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Resumo

Este estudo tem o objetivo de contribuir para o entendimento e/ou esclarecimento da dissonância cogni-
tiva existente entre os conceitos de administração e marketing em seu cotidiano, que contempla conceitos
errôneos e explícitos demonstrados pelas pessoas. Além da pesquisa bibliografica, aplicou-se uma pesquisa de
campo com professores e alunos da FAESA, sobre seus respectivos significados, bem como identificar os pontos
indispensáveis à pratica da gestão moderna. A pesquisa propõe uma análise do tema, dando aos gestores,
profissionais de marketing, demais profissionais da administração e à sociedade em geral, uma ferramenta de
análise eficaz no que tange ao conhecimento destes temas, evidenciando suas possíveis diferenças. Foram
analisados os conceitos de semiótica, dissonância cognitiva, de administração e marketing, os quais foram
colocados em pauta e conflitados, observando os fundamentos teóricos referenciados. Por meio do signo men-
tal - linguagem do entendimento estudado pela semiótica - de cada indivíduo sobre estes conceitos. Como
resultado da pesquisa, confirmou-se que, tanto professores como alunos conhecem muito pouco os conceitos
de semiótica e dissonância cognitiva.

1. Introdução

Os conceitos de administração e marketing são cada vez mais estudados pelas empresas e instituições de
ensino em todo o mundo. Diversas linhas de pesquisa são constatadas, e os tornam de certa forma amplos e
alguns até mesmo contraditórios. Isso gera na mente das pessoas um certo conflito, o que é conhecido como
dissonância cognitiva. A visão ou o entendimento que as pessoas podem ter destes conceitos varia de acordo
com a exposição dos mesmos em diversos meios de comunicação, e principalmente por outras pessoas em
meio à sociedade.

A semiótica explica bem esses diversos entendimentos com relação aos significados mentais dos huma-
nos. De acordo com Perez (2004, p. 11): “... não é muito conhecido que a semiótica surgiu a partir dos intentos
dos primeiros médicos do mundo ocidental de compreender como funciona a interação entre corpo e mente
nos domínios culturais específicos.”

Quando tem-se duas ou mais definições mentais sobre alguma coisa, pode-se automaticamente entrar em
um estado de desconforto e ansiedade produzido pela presença dessas definições, que são excludentes e até
contrastantes, determinando a chamada dissonância cognitiva. A administração e o marketing, por sua vez,
estão aliados e constantemente sendo debatidos nos mais diversos meios sociais. Para Chiavenato, (2004, p. 2):

A administração nada mais é do que a condução racional das atividades de uma organização seja ela lucrativa ou
não-lucrativa. A administração trata do planejamento, da organização (estruturação), da direção e do controle de
todas as atividades diferenciadas pela divisão do trabalho que ocorram dentro de uma organização. Assim, a
administração é imprescindível para existência, sobrevivência e sucesso das organizações.

Por outro lado, Kotler (2000, p. 30), afirma que: “marketing (administração de) é o processo de planejar e
executar a concepção, a determinação do preço (pricing), a promoção e a distribuição de idéias, bens e serviçõs
para criar trocas que satisfaçam metas individuais e organizacionais.”

Por meio dessas atenuantes que se pôde chegar ao tema deste estudo: “Semiótica do cotidiando, a

dissonância cognitiva entre administração e marketing.”
O estudo teve como principais limitadores de resultado:
• Dificuldade de realizar a pesquisa junto aos alunos e professores, pois mesmo sendo um público consi-

derado aberto à contribuição científica, na prática, isso não se configura uma realidade;
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• Variedade e complexidade de conceitos e te-
orias de vários autores, que de certa forma tam-
bém contribuem para que as pessoas tenham
diversas vertentes e passem a considerá-los di-
fíceis.

Tem-se assim a seguinte questão de pesquisa: por

que as pessoas têm diversas interpretações com re-

lação aos conceitos de administração e marketing e

de onde vem esse conhecimento?

Para que se torne possível responder ao proble-
ma de pesquisa proposto, espera-se que a análise em
conjunto dos dados obtidos da hipótese, permita iden-
tificar a dissonância cognitiva existente entre os con-
ceitos de administração e marketing, baseada na se-
miótica do cotidiano dos pesquisados, ou seja, profes-
sores e alunos da FAESA (Faculdades Integradas Espí-
rito-Santenses).

2. Semiótica

O estudo da semiótica é muito antigo, podendo
ser coincidente com a origem da filosofia, com Platão
(427-437 a.C.) e Aristóteles (384-322 a.C.), e com as
investigações sobre a natureza dos signos e dos pro-
cessos comunicacionais na História das Ciências. Mes-
mo sem ter recebido o nome específico de semiótica,
que é bem mais atual, o estudo das linguagens e dos
signos acompanha o homem desde os tempos remo-
tos. Nöth (1995, p. 20) diz que:

(...) a semiótica propriamente dita tem seu iní-
cio com filósofos como John Locke (1632-1704)
que postulou a “doutrina dos signos” com o
nome Semeiotiké, ou com Johann Heinrich Lam-
bert (1728-1777) que, em 1764, foi um dos pri-
meiros filósofos a escrever um tratado específi-
co intitulado Semiotik.

Os signos – palavras, sons, símbolos, marcas, etc.,
utilizados para transmitir pensamentos, informações,
ordens – são a base do pensamento humano e tam-
bém da comunicação.

De acordo com Perez (2004, p. 140): “entende-

se por semiótica o estudo dos signos, ou melhor di-

zendo, estudo da ação dos signos, ou semiose. Con-

cebemos signo ‘tudo aquilo que representa algo para

alguém’”.

A Semiótica é a ciência das linguagens, de toda
e qualquer linguagem, verbal ou não verbal. Desde as
pinturas pré-históricas, os rituais de tribos “primitivas”,
danças, músicas, cerimoniais e jogos até produções
de arquitetura, objetos, esculturas, poética, cenogra-
fia, cinema e a linguagem digital.

Segundo Perez (2004, p. 140-141), são várias as
correntes da semiótica moderna. Pode-se dizer, de ma-
neira bastante didática, que são três as mais estudadas
e praticadas: semiótica peirceana, semiótica greimasi-
ana e semiótica da cultura, de tradição russa.

A semiótica Peirceana tem sua origem nas pes-
quisas de Charles Sanders Peirce (1839-1914), mate-
mático e filósofo norte-americano que, obcecado por

desenvolver uma lógica universal, acabou por nos le-
gar uma imensa teoria com aplicações nos mais diver-
sos campos do saber, da Filosofia ao Marketing. Por
isso, seu modelo de estudo será o mais aprofundado
neste trabalho.

A semiótica peirceana tem seu fundamento na
noção de signo, entendendo-o como “qualquer coisa
que representa algo para alguém”. Charles Peirce de-
senvolveu a teoria triádica do signo, ou seja, a de que
todo signo se estabelece a partir de relações que en-
volvem seu fundamento, suas relações com aquilo a
que representa, seu objeto (ou referente) e com os
efeitos que gera, chamados interpretantes. A partir
dessas relações, Peirce constrói os desdobramentos dos
processos semióticos, criando uma classificação pró-
pria para os signos.

2.1 O Signo

Um signo (ou representamen), para Peirce, é aqui-
lo que, sob certo aspecto, representa alguma coisa para
alguém. Dirigindo-se a essa pessoa, esse primeiro sig-
no criará na mente (ou semiose) dessa pessoa um sig-
no equivalente a si mesmo ou, eventualmente, um
signo mais desenvolvido. Este segundo criado na men-
te do receptor recebe a designação de interpretante

(que não é o intérprete), e a coisa representada é co-
nhecida pela designação de objeto. Estas três entida-
des formam a relação triádica de signo.

Signo ou
representação

Interpretante

Fonte: Perez (2004, p. 141)

Figura 1: Tríade semiótica

O signo é a unidade lingüística que tem signifi-
cante e significado; signo lingüístico. A imagem acús-
tica de um signo lingüístico não é a palavra falada (ou
seja, o som material), mas a impressão psíquica desse
som, contudo, o termo signo designa freqüentemente
a palavra.

Segundo Perez (2004, p. 149): “a semiótica está
centrada no signo e na semiose por ele constituída e
disseminada.”

Todo objeto, forma ou fenômeno que representa
algo distinto de si mesmo: a cruz significando ‘cristia-
nismo’; a cor vermelha significando ‘pare’ (código de
trânsito); uma pegada indicando a ‘passagem’ de al-
guém; as palavras designando ‘coisas (ou classe de
coisas)’ do mundo real; etc. Tudo isso é signo e tudo o
que podemos perceber em nosso meio e interpretar
segundo aquilo que nos cabe a cada exemplo.

Coelho Netto (2003, p. 57) discorre:
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Em virtude dessa relação triádica de signo, vale
observar que a Semiótica pode dividir-se em
três ramos. Caberia a uma gramática pura de-
terminar o que deve ser verdadeiro quanto ao
signo para que este possa veicular um significa-
do. O segundo ramo é o da lógica propriamen-
te dita, ou o estudo do que é verdadeiro em
relação ao signo para que este possa aplicar-se
a um objeto. Retórica pura é o terceiro ramo,
cujo objetivo é estudar as leis pelas quais um
signo dá origem a outro e um pensamento pro-
voca outro.

Por esta razão, cabe perguntar acerca do que é que
Peirce fala, quando fala do signo: fala, precisamente de
algo que estabelece a mediação entre a coisa que é
capaz de ser conhecida e o conhecimento que é possí-
vel obter dessa coisa, isto se fosse possível identificar
em Peirce uma separação entre Mente que conhece e
realidade conhecida, o que não o é, de todo.

3. Dissonância Cognitiva

Dissonância cognitiva é uma teoria sobre a moti-
vação humana que afirma ser psicologicamente des-
confortável manter cognições contraditórias. A teoria
prevê que a dissonância, por ser desagradável, motiva
a pessoa a substituir sua cognição, atitude ou compor-
tamento. Foi explorada detalhadamente pela primeira
vez pelo psicólogo social Leon Festinger, que assim a
descreveu (1956, p. 25):

Dissonância e consonância são relações entre
cognições, ou seja, entre opiniões, crenças, co-
nhecimentos sobre o ambiente e conhecimen-
tos sobre as próprias ações e sentimentos. Duas
opiniões, ou crenças, ou itens de conhecimento
são dissonantes entre si quando não se encai-
xam um com o outro, isto é, são incompatíveis.
Ou quando, considerando-se apenas os dois itens
especificamente, um não decorrer do outro.

Festinger (1956, p. 25-26), argumenta que exis-
tem três maneiras de se lidar com a dissonância cogni-
tiva, não considerando-os mutuamente exclusivos:

• Pode-se tentar substituir uma ou mais crenças,
opiniões ou comportamentos envolvidos na dis-
sonância;

• Pode-se tentar adquirir novas informações ou
crenças que irão aumentar a consonância exis-
tente, fazendo assim com que a dissonância
total seja reduzida;

• Pode-se tentar esquecer ou reduzir a impor-
tância daquelas cognições que mantêm um re-
lacionamento dissonante.

Por exemplo, as pessoas que fumam sabem que
fumar é um mau hábito. Algumas justificam seu com-
portamento olhando para o lado bom: dizem a si mes-
mas que fumar ajuda-as a manter o peso e que o ex-
cesso de peso representaria um perigo maior para a
saúde do que o fumo. Outras param de fumar. A mai-
oria de nós é inteligente o bastante para inventar hi-
póteses ad hoc ou justificativas para salvar idéias que

nos são caras. O fato de sermos levados a racionalizar
por estarmos tentando reduzir ou eliminar a dissonân-
cia cognitiva não explica por que não podemos apli-
car essa inteligência de uma forma mais competente.
Pessoas diferentes lidam com o desconforto psicoló-
gico de formas diferentes. Algumas dessas formas são
claramente mais razoáveis que outras.

De acordo com a teoria de dissonância cognitiva,
existe uma tendência nos indivíduos de procurar uma
coerência entre suas cognições (convicções, opiniões).
Quando existe uma incoerência entre atitudes ou com-
portamentos (dissonância), algo precisa mudar para
eliminar a dissonância. No caso de uma discrepância
entre atitudes e comportamento, é mais provável que
a atitude vai mudar para acomodar o comportamento.

De acordo com Pinheiro et al. (2004, p. 28):
A dissonância cognitiva é um estado de tensão

psicológica vivenciado por uma pessoa em face de
duas crenças antagônicas ou excludentes, levando a
um ajuste de pensamento a fim de garantir a integri-
dade e a coerência do sistema de crenças e valores.

A dissonância ocorre mais freqüentemente em
situações onde um indivíduo precisa escolher
entre duas convicções ou ações incompatíveis.
A maior dissonância é criada quando as duas
alternativas são igualmente atraentes. Além
disso, a mudança de atitude está mais prova-
velmente na direção de menos estímulo, já que
isto resulta em menor dissonância. Neste as-
pecto, a teoria da dissonância é contraditória
em relação à maioria das teorias comportamen-
tais que predizem uma maior mudança de ati-
tude com estímulo aumentado (isto é, reforço).

Observando o cotidiano de qualquer pessoa, ve-
rifica-se que estamos freqüentemente entrando em
dissonância. A cada vez que tal ocorre, tentamos criar
mecanismos que eliminem a frustração presente e
possível futura, pois, afinal de contas, não queremos
ficar sofrendo.

Para Giglio (2003, p. 163):

Conforme a teoria de Festinger e seguidores,
um profissional de marketing não pode elimi-
nar a dissonância, mas sim compreender a for-
ma de construção dos mecanismos para lidar
com ela e também as formas de interferência
na sua modificação. É a mesma configuração
estrutural das representações. Elas sempre es-
tão presentes e o que podemos fazer é tentar
mudar seu conteúdo. No estudo desses meca-
nismos estaremos novamente falando de hábi-
tos, rotinas que as pessoas criam, como forma
de lidarem com a surpresa, o inesperado e a

frustração.

Segundo McCrone (2002, p. 47): “a tarefa do cé-
rebro é otimizar comportamentos. Ele precisa entender
as necessidades do corpo e reconhecer quando o mun-
do oferece oportunidades para satisfazê-las.”

Para entender como os conceitos gerais podem se
emaranhar na mente humana é preciso alcançar um certo
nível de experiência. É também com esse intuito que
esse trabalho busca esclarecer alguns conceitos que,
por difusões gerais são entendidos de forma errônea.
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4. Marketing X
Administração

Marketing, talvez, seja uma das palavras mais
falada nos dias de hoje. Ela extrapolou o âmbito em-
presarial e já se tornou de domínio público. Infeliz-
mente, trazendo com ela algumas distorções. Algu-
mas pessoas utilizam indiscriminadamente este vocá-
bulo sem qualquer noção de sua amplitude, confun-
dindo-o, inúmeras vezes, com outras palavras: propa-
ganda, merchandising, publicidade, gestão, adminis-
tração, venda, etc.

Primeiramente, deve-se falar da terminologia da
palavra. Marketing = market + partícula “ing”. Sabe-
se que a particular “ing” na língua inglesa pode, den-
tre outras coisas, denotar a realização de uma ação.
Dessa forma, marketing significa mercado em ação,
fazer mercado, criar mercado.

De acordo com Kotler (2003, p. 11):

Marketing é a função empresarial que identifi-
ca necessidades e desejos insatisfeitos, define e
mede sua magnitude e seu potencial de renta-
bilidade, especifica que mercados-alvo serão
mais bem atendidos pela empresa, decide so-
bre produtos, serviços e programas adequados
para servir a esses mercados selecionados e
convoca a todos na organização para pensar
no cliente e atender ao cliente.

A teoria da administração extrapola e clarifica
melhor o papel da mercadologia. Ela nos diz que ma-
rketing é toda a atividade empresarial pela qual tenta-
se determinar as necessidades, desejos e interesses
dos mercados determinados (mercado alvo) e, em se-
guida, proporcionar a satisfação desejada de maneira
mais eficiente e eficaz do que seus concorrentes.

Começa-se então a verificar que o campo de ação
do marketing é muito maior do que a maioria das pes-
soas pensam, não podendo, em absoluto, ser confun-
dido com a propaganda. Propaganda é apenas uma das
ferramentas do marketing, apenas um elemento do
chamado “composto de marketing”. Ela apresenta, em
alguns casos, somente uma etapa do marketing que
tem o poder de comunicar ao cliente um produto ou
um serviço de uma empresa.

Pode-se atribuir à propaganda o mesmo valor e a
mesma amplitude que tem o marketing. Pois, se utilizás-
semos a linguagem da Teoria dos Conjuntos, diríamos
que a propaganda é um subconjunto do marketing, assim
como a publicidade, o merchandising, a venda, etc.

Da mesma forma que se confunde o conceito de
marketing com os demais, confundem-se os demais
com o próprio marketing. É preciso esclarecer estes
conceitos para que as pessoas possam eliminar essa
dissonância em suas mentes. Kotler (2000, p. 570)
esclarece alguns desses conceitos:

Propaganda: qualquer forma paga de apresenta-
ção e promoção não-pessoais de idéias, mercado-
rias ou serviços por um anunciante identificado;
Promoção de vendas: uma variedade de incenti-
vos de curto prazo para encorajar a experimenta-

ção ou a compra de um produto ou serviço;
Relações públicas e publicidade: uma variedade de
programas elaborados para promover ou proteger a
imagem de uma empresa ou de seus produtos;
Vendas pessoais: interação pessoal (cara a cara)
com um ou mais compradores potenciais visando
apresentar produtos ou serviços, responder per-
guntas e tirar pedidos;
Marketing direto: utilização de correio, telefo-
ne, fax, e-mail ou internet para se comunicar di-
retamente com clientes específicos e potenciais
ou lhes solicitar uma resposta direta;
Merchandising: compreende um conjunto de ope-
rações táticas efetuadas no ponto de venda para
colocar no mercado o produto ou serviço certo,
com o impacto visual adequado e na exposição
correta.
Já a administração desenvolveu-se de forma len-

ta. Somente a partir do século XX, ela começou a ter
um desenvolvimento mais notável. Hoje, a socieda-
de na maioria dos países desenvolvidos necessita de
organizações bem administradas para executarem a
maior parte das obrigações sociais.

A palavra administração é originária do latim: Ad

significa (direção, tendência) e Minister (subordina-
ção ou obediência). A administração é o processo que
procura assegurar a eficácia e a eficiência das organi-
zações. Objetivos, Decisões e Recursos são as pala-
vras-chaves na definição de administração. A adminis-
tração é o processo de tomar e colocar em prática de-
cisões sobre objetivos e utilização de recursos.

De acordo com Maximiano (2000, p. 25):

Administrar é o processo de tomar, realizar e
alcançar ações que utilizem recursos para al-
cançar objetivos. Embora seja importante em
qualquer escala de aplicação de recursos, a
principal razão para o estudo da administração
é seu impacto sobre o desempenho das organi-
zações. É a forma como são administradas que
torna as organizações mais ou menos capazes
de utilizar corretamente seus recursos para atin-
gir os objetivos corretos.

Embora o processo administrativo seja importante
em qualquer contexto de utilização de recursos, a ra-
zão principal para estudá-lo é seu reflexo sobre o de-
sempenho das organizações. Na atualidade, as organi-
zações assumiram importância sem precedentes na so-
ciedade e na vida das pessoas. A sociedade moderna é
uma sociedade organizacional, em contraste com as
sociedades comunitárias do passado. Sendo assim, mui-
tos problemas que enfrentamos no nosso dia a dia têm
sua origem na inexistência ou ineficiência de algum
tipo de organização, pois organizações bem adminis-
tradas são importantes por causa desse impacto sobre a
qualidade de vida da sociedade. Administradores bem
preparados, portanto, são recursos sociais importantes.

De acordo com Raymundo (1992, p. 12-13):

O que dificulta o enquadramento teórico da
Administração é o fato de ela transitar livre-
mente entre o senso comum e as teses de mes-
trado e doutorado. A Administração é praticada
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não só entre aqueles que possuem formação
acadêmica específica, como também é possível
encontrar em diversas organizações adminis-
tradores que não são formados e contam so-
mente com a prática.

Administração é o ato de trabalhar com e através
de pessoas para realizar os objetivos tanto da organi-
zação quanto de seus membros. É o processo de pla-
nejar, organizar, dirigir e controlar o uso de recursos a
fim de alcançar objetivos. Ela é importantíssima e in-
dispensável, mas depende, sobretudo, da personali-
dade e do modo de agir do administrador, ou seja, de
suas habilidades técnicas, humanas e conceituais.

Todos esses conceitos são ao mesmo tempo comple-
xos e confluentes. Eles são utilizados em todas as práticas
realizadas no que tange à administração e ao marketing,
daí a importância de se apurá-los e conflitá-los.

4.1 Conflitando os assuntos

É comum, consultores, administradores e execu-
tivos de marketing, em sua atuação profissional, per-
ceberem que empresas desejam aplicar algumas ferra-
mentas de marketing para aumentar suas vendas, mas
sem alterar seus produtos ou serviços e, principalmente,
suas margens de lucro. Por outro lado, grandes corpo-
rações, especialmente as internacionais, têm se utili-
zado desses conceitos em toda a sua amplitude, indo
desde a concepção do produto até as mudanças neces-
sárias no decorrer do seu “ciclo de vida”. As chamadas
“grandes corporações” tomam essa posição em conse-
qüência da forte competitividade que enfrentam, rea-
lidade que vivenciam há muitos anos em diversos
países do mundo.

Mesmo assim, opiniões distorcidas sobre o ma-
rketing e suas possibilidades ainda persistem. Candi-
datos a cargos eletivos, tal qual empresários (aliás,
muitas vezes eles são as mesmas pessoas), utilizam-
se do chamado marketing político, na realidade, ferra-
mentas de promoção e comunicação para terem seus
nomes lembrados no momento das eleições, mesmo
não sendo pessoas, diga-se assim, “adequadas” para
assumir cargos públicos. Afirmar que marketing “é isto
ou aquilo” de nada adianta se não forem aplicados os
seus conceitos básicos, o que significa inicialmente
conhecer com detalhes o seu mercado de atuação e, a
partir daí, tomar ações sobre ele. Por que tentar fazer
com que pessoas comprem seus produtos se a qualida-
de é inferior à esperada, ou se estes têm estrutural-
mente algo que não é do desejo dos clientes? Uma
vez detectado o problema ou comparado o produto
com aquele oferecido pela concorrência, o cliente,
fatalmente, deixará de adquiri-lo de sua empresa.

Os empresários devem utilizar as várias ferramen-
tas de marketing, como: pesquisas de mercado, de-
senvolvimento de produtos, estratégias de lançamen-
to, logística de produtos, logística de distribuição e
vendas, promoção, merchandising, propaganda, publi-
cidade e pós-venda. Devem, porém, e acima de tudo,
guiar-se com a seguinte premissa básica: você não

vende o que tem e gosta de vender, mas o que as
pessoas desejam comprar!

Segundo Heller (1994, p. 243): “o novo marketing

é construído, como dizem os cobras, em torno do con-
ceito de satisfazer, gratificar e deleitar o consumidor.”

Empresários mais preocupados com uma visão
interna do que externa, olhando muito mais para os
problemas da empresa do que para os desejos e ne-
cessidades dos consumidores não terão empresas ori-
entadas para o marketing. Dessa forma, cada vez mais
empresas ficam distantes da realidade dos clientes,
procurando vender principalmente aquilo que lhes
convém e obtendo retorno num curtíssimo espaço de
tempo, sem nenhuma longevidade para os seus negó-
cios. Enquanto a situação for cômoda para empresários
que pensam desse modo, estará o marketing sendo
visto de forma equivocada.

De acordo com Stone et al. (2001, p. 20):

Marketing é a utilização de uma ampla gama
de abordagens, vendas, comunicação, serviço
e atendimento ao cliente para identificar os cli-
entes individuais de uma empresa, criar um re-
lacionamento duradouro e vantajoso entre a
empresa e os clientes que ela possui e gerenci-
ar esse relacionamento para beneficiar os cli-
entes e a própria empresa.

São divulgados diariamente, em todos os veículos
de comunicação, artigos e reportagens sobre marketing,
quando na verdade estão tratando unicamente de estra-
tégias de comunicação, o que leva a opinião pública a
ter uma visão distorcida dos conceitos de marketing apli-
cados aos negócios e às organizações. No programa Big
Brother Brasil (5ª edição) da Rede Globo de Televisão,
houve até um conceito tomado pelos participantes onde
toda e qualquer ação que pudesse favorecer algum inte-
grante em particular era considerada como merchandi-
sing. Isso passa a toda audiência um conceito errôneo,
pois merchandising, visto como toda ação realizada no
ponto de venda para facilitar a publicação e conseqüen-
temente a venda do produto, seria o conceito correto.

Para muitas pessoas, marketing ainda está associado a
qualquer coisa que lembre uma empresa ou produto. Isso
se deve a uma série de razões. Dentre outras, estão o con-
texto histórico em que o marketing foi introduzido no Bra-
sil, quando a economia era protegida da concorrência ex-
terna; a sua utilização para a venda de produtos com quali-
dade inferior; e a sua aplicação em campanhas políticas de
candidatos com reputação duvidosa. Como resultado, fala-
se de marketing em tom pejorativo, expresso em frases
como: “Tal produto não presta, é só marketing”, ou “O
candidato tal é fruto do marketing”.

Para Kotler & Armstrong (2000, p. 3) marketing é:
“o processo social e gerencial através do qual indivídu-
os e grupos obtêm aquilo de que necessitam e que
desejam, criando e trocando produtos e valores com os
outros.”

A administração por sua vez, é bastante incluída
no contexto social como forma geral nos atos de co-
mandar, organizar, arrumar, orientar, controlar, plane-
jar, etc. Por isso confunde-se muito seus conceitos com
os de marketing.
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A administração está mais voltada para os proces-
sos organizacionais internos da empresa, como gestão
de pessoas, de máquinas (operacional), financeira, etc,
ao passo que, o marketing está voltado mais intensa-
mente para o mercado como um todo, ou seja, a con-
corrência, o âmbito governamental, a preocupação com
a qualidade dos produtos da empresa e principalmen-
te com os clientes, que são a razão de existir de toda
organização.

Administração significa, em primeiro lugar, ação.
A administração é um processo de tomar decisões e
realizar ações que compreende quatro processos prin-
cipais interligados: planejamento, organização, exe-
cução e controle (Figura 2).

Os processos administrativos são também chama-
dos funções administrativas ou funções gerenciais.
Outros processos ou funções importantes, como coor-
denação, direção, comunicação e participação, contri-
buem para a realização dos quatro processos princi-
pais. A Figura 3 descreve sucintamente os principais
processos administrativos.

Fonte: Maximiano (2000, p. 27)

Figura 2: O processo administrativo

Planejamento

Direção

Controle Organização

Planejamento

Organização

Direção

Controle

Planejamento é o processo de definir ob-
jetivos, atividades e recursos.

Organização é o processo de definir o
trabalho a ser realizado e as responsabili-
dades pela realização; é também o pro-
cesso de distribuir os recursos disponíveis
segundo algum critério.

Execução é o processo de realizar ativi-
dades e utilizar recursos para atingir os
objetivos. O processo de execução en-
volve outros processos, especialmente o
processo de direção, para acionar os re-
cursos que realizam as atividades e os
objetivos.

Controle é o processo de assegurar a rea-
lização dos objetivos e de identificar a ne-
cessidade de modifica-los.

PROCESSO
OU FUNÇÃO DESCRIÇÃO

Fonte: Maximiano (2000, p. 27)

Figura 3: Funções ou processos

do processo administrativo

Segundo Maximiano (2000, p. 29):

O processo de administrar é importante em
qualquer escala de utilização de recursos.
Como pessoa, ou membro de uma família, seu
dia-a-dia é cheio de decisões que têm conteú-
do administrativo. Definir e procurar reali-
zar objetivos pessoais, como planos de car-
reira, ou elaborar e acompanhar orçamentos
domésticos, ou escolher a época das férias e
programar uma viagem, são todos exemplos
de decisões administrativas.

A administração, portanto, é o processo que pro-
cura assegurar a eficácia (realização de objetivos) e
a eficiência (utilização racional de recursos) das or-
ganizações ou sistemas. A administração é impor-
tante em qualquer escala de utilização de recursos
para realizar objetivos – individual, familiar, gru-
pal, organizacional ou social.

5. Metodologia e
Fonte de Dados

Quanto aos fins, trata-se de uma pesquisa ex-
ploratória, aborda um tema que é relativamente
novo, a dissonância cognitiva entre administração e
marketing. Foram abordadas junto a vários autores
de administração e marketing as possíveis diferen-
ças e/ou relações sobre seus conceitos.A pesquisa é
descritiva, por descrever o conhecimento dos auto-
res especializados em relação ao assunto e o resul-
tado da mesma mostra como está o entendimento
de alunos e professores do curso de administração
da FAESA, a fim de trazer ao conhecimento de to-
dos possíveis caminhos a serem seguidos. Também
é aplicada, pois seus resultados, após a análise, ser-
virão de sugestões que poderão ser de uso prático
para os gestores em geral e para todos que preten-
dem obter maiores esclarecimentos sobre essa rela-
ção e/ou diferença.

Foi realizada uma pesquisa de campo dentro da
FAESA com alunos do 6°, 7° e 8° períodos e pro-
fessores do curso de administração utilizando o
método de autopreenchimento para que fosse ana-
lisada a dissonância cognitiva existente entre os
temas administração e marketing.

No tratamento dos dados foi considerada uma
estatística descritiva, e a utilização de gráficos com-
parando com os objetivos referentes à pesquisa. Por
outro lado, efetivou-se uma análise de material com
o objetivo de encontrar respostas que sustentem as
inquietações da pesquisa. O universo desta pesquisa
se refere a professores e alunos do curso de Adminis-
tração da FAESA, sendo somente alunos do 6°, 7° e
8º períodos1. Foram preenchidos 15 questionários por
professores e 50 questionários pelos alunos.

1 A pesquisa foi realizada somente com alunos do 6º, 7º e 8º períodos devido ao fato dos mesmos já terem estudado as disciplinas de
Administração e Marketing, tendo assim o conhecimento destes conceitos.
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6. Análise dos Resultados

Fonte: Desenvolvido pelo autor

Figura 4: Conhecimento do conceito de

semiótica dos entrevistados

O tema semiótica é um tema que não é difundi-
do no curso de administração. Sua ligação direta à psi-
cologia não permite melhor acesso ao conhecimento
de seu conceito. Do total de 15 professores e 50 alu-
nos respondentes, somente 3 professores (20%), sa-
bem o que é semiótica enquanto nenhum aluno dos
50 que responderam a pesquisa sabe o que significa.
Isso mostra uma carência desse conhecimento, uma
vez que a administração moderna requer cada vez mais
um amplo ciclo de conhecimento em torno dos con-
ceitos de administração e marketing. Entender o com-
portamento das pessoas, sejam elas, consumidores,
funcionários, etc, é indispensável a um bom adminis-
trador.

De acordo com Perez (2004, p. 149):

A semiótica está centrada no signo e na semio-
se por ele construída e disseminada. Porém,
para que seja possível aplicarmos o método em
uma determinada realidade mercadológica, são
fundamentais algumas informações, tais como:
posicionamento do produto / marca em relação
à concorrência, histórico da comunicação, per-
fil detalhado do target, envolvendo aspectos
geográficos, demográficos e comportamentais,
mapeamento dos concorrentes, market share,
etc.

Talvez a FAESA possa estar incluindo o conceito
da semiótica em suas aulas de marketing ou psicolo-
gia para que, tanto alunos e professores possam enri-
quecerem  ainda mais seus conhecimentos.

Fonte: Desenvolvido pelo autor

Figura 5: Conhecimento do conceito

de dissonância cognitiva

A dissonância cognitiva também é um conceito
pouco difundido no curso de administração. Sua rele-
vância para um gestor se dá principalmente com rela-

Figura 6: Análise do conceito de administração

Fonte: Desenvolvido pelo autor

Entre professores e alunos o conceito de PODC

(Planejar, Organizar, Dirigir e Controlar) foi o mais
indicado, sendo 29 indicações (58%) entre alunos e 3
indicações (20%) entre professores. Outros dois con-
ceitos se destacaram; Alocar pessoas e recursos foi
indicado por 12 alunos (24%) e 1 professor (7%), já
Gerir resultados foi citado por 4 alunos (8%) e 3 pro-
fessores (20%).

O conceito de PODC se mostrou relevante entre
professores e alunos, talvez por ele ter sido tão abran-
gido durante o curso. As outras respostas, de certa for-
ma se enquadram no conceito de PODC, o que mos-
tra um bom nível de conhecimento dos pesquisados.

ção à área de marketing e comportamento do consu-
midor, pois as divergências mentais no ato de uma
compra podem fazer com que uma pessoa ao sair da
loja pense que sua compra poderia ter sido melhor,
mesmo após analisar todos os itens pesquisados.

Dos 15 professores respondentes, 5 deles (33%),
sabem o conceito de dissonância cognitiva e dos 50
alunos somente 3 deles (6%) responderam de forma
correta ou aproximada o seu conceito. Esses dados re-
fletem o alto índice de alunos e professores que des-
conhecem o assunto, o que indica falta de um pouco
mais de leitura à todos em busca do aprofundamento
dos conceitos importantes a um administrador.

Segundo Pinheiro et al. (2004, p. 24): “um dos
efeitos da apresentação de estímulos antagônicos é
denominado dissonância cognitiva, um estado mental
de desconforto e ansiedade produzido pela presença
de opções de decisões excludentes e até contrastan-
tes.”

A dissonância cognitiva é mais um conceito que
poderia ser aprofundado em sala de aula, o que certa-
mente agregaria ainda mais valor ao curso de adminis-
tração.
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A FAESA mostra ter um excelente grau de ensino com
relação à este conceito.

Segundo Madruga et al. (2004, p. 17):

Em 1916, Fayol publicou Administração geral e
industrial, como que fazendo um contraponto
com as idéias de Taylor... Para Fayol, as fun-
ções do administrador eram planejar, organi-
zar, dirigir e controlar. Com isso ganhavam
importância a unidade de comando, a divisão
do trabalho, a especialização e a amplitude do
controle.

Figura 7: Análise do conceito de marketing

Fonte: Desenvolvido pelo autor

O conceito de marketing é ainda recente compa-
rado ao de administração, portanto, há algumas diver-
gências (dissonância) de opinião sobre ele, o que gera
muitos conflitos quanto ao seu verdadeiro significado.

Dos 15 professores 3 deles (20%) responderam
mercadologia. Três respostas foram citadas duas vezes
(13%), são elas; Aumentar as vendas, Promoção e
Despertar o desejo do consumidor. Dos 50 alunos 9
deles (18%) responderam Venda, 7 deles (14%) res-
ponderam Satisfação de uma necessidade e Criar,

promover e divulgar produtos e serviços, 6 deles (12%)
citaram Mercadologia, 5 deles (10%) citaram Forma

de expor o produto / marca / merchandising, 4 deles
(8%) citaram Propaganda e 2 deles (4%) citaram Re-

lação produto / mercado.
Observa-se que Mercadologia tem destaque e

tanto professores quanto alunos consideram esse con-
ceito como sendo marketing. Um fator relevante é o
alto percentual de alunos que consideram marketing
como sendo Venda, já que esta é somente uma das
ferramentas utilizadas pelo marketing. Talvez o fato
de o mercado atual estar cada vez mais competitivo e
as estratégias voltadas ao fato de vender cada vez mais,
podem estar moldando esse conceito e que não é o
correto.

De acordo com Nóbrega (2002, p. 201):

O que marketing faz é usar linguagens compe-
tentes para convidar as pessoas a dialogar; para
engajá-las em diálogos. Essas mensagens não
são apenas “comunicação” no sentido de pro-
paganda. São também formas novas de se ofe-
recer velhos produtos (o Mc Donald’s e seu pro-
cesso para o velho hambúrguer, por exemplo).
São novos produtos e novos processos. Esse “ofe-
recer velhos produtos” não é apenas vendê-los
de forma nova, mas é também os tornar novos

por meio de novos processos e conceitos de
produção.

Várias ferramentas do marketing foram relaciona-
das como sendo seu conceito. O importante é que as
pessoas consigam relacioná-las com a função essenci-
al do marketing e não objetivá-las como sendo seu
conceito.

Figura 8: Conceituando marketing

em apenas uma palavra

Fonte: Desenvolvido pelo autor

Uma das questões mais difíceis para os profis-
sionais de marketing é explicar ao certo o que é
marketing. Essa questão vai mais além e busca a
opinião de professores e alunos, solicitando através
de uma palavra o significado de marketing.

É claro que isso é uma tarefa difícil, mas o in-
tuito da questão é avaliar à que ponto o entendi-
mento dos pesquisados está e para que sentido do
marketing estão se pautando.

Tanto entre professores e alunos duas palavras
tiveram destaque, sendo elas; Venda e Mercado.
Entre os alunos, 9 deles (18%) responderam Venda

e 7 (14%) responderam Mercado, enquanto 4 pro-
fessores (27%) responderam Mercado e 2 deles
(13%) citaram Venda. Entre os alunos, Propaganda

foi citada 5 vezes (10%), Criatividade 3 vezes (6%)
e Promoção 2 vezes (4%). Entre os professores tam-
bém foram citadas 2 vezes (13%); Promoção e Re-

lacionamento.
O fato de professores e alunos terem citado Ven-

da é preocupante, pois a venda é somente uma das
ferramentas utilizadas pelo marketing. Richers
(2003, p. 96) relata: “talvez a tarefa mais delicada e
importante que pode ser exercida por um auditor
de marketing na área de organização consista em
levar a “mensagem” do marketing aos homens de
venda”.

Um fator que agrada é a definição da palavra
Mercado como sendo marketing, já que sua origem
conceitual vem desse termo.
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Os conceitos de administração e marketing estão
presentes no cotidiano em diversas origens e contex-
tos. Muitos desses conceitos são expostos errôneamen-
te. Alunos e professores creditaram seu conhecimento
oriundo de seus professores, sendo que os alunos em
percentual maior, 92 % (46 deles) contra 73% (11

deles), o que não é estranho, uma vez que professores
são referenciais de conhecimento em todos os níveis
educacionais.

Um dado que chama a atenção e que de certa
forma preocupa, é o percentual de professores e alu-
nos que afirmaram ter como origem de seu conheci-
mento sobre administração e marketing a mídia. Pro-
fessores afirmaram em maior parte, 27% (4 deles) contra
20% dos alunos (10 deles). A mídia hoje, seja ela
impressa, televisiva, etc, é responsável por grande
parte de nosso conhecimento, mas em se tratando de
pessoas com nível superior de ensino (que é o caso do
público desta pesquisa) a mídia deve ser muito bem
selecionada, pois na maioria das vezes ela passa men-
sagens que conflitam com o conhecimento adquirido,
formando conceitos equivocados.

A maioria dos professores (9 deles ou 60%) dis-
seram que seu conhecimento vem de outras fontes
como leitura, ao passo que somente 16% dos alunos
(8 deles) o afirmaram. Os professores por terem em
sua maioria um grau mais elevado de conhecimento,
dispensam mais tempo à leitura que os alunos, enri-
quecendo cada vez mais sua formação e persuasão de
conteúdos. Amigos e parentes não foi citado por ne-

nhum professor e apenas 4% dos alunos (2 deles), isso
mostra que, quando o assunto é conhecimento cientí-
fico, amigos e parentes não geram muita influência.

7. Conclusões

Professores e alunos demonstraram ter pouco co-
nhecimento relacionado ao conceito de dissonância
cognitiva e, muito menos do conceito de semiótica, o
que se configura de certa forma como um fator preo-
cupante no que se refere às praticas administrativas,
já que estes conceitos podem auxiliar bastante no pro-
cesso de gestão.

O PODC, tanto para professores quanto alunos,
foi o entendimento predominante no que se refere ao
conceito de Administração, enquanto mercadologia e
venda predominaram com relação ao conceito de ma-
rketing, o que mostra uma situação de conflito com

relação ao verdadeiro significado de marketing, uma
vez que a venda é somente uma das ferramentas utili-
zadas pelo marketing e que, por ser a única que refle-
te direta e rapidamente (falando em termos financei-
ros) o aumento de caixa das empresas, é denominada
como sendo o próprio marketing.

Quando a questão é origem de conhecimento,
professores e alunos disseram ter como fonte seus pró-
prios professores, o que não se configura uma novida-
de, já que professores são referenciais de conhecimen-
to em todos os estágios da vida. Boa parte deles afir-
maram que seu conhecimento é oriundo da mídia, o
que, dependendo do tipo de mídia utilizada, pode ser
prejudicial à um bom nível de conhecimento e apura-
ção de contextos.

Os conceitos de administração e marketing fo-
ram considerados pela maioria dos pesquisados como
sendo complementares, o que mostra uma confluên-
cia dos conceitos em torno das práticas de ensino dos
mesmos. Boa parte dos professores afirma que os con-
ceitos não possuem relação, ao passo que, boa parte
de alunos disse que eles são complexos. Essa disso-
nância cognitiva relacionada aos conceitos de admi-
nistração e marketing se reflete diretamente ao con-
junto de práticas de ensino e informações externas
que são adquiridas no dia-a-dia. Poucos foram os res-
pondentes que afirmaram que esses conceitos são fá-
ceis.

A administração é a ciência pela qual, organiza-
ções conseguem aumentar a concentração de riqueza
de uma sociedade, planejando e controlando suas
ações para que as mesmas possam obter lucro. Ao pas-
so que o marketing vislumbra como geração de rique-
za de uma sociedade, a sua plena satisfação, que no
caso das organizações é obtida através de uma troca,
seja de produtos, serviços, valores, etc.

O marketing pode ser visto como gestão contem-
porânea, onde as pessoas são o valor mais significati-
vo para as organizações. Afirmar hoje que venda é
marketing, além de errado, é uma configuração ultra-
passada que nos leva há décadas atrás, onde a revolu-
ção industrial fazia com que os lucros fossem a justifi-
cativa do mundo. A administração moderna deve en-
globar não só os modelos de planejamento e controle,
como também uni-los aos critérios estratégicos, que o
marketing desencadeou nas últimas décadas.
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