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RESUMO 

Objetivo - Esta pesquisa visa contribuir com as discussões sobre as ofertas de valor no 

âmbito das Instituições de Ensino Superior no Brasil, com foco sobre uma instituição 

seletiva e de excelência. O estudo se dirige aos profissionais que atuam como gestores 

de um curso de graduação, pertencente a uma organização de natureza privada, sem fins 

lucrativos, com reputação em âmbito nacional. Para quem o curso é concebido e de que 

maneira se posiciona? Qual é o perfil de estudantes que esse curso tanto atrai quanto 

deseja atrair? De que maneira os gestores acreditam que são percebidos por esse 

público? Quais são as ofertas de valor dessa graduação?  

 

Metodologia – Foi realizado um estudo de caso sobre a Graduação em Administração 

ofertada por uma instituição privada sem fins lucrativos. O estudo se baseou em 

entrevistas semi-estruturadas com 4 gestores atuantes em posições estratégicas, 

responsáveis pelas áreas de gestão e coordenação; operação de marketing institucional e 

acreditações internacionais. Os roteiros das entrevistas foram customizados de acordo 

com o perfil e o cargo de atuação dos entrevistados. Utilizou-se como método de 

tratamento dos dados qualitativos, a análise de conteúdo, tendo-se buscado categorizar, 

descrever e interpretar os principais depoimentos coletados. 

 

Resultados – Os resultados coletados se organizam em 3 categorias de análise 

principais. Com relação a “Perfil do público e percepção de valor”, os gestores 

classificam o público como de condições socioeconômicas muito boas, provenientes de 

famílias preocupadas com uma formação global e internacional para os filhos. Seriam 

alunos aplicados, com inglês fluente e boas notas. Com relação ao “Posicionamento do 

curso”, os gestores relatam estar enfrentando desafios em “atacar o nicho Premium” e 

que alcançar uma porção de mercado maior seria, portanto, um imperativo. As escolas 

internacionais e bilíngues são então locais estratégicos para a prospecção de novos 

alunos. No que tange aos diferenciais competitivos, estes podem ser divididos em 4 

tipos: excelência acadêmica; internacionalização; oportunidades sociais e profissionais; 

e conveniências.  

 



 

 
 

Contribuições Práticas – A pesquisa propõe atenção especial, na gestão das 

instituições de ensino, sobre a categoria de “valor”, assim como suas variações, próprias 

do campo de estratégia de gestão: “construção de valor”, “proposta de valor”, “valor 

ofertado”, “valor percebido”, etc. Incorporar esses conceitos à atuação do gestor 

contribui para a melhor compreensão dos aspectos de natureza “intangível” no 

posicionamento estratégico das organizações desse tipo. 

 

 

Palavras-chave – Ensino Superior; Criação de valor; Elites; Internacionalização.  

 

Categoria do Trabalho – Dissertação de Mestrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

MANAGERS PERSPECTIVE ON VALUE OFFER IN HIGHER EDUCATION: 

A CASE STUDY ON THE UNDERGRADUATE PROGRAM IN 

ADMINISTRATION OF A SELECTIVE AND TOP-CLASS INSTITUTION 

ABSTRACT 

Objective - This research aims to contribute to the discussion on Brazilian Higher 

Education Institutions’ (HEI) value offer, focusing on a selective and top-class 

institution. The study interviews managers of an undergraduate program held in a 

private, non-profit HEI with a nationwide reputation to identify who the program is 

designed for and how it is positioned, the profile of students the program intends to 

attract, and who it indeed attracts, how managers believe this audience perceives them, 

and the undergraduate program’s value offer. 

Methodology – The research was based on a case study of an undergraduate program in 

administration offered by a private non-profit HEI. The study conducted semi-structured 

and customized (according to the interviewees’ profile and role) interviews with four 

managers in strategic positions at the institution. They were responsible for the areas of 

management and coordination, institutional marketing operation, and international 

accreditation. Content analysis was used as a method of processing qualitative data, 

categorizing, describing, and interpreting the information collected through the 

interviews. 

Results - The collected results are organized into three main categories of analysis. As 

for “Public profile and perception of value,” managers classify the target public as a 

group in high socioeconomic conditions, coming from families concerned with global 

and international education. They are hard-working students, with fluent English, and 

good grades. Regarding the “Positioning of the program,” managers’ report the 

challenges in “attacking the Premium niche” and indicate that reaching a larger market 

share would, therefore, be imperative. International and bilingual schools are strategic 

locations for prospecting new students. Competitive advantages were divided into four 

types: academic excellence, internationalization; social and professional opportunities; 

and amenities. 

 



 

 
 

Practical Contributions - The research focuses on the management of educational 

institutions, particularly the category of “value” and its variations in the field of 

management strategy, such as: “building value,” “value proposition,” “value offered,” 

and “perceived value.” Incorporating these concepts into the managers contributes to a 

better understanding of aspects of an “intangible” nature in the strategic positioning of 

organizations of this type. 

Keywords - Higher Education; Value creation; Elites; Internationalization.  

Category of Work – Master’s Thesis. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Cresce a relevância atribuída às funções gerenciais e administrativas no interior 

das instituições de ensino superior. Esta pesquisa visa contribuir com as discussões 

sobre as ofertas de valor das organizações desse tipo, propondo-se uma análise sobre um 

curso de graduação de uma instituição seletiva e de excelência.  

A literatura especializada em ensino superior tem discutido o processo de 

mercantilização da educação. Situações que forçam as instituições de ensino superior, 

sejam elas públicas ou privadas, a competir entre si, por verba, estudantes e recursos, 

exercem pressão para que tais instituições se movam orientadas por lógicas de eficiência 

e escolha, lógicas, portanto, “de mercado” (MEEK, 2000; NIXON; SCULLION; 

MOLESWORTH, 2011). Prates (2010) sublinha que um modelo mercantil de gestão 

não constitui necessariamente um processo de privatização “real” do ensino superior, 

mas um paradigma ideológico de gestão, baseado na lógica gerencialista-empresarial. 

Nessa lógica, os profissionais da educação passam a ser demandados por habilidades 

cada vez mais voltadas à atenção com o ambiente externo e de mercado (SHIEL; 

MCKENZIE, 2008; FOSKETT, 2010). 

Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP, 2019) 

sobre a expansão do ensino superior no Brasil, mostram que entre 2008 a 2018, o 

número de matrículas teve um aumento de 44,6%, com média de crescimento anual no 

período de 3,8% atingindo o total de 8,45 milhões de alunos em 2018. Atualmente, as 

IEs privadas têm uma participação de 75,4% no total de matrículas de graduação e a 

rede pública, participa com 24,6%.  

Em meio aos debates sobre os efeitos da diversificação do ensino superior, 

pesquisadores analisam a formação de um sistema de estratificação que distingue 

instituições com relação ao seu prestígio acadêmico e científico (CUNHA, 2003; 

PRATES, 2010). Uma consequência direta da estratificação institucional é a 

desigualdade no acesso ao ensino superior, no tocante às condições de classe social. Nas 

palavras de Prates (2010, p. 125), “a expansão produziu um sistema de ensino superior 

com acesso estratificado por classe social”. Especialistas sugerem que, se por um lado, a 

mercantilização e a diferenciação ampliaram as chances de acesso ao ensino superior 
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das camadas mais pobres, mantém, ao mesmo tempo, o caráter elitista das instituições 

tradicionais de pesquisa e ensino.  

No Brasil, discute-se, mais recentemente, que o processo de fechamento social das 

classes médio-altas vem se manifestando por meio de uma expectativa das famílias por 

uma formação internacional para seus filhos, fugindo da suposta massificação do ensino 

público e valorizando a obtenção de novos capitais para a construção de carreiras 

internacionais (ALMEIDA, 2015; AGUIAR, 2007; NOGUEIRA; AGUIAR; RAMOS, 

2008). Os anseios pela aquisição do chamado “capital internacional” via escolarização 

seriam, assim, crescentes entre as elites, cada vez mais dispostas a investir no 

desenvolvimento de competências de um profissional com perfil global (AGUIAR, 

2007; NOGUEIRA; AGUIAR; RAMOS, 2008).  

Como resposta a essa tendência das elites, é pertinente indagar a respeito da forma 

como as IES privadas, de excelência e voltadas para um público de elite estarão 

reagindo a esses processos. Ainda há uma lacuna sobre estudos que investiguem de que 

maneira os gestores de instituições com esse perfil estão entendendo as demandas das 

famílias e dos alunos no que se refere à educação superior. É preciso compreender, 

portanto, de que maneira, por meio de seus gestores, as instituições de elite, formulam 

seus diferenciais competitivos e constroem o valor de seus cursos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 
 

2. JUSTIFICATIVA  

 

Desde o final da década de 1970, a prática da vida acadêmica no ensino superior 

passou a ser mundialmente transformada pelo estabelecimento de políticas de 

mercantilização (NIXON; SCULLION; MOLESWORTH, 2011). O processo de 

mercantilização do sistema de ensino superior está relacionado à legitimação de um 

diagnóstico econômico global por parte de organismos internacionais (OECD, Banco 

Mundial, Banco Interamericano) sobre a crise financeira dos sistemas públicos de 

educação superior, onde são colocadas propostas que encorajem a competitividade, 

eficiência e racionalidade na gestão das instituições desse setor (TORRES; 

SCHUGURENSKY, 2002; MEEK, 2000; PRATES, 2010).  

Situações que forçam as instituições de ensino superior, sejam elas públicas ou 

privadas, a competir entre si, por verba, estudantes e recursos, exercem pressão para que 

tais instituições se movam orientadas por lógicas de eficiência, escolha, racionalização, 

custos, lógicas, portanto, “de mercado” (MEEK, 2000; NIXON; SCULLION; 

MOLESWORTH, 2011). 

A mercantilização deve ser entendida, portanto, como um processo do qual 

tomam parte as instituições de ensino superior como um todo, ou seja, como um 

princípio organizador do sistema de ensino superior (HENKEL, 2000; PRATES, 2010).  

Nesse processo cresce a relevância atribuída às funções gerenciais e 

administrativas no interior desse tipo de organização. Prates (2010) sublinha que um 

modelo mercantil de gestão não constitui necessariamente um processo de privatização 

“real” do ensino superior, mas um paradigma ideológico de gestão, baseado na lógica 

gerencialista-empresarial. Nessa lógica, os profissionais da educação passam a ser 

demandados por habilidades cada vez mais voltadas à atenção com o ambiente externo e 

de mercado (SHIEL; MCKENZIE, 2008; FOSKETT, 2010). Para ilustrar esse 

fenômeno com um caso brasileiro, cabe citar a pesquisa feita por Linzmayer (2015) na 

região paulista do Grande ABC, junto a 39 Instituições de Ensino Superior (das quais 10 

públicas, 8 privadas sem fins lucrativos e 21 privadas com fins lucrativos), que 

comparou, quantificou e constatou o crescimento e sofisticação das funções gerenciais 

de Marketing nas últimas 3 décadas nessas instituições.  
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É possível pensar que o processo crescente de mercantilização vem transformando 

a natureza das relações das instituições de ensino superior com o ambiente externo, 

incluindo a interface delas com seus públicos (estudantes, famílias) e com outras 

instituições e organizações, como parcerias, concorrentes e stakeholders.  

Modelos de desenvolvimento de qualidade do ensino superior baseados em 

avaliações de estudantes refletem uma crescente importância do aluno como um 

“cliente” no setor educacional. Embora Maringe (2011) argumente que “cliente” seja 

diferente de “consumidor” ou “comprador”, trata-se, ainda assim, de uma categoria 

definidora de uma das partes de uma relação ou acordo do tipo mercantil.  

Nesse contexto deseja-se reconhecer a relevância de que os estudos sobre as 

instituições de ensino superior incorporem a perspectiva dos gestores às análises e à 

observação dos diferentes fenômenos ocorridos nesse setor. Os gestores do ensino 

superior desempenham papéis de atores e reprodutores das mudanças advindas com o 

processo de mercantilização desse setor.  

Ao mesmo tempo, entende-se a relevância de reservar atenção especial, nas 

análises sobre o ensino superior, às categorias e conceitos próprios do campo de 

estratégia de gestão, como se propõe aqui, com a noção de “valor” e suas variações: 

“construção de valor”, “proposta de valor”, “valor ofertado”, “valor percebido”, “cadeia 

de valor” entre outros. Acredita-se que incorporar esses conceitos à reflexão contribui 

para a melhor compreensão da perspectiva do gestor. Isto porque a noção de valor se 

situa nas preocupações, no campo da gestão, com a necessidade de se entender melhor 

os anseios de consumidores e clientes, incorporando-se os aspectos de natureza 

“intangível”, como emoções, símbolos, pertencimento, status, entre outros, como 

centrais para o posicionamento estratégico das organizações (MAGRETTA; STONE, 

2002). O esforço de “criar um valor único aos clientes” se liga a uma mudança nos 

paradigmas de gestão, tendo-se tornado um sentido norteador da atuação gerencial. 
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3. OBJETIVO  

 

Esta pesquisa visa contribuir com as discussões sobre as ofertas de valor no 

âmbito das Instituições de Ensino Superior no Brasil, com foco sobre uma instituição 

seletiva e de excelência. O estudo se dirige aos profissionais que atuam como gestores 

de um curso de Graduação em Administração, pertencente a uma organização de 

natureza privada, sem fins lucrativos, com reputação em âmbito nacional.  

A pesquisa propõe-se a descrever e analisar a visão dos gestores dessa graduação 

com relação ao posicionamento do curso de Graduação em Administração, ao perfil, 

expectativas e demandas de seus públicos de interesse e aos diferenciais próprios do 

curso para o qual atuam. 

Com relação ao primeiro ponto, deseja-se atentar para a visão dos gestores para 

compreender de que maneira o posicionamento dessa graduação é construído: Para 

quem o curso é concebido e de que maneira se posiciona? 

No que se refere à segunda questão, busca-se analisar de que forma esses 

profissionais caracterizam o seu principal público-alvo, no que se refere a seu perfil 

social, econômico e cultural: qual é o perfil de estudantes que esse curso tanto atrai 

quanto deseja atrair? De que maneira os gestores acreditam que são percebidos por esse 

público? 

Por fim, busca-se levantar a percepção dos gestores sobre os diferenciais dessa 

Graduação em Administração, ou seja, entender quais são os aspectos tangíveis e 

intangíveis, criados e desenvolvidos nesse curso, e que operam como atrativos do 

público em um cenário de concorrência. Isto é: quais são as ofertas de valor dessa 

graduação?  
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4. ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Esta dissertação está estruturada em nove capítulos. 

No primeiro capítulo é apresentada a Introdução, iniciando as discussões sobre as 

ofertas de valor das IES, propondo-se uma análise sobre um curso de graduação de uma 

instituição seletiva e de excelência.  

A Justificativa do estudo é abordada no segundo capítulo, onde são consideradas 

as transformações que o setor tem passado, por exemplo, o estabelecimento de políticas 

de mercantilização, a competição entre si por verba, estudantes e recursos exercendo 

pressão para que as IES se mobilizem, a perspectiva dos gestores às análises e à 

observação dos diferentes fenômenos envolvidos no setor educacional. 

No capítulo seguinte (3º) é apresentado os Objetivos da pesquisa, propondo-se a 

descrever e analisar a visão dos gestores dessa graduação com relação ao 

posicionamento do curso de Graduação em Administração, como também ao perfil, 

expectativas e demandas de seus públicos de interesse e aos diferenciais próprios aos 

propósitos que atuam. 

No capítulo atual (4º) é discorrida a estrutura do trabalho e logo em seguida, no 

quinto capítulo, é apresentado o Referencial Teórico, abordando sobre os efeitos da 

diversificação do ensino superior, as escolas e universidades de elite como “instituições 

totais”, o debate sobre a “criação de valor” e a preocupação no que diz respeito à 

constituição dos processos de internacionalização das IES de excelência e também as 

voltadas para as atividades de pesquisa e extensão. A categorização foi desenvolvida 

cobrindo os seguintes tópicos:  

 A Diversificação no Sistema de Ensino Superior no Brasil e seus Impactos sobre a 

Demanda das Elites; 

 A Criação de Valor no Ensino Superior; 

 A Internacionalização do Ensino Superior; 

 O Histórico do Ensino de Administração (Graduação) no Brasil. 

 A Metodologia do estudo é indicada no sexto capítulo, explicitando a opção pelo 

estudo de caso sobre um curso de Graduação em Administração ofertado por uma 
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instituição privada sem fins lucrativos, sendo realizadas entrevistas semi-estruturadas 

com 4 gestores atuantes em posições estratégicas e o método de tratamento dos dados 

qualitativos, sendo a análise de conteúdo. Este capítulo foi subdividido em três tópicos 

para melhor descrever as etapas envolvidas: 

 Coleta de Dados; 

 Seleção dos Sujeitos da Pesquisa; 

 Perfis e Informações sobre os Entrevistados. 

O sétimo capítulo é feita a análise e discussão dos resultados com destaque para o 

perfil do público e percepção de valor; o posicionamento do curso e diferenciais 

competitivos. Através dos quatro gestores dialogados, buscou-se responder os seguintes 

argumentos: para quem o curso é concebido e de que maneira se posiciona? Qual o 

perfil de estudantes que essa graduação atrai e prospecta? De que maneira os gestores 

acreditam que o curso é percebido pelo público? Quais são as ofertas de valor dessa 

graduação?  

As considerações finais são apresentadas no oitavo capítulo, ratificando-se a 

relevância do estudo no que concerne à escolarização das elites no Brasil, objeto de 

estudo, sendo ratificado pela construção da reputação que a IES da pesquisa criou ao 

longo de décadas, por meio de seletividade e excelência acadêmica; os desafios que os 

gestores enfrentam para galgar este nicho “Premium” e a internacionalização como 

forma de refinar a reputação da marca do curso e da escola e gerar receitas. 

Finalizando a dissertação são apresentadas as referências bibliográficas utilizadas 

para estruturação e composição do trabalho e os Apêndices com os roteiros de 

entrevistas aplicados junto aos quatro gestores entrevistados. 
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5. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

5.1.  O Processo de Diversificação no Sistema de Ensino Superior no Brasil e 

seus Impactos sobre a Demanda das Elites 

 

A educação superior brasileira sofreu profundas mudanças desde a década de 

1960, entre as quais, a participação prevalecente do setor privado no contingente de 

matriculados. A reforma universitária de 1968 atribuiu à universidade a conduta tríplice 

de desenvolver ensino, pesquisa e extensão. Schwartzman e Schwartzman (2002), 

apontam que, até então, a educação superior brasileira, só se consagrava à pesquisa e, na 

maior parte dos casos, fundava-se em volta de escolas profissionais isoladas e 

independentes, tendo as instituições públicas e privadas uma configuração semelhante, 

pois a intenção dos formuladores era que a educação privada desempenhasse papel 

complementar à pública (CORBUCCI; KUBOTA; MEIRA, 2016). Assim, 

progressivamente, o formato da educação superior brasileira, antes instituída por 

instituições públicas e privadas de caráter confessional, passou a incorporar um terceiro 

agente, o ensino privado com fins lucrativos (DURHAM, 1998; SOUSA, 2003).  

Os chamados grupos educacionais, companhias de direito privado com capital 

aberto e listadas em bolsa de valores, tiveram suas operações autorizadas em 1999, com 

a “Lei das S. A. da Educação” (nº 9870), ocorrida poucos anos após a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação de 1996 permitindo fins lucrativos para instituições de ensino. A 

partir de então, a participação do setor privado no total de matrículas do ensino superior 

brasileiro ampliou-se significativamente, ganhando papel de relevo adicional com a 

adoção da educação à distância que, a partir de 2010, contribuiu com uma ampliação 

ainda maior da oferta do ensino superior (CHAVES, 2010; CALEFFI; MATHIAS, 

2017). Outros fatores diversificaram o sistema de ensino superior brasileiro, como as 

políticas de democratização do acesso às instituições públicas, por meio de leis de cotas 

e pela expansão das universidades e institutos federais de educação técnica ou 

tecnológica (BARBOSA, 2015; PRATES; BARBOSA, 2015).  

Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP, 2019) 

sobre a expansão do ensino superior no Brasil, mostram que entre 2008 a 2018, o 

número de matrículas teve um aumento de 44,6%, com média de crescimento anual no 
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período de 3,8% atingindo o total de 8,45 milhões de alunos em 2018. Atualmente, as 

IEs privadas têm uma participação de 75,4% no total de matrículas de graduação e a 

rede pública, participa com 24,6%.  

Em meio aos debates sobre os efeitos da diversificação do ensino superior, 

pesquisadores analisam a formação de um sistema de estratificação que distingue 

instituições com relação ao seu prestígio acadêmico e científico (CUNHA, 2003; 

PRATES, 2010). Uma consequência direta da estratificação institucional é a 

desigualdade no acesso ao ensino superior, no tocante às condições de classe social. Nas 

palavras de Prates (2010, p. 125), “a expansão produziu um sistema de ensino superior 

com acesso estratificado por classe social”. Especialistas sugerem que, se por um lado, a 

mercantilização e a diferenciação ampliaram as chances de acesso ao ensino superior 

das camadas mais pobres, mantém, ao mesmo tempo, o caráter elitista das instituições 

tradicionais de pesquisa e ensino.  

Van Zanten (2009) percebe as escolas e universidades de elite como “instituições 

totais”, caracterizadas por um fechamento de seu espaço físico, onde sofisticados ritos 

de entrada e saída são mantidos de forma a fortalecer a coesão interna. Há, 

tradicionalmente, nessas instituições, atividades de socialização que promovem uma 

cultura distintiva e exclusiva, como esportes, jogos e eventos, realizados por meio de 

associações, fraternidades ou clubes (ABRAHAM, 2007; COOKSON; PERSELL, 

1985a). Guardadas as particularidades de cada contexto, o currículo das escolas e 

universidades de elite é distintivo em quesitos como conteúdo, pedagogia e modos de 

avaliação, assim como pelo perfil social de seus professores (BERNSTEIN, 1977; 

WALFORD, 1984). Tais aspectos revelam a relativa autonomia desfrutada por essas 

instituições, respaldada pelos capitais simbólico, cultural, social e econômico que 

possuem (BOURDIEU, 1996).  

No Brasil, o maior acesso das classes populares ao ensino superior público nas 

últimas décadas – um sistema que foi configurado historicamente como espaço para as 

classes médias e altas - estaria engendrando um processo de ressignificação das 

instituições desse perfil sob o crivo das elites (ALMEIDA, 2015). Pesquisas sobre as 

elites indicam que a educação significou, historicamente, uma via para a aquisição de 

capitais sociais distintivos e uma estratégia para o fechamento social das classes médias 

e altas (AGUIAR, 2007; ALMEIDA, 2015; BRANDÃO, 2007; SALES; GOIA, 2018). 
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A noção de “capital social”, proveniente da sociologia de Pierre Bourdieu, buscou 

chamar a atenção para os benefícios individuais decorrentes da participação ou 

pertencimento do indivíduo em certas redes ou grupos sociais. Trata-se de uma 

vantagem na medida que pode gerar capital econômico. Os indivíduos se apropriam dos 

recursos materiais e simbólicos que circulam ou são trocados em suas redes, o que pode 

conduzir a níveis socioeconômicos mais elevados (BONAMINO et al., 2010). 

No contexto brasileiro, discute-se, mais recentemente, que o processo de 

fechamento social vem se manifestando por meio de uma expectativa das famílias por 

uma formação internacional para seus filhos, fugindo da suposta massificação do ensino 

público e valorizando a obtenção de novos capitais para a construção de carreiras 

internacionais (ALMEIDA, 2015; AGUIAR, 2007; NOGUEIRA; AGUIAR; RAMOS, 

2008). Os anseios pela aquisição do chamado “capital internacional” via escolarização 

seriam, assim, crescentes entre as elites, cada vez mais dispostas a investir no 

desenvolvimento de competências de um profissional com perfil global (AGUIAR, 

2007; NOGUEIRA; AGUIAR; RAMOS, 2008).  

 

5.2.  A Criação de Valor no Ensino Superior 

  

O debate sobre a “criação de valor” está situado nas transformações históricas do 

pensamento administrativo, especificamente, no campo de Estratégia de Gestão. O 

termo foi desenvolvido por Magretta (2002; 2013) para dar destaque a uma mudança de 

paradigma na atuação da gestão empresarial, a partir das décadas de 1970 e 1980. A 

autora analisa o processo de transformação do que denomina “visão de manufatura”, 

própria da atuação da “estratégia comparativa”, em direção à chamada “visão de 

marketing”, norteadora da “estratégia competitiva”. Peter Drucker teria sido uma figura 

emblemática e representativa desta última visão.  

Seguindo a história do pensamento administrativo de estratégia, a visão de 

Friedrich Taylor seria a de que “valor” é sinônimo de “eficiência”, o que conduziu que a 

atenção dos gestores fosse dada ao funcionamento eficiente das operações e processos 

internos da empresa (MAGRETTA, 2013). Sob a visão de manufatura, o preço é 

baseado no custo necessário para fabricar o produto. Já na “visão de marketing”, que 

começou a prevalecer à medida que os mercados se tornaram cada vez mais 
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competitivos, os gestores são orientados a observar através dos olhos dos clientes, 

praticando uma leitura de cenário “de fora para dentro”. Assim, verificou-se a 

necessidade de se compreender melhor os consumidores e clientes, avançando-se na 

constatação de que eles não compram simplesmente produtos ou serviços, mas 

constroem relações subjetivas com marcas, produtos e serviços, buscando e encontrando 

neles aspectos de natureza “intangível”, como emoções, símbolos, pertencimento, 

status, entre outros (MAGRETTA; STONE, 2002). Competir, segundo Magretta (2013) 

deixou de ser “derrotar os rivais”, mas sim “criar um valor único aos clientes”, mudança 

que marcaria a atuação da gestão contemporânea. 

Assim, desde as últimas décadas do século XX, com vistas a zelar pela 

competitividade das organizações, a atuação gerencial vem sendo marcada por uma 

tendência ou necessidade crescente, de desenvolver sensibilidade ao ambiente externo. 

E pode-se afirmar que as instituições de educação não ficaram alheias a esse processo. 

As discussões sobre a criação de valor no ensino superior trazem a sua realidade 

enquanto um negócio, o que estimula as instituições acadêmicas a um constante esforço 

de se diferenciarem da concorrência, direcionando-se para os atributos percebidos pelos 

“usuários” como únicos, transmitindo confiabilidade, alta qualidade, satisfação e criação 

de experiências de serviço (BOWDEN; D’ALESSANDRO, 2011).  

Tendo atuado na alta liderança de universidades no contexto britânico, Nick 

Foskett (2010), sustenta que as universidades passaram a operar em um ambiente 

complexo no qual cada instituição deve desenhar e implementar sua própria estratégia, 

fazer seus próprios julgamentos sobre seus negócios, definir objetivos, valores, competir 

com outras instituições e cuidar das suas prestações de contas com pouca ou nenhuma 

proteção do governo em caso de erros.  

Foskett (2010) ressalta que a principal característica para um ambiente 

competitivo é a necessidade de se movimentar de uma abordagem transacional de 

marketing, na qual o marketing é simplesmente uma ferramenta operacional da 

organização, para uma aproximação estratégica de marketing em que a própria 

existência e o futuro da organização são moldados em um nível estratégico por decisões 

impulsionadas pelo mercado. 
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Nesse sentido, o marketing passaria a ter um papel-chave na gestão estratégica 

envolvendo a alta liderança das universidades (nível de vice-reitor) que precisam dar 

cada vez mais atenção às respostas do ambiente externo e do mercado, promovendo, 

também, programas de internacionalização (FOSKETT, 2010). Os dirigentes dessas 

instituições têm tido, cada vez mais, o papel de levantamento, modelagem e resposta ao 

ambiente externo e mercados (SHIEL; MCKENZIE, 2008; FOSKETT, 2010). O 

crescimento das funções de marketing seria, assim, inevitável e essencial neste âmbito 

educacional. 

Judson e Taylor (2014) abordam a orientação de marketization versus a orientação 

de Marketing no ensino superior, baseados nas ideias de Vargo e Lush (2004), assim 

como também em Kotler (2000). Afirmam que marketization não é ‘Marketing’. A 

lógica do marketization pode ser entendida como a lógica tradicional de Marketing 

criticada por Vargo e Lush (2004), ou seja, uma lógica dominante de troca de “bens”, 

entendidos, na maioria das vezes, sob a forma de produção manufaturada, pensados 

como recursos tangíveis com um valor embutido. Kotler (2000, p. 30) coloca que 

“marketing é o processo de planejar e executar a concepção, a determinação de preço, a 

promoção e a distribuição de ideias, bens e serviços para criar negociações que 

satisfaçam metas individuais e organizacionais”. Marketization do ensino, seguindo 

essa concepção, seria caracterizada como medidas ou metas de desempenho, 

desconsiderando-se uma dimensão central das instituições de educação, que é a da 

aprendizagem. 

Contudo, contemporaneamente, a teoria e a prática do Marketing chama a atenção 

para que se atribuam aos negócios um sentido maior de serviços, orientados a um 

horizonte de longo prazo, ao fomento do relacionamento e da lealdade, e da co-criação 

de valor (VARGO; LUSH, 2004; SHETH; PARVATIYAR, 2000; HESKETT; 

SASSER; SCHLESINGER, 1997; RUST; LEMON; NARAYANDAS, 2005). 

Assim, o ensino superior, seguindo essa trilha mais contemporânea do Marketing, 

deve ser entendido sob uma perspectiva que observa o aluno e a instituição como dois 

agentes que participam de um processo dinâmico e mútuo de co-produção de valor de 

troca, ambos trabalhando em conjunto para criar um papel de co-criação de valor 

(VARGO; LUSCH, 2004).  
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Judson e Taylor (2014) argumentam que, enquanto as instituições de ensino 

superior seguirem adotando práticas que sejam, exclusivamente, respostas às mudanças 

de mercado (marketization), estarão se afastando de contemplar a evolução das teorias e 

práticas de Marketing.  

 

5.3. A Internacionalização do Ensino Superior 

 

No contexto brasileiro, tem-se observado como uma preocupação das IES de 

excelência e voltadas para as atividades de pesquisa e extensão, a demanda por 

construírem processos de internacionalização, o que demarca uma diferença entre essas 

IES e as de fins lucrativos, usualmente mais voltadas para o ensino.  São instituições 

que ministram aulas em inglês e possuem em seu quadro, professores e alunos 

estrangeiros, que oportunizam a interação e a troca cultural, além do conhecimento 

teórico e prático da disciplina e das possibilidades de intercâmbio acadêmico/programas 

internacionais (COSTA, 2019). 

A internacionalização deve ser pensada como um aspecto relevante da discussão 

de criação de valor e construção de competitividade das IES, pois representa um 

indicador de excelência e constitui uma forma de atrair públicos e relevância regional. 

Outro elemento relevante são as políticas aplicadas pelas agências internacionais, 

como a OCDE, a Organização das Nações Unidas para a Educação a Ciência e a Cultura 

(UNESCO), o Banco Mundial, que estão centrados no futuro da Educação Superior e 

observam nos países do hemisfério sul uma vasta capacidade para preencher as vagas 

ociosas das universidades europeias, especialmente as da América do Norte (MAUÉS; 

BASTOS, 2017). 

A internacionalização do ensino superior nas IES é um tema abrangente vinculado 

ao contexto da Globalização que transborda para além das fronteiras criando 

oportunidades e deparando-se com desafios. Martins (2015) reforça este cenário no qual 

as universidades em seus respectivos países estão continuamente se comparando e 

competindo umas com as outras buscando maior notoriedade acadêmica no cenário 

internacional do ensino superior.  
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Por exemplo, a facilidade na mobilidade dos estudantes para outras cidades e 

países, o surgimento de novas tecnologias de comunicação, as ações de Marketing 

Educacional, a manifestação de cidades globais, são fatores que facilitam este processo 

de internacionalização das instituições acadêmicas e a realização de intercâmbios 

acadêmicos entre as instituições (TURNER; ELLIOT, 2012; PERKINS; THORNS, 

2012; URRY; ELLIOT, 2010; KNIGHT, 2003; DELANTY, 2002, 2009; 

ROBERTSON, 2000). Consequentemente as IES precisam se adaptar e passar por 

transformações para se alinharem aos efeitos da internacionalização, tornando-se 

competitivas. Emerging Global Model (EGM) é um modelo de estruturação das 

universidades seguindo a estrutura acadêmica das universidades norte-americanas, 

sendo disseminado, a partir da Segunda Guerra, tendo em vista o seu posicionamento 

prevalecente no contexto internacional do ensino superior (CLARK, 2008; 1990; 

MARTINS, 2015). 

Internacionalização da Educação não significa apenas a instalação de campus de 

universidades estrangeiras em outros países, a movimentação internacional de 

estudantes e professores e os sistemas de rankings internacionais, mas também, o 

empenho de vários países em criar e/ou transformar instituições de ensino superior em 

world class university. Sobre este aspecto, Martins (2015) afirma que as regiões que 

mais importam serviços educacionais estão centralizadas na Ásia, no Oriente Médio e 

na América Latina, sendo que os maiores fornecedores são países de língua inglesa 

(Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Inglaterra). É fato que a mobilidade de 

discentes nas últimas décadas tem projetado a construção de um espaço internacional do 

ensino superior, estabelecendo então uma instigada competição entre os principais 

países envolvidos e principalmente entre as IES com intuito de absorvê-los 

(WOODFIELD, 2010). 

O desenvolvimento de pesquisas de ponta tende a favorecer a retenção de 

universitários em seus respectivos territórios, bem como aproximar um número 

relevante de estudantes e professores estrangeiros, expandindo o processo de 

internacionalização de suas instituições (DEEM; MOK, 2008; MARTINS, 2015). 
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Outro aspecto relevante do processo de internacionalização do ensino superior são 

as certificações e acreditações internacionais
1
 das IES. Os processos de acreditação na 

educação superior constituem uma realidade prática evidenciada em diversos países que 

visam avaliar a qualidade dos inúmeros serviços que são ofertados nas IES e têm amplo 

debate e aplicabilidade na Europa e nos Estados Unidos (EUA) (POLIDORI; 

CARVALHO, 2016). Erichsen (2007) argumenta que na União Europeia (UE), o 

processo de acreditação foi um dos objetos da criação do espaço europeu de Ensino 

Superior e surgiu a partir da Declaração de Bolonha
2
 definindo que precisaria haver 

uma padronização do Ensino Superior no que diz respeito a currículos, à maneira de 

assegurar a qualidade acadêmica e também, propiciar deslocamentos de docentes e 

discentes dentro da União Europeia.  

O modelo de organização da vida acadêmica “internacionalizada” apresenta 

algumas características operacionais comuns das universidades (MOHRMAN; MA; 

BAKER, 2008; DEEM, 2001), por exemplo:  

(a) são Instituições que superam/aprimoram a vocação acadêmica além das 

fronteiras nacionais, cujo objetivo é formar estudantes que possam atuar 

profissionalmente em eminentes ambientes globais;  

(b) foco em pesquisa visando o desenvolvimento econômico e social da 

economia global e consequentemente fazem uso de uma efetiva infraestrutura para 

pesquisa propiciando atuais descobertas científicas e tecnológicas; 

(c) dispõem de uma diversidade organizacional interna;  

(d) recrutam e capacitam docentes para integração no quadro interdisciplinar 

e ampliar relações acadêmicas com partícipes internacionais;  

                                                           
1
 Referências de Acreditações/Certificações: EQUIS-EFMD (European Foundation for Management 

Development), AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business), ICAPA 

(International Commission on Accreditation of Public Administration Education and Training), 

NASPAA (Network of Schools of Public Policy, Affairs, and Administration), AMBA (The Association of 

MBAs). Estas certificações retratam que a instituição assegure os parâmetros de qualidade no que diz 

respeito ao ensino, à investigação, à internacionalização e à cooperação com o mundo 

corporativo/organizacional. É uma diferenciação que integra benemerência, certificação e 

responsabilidade às IESs. 

 
2
 Declaração de Bolonha – tem por objetivo elevar a competitividade internacional do sistema europeu de 

educação superior. Bianchetti e Magalhães (2015) citam que a vitalidade e a eficiência de qualquer 

civilização podem medir-se pela atração que a sua cultura exerce sobre os outros países, sendo necessário 

assegurar que o sistema europeu de educação superior consiga adquirir um grau de atração mundial 

semelhante ao da extraordinária tradição cultural e científica. 
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(e) possuem expertise para recrutamento internacional de estudantes, professores e 

quadro de administradores para as IES; 

(e)  diversificada captação de recursos, por exemplo, cobrança de anuidades, 

parcerias com corporações e governos, criação de empresas (spin-offs / startups), de 

modo que os docentes explorem novos produtos e serviços de alta tecnologia;  

(g) participação dos docentes e discentes de atividades que envolvem as corporações 

transnacionais, organismos multilaterais, as agências governamentais, não 

governamentais nacionais e internacionais; 

(h) boas práticas de gestão empresarial tanto no quadro administrativo quanto no 

arranjo acadêmico. 

Não é possível definir o que é adequado dentro da internacionalização do ensino 

superior, mas na prática ela consiste na conexão da instituição no contexto mundial ao 

aplicar práticas e iniciativas que apontam novos espaços para a projeção internacional e 

para a associação com redes acadêmicas, além de estabelecer valores como a 

participação e a solidariedade na cultura institucional (COSTA, 2019). 

 

5.4 O Histórico do Ensino de Administração (Graduação) no Brasil 

 

O primeiro Curso Superior de Administração e Finanças foi criado a partir do 

Decreto-lei nº 20.158, de 30 de julho de 1931, com duração de três anos. O curso se 

preocupava com a capacitação administrativa dos novos profissionais ainda que o 

diploma os titulasse como bacharéis em Ciências Econômicas (NICOLINI, 2003a, p. 7).  

Neste mesmo ano (1931) é criado o Instituto de Organização Racional do 

Trabalho (IDORT), por um grupo de empresários paulistas e foi reputado como a 

primeira instituição de treinamento em administração da América Latina, cujo objetivo 

era aperfeiçoar a competência e habilidade gerencial dos profissionais propondo 

soluções para os dilemas tocantes com a administração das empresas em geral (PINTO; 

MOTTER JR., 2012; COELHO, 2006; NICOLINI, 2003a) e sendo a “primeira 

sociedade civil criada no Brasil para a disseminação e debate das ideias do taylorismo e 

das outras doutrinas clássicas do management” (VIZEU, 2008, p. 139).  
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Em 1938 o governo criou o Departamento de Administração do Serviço Público 

(DASP) com o objetivo de instalar um modelo de eficiência no serviço público federal, 

como por exemplo, a criação de canais para o recrutamento e seleção de recursos 

humanos na esfera da administração pública, abrindo mais espaço e desta forma as 

instituições públicas e as empresas pleitearam administradores capacitados para atuarem 

nas estruturas complexas e burocráticas (NICOLINI, 2003a). 

Como referência internacional no ensino em Ciência da Administração (Graduate 

School of Business Administration) é a Universidade de Harvard, fundada em 1908, nos 

Estados Unidos. Seguindo este modelo, um padre jesuíta criou em 1941 a primeira 

escola de Administração do Brasil e da América Latina, a Escola Superior de 

Administração de Negócios (ESAN), em São Paulo, cujo princípio era formar técnicos 

de nível superior com a missão de chefiar e dirigir empresas (FEI, 2012). 

Posteriormente em 1946 foi criada a Faculdade de Economia e Administração da 

Universidade de São Paulo (FEA-USP), mas com ensinamentos voltados às questões 

administrativas e não sendo um curso específico de Administração, sendo criados os 

cursos de Administração de Empresas e de Administração Pública em 1964 

(NICOLINI, 2003b).  

Em dezembro de 1944, no Rio de Janeiro, presidente do DASP Luís Simões 

Lopes, – Departamento mencionado anteriormente neste estudo, criou a Fundação 

Getulio Vargas voltada ao estudo e ao ensino da Administração cujo objetivo era 

qualificar profissionais para as áreas de administração pública e administração privada. 

A posteriori expandiu a atuação nas áreas de ciências sociais, direito e economia e 

principalmente o desenvolvimento na área da pesquisa. Em 1952 foi criada a Escola 

Brasileira de Administração Pública – EBAP, no Rio de Janeiro, sendo a primeira 

escola de administração pública do Brasil e da América Latina, sendo também 

responsável pela elaboração dos primeiros livros de administração no Brasil e a primeira 

instituição a empregar o sistema de créditos e matrícula por disciplina no país (EBAPE, 

2012; PINTO; MOTTER JR., 2012). Em 1954, na cidade de São Paulo, foi criada a 

Escola de Administração de Empresas de São Paulo – EAESP (ALCADIPANI; 

BERTERO, 2012; COELHO, 2006; NICOLINI, 2003a; ROMUALDO, 2012; 

WANDERLEY; CELANO; OLIVEIRA, 2018). 
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Foi na década de 1960 que aconteceu o crescimento das escolas de graduação em 

Administração, com a assinatura do convênio PBA-1 consolidado, em 1959, entre os 

governos dos EUA e do Brasil (FISCHER, 1984; WANDERLEY; CELANO; 

OLIVEIRA, 2018).  

A pesquisa de Wanderley, Celano e Oliveira (2018) apresenta um estudo 

aprofundado com o objetivo de percorrer os caminhos da construção da ciência da 

administração evidenciando caminhos futuros que mostrem a (re)conexão do curso de 

administração com a prática nacional. 

Aprofundando nas reflexões críticas no que diz respeito à formação do 

Administrador e, por conseguinte os cursos de graduação em administração convalida 

que muitos destes profissionais e cursos oferecidos estão inseridos em cenários 

turbulentos, por exemplo, relacionados à capacidade de desenvolver e elaborar a 

formação do estudante para os desafios da profissão de gestão. É observável na 

desagregação entre a teoria e a prática, na ausência do seguimento lógico de conteúdo, 

na insuficiência de evoluir no aluno as habilidades que o mercado profissional demanda, 

a quantidade de aulas expositivas sem a diferenciação de um programa de estudo com 

práticas e inovações se adequando às exigências do mercado e da academia 

(CEZARINO; CORREA, 2015).  

Neste sentido, os autores Cezarino e Corrêa (2015) sustentam que por meio das 

práticas interdisciplinares, o ensino em Administração poderia propor o 

desenvolvimento do pensamento crítico e complexo qualificado para entender a 

realidade sistêmica, associando princípios presentes em diferentes áreas, ou seja, uma 

forma de eliminar ou minimizar os problemas de formação. Os autores Wanderley, 

Celano e Oliveira (2018) ratificam “que o maior curso do país parece desconectado do 

contexto local”.  

Complementando o sintético sobre o histórico da graduação em Administração e o 

Ensino, na Tabela 1, Censo do Ensino Superior de 2018, um estudo realizado pelo 

INEP, especifica a importância do curso de graduação em administração, como sendo 

um dos principais na modalidade presencial no Brasil, tanto na rede federal como 

privada, se posicionado em segundo lugar com relação ao número de matrículas, 
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ficando em posição posterior apenas aos cursos de Pedagogia e Direito que é ratificado 

em uma das falas dos entrevistados no roteiro de entrevista. 

 

Tabela 1 - Os 10 maiores cursos de graduação na modalidade presencial e rede de 

ensino – Brasil (2018): Rede Federal 

 

    Fonte: INEP (2018). 

 

Tabela 2 - Os 10 maiores cursos de graduação na modalidade presencial e rede de 

ensino – Brasil (2018): Rede Privada 

 

    Fonte: INEP (2018). 
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6. METODOLOGIA 

 

Para atender ao objetivo desta pesquisa, foi realizado um estudo de caso sobre um 

curso de Graduação em Administração ofertado por uma instituição privada sem fins 

lucrativos.  

Estudos sobre a eficiência das instituições de educação superior no Brasil, 

públicas e privadas em Administração verificaram um desempenho superior das 

públicas, tanto do ponto de vista dos alunos, como das instituições (MARQUES et al., 

2019). A escolha pelo estudo de caso se justifica pela referida Graduação assumir o 

critério pontuado por Yin (2014) de condição de caso não usual ou incomum. Trata-se 

de um curso que se destaca no sistema de ensino superior brasileiro pelo seu 

desempenho acadêmico.  

Por questões de disponibilidade e acesso, este estudo se baseou especificamente 

em entrevistas semi-estruturadas. Um total de 4 gestores atuantes em posições 

estratégicas para esse curso participaram das entrevistas. Os informantes foram 

entendidos como um corpo único representante da instituição, e, embora pequenas 

diferenças de visão tenham sido encontradas entre eles, o interesse principal é tomá-los 

como representantes da IES. 

Foram confeccionados roteiros de entrevistas semiestruturadas, de natureza 

exploratória voltados para profissionais atuantes em uma unidade privada de ensino 

superior brasileira, sem fins lucrativos, no curso de Graduação em Administração. As 

entrevistas em profundidade foram realizadas com 4 profissionais de alta gestão, 

responsáveis pelas áreas de gestão e coordenação do curso de Graduação em 

Administração, operação de marketing institucional e acreditações internacionais. As 

perguntas tiveram como norte questões gerais sobre o posicionamento e os diferenciais 

dessa graduação, as estratégias do conjunto de ações de comunicação da IES com o seu 

público e o papel das acreditações internacionais para a o posicionamento da IES. 

O roteiro de entrevista foi customizado de acordo com o perfil e o cargo de 

atuação dos entrevistados (ver Apêndices), possibilitando assim aprofundar em aspectos 

específicos da pesquisa. Ao longo do percurso das entrevistas, eventualmente algumas 
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perguntas foram agrupadas de acordo com a fala do(a) informante e outras não puderam 

ser contempladas. 

As entrevistas aconteceram dentro do período de 1 mês (novembro de 2019) e 

tiveram uma duração de 30 a 60 minutos com autorização dos participantes para a 

gravação e posteriormente a transcrição dos dados que seriam utilizados. Os roteiros de 

entrevistas tinham em média 20 a 28 perguntas personalizadas considerando a ocupação 

de cada gestor participante. A identidade da Instituição e da IES em Administração dos 

informantes foram preservadas.  

A dissertação utilizou como método de tratamento dos dados qualitativos, a 

análise de conteúdo, tendo-se buscado categorizar, descrever e interpretar os principais 

depoimentos coletados. A análise de conteúdo é usada para caracterizar e interpretar o 

conteúdo de todos os tipos de documentos e textos. Ajuda a reinterpretar as mensagens 

e a alcançar um entendimento de seus significados em um nível mais avançado do que 

uma leitura comum, direcionando as descrições sistemáticas, qualitativas ou 

quantitativas (MORAES, 1999). 

Seguindo-se o preconizado por Creswell (2007), realizou-se: 

 Transcrição total das entrevistas realizadas e organização dos dados para análise; 

 Organização das informações; 

 Categorização ou classificação das informações; 

 Descrição; 

 Interpretação das informações delineando com os objetos de estudo e referencial 

teórico; 

 Apresentação dos resultados. 

 

6.1 Coleta de Dados 

 

As entrevistas foram realizadas no mês de novembro de 2019 presencialmente, via 

Skype e Whatsapp vídeo. A designação dos entrevistados sucedeu-se pelo grau de 

envolvimento com a IES em Administração e ações Gerenciais de Internacionalização, 

Marketing e Comunicação. Com a permissão dos entrevistados, foram realizadas as 
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gravações de todas as entrevistas em profundidade. Os resultados da pesquisa remetem 

aos tópicos dos objetivos, que são: Cenário Externo; Diferenciais e Criação de Valor; 

Construção de Públicos-Alvo e Ações de Comunicação. 

 

6.2         Seleção dos Sujeitos da Pesquisa 

 

Entrevistado(a) Idade 
Formação 

Acadêmica 

Tempo 

de 

atuação  

Atividades exercidas 

A 45 

Doutorado em 

Administração 

Pública; Centro 

Estudo de 

Administração 

Pública e de 

Governo; Gestor da 

Graduação 

Presencial e 

Tecnológica em 

Administração; 

Chefe do Centro de 

Graduação 

(Presencial e 

Tecnológica) 

15 anos 

Gestor(a), 

Administrador(a) e 

Dirigente das Graduações; 

Docente (Graduação e 

Mestrado em 

Administração Pública); 

Pesquisador(a) 

B 50 

Graduação em 

Comércio Exterior; 

Mestrado 

Profissional em 

Administração; 

Doutorado em 

Administração 

3 anos 

Docente; Gestão 

Acadêmica – Coordenação 

da Graduação em 

Administração; Pesquisa 

C 37 

Graduação em 

Administração; Pós-

Graduação em 

Marketing; 

COPPEAD; 

Mestrado em 

Administração 

Pública; Doutorado 

em Administração 

5 anos 

Docente; Coordenação da 

Graduação Presencial; 

Coordenação dos 

Programas Internacionais 

da Graduação; Chefe de 

Acreditações 
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D 43 

Comunicação Social 

(Publicidade e 

Propaganda), MBA 

em Marketing, Pós 

MBA em Marketing 

Digital 

 

7 anos 

Coordenação de 

Comunicação e Marketing 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

6.3 Perfis e Informações sobre os Entrevistados  

 

Entrevistado(a) A: gestor(a), Administrador(a) e Dirigente das Graduações; Docente 

(Graduação e Mestrado em Administração Pública); Pesquisador(a). 

Entrevistado(a) B: iniciou na IES em Administração com a gestão acadêmica da 

Graduação em Administração e atua como docente em duas disciplinas no mesmo curso 

com o propósito de fazer a identificação dos alunos entrantes. Realiza também a análise 

do controle e retenção de alunos. 

Entrevistado(a) C: atuou inicialmente como docente na IES em Administração por um 

ano e recebeu o convite para atuar na área de “Projetos de Campo” na Graduação em 

Administração, acumulando papeis. Posteriormente recebeu a proposta para atuar na 

Coordenação da Graduação em Administração e no ano posterior assumiu o cargo. Em 

seguida, colaborou na Coordenação de Programas Internacionais e desde julho de 2018, 

deixou a coordenação para assumir a área responsável pelas acreditações, tendo sido 

também promovido(a) a professor(a) adjunto(a). 

Entrevistado(a) D: atuou com campanhas publicitárias diversificadas para cada 

produto, análise de resultados (MBA, curso de curta e média duração, MBA online, 

EaD e presencial). Em outro departamento na instituição, operava com o público de 

forma distinta, através da identificação de cada perfil e atualmente na nova posição está 

atuando com os programas maiores da IES em Administração (Mestrados e 

Doutorados). Afirma que atualmente o trabalho de Comunicação e Marketing é feito de 

forma conjunta com as demais graduações da Instituição, o que, sob seu ponto de vista, 

não é favorável para desenvolver as singularidades da Graduação em Administração. 

 



 

39 
 

7. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Conforme foi explicitado no item do objetivo, esta pesquisa visa contribuir com as 

discussões sobre as ofertas de valor das Instituições de Ensino Superior no Brasil. A 

pesquisa visa descrever e analisar a visão dos gestores de uma Graduação em 

Administração com relação ao posicionamento do curso; ao perfil e expectativas de seus 

públicos de interesse e aos diferenciais competitivos. Para quem o curso é concebido e 

de que maneira se posiciona? Qual o perfil de estudantes que essa graduação atrai e 

prospecta? De que maneira os gestores acreditam que o curso é percebido pelo público? 

Quais são as ofertas de valor dessa graduação?  

Nesta seção apresenta-se uma descrição e análise das respostas obtidas através da 

realização de entrevistas semiestruturadas com 4 gestores atuantes nessa Graduação. Os 

resultados coletados, seguindo as perguntas da pesquisa, se organizam em 3 categorias 

de análise principais, a saber:   

Perfil do público e percepção de valor - Nesta categoria estão incluídas as 

descrições e análises da percepção dos gestores entrevistados sobre o perfil dos alunos e 

sobre a forma como acreditam que a Graduação em Administração seja vista, tanto 

pelos próprios estudantes, e suas famílias, quanto por um público mais amplo. 

Posicionamento do curso – Nesta parte analisam-se as percepções dos gestores 

com relação ao modo como o curso de Graduação em Administração se posiciona e se 

aproxima dos seus públicos-alvo, indicando-se também as análises deles sobre aspectos 

conjunturais atuais. 

Diferenciais competitivos – Este item descreve e analisa os aspectos tangíveis e 

intangíveis, colocados pelos informantes, que são criados e desenvolvidos na Graduação 

em Administração, e que, segundo a visão deles, operam como diferenciais e atrativos 

em um cenário de concorrência. 
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7.1     Perfil do Público e Percepção de Valor  

 

A forma de descrever o público-alvo da Graduação em Administração no tocante 

a aspectos econômicos, familiares, escolares e acadêmicos foram bastante similares. Por 

se tratar de um curso Premium ou “de Luxo”, conforme os entrevistados A, B e C, a 

caracterização se refere não apenas ao público que frequenta o referido curso, mas 

também ao perfil desejado para a atração ao mesmo. São ofertadas algumas bolsas de 

demanda social para alunos que não podem pagar, mas que tiveram aprovação no 

vestibular. 

Utilizando as palavras dos gestores, seria um público de “alta renda”, “A e B”, “de 

uma classe mais alta”, “com condições socioeconômicas muito boas”. Aliado a isso, 

estaria o tipo de preocupação familiar com o futuro profissional dos filhos, 

descrevendo-se a proveniência de famílias que, além de possuírem “poder de investir na 

formação dos filhos”, também apresentam preocupação com a carreira deles, almejando 

uma “instituição de respeito”, que ofereça um curso de qualidade, “líder em rankings 

educacionais” e capaz de garantir “boas condições de empregabilidade”. Os anseios se 

dirigiriam também a uma “formação global e internacional” para os filhos. 

Foi comentada a importância da percepção das gerações familiares, já que os pais 

que estudaram na IES prezariam que seus filhos também estudassem nela. Aspectos 

familiares também pesariam para a escolha pela Graduação em Administração, já que, 

conforme informou o informante C, alguns alunos herdam empresas da família e 

buscam se capacitar para o gerenciamento das mesmas. Outro aspecto que atrairia o 

público a esse curso seria o grande leque de possibilidades de atuação no mercado de 

trabalho, que permitiria ao aluno formado atuar nas diferentes áreas funcionais da 

Administração, como Recursos Humanos, Operações, Marketing, Logística e Finanças.  

Atualmente, a metade dos alunos matriculados provém de diferentes estados do 

Brasil, enquanto a outra metade é proveniente do mesmo estado onde funciona a 

graduação. As escolas de Ensino Médio cursadas seriam de alto padrão e mensalidades 

altas. O perfil acadêmico que o curso atrai e deseja atrair seria o de “alunos aplicados”, 

“com inglês fluente” e “boas notas”. A instituição, conforme o Entrevistado D, não tem 

interesse em “alunos medianos”. Um desempenho acadêmico de excelência não seria 
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apenas buscado como também, segundo o Informante A, constantemente desenvolvido 

na Graduação em Administração.  

Os gestores acreditam que a Graduação em Administração é vista pelos alunos e 

suas famílias como um “produto de excelência”. Eles valorizariam o corpo docente, as 

instalações físicas, as experiências de internacionalização e sentiriam orgulho por 

pertencer àquela IES. O entrevistado D, mais atuante nas atividades de comunicação 

percebe que os alunos são bons propagadores da marca, já que fazem marketing boca a 

boca, recomendando a instituição em sua rede de contatos. Os gestores A e B, contudo, 

entendem que, de modo mais amplo no país, ainda há um conhecimento insuficiente 

sobre a oferta da Graduação em Administração pela IES. Em parte, isso seria explicado 

pelo gestor A por ser o curso ainda “novo”, tendo retomado seu funcionamento em 

2003. O entrevistado B contextualiza que a construção de reputação do curso envolveu 

um trabalho de longo prazo, começando a mostrar resultados a partir de 2011. Já o 

Gestor C entende que, em nível nacional, a posição do curso esteja bem consolidada, 

devendo agora passar a conquistar públicos na América Latina e nos demais 

continentes. 

 

7.2.  Posicionamento do Curso 

 

Os comentários dos gestores sobre o posicionamento construído para a Graduação 

em Administração parecem reforçar o posicionamento da IES, como um todo, que 

construiu sua reputação por meio de seletividade e excelência acadêmica. Na visão dos 

gestores, os esforços para conquistar um “nicho”, marcado pela seletividade, em termos 

econômicos, e excelência, em termos acadêmicos, são, portanto, diferentes de um 

posicionamento do tipo “varejista”, adotado por instituições que disputam clientes 

abaixando o preço das mensalidades dos cursos. Conforme pontua o Gestor B, “não 

vamos nos posicionar como varejista, mas precisamos de campanhas consistentes que 

nos aproximem do nosso público específico, que é de classe média-alta”.  

Sabe-se que as instituições de ensino, mesmo as seletivas e de excelência, devem 

atentar não apenas para a apropriada captação de alunos, como também para a sua 

retenção. No curso em questão, a evasão é considerada baixa. Mas o gestor C acredita 
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que esse aspecto poderia ser ainda aprimorado para evitar que o curso precise admitir 

alunos reclassificados nos processos seletivos. Com relação à captação, mesmo 

reconhecendo a seletividade do público visado, os gestores acreditam estar enfrentando 

desafios em “atacar o nicho Premium”, o que se estenderia, no momento atual, também 

aos demais cursos da IES. Alcançar uma porção de mercado maior é colocado por todos 

os gestores como um imperativo. Alguns fatores estariam incidindo sobre esse 

diagnóstico, como uma fase de encolhimento geral da conjuntura de mercado, uma 

retração na procura pela Graduação em Administração Presencial em relação à 

modalidade à distância e ações de comunicação ainda tímidas diante do potencial 

vislumbrado.  

Foram destacadas as escolas internacionais e bilíngues como locais estratégicos 

para a prospecção de novos alunos. Um comentário do Entrevistado C sobre o perfil 

dessas escolas revela um aspecto que estaria trazendo implicações para a atração de 

alunos, não apenas para a Graduação em Administração, como também para a IES, 

como um todo: “os coordenadores desses colégios de grande reputação no Ensino 

Médio estão incentivando os alunos a estudarem fora do país”. Nesse sentido, os 

gestores entendem que ações mais incisivas devam ser feitas no sentido da IES se 

aproximar desse tipo de instituição escolar para prospectar o curso e captar esse perfil 

de estudante. 

 

7.3. Diferenciais Competitivos 

 

Os gestores mencionaram diversos aspectos distintivos da Graduação em 

Administração, os quais podem ser classificados como sendo de 4 tipos. O primeiro se 

refere à excelência acadêmica, o segundo à internacionalização, o terceiro às 

oportunidades sociais e profissionais e o quarto às conveniências e comodidades. Foram 

colocados aspectos tangíveis e intangíveis, criados e desenvolvidos pela instituição que, 

segundo a visão dos informantes, operam como diferenciais do curso em um cenário de 

concorrência. 

Com relação à excelência acadêmica, a liderança dessa Graduação em indicadores 

e rankings de qualidade é recorrentemente mencionado, como notas máximas no Exame 
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Nacional de Desempenho dos Estudantes e obtenção de 5 estrelas no Guia do Estudante. 

O perfil do corpo docente também é destacado pela sua qualificação, sublinhando-se as 

titulações de Doutorado em instituições de excelência, forte aptidão com atividades de 

pesquisa e pela presença de professores estrangeiros, oriundos de renomadas 

instituições internacionais. O trabalho de recrutamento do corpo docente foi também 

destacado como um diferencial dessa graduação. Cabe dizer que a reputação acadêmica 

tanto da escola da qual a graduação faz parte, quanto da IES, como um todo também é 

considerada um diferencial competitivo. 

Ainda sobre a excelência acadêmica, destacou-se a matriz curricular da Graduação 

em Administração, que vem sendo implantada de modo pioneiro na instituição. Tal 

matriz se caracteriza por disciplinas intensivas, divididas segundo as trilhas temáticas da 

Administração, cursadas em um mês, algumas das quais ministradas em inglês. Uma 

forte ênfase na formação analítica em Matemática e Estatística também foi mencionada 

como um diferencial do curso. 

Com relação à internacionalização, foram mencionados os selos das acreditações 

obtidas pela escola onde se situa a Graduação, as parcerias com instituições 

internacionais, no qual os estudantes podem realizar módulos de intercâmbio, a dupla 

titulação que os estudantes podem obter, a mobilidade de professores e alunos 

brasileiros e estrangeiros, a realização de workshops internacionais e programas 

acadêmicos em língua inglesa. Foram colocados os ganhos acadêmicos advindos das 

experiências internacionais, como ampliação do aprendizado, contato com culturas 

diferentes, aperfeiçoamento do idioma inglês. A internacionalização é, segundo o 

Gestor A, o principal diferencial da graduação.  

Cabe dizer que o processo de internacionalização, tanto do curso quanto da escola 

onde se situa, também é colocado como forma de incrementar o posicionamento e a 

reputação da marca, o que traria a capacidade para a instituição de também gerar 

receitas. O Gestor C sustenta que um dos objetivos da IES é se distinguir das demais 

com um posicionamento que lhe confira visibilidade internacional, inserindo-se em um 

clube seleto de IES, o que precisa ser feito com a devida “adaptação às regras” dos 

grandes. Nesse sentido, atender às exigências das acreditações internacionais seria 

fundamental. “A acreditação traz como benefícios as parcerias internacionais, com a 

possibilidade de ampliação do intercâmbio e a importância da reputação de marcas”.  
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No que se refere às oportunidades sociais e profissionais destacou-se que a 

empregabilidade do alumni gira em torno de 95%. Cabe dizer que a IES dispõe de um 

serviço especializado em aproximar alunos de empresas, o que beneficia também o 

curso de Administração, que teria boa aceitação especialmente para oportunidades na 

área financeira. Também foi mencionada a implantação de uma plataforma que permite 

que o aluno ou ex-aluno possa arrumar emprego em diferentes países do mundo. O 

sistema seria exclusivo para instituições acreditadas internacionalmente, oferecendo 

oportunidades globais e ferramentas de desenvolvimento de carreira, com o objetivo de 

preparar o aluno para o mercado profissional. 

Por fim, aparecem as conveniências ligadas às condições de infra-estrutura das 

instalações onde funciona o curso, com salas modernas e interativas, e a flexibilidade e 

proximidade no atendimento aos alunos por parte dos profissionais da coordenação e 

direção do curso. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A recente literatura sobre a escolarização das elites no Brasil tem assinalado para 

a tendência das famílias a buscar uma formação internacional para os filhos, evitando-se 

a “popularização” do ensino superior público, advinda com as políticas de 

democratização. A busca pela obtenção do chamado “capital internacional” estaria 

norteando o processo de “fechamento social” das elites no Brasil via formação de 

ensino superior. Como resposta a essa tendência, é pertinente indagar a respeito da 

forma como as instituições nacionais seletivas se posicionam, agindo e reagindo a esse 

fenômeno. 

Em meio aos debates sobre a relevância crescente das funções gerenciais e 

administrativas nas instituições de ensino superior, esta pesquisa procurou contribuir 

com uma discussão sobre a gestão estratégica de uma instituição privadas seletivas e de 

excelência. Buscou-se ouvir os gestores da Graduação em Administração no tocante às 

questões de posicionamento e competitividade do referido curso; perfis e expectativas 

de seus públicos de interesse (alunos e famílias); e construção de ofertas de valor e 

diferenciais. 

A Graduação escolhida se destaca no sistema de ensino superior brasileiro pelo 

seu desempenho acadêmico, o que justificou a escolha pela realização de um estudo de 

caso, dado o critério de “caso não usual” ou incomum (YIN, 2014). Isto porque estudos 

sobre a eficiência das instituições de educação superior no Brasil, públicas e privadas 

em Administração, já indicaram um desempenho superior das públicas.  

O curso estudado é do tipo premium ou “de luxo”, tanto no que toca ao público 

que o frequenta, quanto ao perfil desejado para a captação ao mesmo. Os resultados 

indicam que o posicionamento construído para a Graduação em Administração reforça o 

posicionamento da IES, como um todo, que construiu sua reputação, ao longo de 

décadas, por meio de seletividade e excelência acadêmica. Contudo, mesmo 

reconhecendo a seletividade do público visado, os gestores relatam estar enfrentando 

desafios em “atacar o nicho Premium”, o que se estenderia, no momento atual, também 

aos demais cursos da IES. Alcançar uma porção de mercado maior seria, portanto, um 

imperativo. 
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A conjuntura atual estaria colocando a instituição e o curso no desafio de competir 

e se posicionar em um cenário global, especialmente diante do fomento que vem sendo 

dado, nas escolas de elite, notadamente as bilíngues e internacionais, à realização do 

ensino superior no exterior. Realizando uma leitura desse cenário, os gestores 

demonstram preocupação com os esforços de intensificar o processo de 

internacionalização, tanto do curso quanto da escola, assim como no de aprimorar as 

ações de comunicação e de aproximação com o perfil de público almejado. 

Ao lado da reputação acadêmica e de uma formação capaz de contemplar as 

competências valorizadas para a ocupação de posições privilegiadas no mercado de 

trabalho, seja ele nacional ou global, os principais diferenciais do curso se ligariam ao 

seu processo de internacionalização. A internacionalização é pensada como forma de 

incrementar o posicionamento e a reputação da marca do curso e da escola, trazendo 

capacidade para a instituição, também, de gerar receitas. Os esforços dos gestores se 

dirigem, assim, para a “adaptação às regras” necessárias para a inserção do curso em um 

clube seleto de IES internacionais, o que reforça a relevância de atender às exigências 

das acreditações internacionais.  
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APÊNDICES 

Apresentação dos Roteiros de Entrevistas Semi-Estruturadas aos quatro gestores 

entrevistados. 

Boa tarde, XXX, tudo bem? Em primeiro lugar quero agradecer muito pela sua 

disponibilidade em participar desta entrevista. Eu estou fazendo uma pesquisa para a 

minha dissertação, como aluna do Mestrado em Gestão Empresarial, à respeito das 

transformações vividas nas últimas décadas no Ensino Superior Brasileiro e como isso 

afeta as áreas de Marketing e de Estratégia. Percebi que há literatura internacional sobre 

o assunto, mas no Brasil são poucas as pesquisas discutindo como as instituições 

brasileiras fazem uma leitura do ambiente externo. O objeto de estudo é uma Instituição 

de Direito Privado Sem Fins Lucrativos, com foco em uma IES em Administração - 

Graduação em Administração. No trabalho, eu vou preservar as identidades 

institucionais e dos informantes, indicando apenas o cargo que eles ocupam. O(a) 

senhor(a) está de acordo?  

 

APÊNDICE I: Roteiro de Entrevista Semi-Estruturada – Entrevistados(as) A e B 

 

1. Antes de começar as perguntas propriamente ditas, queria pedir para que você, 

por favor, se apresentasse falando sobre sua formação (o que estudou e onde), 

idade, tempo de casa e como foi a sua trajetória aqui na IES em Administração. 

 

2. Pode falar um pouco sobre a sua ocupação e sobre as atividades que você realiza 

na IES em Administração? 

 

3. Como é trabalhar na IES em Administração?   

 

4. Quais são os principais desafios que você tem hoje no seu trabalho? 

 

5. Saberia falar um pouco sobre como foi o contexto do surgimento da Graduação 

em Administração?  

 

6. Em sua opinião, o que deu, historicamente, reputação e excelência à Graduação 

em Administração? 

 

7. Quais são as principais Graduações em Administração semelhantes ou 

concorrentes às da IES em Administração?  
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8. Na sua visão, qual o diferencial da Graduação em Administração em relação a 

elas? 

 

9. Qual a sua visão geral das IES no Brasil?  

 

10.  A expansão do ensino superior que vem ocorrendo nas últimas décadas, com o 

crescimento de vagas nas instituições com fins lucrativos e nas universidades 

públicas afeta a IES em Administração? Como? Por que? 

 

11. Com a democratização do acesso ao ensino superior verificado nas últimas 

décadas no Brasil, houve alguma mudança "perceptível" do perfil dos novos 

entrantes (mais voltados para o mercado profissional do que a carreira 

acadêmica, por exemplo)?  

 

12. Que tipo de público a IES em Administração deseja atrair? 

 

13. Há desafios na missão de atrair alunos para a Graduação? Quais? 

 

14. Como é a seletividade para o ingresso na Graduação em Administração?  

 

15. Quais seriam as principais mudanças, nos últimos anos, que a Graduação em 

Administração está vivendo?  

 

16. Como você acredita que a graduação em Administração da IES em 

Administração é percebida pelos estudantes que estão finalizando o Ensino 

Médio? 

 

17. Qual é o perfil de aluno da Graduação em Administração?  

 

18. Eu estudei para fazer esta pesquisa sobre a noção de “marketização no ensino 

superior” que fala sobre o processo em que as universidades no mundo passam a 

adotar uma gestão mais orientada para o mercado e mais profissional. Pode 

comentar se esse processo acontece na IES em Administração e como? Por 

exemplo: existe uma tensão entre uma orientação de mercado e orientação para a 

excelência educacional? Como isso se dá? 

 

19. Você acha que existe diferença na atuação de Marketing entre instituições com e 

sem fins lucrativos? Quais? 

 

20. Que ações são feitas para atrair alunos para a Graduação em Administração? 

Que tipo de informação/imagem é persuasivo para atrair o público para a IES em 

Administração? Para quem essas informações e imagens devem ser dirigidas?  

 

21. Quais são os principais veículos de comunicação utilizados? Qual/quais as 

principais mensagens que a escola transmite aos alunos? 
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22.  Quais os fatores você considera que podem interferir positiva e negativamente 

no Marketing da IES em Administração? 

 

23. Há uma preocupação da graduação em Administração com a retenção de alunos? 

Como isso é feito? 

 

24.  As percepções e avaliações dos alunos sobre o curso, como um todo, tem algum 

peso para o desenho da graduação e de suas atividades? Há canais ou ocasiões 

para que os alunos possam propor mudanças em aspectos da Graduação? 

Quais/Como?  

 

25.  A IES em Administração faz pesquisa sobre o Perfil do aluno de Graduação 

para entender mudanças ao longo do tempo (composição por sexo, renda, local 

de residência, se tem ou teve outros familiares que estudaram na mesma IES)? 

Caso afirmativo, em que momento este monitoramento é realizado (fase do 

vestibular, avaliação institucional do MEC ou outros)? 

 

26. Acredita que deixamos de tocar em algum aspecto relevante sobre a relação da 

IES em Administração com o ambiente externo? 
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APÊNDICE II: Roteiro de Entrevista Semi-Estruturada – Entrevistado(a) C 

 

1. Antes de começar as perguntas propriamente ditas, queria pedir para que você, 

por favor, se apresentasse falando sobre sua formação (o que estudou e onde), 

idade, tempo de casa e como foi a sua trajetória aqui na IES em Administração. 

 

2. Pode falar um pouco sobre a sua ocupação e sobre as atividades que você realiza 

na IES em Administração? 

 

3. Saberia falar um pouco sobre como foi o histórico das acreditações na IES em 

Administração [quando começaram? Como foi? Por que foi criado? A quem 

atendia?] 

 

4. Quais são os benefícios das acreditações? De que maneira esses benefícios 

podem ser mensurados?   

 

5. Na sua visão, quais são os principais públicos de interesse da IES em 

Administração e qual deles mais valoriza as acreditações?  

 

6. Como funciona o processo de obter uma acreditação? Quais são os principais 

aspectos analisados? 

 

7. Quais foram os principais desafios da IES em Administração em obter as 

acreditações?  

 

8. Há outras acreditações que a IES em Administração esteja visando? Quais? 

Quais os desafios para obtê-las? 

 

9. Que outras Instituições são semelhantes à IES em Administração no Brasil no 

que se refere à obtenção de acreditações? Como a IES em Administração está 

em relação a elas? 

 

10. Em sua opinião, o que deu, historicamente, reputação e excelência à IES em 

Administração? 

 

11. Na sua visão, o que deve construir a excelência de uma instituição de ensino 

superior na área de Administração? 

 

12. Eu estudei para fazer esta pesquisa sobre a noção de “marketização no ensino 

superior” que fala sobre o processo em que as universidades no mundo passam a 

adotar uma gestão mais orientada para o mercado e mais profissional. Pode 

comentar se esse processo acontece na IES em Administração e como? Por 

exemplo: na IES em Administração existe uma tensão entre uma orientação de 

mercado e orientação para a excelência educacional? Como isso se dá? 
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13. Saberia falar um pouco sobre como foi o contexto do surgimento da Graduação 

em Administração?  

 

14.  Durante e após o seu cargo na Coordenação da Graduação, você 

percebe/percebeu mudanças no perfil dos alunos ao longo do tempo? Quais? 

 

15. Quais são as principais Graduações em Administração semelhantes ou 

concorrentes?  

 

16. As acreditações beneficiam a Graduação presencial em Administração? De que 

maneira? 

 

17. Na sua visão, qual o diferencial da Graduação em Administração? 

 

18. Que tipo de público a IES em Administração deseja atrair? 

 

19. Há desafios na missão de atrair alunos para a Graduação? Quais? 

 

20. Nota que há uma preocupação com reter alunos da Graduação? Como?  

 

21. Acredita que deixamos de tocar em algum aspecto relevante sobre o modo como 

a IES em Administração constroi valor? 
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APÊNDICE III: Roteiro de Entrevista Semi-Estruturada – Entrevistado(a) D 

 

1. Antes de começar as perguntas propriamente ditas, queria pedir para que você, 

por favor, se apresentasse falando sobre sua formação (o que estudou e onde), 

idade, tempo de atuação na Instituição e/ou IES em Administração e como foi/é 

a sua trajetória aqui? 

 

2. Pode falar um pouco sobre a sua ocupação e sobre as atividades que você está 

realizando na IES em Administração?  

 

3. Como é trabalhar especificamente na IES em Administração? E uma visão mais 

ampla, na Instituição?   

 

4. Quais são os principais desafios que você tem hoje no seu trabalho? 

 

5. Qual é a missão da área de Comunicação e Marketing da IES em 

Administração? 

 

6. Você saberia comentar algo sobre a história da área de Comunicação e 

Marketing da IES em Administração?  

 

7. Quais são os principais desafios da área de Comunicação e Marketing da IES em 

Administração? 

Como você enxerga esses desafios dentro de um contexto de transformações. 

Exemplo: nos últimos anos, o que mudou? A partir de quando? Como?  

 

8. Quais são as diferenças na forma de olhar para o “cenário externo” (mercado) 

sob o ponto de vista dos programas da IES em Administração?  

 

9. Na sua visão, o que caracteriza o modo como a IES em Administração enxerga o 

mercado? 

 

10. Qual a sua visão geral das IES no Brasil?  

 

11. A expansão do ensino superior que vem ocorrendo nas últimas décadas, com o 

crescimento de vagas nas instituições com fins lucrativos e nas universidades 

públicas afeta, por exemplo, a IES em Administração? Como? Por que? 

 

12. Na sua visão, quais são as Graduações em Administração concorrentes à esta 

IES em Administração? 

 

13. Como você enxerga as diferenças entre elas e qual é (ou quais são) os 

diferenciais da IES em Administração? 
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14. Com a democratização do acesso ao ensino superior verificado nas últimas 

décadas no Brasil, houve alguma mudança "perceptível" do perfil dos novos 

entrantes na Graduação de Administração?  

 

15. Você acha que existe diferença na atuação de Marketing entre instituições com e 

sem fins lucrativos? Quais? Poderia dar exemplos? 

 

16. Eu estudei para fazer esta pesquisa sobre a noção de “marketização no ensino 

superior” que fala sobre o processo em que as universidades no mundo passam a 

adotar uma gestão mais orientada para o mercado e mais profissional. Pode 

comentar se esse processo acontece na IES em Administração e como? Por 

exemplo: na IES em Administração existe uma tensão entre uma orientação de 

mercado e orientação para a excelência educacional? Como isso se dá? 

 

17. O que atrai o público para a Graduação em Administração? 

  

18. Que ações são feitas para atrair alunos para a Graduação em Administração?  

 

19. Que tipo de informação/imagem é persuasivo para atrair o público para a IES em 

Administração?  

 

20. Para quem essas informações e imagens devem ser dirigidas?  

 

21. Quais são os principais veículos de comunicação utilizados? Qual/quais as 

principais mensagens que a escola transmite aos alunos? 

 

22.  Quais os fatores você considera que podem interferir positiva e negativamente 

no Marketing da IES em Administração? 

 

23. Que tipo de público a Graduação em Administração deseja atrair? 

 

24. Como você acredita que a graduação em Administração é percebida pelos 

estudantes que estão finalizando o Ensino Médio?  

 

25. O que você acredita que é valorizado pelos alunos da graduação em 

Administração com relação ao curso? 

 

26. A retenção de alunos é uma preocupação da área de Comunicação? Que tipo de 

atuação é feita nesse sentido? 

 

27.  As percepções e avaliações dos alunos sobre a IES em Administração e sobre a 

Graduação em Administração têm algum peso para a atuação da Comunicação? 

De que maneira isso acontece (quais os canais ou ocasiões)?  

 

28. A área de Comunicação faz pesquisa sobre o Perfil do aluno da Graduação em 

Administração? Que tipo de informação é relevante para vocês? Por que?  
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29. De que maneira essas informações apoiam o aprimoramento das ações de 

comunicação e Marketing? 

 

30. Em que momento este monitoramento é realizado (fase do vestibular, avaliação 

institucional do MEC ou outros) e por quem é coletado? 

 

31. Você diria que há uma “maneira própria da Instituição” de fazer Marketing? Se 

sim, como ela se caracterizaria? 

 

32. Qual é a sua visão geral sobre a forma como a Instituição, como um todo, 

trabalha o Marketing?  

 

33. E sobre a forma como a IES em Administração trabalha o Marketing?  

 

34. Acredita que deixamos de tocar em algum aspecto relevante sobre a relação da 

IES em Administração com o ambiente externo? Qual/Quais? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


