

sistema de
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consistentemente,aplicados podem produzir
resultados superiores.

Estimular, entre os docentes,
ensino apropriadas, ensinode do marketing, àno

superação dos problemas de aprendizagem apontados:
jogos de empresas.estudo de O emprego de

técnicas dessa alémnatureza, de proporcionar o
maisobjetivos elevadosalcance de domíniono

cognitivo, enseja a aprendizagem de habilidades e de
atitudes. manifesta-seComplementarmente, como um
grande elemento integrador de conhecimentos.

integraçãomecanismoCriar de escola-empresa,
planejando de maneira conjunta às experiências de
aprendizagem a serem vivenciadas pelos aprendizes. A

profissionalexperiência revelou-se uma
fonte de conhecimentos, habilidadesextraordinária
planejamento atividadesatitudes. das dosOe

chamados estágios supervisionados pode imprimir novo
patamar de qualidade ao ensino de marketing.

- Reorganizar as disciplinas oferecidas
profissionaismanifestadas pelos danecessidades

solicitaçõesexigências estãoárea e anas quee
desenvolvimentosubmetidos durante deo suas

carreiras.

a interaçao dasentre os docentes,Estimular,
atividades de ensino e pesquisa.

atividades de aperfeiçoamentoInstitucionalizar as
pedagógico, reciclando periodicamente os professores

o uso de metodologias

com base nas

casos e
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assim como

procedendo ao acompanhamento de seu trabalho.

- Instituir um centro de recursos didáticos, capaz de

materiais equipamentosoferecer instrucionais,e

assim

2. LIMITAÇÕES E RESTRIÇÕES DO ESTUDO

Mesmo entendendo que o trabalho tenha alcançado seus

é preciso restringi-lo às condiçõesobjetivos, sua

realização esteve submetida e às direções que nortearam seus
Assim,esforços. ser

tomadas com as seguintes reservas:

O trabalho ressentiu-se da inexistência de estudos
anteriores. Em verdade,

ensino de marketing, assimrelação ao como aem

inexistência de investigações sobre o tema obrigaram

sobre aspectos básicos ensinodo daestudos ea

aprendizagem nessa área.

realizado nível nacionalseria tê-las em ou
isso,estadual. Com a
inferências para sistematodo derealização de o

marketing.ensino superior de

recomendações padecem de critérios sua

validação.

como de coordenar e maximizar seu uso.

no uso de técnicas e métodos de ensino,

- Dado o caráter pioneiro do trabalho, as conclusões e

a escassez de bibliografia

- No que se refere às pesquisas, imagina-se que melhor

as conclusões

criar-se-iaffi condições para

a que se chegou devem

a que

externos à
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É muito certo que a intenção resumiu-se a entender

ensinobásicos dado aprendizagemaspectosos e em

caberia primeiro trabalho.marketing, conforme a um Com

horizonte muito amplo abriu-se à frente daquelesisso, um

de pesquisar essacujo interesse seja área. E de talo

magnitude dessa tarefa, convémforma é recordarquea o

"não fora para tão longo amor tão curtaverso de Camões: a

vida".
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ANEXOS

INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS



INTRDMENTO DE COLETA NO 1

DADOS DA EMPRESA:

Nome: 
Endereço: 
Ramo de Atividade: 

DADOS DO ENTREVISTADO:

Nome: Fone: 

DADOS DA ENTREVISTA

Início: Data: 
Término: 

OBSERVAÇÕES PARA CRÍTICA DOS DADOS:

VERIFICADOR: ENTREVISTADOR: 



Bloco 1

  
  
  

Dados Pessoais

2. Há quanto tempo? 

em
em

Qual a sua idade? 4.

Bloco 2 - Aspectos Cognitivos
que disciplinas foram importantes na sua forma6. A seu ver,

ção universitária.Favor considerar ao responder esta ques
tão aquelas disciplinas que mais contribuíram para sua

formação.

Área Término

3. Quais outros cargos que ocupou na Área de Marketing 
sua carreira profissional? E por quanto tempo esteve 
cada um deles?

Qual?
Ano de formatura: 

1. Que cargo o Sr. ocupa atualmente? 

5. Possui superior completo?
( ) Sim
( ) Não
♦Se a resposta for não, então vá para a questão 9

7. Além da formação universitária, o Sr. possui cursos de Pós- 
Graduação? 
Cursos 
Especialização



Are aCursos Término
Mestrado

Doutorado

8.
sua

a.

No estágio intermediário de sua carreirab.

No momento atualc.

No inicio de sua carreira

Nestes cursos de pós-graduação,que disciplinas de Marketing 
mais contribuíram para a sua ascensão profissional. Por fa 
vor, considere para a resposta aquelas que mais contribuí
ram para sua carreira:



Início de sua carreiraa.

No estágio intermediáriob.

para 
a 

estágios realiza —

9. Além dos estudos formais citados nas questões anteriores, 
quais outros (cursos, treinamento, estágios, etc) o Sr. 
realizou que tivesse(m) contribuído decisivamente 
sua ascensão profissional? Por favor, considere para 
resposta aqueles cursos, treinamentos, 
dos, no:

c. No momento atual



Bloco 3 - Habilidades e Atitudes

no Cartão A, por
nos car

no e no mo

ATITUDES E HABILIDADES EXIGIDAS NO IN1CIO MEIO MOMENTO ATUAL

I
I

CAPACIDADE DE ANÁLISE
CAPACIDADE DE SlNTESE
PRECISÃO/R1COR
CRIATIVIDADE
FLEXIBILIDADE
LIDERANÇA
DESEMBARAÇO SOCIAL
NEGOCIAÇÃO
OUTRA (ESPECIFICAR)

OUTRA (ESPECIFICAR)

’ inicutiva 
independEncla

' FALAR EM POBLICO________
SOCIABILIDADE NO TRABALHO

10. Agora, pensando nas habilidades contidas 
favor, identifique aquelas que foram mais 
gos ocupados no início,

CONHECIMENTOS 
tEcnicos/teOricos_____________

I HABILIDADES TfCNICAS ESPECIFICAS
CONHECIMENTOSTÉCNICOS ESPECÍFICOS______________
DISPOSIÇÃO PARA O PLANEJAMENTO DO TRABALHO_________________________
DISPOSIÇÃO PARA A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO___________________________2.
DISPOSIÇÃO PARA 0 CONTROLE DO PLANE
JADO__________________________ __
UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS______________
CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO___________
COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS
COMUNICAÇÃO_______________________
ADAPTAÇÃO Ã EMPRESA________________
COORDENAÇÃO DE REUNIÕES____________
PERSUASÃO_____________ ;___________
DESEJO DE ACESSO E PENETRAÇÃO

em Marketing.

exigidas
estágio intermediário

mento atual de sua carreira



11. na
onde

se em
outros ou se durante o exer

um talena um os
tos mencionados na PG.

ATITUDES E HABILIDADES EXIGIDAS XO IX1CIO MEIO MOMENTO ATUAL

CAPACIDADE DE ANÁLISE
CAPACIDADE DE StNTESE
PRECISÃO/RICOR
CRIATIVIDADE
FLEXIBILIDADE
LIDERANÇA
DESEMBARAÇO SOCIAL
NEGOCIAÇÃO
OUTRA (ESPECIFICAR)
OUTRA (ESPECIFICAR)

■ INICIATIVA 
INDEPENDÊNCIA

FALAR EM POBLICO________
SOCIABILIDADE NO TRABALHO

Pensando, ainda, nas habilidades e atitudes mencionadas 
pergunta anterior, por favor, indique o principal lugar 
o Sr. as desenvolveu: Se em cursos de Pós-Graduação;

cursos, estágios ou treinamentos
cicio profissional. Entrevistador: cite

CONHECIMENTOS
TECNICOS/TEORICOS_________________

I HABILIDADES TÉCNICAS ESPECIFICAS 
í CONHECIMENTOS
, TtCNICOS ESPECÍFICOS______________
I DISPOSIÇÃO PARA 0 PLANEJAMENTO DO
TRABALHO_________________________
DISPOSIÇÃO PARA A ORGANIZAÇÃO DO TRA BALHO__________________________ 2.
DISPOSIÇÃO PARA 0 CONTROLE DO PLANE
JADO__________________ ______ _
UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS____________
CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO___________
COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS 
COMUNICAÇÃO_______________________
ADAPTAÇÃO Ã EMPRESA________________

• COORDENAÇÃO DE REUNIÕES____________
PERSUASÃO_____________ ;___________
DESEJO DE ACESSO E PENETRAÇÃO



o

aos nas

GRAU DE PREPARO DO RECÉM-CONTRATADO

) ) (( ( )GERÊNCIA DE PRODUTO ( ) ( )
(ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS ( ) ) )( ( ) ( )

) ( )( ) ( (COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR ) ( )
) ( )( ) ( ( )TESTE DE PRODUTOS ( )
) ( )( ) ( ( )POTENCIAL DE MERCADO ( )

)( )( (PREVISÃO DE VENDAS ) ( ) ( )
( ) )( ) ( ) (< )PROPAGANDA
( )(SEGMENTAÇÃO DE MERCADO ) ( ) (< )
( ) ( )( )PROMOÇÃO DE VENDAS ( ) ( )

)) ( ( ) (( ) ( )

( )) ( )( ( ) ( )
( ) ( ) (( ) ) ( )CONTROLE DE MARKETING

) ( (( ) )( ) ( )SERVIÇO A CLIENTES
) ( ) (( ) (ORGANIZAÇÃO DE MARKETING ( ) )

( )DISTRIBUIÇÃO ( ) )( ) ( ( )
( )( ) ( )( ) ( )TÉCNICA DE VENDAS

( ) ( )( ( )) ( )TRANSPORTE
(RELAÇÕES PÚBLICAS ( ) ) )( ) ( ( )
(( ) ( ) ) )( )PLANEJAMENTO DE MARKETING

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO ( )( ) ( ) ( )( )

( ( ) )) ( ) () (
APROVAÇÃO DE CRÉDITO ( )( ) ) ( )( ) (

) (( ( ) )) )AUDITORIA DE MARKETING (
SE OUTRAS, EXPLIQUE:

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 
DE PRODUTO

ÃREAS/ASSUNTOS
DE MARKETING MAL 

PREPARADO
MUITO POUCO 
PREPARADO

POUCO 
PREPARADO MUITO BEM 

PREPARADO

FIXAÇÃO E REAJUSTE DE 
PREÇOS

BEM 
PREPARADO

SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE 
MARKETING

12. Pensando unicamente nos cargos de Marketing para os quais fo 
ram contratados recém-formados, indique, de modo geral, 
grau de preparação apresentado pelos candidatos em relação 

requisitos dos cargos, nas ãreas apresentadas a seguir:



Bloco 4 - Sugestão

13. suas recomendações

participa

Finalmente, quais são as suas recomendações e sugestões 
visando aprimorar o ensino de Marketing nas escolas bra 
sileiras.
Entrevistador: Explore. Ao final agradeça a 
ção do respondente.
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PROJETO DE EDUCAÇAO EM MARKETING
INSTRUMENTO DE COLETA NQ 2

QUESTIONÁRIO N<?

CRÍTICA: 
 

 

 

 

INÍCIO: TÉRMINO: DATA ENTREVISTA:
ENTREVISTADOR: 
VERIFICADOR: 

A) DADOS DE CLASSIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

NOME COMPLETO DA INSTITUIÇÃO: 

ENDEREÇO: 

FONE: CEP: 
PESSOA CONTATADA: 
FUNÇÃO: 
MELHOR HORÁRIO PARA CONTATOS ADICIONAIS, SE NECESSÁRIOS



B) CURSOS SUPERIORES OFERECIDOS:
GRADUAÇAO: 

 

 

PÕS-GRADUAÇAO: 

C) ANALISE da estrutura curricular

DISCIPLINASEMESTRE
CURSO:  

 

 

 

 

PERÍODO: 
 

 

 

 



SEMESTRE DISCIPLINA

CURSO:

PERÍODO:

SEMESTRE DISCIPLINA

CURSO:

PERÍODO:



D) ANÁLISE da disciplina

NOME DA DISCIPLINA: 
CURSO

PERÍODO: CARGA HORÁRIA: 

Objetivos:1.

2. Programa:

3. Metodologia de Ensino:

4. Critérios de Avaliação:

5. Bibliografia:

6. Professor(es) Responsável(is):



E) DADOS SOBRE O PROFESSOR

NOME: 
END. COML.: 

FONE: CEP: 
RES. : END.

FONE: CEP: 

F) FORMAÇÃO ACADÊMICA
graduaçAo pós-graduaçAo

INSTITUIÇÃO:  
 

 

GRAU OBTIDO:  
 

 

ANO DE CONCLUSÃO:  
 

 

G) ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO
PÕS-GRADUAÇAOgraduaçAo

INSTITUIÇÃO: 
 

 

CURSO: 
 
 

ANO DE INÍCIO: 
 
 



EXPERIENCIA PROFISSIONAL/OCUPAÇAO ATUALH)
organizaçAo na qual trabalha atualmente

NOME DA EMPRESA: 

ENDEREÇO: 
TÍTULO CARGO: 



BIBLIOTECA FEA/USP 
DOAÇÃO

Procedência fio

Data / 05 / OT


