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Resumo 
O presente artigo tem como objetivo analisar a correlação entre o percentual de disciplinas de 
raciocínio quantitativo em curso de Administração e seu desempenho no Enade. A hipótese 
principal (H1) surge a partir do estudo de Cruz et al (2007), que analisou as estruturas 
curriculares de 37 cursos de Administração e classificou as disciplinas em Disciplinas 
Profissionalizantes (DP), Disciplinas com viés de Raciocínio Quantitativo (RQ) e disciplinas 
de Estudos Organizacionais (EO). Adotando uma perspectiva quantitativa, tendo como 
método a Análise de Correlação pelo Coeficiente de Pearson, são testadas neste artigo três 
hipóteses, quais sejam: existe correlação positiva e significativa entre o percentual de 
disciplinas de Raciocínio Quantitativo e o desempenho de um curso no Enade (H1); existe 
correlação positiva e significativa entre o percentual de Disciplinas Profissionalizantes e o 
desempenho de um curso no Enade (H2); e, existe correlação positiva e significativa entre o 
percentual de disciplinas de Estudos Organizacionais e o desempenho de um curso no Enade 
(H3). Destas três hipóteses, H2 e H3 foram rejeitadas por não possuírem correlação positiva e 
por não serem significativas. Apenas H1 foi aceita, com um intervalo de confiança de 90% e 
apresenta uma correlação positiva e significativa de 0.2885, o que permite entender que existe 
uma correlação positiva entre o percentual de disciplinas de raciocínio quantitativo em um 
curso de Administração e o desempenho de um curso no Enade. 
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1. Introdução 
A discussão sobre a formação do Administrador, sob diferentes prismas (pesquisa, 

estrutura curricular, a relação teoria e prática, formação profissional e ética na pesquisa), tem 
recebido relevado destaque em congressos e periódicos no Brasil nos últimos anos. É bem 
verdade que alguns trabalhos ainda necessitem de maior embasamento epistemológico em 
suas abordagens, mas o avanço nesta área de conhecimento tem se mostrado progressivo e 
com qualidade nestes últimos anos. Talvez este crescimento quantitativo e qualitativo se 
explique pelas especificidades de cada curso, pelo desejo de professores e pesquisadores de 
trocarem ou compartilharem diversas experiências bem sucedidas de alunos, professores e 
gestores em suas instituições de ensino. O I EnEPQ se mostrou como principal lócus no país 
de discussão destes temas tão significativos para as práticas gerenciais e pedagógicas em 
Administração e Contabilidade no Brasil. 

Tais especificidades podem ser inicialmente identificadas a partir do número de 
estudantes matriculados no curso de Administração no Brasil. De acordo com o Censo do 
Ensino Superior de 2007 (INEP, 2009), o curso de Administração é o curso com o maior 
número de matriculados, o que o faz assumir o primeiro lugar no ranking de matrículas no 
ensino superior – foram quase 800 mil alunos matriculados em 2007. É esta diversidade e 
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quantidade de cursos que fomenta a discussão sobre formação e mercado de trabalho, 
estrutura curricular, dentre outros temas.  

Direcionando neste trabalho o debate para estrutura curricular, alguns trabalhos tomam 
uma postura mais cética ao criticarem uma estrutura curricular mais instrumental, que leve em 
consideração o modelo instrumental americano e a falta de interdisciplinaridade (BARROS e 
PASSOS, 2000; CRUZ e SOUZA; 2004; MONTEIRO et al, 2005; RUAS; 2004). 

O que se propõe neste artigo não é discutir o nível de instrumentalização dos cursos ou 
o foco interdisciplinar dado no momento de construção das estruturas curriculares. Mesmo 
que tal tema seja interessante, não é primordial nesta pesquisa este viés. Embora o trabalho de 
Cruz et al (2007) tenha ido nesta direção, a investigação apresentou uma classificação que 
contribuiu para a elaboração da hipótese de pesquisa deste artigo. Os autores analisaram 37 
estruturas curriculares e classificaram as disciplinas, individualmente, em disciplinas 
profissionalizantes, quantitativas e estudos organizacionais. Na análise dos autores, o curso 
com maior número de disciplinas quantitativas foi a Ebape (FGV). Já na verificação do 
ranking dos melhores cursos divulgados pelo MEC (IGC), o curso de Administração da Ebape 
(FGV) também obteve o primeiro lugar. Entretanto, não se pode levar em consideração o IGC 
para buscar uma correlação entre o desempenho no IGC e a estrutura curricular pois o IGC 
não é a avaliação de um curso e sim de uma instituição como um todo (incluindo outros 
cursos). 

Neste sentido, a principal hipótese (H1) de pesquisa é: existe correlação positiva e 
significativa entre o percentual de disciplinas de Raciocínio Quantitativo e a nota de um curso 
no Enade. Como hipóteses secundárias têm-se: (H2) existe correlação positiva e significativa 
entre o percentual de Disciplinas Profissionalizantes e a nota de um curso no Enade e (H3) 
existe correlação positiva e significativa entre o percentual de disciplinas de Estudos 
Organizacionais e a nota de um curso no Enade. 

Logo, os objetivos específicos deste trabalho são: (i) sistematizar os dados do Inep 
sobre as 36 IES e associá-los aos percentuais de disciplinas profissionalizantes, de raciocínio 
quantitativo e estudos organizacionais presentes em suas estruturas curriculares; (ii) analisar 
se existe e qual é o tipo de correlação entre o número de disciplinas quantitativas e a nota no 
Enade e IGC - individualmente; (iii) verificar, por IES, se existe e qual é o tipo de correlação 
entre as disciplinas profissionalizantes e estudos organizacionais com a nota no Enade; e, (iv) 
testar se as correlações são significativas. 

No que diz respeito à relevância deste estudo, este trabalho se torna relevante por 
algumas questões. A primeira delas diz respeito ao espaço destinado ao Planejamento e 
Organização de Cursos e Programas no II EnEPQ, o que evidencia a importância de se 
discutir a estrutura curricular e como isso pode refletir na colocação do profissional no 
mercado de trabalho ou no posicionamento das instituições em resposta  às cobranças por 
parte do MEC, por exemplo. A segunda, por buscar verificar a correlação entre quantidade de 
disciplinas quantitativas em um curso de Administração e o Enade e por propor novas 
hipóteses para pesquisas futuras. 

Este trabalho está estruturado da seguinte forma. A primeira seção apresentou as 
motivações iniciais para realização da pesquisa, a hipótese que se pretende verificar e a 
relevância do trabalho. A seção seguinte fará uma breve contextualização sobre o debate 
sobre estruturas curriculares nos cursos de Administração. A seção 3 aborda a questão da 
avaliação no ensino superior no Brasil. Já seção 4 apresenta a Metodologia, destacando-se o 
processo de coleta de dados, o método de análise e as limitações. A seção 5 faz a apresentação 
dos dados e suas análises. Por fim, a seção 6 finaliza o trabalho com algumas conclusões e 
sugestões para futuras pesquisas. 

 



2. O Debate Recente sobre Estruturas Curriculares no Campo da Administração 
 Temas como construção de currículos e flexibilização curricular, excesso de 

pragmatismo no ensino, importação do modelo americano do ensino de gestão, e a 
necessidade da contextualização do ensino às características do país são temas de grande 
relevância que têm contribuído para o enriquecimento da discussão de estruturas curriculares 
nos cursos de Administração. Alguns trabalhos, como os de Fischer (1984, 2001), Machado-
da-Silva et al (1990), Borba et al (2004), Ruas (2004), Silva et al (2005) e Monteiro et al 
(2005), discutem transversalmente questões relacionadas tanto à epistemologia quanto à 
prática do ensino desta ciência no Brasil. 

Os currículos são mudados de acordo com a legislação (currículos mínimos) e a IES se 
atenta às questões regulamentares de forma superficial e limitada (SILVA, 2007), 
reestruturando seus programas para atender as diretrizes do MEC como também algumas 
mudanças contextuais na sociedade e mercado de trabalho. O ensino em Administração, de 
uma forma geral, ainda está dividido em grupos de disciplinas (formação geral, profissional e 
relacionamento pessoal (ARAÚJO e FARIAS, 2007).  

De acordo com Hoff et al (2007), alguns cursos que procuram um viés interdisciplinar 
ainda não conseguem implementá-lo. Os autores quando verificaram as estruturas curriculares 
de dois cursos de Administração no que diz respeito à interdisciplinaridade e foi constado que 
a interdisciplinaridade está muito mais no plano estratégico (uma promessa de futuro) do que 
no plano real e presente dos cursos. Os autores atribuem tal gap à postura corporativa dos 
docentes. Entretanto, existem alguns trabalhos que de fato buscam uma postura 
interdisciplinar, como o caso apresentado no trabalho de Melo et al (2007) que abordou temas 
e produtos finais apresentados pelos alunos numa estrutura curricular direcionada à 
interdisciplinaridade. 

Levando em consideração as mudanças e a necessidade de (re)estruturação de estruturas 
curriculares, diversas são as metodologias e práticas que docentes/pesquisadores usam neste 
processo de aproximar o futuro administrador da prática sócio-empresarial. Por exemplo, 
Escrivão-Filho e Ribeiro (2007) adotaram a abordagem da ‘Aprendizagem Baseada em 
Problemas’ para evidenciarem que há uma possibilidade de ensino-aprendizagem de maneira 
mais efetiva, como abordar a teoria por meio de situações problemas em disciplinas do campo 
da Administração. Isso destaca que a aprendizagem não é apenas a transmissão de 
informações, mas, principalmente, a construção de significados para o gestor.  

Neste debate sobre estruturas curriculares em Administração há de se considerar 
também a questão do distanciamento entre a prática e a teoria. Por exemplo, no estudo 
conduzido por Sacramento et al (2007) foi verificado que as disciplinas de Administração 
Pública presentes na estrutura de um curso de Administração não estavam coerentes com a 
realidade do setor público. Além disso, o direcionamento para o mercado em alguns casos 
deixa de lado questões do dia-a-dia do administrador e as relações interpessoais do 
administrador com a sociedade e o meio ambiente (MAFRA, 2007).  

Em um estudo realizado em estruturas curriculares de IES federais do estado de Minas 
Gerais, Nogueira et al (2007) verificaram que somente dois cursos de Administração 
(universidades federais de São João Del Rei/UFSJ e Lavras/UFLA) incluem em suas 
estruturas curriculares as dimensões sócio-institucionais e ambiental.  A proximidade 
geográfica entre essas duas universidades (aproximadamente 100 Km de distância entre as 
cidades) talvez possa explicar esta preocupação pelo fato de envolver questões regionais do 
Suldeste Mineiro.  

O que se percebe é que a questão das estruturas curriculares está sendo abordada numa 
perspectiva da interdisciplinaridade nos últimos anos no campo da Administração. De fato tal 
temática é importante e relevante na formação do administrador. Entretanto, percebe-se ainda 
que há uma lacuna no que diz respeito ao desempenho de cursos em avaliações nacionais e 



sua relação com estruturas curriculares. É a partir desta lacuna que este trabalho buscará 
analisar estruturas curriculares em Administração e avaliação de cursos/construção de 
rankings de desempenho de cursos. 

3. Avaliação do Ensino Superior no Brasili 
A busca pelo padrão, pela mensuração e comparação entre os cursos de nível superior 

teve início no Brasil nos anos 90 com o Provão, que avaliava cursos de graduação em todas as 
áreas do conhecimento e atribuía, de acordo com as notas dos alunos, professores e instituição 
um score que variava entre a nota A (melhor avaliação) e a nota E (pior avaliação), sendo 
punidos cursos que mantivessem avaliações ruins consecutivamente. Com a entrada de um 
governo de esquerda, saiu o Provão e entrou em cena o Exame Nacional de Desempenho dos 
Estudantes (Enade) – um dos componentes do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior (SINAES). A principal diferença está no processo de amostragem, uma vez que no 
Provão se avaliava todos os estudantes de um curso e no Enade existe um processo de escolha 
- amostragem de alunos ingressantes e alunos concluintes. Na visão de muitos especialistas o 
objetivo do Enade continua sendo o mesmo do Provão: a comparação e a busca de um padrão.  

Como a qualidade é percebida na educação? Existe um debate que de um lado tem a 
perspectiva filosófica da educação e, em sentido oposto, a perspectiva gerencial. É certo que 
produtividade não prevê qualidade, mesmo que a produção em massa tenha atingido a 
educação nos últimos anos. De acordo com Drügg e Ortiz (1994), para se ter qualidade em 
educação é necessário pensar a escola como empresa. Já Vieira (2004) considera que a busca 
da qualidade (na perspectiva gerencial) é uma forma de controlar e padronizar a prática 
docente.  

O SINAES, instituído pela Lei 10.861 de 14 de abril de 2004, tem como objetivo 
assegurar o processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, dos cursos 
de graduação e do desempenho acadêmico de seus estudantes, tendo como característica a 
realização de uma avaliação institucional (externa e interna) dos cursos e estudantes. 
Estruturalmente, pode-se dividir o SINAES em três tipos de avaliações: (i) avaliação da 
instituição, em que são verificadas características como missão e plano de desenvolvimento 
institucional, responsabilidade social da instituição e comunicação com a sociedade, as 
políticas de pessoal e as carreiras do corpo docente e a infra-estrutura, por exemplo; (ii) 
avaliação dos cursos de graduação, em que se busca identificar as condições de ensino 
oferecidas aos alunos, em especial as relativas ao perfil do corpo docente, às instalações 
físicas e à organização didático-pedagógica; e, (iii) avaliação do desempenho dos estudantes 
(Enade), em que se analisa o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos 
programáticos previstos nas diretrizes curriculares do respectivo curso de graduação, suas 
habilidades para ajustamento às exigências decorrentes da evolução do conhecimento e suas 
competências para compreender temas exteriores ao âmbito específico de sua profissão, 
ligados à realidade brasileira e mundial e a outras áreas do conhecimento. Os itens seguintes 
apresentarão algumas características do Enade e do IGC.  
 

3.2. Enade  
O Enade foi instituído no país pelo governo Lula por meio da Lei nº 10.861, de 14 de 

abril de 2004 sendo um dos componentes do Sistema Nacional de Avaliação Superior 
(SINAIS). Conforme apresentado anteriormente, este instrumento de avaliação tem como 
objetivo avaliar o desempenho dos alunos de graduação com relação aos conteúdos 
programáticos de cada área de conhecimento. De acordo com Ristoff e Limana (2005), 
enquanto o SINAIS tem como objetivo avaliar as instituições de educação superior e seus 
cursos de graduação, o Enade ocupa-se com o desempenho dos estudantes.  



Em 2006 ocorreu a terceira edição do Enade, com 15 áreas sendo avaliadas. A maior 
participação de alunos no Enade correspondeu aos alunos do curso de Administração. Do total 
de 463.165 alunos selecionados para participar do exame, aproximadamente um terço 
(153.509) pertenciam a esta área do conhecimento. 

O Enade é composto por três instrumentos: (i) Componente Geral, (ii) Conhecimento 
Específico e (iii) o IDD. Nestes três instrumentos são avaliados o desempenho de alunos 
concluintes e alunos ingressantes.  De acordo com o INEP (2008), são considerados 
estudantes ingressantes (primeiro ano do curso) aqueles que tiverem concluído entre 7% e 
22% (inclusive) da carga horária mínima do currículo do curso da Instituição de Educação 
Superior (IES). São considerados estudantes concluintes (último ano do curso) aqueles que 
tiverem concluído pelo menos 80% da carga horária mínima do currículo do curso da IES, ou 
todo aquele estudante que se encontre na condição de possível concluinte no ano letivo de 
2007. A escolha dos estudantes que farão a prova é realizada por amostragem, sendo 
obrigatória a participação dos escolhidos.  

De acordo com a proposta do Enade, os estudantes ingressantes e concluintes serão 
submetidos à prova única, construída de modo a permitir a análise do valor agregado em 
relação às competências e habilidades, aos conhecimentos gerais e conteúdos profissionais 
específicos durante a sua formação, orientando as instituições sobre a necessidade ou não de 
fazer ajustes ou revisões curriculares.  

É importante entender como é realizado o cálculo do conceito dos cursos. Assim, 
calcula-se o conceito do curso pela média ponderada da nota padronizada dos concluintes no 
componente específico, da nota padronizada dos ingressantes no componente específico e da 
nota padronizada em formação geral (concluintes e ingressantes), possuindo estas, 
respectivamente, os seguintes pesos: 60%, 15% e 25%. Assim, a parte referente ao 
componente específico contribui com 75% da nota final do curso, enquanto que a parte de 
formação geral contribui com 25%. O conceito é apresentado em cinco categorias (1 a 5), 
sendo que 1 é o resultado mais baixo e 5 é o melhor resultado possível, na área. A Figura 1 
ilustra tal cálculo. 

 
 Quadro 1: Composição do Cálculo da Nota  

Distribuição Percentual das Notas 
60 % - alunos concluintes Conhecimento Específico 

75% da nota 15% - alunos ingressantes 
Conhecimento Geral 25% da nota 

 
25% - Todos os alunos 

  Fonte: Construído pelos autores a partir de dados do Inep (2008). 
 
Como último componente para a composição da nota do Enade, o Indicador de 

Diferença Entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD) tem o propósito de trazer às 
instituições informações comparativas dos desempenhos de seus estudantes concluintes em 
relação aos resultados obtidos, em média, pelas demais instituições cujos perfis de seus 
estudantes ingressantes são semelhantes. Entende-se que essas informações são boas 
aproximações do que seria considerado efeito do curso.  

O IDD é a diferença entre o desempenho médio do concluinte de um curso e o 
desempenho médio estimado para os concluintes desse mesmo curso e representa, portanto, 
quanto cada curso se destaca da média, podendo ficar acima ou abaixo do que seria esperado 
para ele baseando-se no perfil de seus estudantes. Conceito IDD é uma transformação do IDD 
Índice, de forma que ele seja apresentado em cinco categorias (1 a 5) sendo que 1 é o 
resultado mais baixo e 5 é o melhor resultado possível no IDD Conceito.  

 



3.3. Índice Geral de Cursos - IGC 
O Índice Geral de Cursos da instituição (IGC), instituído por meio da Portaria 

Normativa nº 12, de 5 de setembro de 2008, é um indicador de qualidade de instituições de 
educação superior que consolida informações constantes dos cadastros, censo e avaliações 
oficiais disponíveis no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP) e na 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Calculado 
anualmente, o IGC consolida em um único indicador, as informações de todos os cursos de 
graduação, mestrado e doutorado de uma dada IES. O resultado final está em valores 
contínuos (que vão de 0 a 500) e em faixas (de 1 a 5). 

Este índice é resultante de uma ponderação entre uma média ponderada dos Conceitos 
Preliminares de Cursos (CPC) – relativos à graduação e uma média ponderada das notas dos 
programas de pós-graduação, obtidas a partir da conversão dos conceitos fixados pela 
CAPES, cujo peso de cada uma das ponderações é o número de matrículas dos cursos de 
graduação e nos programas de pós-graduação stricto sensu. 
 

IGC = [ ( CPC * % alunos graduação ) + ( Conceito CAPES * % alunos Pós-graduação)] 
Total de alunos 

 
A avaliação da graduação advém do CPC, instituído por meio da Portaria Normativa nº 

4 de 2008, que corresponde a um índice calculado com base em uma ponderação dos 
conceitos Enade (40%), IDD (30%) e as variáveis de insumo (30%). Considera-se na 
composição dos 30% das variáveis de insumo, os recursos didático-pedagógicos (27,1 %), o 
corpo docente - percentual de professores (no mínimo) doutores no curso (38,9%) e 
percentual de professores que cumprem regime parcial ou integral (não horista) no curso 
(23,8%) e a infra estrutura (10,2 % ), representados pelas três dimensões de avaliação de uma 
IES. Estas variáveis são obtidas a partir do Censo de Educação Superior e das respostas ao 
questionário socioeconômico do Enade.  

O CPC foi instituído para que as IES que tenham obtido conceito preliminar satisfatório 
fiquem dispensadas de avaliação in loco nos processos de renovação de reconhecimento 
respectivos (Art 2º Portaria Normativa nº 4/2008).  Considera-se como conceito preliminar 
satisfatório o índice igual ou superior a três. 

 
 

4. Metodologia 
Esta parte do trabalho tem como objetivo apresentar o método utilizado para realização 

das análises que serão apresentadas a seguir. Especificamente, o trabalho tem características 
quantitativas, uma vez que busca analisar se é positiva e significativa a correlação entre o 
percentual de disciplinas quantitativas num curso de Administração e o desempenho deste no 
Enade. Para isso utilizou-se o método Análise de Correlação pelo Coeficiente de Pearson.  

 

4.1. Coleta de Dados da Pesquisa 
Optou-se por trabalhar com dados secundários neste artigo por três motivos: (i) 

economia de tempo para realizar o processo de (re)leitura das estruturas curriculares dos 
cursos analisados e os dados atuais não corresponderiam à realidade no ano de 2007; (ii) 
disponibilidade na fonte original das notas divulgadas pelo INEP por curso; e, (iii) 
disponibilidade dos dados serem referentes ao mesmo período no espaço de tempo – ano de 
2007. 



Com relação ao primeiro motivo, utilizou-se como base o trabalho de Cruz et al (2007) 
que classifica as disciplinas do currículo do curso de Administração em Disciplinas 
Profissionalizantes (DP), Disciplinas de Raciocínio Quantitativo (RQ) e Disciplinas 
relacionadas aos Estudos Organizacionais (EO). O Quadro 2 faz uma breve apresentação do 
que os autores analisaram para realização desta divisão.  

 
Quadro 2: Critérios para Classificação das Disciplinas 

Classificação  Critérios Utilizados pelos Autores 
 
 

Disciplinas 
Profissionalizantes 

São aquelas destinadas à formação profissional do administrador. Considera-se nesta 
classificação todas as disciplinas iniciais ou as que utilizam técnicas e métodos 
avançados referentes às quatro áreas da administração: marketing, produção, recursos 
humanos e finanças. Também foram consideradas outras disciplinas de outras áreas de 
conhecimento, que são aplicadas à administração e que assumem um caráter 
profissionalizante, como é o caso da contabilidade, do direito e da economia. 

Disciplinas de 
Raciocínio 

Quantitativo 

Foram consideradas aquelas que tinham como objetivo desenvolver a capacidade matemática 
e lógica do aluno ou servir como base para outras disciplinas profissionalizantes que 
necessitam de conhecimentos avançados em matemática na aplicação de técnicas e métodos 

Disciplinas de 
Estudos 

Organizacionais 

O critério de classificação das disciplinas foi condicionado a uma das seguintes características da 
disciplina: (i) abordar as relações sociais nas organizações – organização não somente no sentido 
de empresa, mas também qualquer tipo de organização social; ou, (ii) ser interdisciplinar, ou 
seja, ser construída com mais de uma temática específica 

Fonte: Adaptado a partir de Cruz et al (2007).  
 
A escolha das instituições seguiu o mesmo critério adotado pelos autores naquele 

trabalho: a instituição ser membro da Associação Nacional de Pós-Graduação em 
Administração (ANPAD) no ano de 2007. No total, neste artigo, foram estudadas 36 
instituições de ensino superior (ao contrário das 37 instituições que compuseram a amostra no 
trabalho anterior). A Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo 
(FEA-USP) não fez parte deste estudo pois foi a única instituição que, não participou do 
Enade em 2006.  

O segundo e o terceiro motivos para utilização de dados secundários são explicados 
pelo fato de que a nota do Enade e do ICG serem calculadas e divulgadas pelo Ministério da 
Educação (MEC) e pelo Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep 
– no período analisado. Os dados foram coletados no site do Inep,  nos links Avaliação dos 
Cursos. Após coletados, foram sistematizados na Tabela (1). Para este estudo, considerou-se 
apenas o Resultado do Enade para o ano de 2007.  

4.2. Método 
A análise correlacional indica a relação entre duas variáveis lineares e os valores 

possíveis a partir desta análise, resultados estes que  deverão estar no intervalo entre +1 e -1. 
O sinal indica se a correlação é positiva ou negativa, e o tamanho da variável indica a força da 
correlação. O método de análise utilizado foi Análise de Correlação pelo Coeficiente de 
Pearson. A opção por este método deveu-se à possibilidade de se verificar a correlação entre 
as variáveis analisadas, sendo que não é possível analisar causalidade devido à inexistência de 
dados históricos para o Enade que possa compor uma série temporal. 

A regressão múltipla não foi utilizada devido à possibilidade de multicolinearidade. 
Como as três variáveis (Raciocínio Quantitativo, Disciplinas Profissionalizantes e Estudos 
Organizacionais) totalizavam 100% da estrutura curricular de cada curso, estas variáveis 
guardariam uma correlação entre si. À medida que um percentual fosse elevado em uma das 
disciplinas, outro(s) percentuais diminuiriam(m). 

Neste sentido, a Análise de Correlação pelo Coeficiente de Pearson se mostrou um teste 
adequado para verificar se as variáveis têm comportamento correlacionável (positivo ou 



negativo). Dado somente a  disponibilidade de apenas dados em corte seccional, somente este 
método se adequaria à questão.. O software utilizado para relacionar os dados foi o Gretl, 
utilizado para confirmar os dados rodados, anteriormente, no Microsoft Excel. A diferença é 
que este software disponibiliza os resultados com um maior nível de detalhamento, inclusive  
o nível de significância das correlações analisadas. Com base nestes resultados as hipóteses 
abaixo poderão ser confirmadas ou refutadas. 

 
Quadro 3: Hipóteses da Pesquisa: 

H1: 
Existe correlação positiva e significativa entre o percentual de disciplinas de Raciocínio 

Quantitativo e o desempenho de um curso no Enade. 
H2: 

Existe correlação positiva e significativa entre o percentual de Disciplinas Profissionalizantes 
e o desempenho de um curso no Enade. 

H3: 
Existe correlação positiva e significativa entre o percentual de disciplinas de Estudos 

Organizacionais e o desempenho de um curso no Enade. 
Fonte: Elaboração dos autores 
 

4.3. Limitações Metodológicas 
Embora as limitações apresentadas neste trabalho não interfiram na qualidade das 

interpretações emergentes da análise dos dados e das futuras hipóteses que poderão ser 
analisadas por outros pesquisadores, algumas limitações metodológicas merecem destaque. A 
primeira limitação é a impossibilidade de se  traçar uma relação de causa-efeito entre RQ e 
Enade. Não foi possível trabalhar com uma série temporal para verificar a relação de 
causalidade entre as variáveis. Isso ocorre por ser o Enade um instrumento novo de avaliação 
e portanto, não possui ainda uma série temporal que permita  analisar o comportamento 
histórico desta variável. 

A segunda limitação é o universo de análise das escolas analisadas no trabalho. Como 
esta pesquisa trabalhou com dados secundários, o universo ficou reduzido a 36 instituições de 
ensino superior que possuem cursos de graduação em Administração. Embora sejam 
instituições de destaque no país, os 36 cursos representam uma pequena parcela do número 
total de cursos de Administração no país no ano de 2007.  
 

5. Resultados e Análises 
A Tabela 1 apresenta a sistematização dos dados utilizados na pesquisa. A primeira 

coluna apresenta as instituições que compuseram o universo de análise. As quatro colunas 
seguintes apresentam a distribuição quantidade de disciplinas, por classificação, e o seu total 
por IES. As colunas posteriores apresentam o percentual de cada conjunto de disciplinas na 
composição da estrutura geral do curso. As últimas colunas apresentam, respectivamente, a 
nota da escola no Enade e a nota no Índice Geral de Cursos (IGC). 
 
Tabela 1: Sistematização dos dados utilizados na pesquisa 

INSTITUIÇÃO DP RQ EO Total DP(%) RQ(%) EO(%) Nota no 
Enade 

Nota no 
IGC 

EAESP 27 5 16 48 56,25 10,42 33,33 65,6 458 
EBAPE 27 16 19 62 43,55 25,81 30,65 61,3 467 
ESAGS 41 4 18 63 65,08 6,35 28,57 63,3 358 

ESTACIO 27 4 17 48 56,25 8,33 35,42 42 222 
FBV 23 4 16 43 53,49 9,30 37,21 42,6 246 



FECAP 18 8 12 38 47,37 21,05 31,58 55 346 
FURB 23 4 18 45 51,11 8,89 40,00 50,4 268 

IBMEC-RJ 20 6 16 42 47,62 14,29 38,10 61,5 332 
IMES 17 4 7 28 60,71 14,29 25,00 44,3 207 

MACKENZIE 33 6 20 59 55,93 10,17 33,90 52,3 304 
PUC-MG 21 6 21 48 43,75 12,50 43,75 49,4 301 
PUC-PR 20 5 22 47 42,55 10,64 46,81 43 271 
PUC-RJ 23 7 15 45 51,11 15,56 33,33 53,21 385 
PUC-RS 22 3 11 36 61,11 8,33 30,56 48,3 301 
PUC-SP 27 7 15 49 55,10 14,29 30,61 51,3 369 

UEM 16 4 15 35 45,71 11,43 42,86 53 341 
UFBA 15 4 8 27 55,56 14,81 29,63 52,1 330 
UFC 22 7 13 42 52,38 16,67 30,95 53,5 327 
UFES 21 8 11 40 52,50 20,00 27,50 57,45 290 
UFLA 23 6 18 47 48,94 12,77 38,30 50 370 
UFMG 21 5 16 42 50,00 11,90 38,10 60,6 414 
UFPB 24 4 16 44 54,55 9,09 36,36 50,5 305 
UFPE 21 2 12 35 60,00 5,71 34,29 57 353 
UFPR 23 4 18 45 51,11 8,89 40,00 57,8 317 

UFRGS 24 5 12 41 58,54 12,20 29,27 60 410 
UFRJ 22 7 11 40 55,00 17,50 27,50 54,4 392 
UFRN 36 5 18 59 61,02 8,47 30,51 54,3 338 
UFSC 29 5 11 45 64,44 11,11 24,44 57,6 373 
UFU 35 4 10 49 71,43 8,16 20,41 52,5 343 
UFV 22 3 5 30 73,33 10,00 16,67 49,5 417 
UNB 23 4 9 36 63,89 11,11 25,00 55,5 378 

UNIFOR 19 4 10 33 57,58 12,12 30,30 40,2 261 
UNIHORIZONTES 23 3 13 39 58,97 7,69 33,33 39,5 210 

UNIMEP 21 3 6 30 70,00 10,00 20,00 38,5 259 
UUNISANTOS 25 4 17 46 54,35 8,70 36,96 42,9 242 

UNISINOS 21 3 15 39 53,85 7,69 38,46 45,8 322 

Fonte: Construído pelos autores a partir de Cruz et al (2007) e INEP (2009). 
 

Após a sistematização dos dados na Tabela 1, usou-se o software Gretl para buscar as 
correlações dos três tipos de disciplinas (RQ, DP e EO) com as variáveis ‘desempenho do 
curso no Enade’ e ‘IGC’. Os dados são apresentados na Tabela 2, que também apresenta o 
valor de ‘t’ encontrado em cada uma das correlações traçadas. Uma vez que a amostra do 
presente trabalho é de 34 graus de liberdade, o valor mínimo de "t" (em módulo) para a 
formação de um intervalo de confiança de 90% é de 1,68957;  e para um intervalo de 
confiança de 95%, o valor mínimo para ‘t’ passa a ser 2,03011. 

 
Tabela 2: Correlações entre as variáveis e Valores de t 
Correlações RQ t (RQ) DP t (DP) EO t (EO) 

IGC 0,339953066 2,10778 -0,01209227 -0,075146 -0,203806787 -1,21387 
Enade 0,288526717 1,75711  -0,119084789  -0,699354 -0,051312786 -0,05131 

Fonte: Cruzamento dos dados da pesquisa a partir do software Gretl. 
 

O que se verifica a partir da Tabela 2 é que a correlação entre o percentual de 
Disciplinas Profissionalizantes e Estudos Organizacionais (individualmente) na estrutura 
curricular dos cursos de Administração com a nota no Enade e com o desempenho de um 
curso no Enade não foi significativa com intervalo de confiança de 90%. Especificamente, 
quando correlacionadas ao Enade, as Disciplinas Profissionalizantes e Estudos 



Organizacionais, apresentaram, respectivamente, uma correlação negativa de 0,69 e 0,05. 
Logo, as hipóteses H2 e H3 são rejeitadas neste trabalho com intervalo de confiança de 90%. 
Assim, não se pode afirmar que existe uma correlação positiva, individualmente, entre 
Disciplinas Profissionalizantes (H2) e Estudos Organizacionais (H3) com o desempenho de um 
curso no Enade. 

Em sentido oposto, o percentual de disciplinas de Raciocínio Quantitativo na estrutura 
curricular dos cursos de Administração, quando correlacionadas ao Enade apresentaram um 
‘t’ de 1,75 (superior ao recomendado de 1,68), o que demonstra mais de 90% de significância 
nesta análise. Logo, a hipótese H1, de que Raciocínio Quantitativo está correlacionado ao 
desempenho de um curso no Enade, é aceita neste trabalho. Desta maneira, entende-se que a 
variação de uma unidade na variável Raciocínio Quantitativo corresponderá a uma variação 
de28,85% na variável no Enade.  

Quando confrontada com a nota do IGC, a variável RQ apresentou uma correlação 
positiva de 0,3399. Tal correlação é estatisticamente significativa a um nível de significância 
de 10%, entretanto, como sofre influencia de outras variáveis (nota da Capes, por exemplo), 
não pode-se dizer que o percentual de disciplinas quantitativas numa estrutura curricular tem 
correlação com o IGC.  

Numa análise primária da Tabela 1 (Sistematização dos dados utilizados na pesquisa) é 
possível verificar que escolas que tiveram um desempenho superior no Enade, quando 
comparada com a primeira colocada no ranking do IGC (Ebape), não representaram não 
ocuparam a primeira posição no ranking do IGC. Embora a Eaesp, Esags e Ibmec-RJ tenham 
obtido notas superiores à Ebape no Enade, estas escolas não possuíram a melhor nota no IGC. 

 

6. Conclusões e Sugestões para Futuras Pesquisas no Campo 
O objetivo deste artigo foi verificar a existência de correlação entre o percentual de 

disciplinas quantitativas num curso de graduação em Administração e o seu desempenho no 
Enade. A hipótese central do trabalho foi aceita, uma vez que encontrou-se uma correlação 
positiva e significativa de 0,2885 entre estas duas variáveis. As hipóteses secundárias, 
conforme apresentado anteriormente, foram rejeitadas, pois, além de mostrarem 
individualmente uma correlação negativa com o Enade, não foram significativas com um 
intervalo de confiança de 90%.  

A aceitação de H1 e a rejeição de H2 e H3 sucita a idéia, para futuros trabalhos de 
campo, de que possa existir uma relação de causa-efeito entre o percentual de disciplinas 
quantitativas em um curso de graduação em Administração e seu desempenho no Enade. 
Entretanto, essa análise ainda não pode ser realizada neste momento, pois esta verificação só 
poderia ser conduzida com a utilização de dados históricos tanto do Enade como das 
estruturas curriculares dos 36 cursos analisados neste artigo. É importante destacar que o 
presente estudo apresentou uma correlação positiva e significativa entre as variáveis e não 
uma relação de causa-efeito entre as mesmas. 

O trabalho apresenta algumas contribuições para o campo do Ensino e Pesquisa em 
Administração, o que o torna relevante para o II EnEPQ. A primeira contribuição é a de 
focalizar a discussão nas estruturas curriculares. Alguns pesquisadores mais céticos podem 
entender tal resultado como uma tendência de engessar as estruturas e instrumentalizar o 
ensino em Administração, voltando aos pressupostos americanos de ensino na área. Já os 
pesquisadores ou gestores menos céticos podem encarar tal resultado como uma interpretação 
da realidade e buscar alguns meios para direcionar suas estruturas curriculares para um 
melhor desempenho no ranking do Enade. Independente do viés de interpretação, entende-se 
que este trabalho pode fomentar o debate sobre estruturas curriculares. 



Outra contribuição é que se identificou que a Ebape foi a escola que se destacou como 
instituição maior percentual de disciplinas de raciocínio quantitativo, mas não foi a escola que 
obteve o 1º lugar no Enade. Porém, no ranking final (IGC) a escola obteve a primeira 
colocação. A terceira e última contribuição é a sugestão de hipóteses (Quadro 4) para futuros 
trabalhos tanto para a área de Gestão de IES e Ensino como para Administração Pública na 
análise de instrumentos de avaliação no ensino superior. Esta avaliação só pode ser realizada 
para a EBAPE uma vez que o IGC dela representa a avaliação de um único curso, o de 
administração. Para todas as demais IES que dispõe de mais de um curso, esta análise não é 
factível, uma vez que o IGC é uma avaliação ponderada conjunta de todos os cursos de uma 
IES. 

 
Quadro 4: Hipóteses para Futuras Pesquisas 
 Hipótese Objetivo do Teste 
 
Hα 

Instituições que têm apenas o curso de 
Administração têm o ICG maior que instituições 

que oferecem outros cursos. 

Verificar se existe correlação positiva e significativa 
entre a oferta de apenas um curso por uma escola e 

seu desempenho no IGC. 
Hβ Instituições que oferecem cursos de doutorado ou 

mestrado têm IGC maior do que as instituições 
que não oferecem estes cursos. 

Identificar se escolas que ofertam cursos de mestrado 
e doutorado em Administração (avaliados pela 

Capes) têm melhor desempenho no IGC. 
 
Hθ 

Existe correlação positiva significativa com a 
variável ‘outros insumos’ – variável que compõe 

o CPC – e o IGC. 

Verificar se existe correlação positiva e significativa 
e mensurar o impacto da variável ‘outros insumos’ na 

composição da nota do Índice Geral de Cursos. 
 
Hλ 

A nota no Enade possui correlação positiva e 
significativa com o bom desempenho da escola 

na avaliação da Capes. 

Identificar se existe uma correlação entre das escolas 
na avaliação da pós-graduação e da graduação. 

 
Por fim, pesquisadores que se interessem por esta temática podem modificar e testar 

tais hipóteses para verificação empírica destas realidades. Em uma área de conhecimento em 
que existe mais de 1.700 cursos e com múltiplas concepções epistemológicas e com 
especificidades culturais, econômicas e sociais, trabalhar e interpretar os outliers, neste caso 
instituições que possuíram melhor desempenho, de uma certa forma é um bom caminho para 
que instituições com desempenhos inferiores tenham uma direção para estruturar seus 
programas e qualificar seus alunos acadêmica e profissionalmente. 
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