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RESUMO 

 

A proposta deste trabalho reside sobre a possibilidade de se estabelecer alianças 

estratégicas entre as Instituições de Ensino Superior Privado – IES – do município 

de Montes Claros (MG), com base na perspectiva de melhoria de desempenho e 

competitividade dessas instituições. Como suporte teórico foi feito uma abordagem 

utilizando a literatura contemporânea acerca de estratégia, conceitos, formulações, 

vantagem competitiva, cooperação e alianças estratégicas. Trouxe-se também uma 

análise do ensino superior no Brasil sua expansão vertiginosa a partir de 2000 e 

como este fenômeno repercutiu na cidade de Montes Claros. Os dados aqui tratados 

foram colhidos por meio de entrevistas com as quatro maiores IES da cidade, 

utilizando questionários elaborados e sua abordagem foi feito com base na análise 

de conteúdo. Na apresentação e discussão dos dados será possível verificar as 

impressões acerca da possibilidade da aliança estratégica, quais receios e 

perspectivas frente a uma possível parceria entre empresas concorrentes.  Ao final 

as considerações acerca do estudo e como é possível trabalhar o tema aqui 

proposto em outras variáveis visto que o conhecimento acerca de parcerias entre 

IES é pouco ou quase nada conhecido. 

 

Palavras-chave: Estratégia, Vantagem Competitiva, Aliança Estratégica, Instituição 
de Ensino Superior Privado.  
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ABSTRACT 

The purpose of this work lies on the possibility of establishing strategic alliances 

among the higher Private Education Institutions – IES – in the city of Montes 

Claros (MG), based on the perspective of improvement of the performance and 

competitiveness of these institutions. As a theoretical approach was done using a 

Contemporary literature about strategy, concepts, formulations, competitive, 

advantage, cooperation and strategic alliances. It also brought an analysis of the 

Higher Education in Brazil, its vertiginous expansion starting in 2000 and how this 

phenomenon affected Montes Claros City. The data here discussed have been 

obtained through by means of interviews with the four largest IES of the City, 

using questionnaires were drawn up and its approach has been done on the basis of 

the analyses of content. In the presentation and discussion of data will be possible 

to verify that the impressions that the possibility of the strategic alliance, which 

concerns and perspectives ahead to a possible partnership between competitors 

firms. At the end the considerations about the study and how it is possible to work 

the theme proposed here in other variables because the knowledge about 

partnerships between IES is little or nothing is known. 

KEY WORDS: strategy, competitive, advantage, strategic alliance, institution of 

private higher education. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Contextualização do tema 

 

Em quase todo o mundo uma das características que imperam no meio 

empresarial é a relação de rivalidade. Em alguns setores, grandes grupos 

corporativos situam-se em uma zona de conforto devido à pequena concorrência 

nacional ou, eventualmente, quase nenhuma competição estrangeira. Este contexto 

também se verificava em relação à oferta de Ensino Superior, cujos 

estabelecimentos que forneciam o serviço educacional eram da rede pública (em 

sua maioria Federal) ou confessional. 

A partir da segunda metade da década de 90 o Brasil passou por um 

processo de acentuada liberação da economia. Estes fenômenos implicaram em que 

as empresas repensassem suas ações em relação a seus clientes, em face de 

intensa competição que se estabelece em níveis nacionais e globais.  

Neste contexto, as empresas passaram a buscar novas configurações 

organizacionais e, por conseguinte, romperam paradigmas que antes imperava em 

suas gestões. Passaram a estabelecer não apenas alianças estratégicas bilaterais, 

como também alianças multilaterais, com intuito da manutenção de sua vantagem 

competitiva. Assim, verifica-se nos mais diversos meios de informação notícias sobre 

alianças entre grandes grupos empresariais, como por exemplo, Grupo Pão de 

Açúcar e Casas Bahia, Ricardo Eletro e Insinuante, Oi e Portugal Telecom, entre 

outras.  

No Ensino Superior o advento da nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação – LDB, em 1996, e as novas regulamentações do Ministério da Educação 

para a criação de Instituições de Ensino Superior – IES e cursos de graduação, pós-

graduação (strictu e lato sensu), ensino a distância e outras modalidades, 

impulsionaram o mercado educacional surgindo um boom dos negócios no setor, 

cujos reflexos se fazem presentes até hoje. Faculdades que antes só se viam 

presentes em capitais ou grandes cidades da Federação, passaram a compor 

também o cenário econômico e de serviços de pequenos e médios municípios. 

Com a implantação, pelo governo federal, do Exame Nacional de Cursos 

e as Avaliações das Condições de Ensino, as IES ficaram obrigadas a ofertar 
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serviços de melhor qualidade, fazendo com que os custos operacionais se 

tornassem cada vez mais onerosos. Despesas com livros, periódicos, softwares de 

gestão administrativa e acadêmica, laboratórios, e, principalmente, pessoal docente, 

cujo porcentual de qualificados com titulação de mestre ou doutor deve ser mais que 

1/3 das contratações, exigiram que os gestores considerassem princípios gerenciais 

que valorizassem o planejamento estratégico deste recurso. 

Frente a um mercado educacional cada vez mais competitivo, surgem às 

alianças estratégicas como um dos possíveis caminhos para que as pequenas e 

médias IES possam se manter e sobreviver, sendo que os grandes grupos 

educacionais, com bons níveis de gestão, buscam expandir cada vez mais através 

de aquisições. 

 

 

1.2  Problema  

 

Com as mudanças radicais na regulamentação do ensino brasileiro 

ocorridas a partir da promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996), a educação superior, até então 

relativamente estagnada, passou por um forte crescimento. A título de exemplo, a 

cidade de Montes Claros (MG) contava até o final da década de 90 com duas 

Instituições de Ensino Superior – IES, sendo uma privada e uma pública. 

Com a liberação para criação de IES advinda da nova LDB e as novas 

normas estabelecidas pelo Ministério da Educação – MEC (órgão regulador e 

fiscalizador do ensino superior no Brasil), concomitantemente com a forte abertura 

do mercado para novos empreendimentos e a percepção da educação como novo 

negócio, Montes Claros passou por um processo de acelerada expansão no ensino 

superior, caracterizado pelo crescente número de IES e de cursos oferecidos – 

presenciais, semi-presenciais e à distância, ao final de 2009 já haviam duas IES 

públicas – federal e estadual, sete privadas e mais de uma dezena de cursos a 

distância promovidos por instituições de abrangência nacional como: Anhanguera, 

Unopar, Unipac e Coc, entre outras. 

Este crescimento não só se deu em nível local, como também 

regionalmente (Norte de Minas). Cidades próximas a Montes Claros como Curvelo, 

Janaúba, Pirapora, Januária, João Pinheiro e Unaí, passaram a ter IES. Além disso, 
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surgiram os grandes grupos educacionais Estácio de Sá, Anhanguera S.A., Kroton 

Educacional, Grupo Anima e outros que adquiriram outras IES em diversos estados 

do país, impulsionando o ensino ao mercado das grandes corporações (focadas em 

práticas de mercado). 

Para se manter no mercado, as IES de pequeno e médio porte têm que 

buscar novas formas de gestão e organização que as propiciem adaptar às novas 

ameaças e a vislumbrar oportunidades que as façam não apenas permanecer no 

mercado, como também encontrarem alternativas para manterem seus custos no 

mesmo nível das grandes instituições. 

 

 

1.3 Justificativa do Estudo 

 

Como mencionado anteriormente é visível o crescente número de 

grandes corporações nacionais e estrangeiras formando grandes alianças 

estratégicas para atuarem mundialmente buscando assim fortificarem em relação ao 

produto/serviço que oferecem e em relação aos competidores. Ao direcionar este 

tema para o campo das alianças estratégicas entre Instituições de Ensino Superior 

(IES) investigou-se tanto na literatura pertinente como na realidade de Montes 

Claros (MG) como este processo poderia beneficiar o mercado do ensino superior 

privado desta cidade. 

A importância do estudo para o município montesclarense tem sua 

relevância, principalmente, no fato de que a cidade apresenta significativa demanda 

estudantil, com vigorosa expansão no ensino superior privado. A participação do 

setor privado no ensino superior foi relevante principalmente na última década 

transformando o que outrora era pólo agro-pecuário em um pujante prestador de 

serviços educacionais. 

Para as instituições de ensino superior privadas de Montes Claros (MG), o 

presente estudo apresenta relevância no tocante à possibilidade de criação de um 

processo de alianças que venha colaborar com a manutenção de suas atividades, 

crescimento a um custo menor quando atuarem em conjunto, combate a 

improvisação e, conseqüentemente, gerar competitividade frente aos competidores 

externos e grandes consolidadores na área do ensino superior privado brasileiro.  
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Ainda, em relação à importância do estudo para as IES privadas, coloca-

se aqui que a análise científica desse tipo de parceria apresenta insuficiência de 

trabalhos mais consistentes quanto à natureza analítica, especificamente voltados 

para a Região Norte de Minas e sua cidade-pólo, Montes Claros (MG). Também a 

literatura acerca do tema proposto é escassa e o foco a pesquisa até o momento 

apresenta-se como inédito. 

Neste cenário este estudo procurou investigar a questão com foco na 

possibilidade das IES poderem buscar maior competitividade tendo nas alianças 

como uma das principais estratégicas para continuarem crescendo e permanecendo 

ativas dentro de seus propósitos e independência. 

Para o autor deste estudo o tema além de desafiador é de grande 

importância, pois, na medida em que vem ampliar o conhecimento na área 

profissional e educacional no qual atua a mais de duas décadas, oferece as IES 

privadas subsídios que possam permitir em tempo futuro a opção das alianças como 

uma estratégia viável para continuarem atuando no ensino superior privado. 

Almeja-se que o estudo venha contribuir positivamente tanto para as IES 

privadas de Montes Claros quanto para o meio acadêmico. Como elencado, 

pesquisas que abordam o ensino superior privado e alianças estratégicas são raros, 

proporcionando assim que futuros pesquisadores possam encontrar neste estudo 

informações que alavanquem novos trabalhos ampliando e aprofundando o tema 

aqui proposto. 

Neste contexto, apresenta-se a seguinte questão de pesquisa: As 

Alianças Estratégicas entre Instituições de Ensino Superior de Montes claros são 

capazes de torná-las mais competitivas? 

 

 

1.4 Objetivos 

 

Para o desenvolvimento deste estudo foram estabelecidos os objetivos a 

seguir: 
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1.4.1 Objetivo Geral 

 

Descrever como as alianças estratégicas podem contribuir para que as 

IES privadas de Montes Claros obtenham vantagens competitivas sustentáveis 

frente a competidores externos. 

Este objetivo geral é suportado pelo necessário atendimento teórico-

metodológico dos seguintes objetivos específicos: 

1. Apresentar os indicadores financeiros das IES pesquisadas.  

2. Identificar a predisposição das IES à colaboração mútua frente às ações de 

concorrentes externos; 

3. Identificar e analisar as possíveis ações, políticas e estratégias conjuntas a 

serem implementadas; 

4. Identificar e avaliar as estruturas necessárias à implementação de ações 

conjuntas entre as IES; 

5. Identificar e analisar os resultados das alianças estratégicas entre as 

instituições estudadas. 

 

 

1.5  Estrutura da Dissertação 

 

Para se cumprir os objetivos acima delineados, esta dissertação está 

estruturada da seguinte maneira: 

No primeiro capítulo faz-se uma introdução, contemplando a exposição do 

tema, o problema da pesquisa, culminando na questão norteadora, a definição dos 

objetivos e a justificativa do estudo. 

O segundo capítulo, base de análise e referências analíticas, apresenta o 

referencial teórico que dará sentido aos fatos a serem estudados. Abordar-se-á um 

levantamento histórico da evolução do conceito de estratégia e alianças 

estratégicas. O capítulo apresentará a evolução do ensino superior privado no Brasil 

e em Montes Claros (MG), abordando e analisando os indicadores de crescimento, 

demanda, matrículas, o mercado educacional e as tendências. 

O terceiro capítulo contém os procedimentos metodológicos adotados 

nesta pesquisa.  
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O quarto capítulo trará uma apresentação, interpretação e discussão dos 

dados da pesquisa com base nas IES privadas de Montes Claros. 

O quinto capítulo apresenta as principais conclusões, limitação da 

pesquisa, e por fim, fornece recomendações para novos estudos que possam 

interessar outros pesquisadores. 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Este capítulo se destina apresentar os pilares teóricos que suportam o 

estudo. Portanto, nele serão abordados os seguintes temas: conceitos de estratégia 

e premissas de sua formulação, estratégia e vantagem competitiva, a relação 

missão e ambiente, estratégia colaborativa, estratégia de cooperação: alianças 

estratégicas como tipo de cooperação estratégica e riscos competitivos com 

estratégias de cooperação.  

Será apresentada também uma análise do Ensino Superior Privado no 

Brasil e em Montes Claros (MG), abordando a evolução e crescimento do ensino 

superior privado com base no Censo do Ensino Superior 2000-2009 elaborado 

Ministério da Educação - MEC. Em seguida será tratado o ensino superior privado 

tendo como pano de fundo a formulação das estratégias competitivas com base nas 

cinco forças e nas estratégias genéricas de Porter. 

 Outro ponto aqui trazido é a evolução do ensino superior privado em 

Montes Claros (MG) que, no período de 2000 a 2009, também passou pelo mesmo 

fenômeno expansivo registrado nacionalmente aproveitando-se das oportunidades 

trazidas pelas novas diretrizes para educação criadas pela LDB/96 e 

regulamentadas por decretos governamentais, portarias e resoluções do Ministério 

da Educação - MEC e Conselho Nacional de Educação – CNE. Antes desta 

abordagem há uma contextualização do município que é centro de negócios e pólo 

Norte de Minas exercendo também forte influência no Noroeste mineiro e Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri. 

 

 

2.1 Conceitos de Estratégia e Premissas de sua Formulação 

 

O conceito de estratégia pode ser empregado como guia de 

comportamento global da empresa. O método clássico para a formulação de 

estratégia, apresentado por Porter (1986), assim se resume: definições de como os 

setores econômicos competem, a natureza da competição, os objetivos para o 

crescimento da rentabilidade, as parcelas de mercado, as respostas sociais, etc. 

Neste sentido, a roda da estratégia competitiva envolve: linha de produtos, mercado-
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alvo, marketing, vendas, distribuição, compras, pesquisa e desenvolvimento, 

finanças e controle, linha de produto (Porter, 2004, p. 26). A estratégia competitiva 

desenvolvida por Porter oferece uma relevante base conceitual para a compreensão 

das forças subjacentes à concorrência nos setores, capturada pelo conceito das 

“cinco forças” que serão tratados no capítulo seguinte. 

Houve, ainda, argumentações as quais sugeriram que as empresas não 

deveriam buscar posições competitivas, mas sim, concentrar-se em variedade, 

flexibilidade, incorporação de novas idéias, ou desenvolvimento de recursos 

importantes ou competências essenciais, retratados como independentes da posição 

competitiva. 

Na visão de Porter (1986:17), “o conceito de estratégia pode ser 

empregado como guia do comportamento global da empresa”. Depreende-se deste 

conceito que as empresas para se manterem no mercado necessitam de 

instrumentos e ações que possam poporcionar-lhes competividade, melhor 

desempenho, inovação e atingimento das metas planejadas. 

Segundo Wright, Kroll e Parnell (2000:45), a estratégia e a administração 

estratégica se complementam. Neste sentido, as estratégias são planos da alta 

administração para alcançar resultados consistentes com a missão e os objetivos da 

organização. Já a administração estratégica consiste em um processo contínuo de 

determinação da missão e objetivos da empresa no contexto de seu ambiente 

externo e de seus pontos fortes e fracos internos, formulação das estratégias 

apropriadas, implementação dessas estratégias e execução do controle para 

assegurar que as estratégias organizacionais sejam bem sucedidas quanto ao 

alcance dos objetivos. 

Na literatura, da mesma forma que existem muitos conceitos também 

existem muitas classificações de estratégia. Nesta seção são apresentadas algumas 

classificações identificadas na literatura. 

Porter (1986:16) define estratégia competitiva como sendo uma 

combinação dos fins que a empresa busca e dos meios pelos quais ela se utiliza 

para atingir um objetivo. O mesmo autor aponta ainda que “o desenvolvimento de 

uma estratégia competitiva é, em essência, o desenvolvimento de uma fórmula 

ampla para o modo como uma empresa irá competir, quais deveriam ser suas metas 

e quais as políticas necessárias para levar-se a cabo estas metas”. 
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Seguindo esta linha, Tachizawa e Rezende (2000:68) definem estratégia 

competitiva como sendo o conjunto de ações que uma organização empreende para 

melhorar o seu desempenho presente e futuro. Essas ações visam melhorar a 

posição da empresa diante dos concorrentes reais ou potenciais e materializam-se 

através da busca de manutenção das atuais posições de mercado e rentabilidade, 

do aumento do market share, do aumento da rentabilidade, do aumento da 

flexibilidade e da busca de legitimidade. De acordo com os mesmos autores, a 

estratégia competitiva compõe-se de elementos estratégicos genéricos e específicos 

de cada organização. 

A Estratégia de Crescimento tem por objeto a definição do 

posicionamento da empresa em termos de produto ou unidade estratégica de 

negócios. O objeto central de seu estabelecimento é definir para onde a empresa 

vai, em quais áreas irá atuar e com quais produtos ou serviços irá se posicionar. Em 

outras palavras, visa definir um padrão de crescimento futuro, verificar as melhores 

alternativas e indicar a posição futura da organização (Tachizawa e Rezende, 2000: 

77). Para estes autores, a estratégia de crescimento pode ser de expansão, 

diversificação lateral, integração vertical, globalização, desinvestimento/ 

desmobilização e parcerias e alianças estratégicas (Tachizawa e Rezende, 2000: 

77-116). 

Na Estratégia de oportunidade a empresa objetiva disputar e conseguir, 

eventualmente, condições especialmente favoráveis em certos períodos. Fora 

desses períodos, a empresa opera tipicamente no menor nível possível, aguardando 

melhores tempos. Alguns exemplos de empresas que aplicam estratégia de 

oportunidade são as empreiteiras de obras para o governo, as empresas que 

trabalham para a moda e algumas prestadoras de serviços, como investigação. A 

estratégia destas empresas pode passar por dois períodos: exploração da 

oportunidade e o período entre oportunidades. (Tachizawa e Rezende, 2000: 77-

116). 

Cavalcanti (2007) aponta as premissas essenciais da formulação da 

estratégia como processamento de informações cognitivas, que no estudo proposto 

serão adaptadas às propostas de alianças estratégicas as quais podem tornar as 

IES privadas de Montes Claros (MG) mais competitivas. 

As premissas essenciais apresentadas por Cavalcanti (2007, p. 232) 

consistem em promover a conscientização do valor do conhecimento, em investir no 
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processo de geração do conhecimento e proporcionar o seu compartilhamento que 

deve ser estimulado e recompensado; em desenvolver tecnologia que proporciona 

novos comportamentos ligados ao conhecimento; em empregar estratégias que 

emergem como perspectivas, sendo necessário conhecer sempre mais; há 

necessidade de acertar o fluxo interno e permanente do conhecimento; a estratégia 

é um processo cognitivo, mental; a cognição começa na memória da organização. 

Cavalcanti (2007) cita ainda o estudo a cerca da Universidade de São 

Paulo – USP, apontando a criação da Cidade do Conhecimento, projeto do Instituto 

de Estudos Avançados da USP. Esta instituição propicia um novo formato 

institucional, oferecendo novas possibilidades de transparência e negociação entre 

todos os indivíduos que participam dessa comunidade. Ela enfrenta esses desafios 

ao definir como tema o surgimento de formas inovadoras de organização no âmbito 

da economia do conhecimento, fazendo nascer assim, um novo modo de produção 

(de conhecimento) em escala global e compartilhada. 

 

2.1.1  A Formulação da Estratégia como Visão Ambiental 

 

Os conceitos da Visão Ambiental são apresentados por Salazar (2007), 

que coloca: O ambiente consiste de interação entre fornecedores, clientes, agências 

governamentais, não-governamentais e concorrentes. A estrutura básica e o caráter 

de uma organização são fixadas desde sua origem; existe uma espécie de 

“imperativo” ambiental; a pressão pela “seleção” cria padrões históricos na geração 

de estratégia. (Salazar, 2007, p. 139) 

Hoskisson et al (2009) apontam que uma compreensão integrada dos 

ambientes externo e interno é essencial para que as empresas entendam o presente 

e vejam o futuro. Assim, o ambiente externo de uma empresa inclui os ambientes: 

geral, setorial e competitivo. 

O Quadro 1 abaixo apresenta as dimensões na sociedade que mais 

amplamente influenciam um setor, bem como as empresas que nele atuam, no 

tocante ao ambiente geral (2009, p. 115). Tais dimensões foram agrupadas em seis 

segmentos ambientais: demográfico, econômico, político-legal, sociocultural, 

tecnológico e global. 
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Quadro 1: O Ambiente Geral: segmentos e elementos. 

Segmento Demográfico Tamanho da população estrutura 
etária, distribuição geográfica, 
composição étnica, distribuição de 
renda. 

Segmento Econômico Taxa de poupança pessoal, taxa de 
poupança das empresas, PIB.  

Segmento Político-legal Políticas educacionais, leis de 
treinamento de mão-de-obra, leis 
antitruste. 

Segmento Política Cultural Liderança de equipe de trabalho, 
mudanças nas preferências relativas 
às características de produtos e 
serviços. 

Segmento Tecnológico Inovação dos produtos, novas 
tecnologias de comunicação, 
aplicação do conhecimento. 

Segmento Global Atributos culturais e institucionais 
diferentes. 

Fonte: Adaptado de Hoskisson et all (2009, p. 115) 

 

A análise do ambiente geral consiste, enfim, em identificar as mudanças 

previstas e as tendências entre os elementos externos. Hoskisson et al (2009) 

enfatiza que tal análise tem como foco o futuro, permitindo que as empresas 

identifiquem oportunidades e ameaças. Neste sentido, uma compreensão de seu 

ambiente setorial e de seus concorrentes também é importante para as operações 

futuras de uma empresa (Hoskisson et al, 2009, p. 128). 

O ambiente setorial em comparação com o ambiente geral afeta mais 

diretamente a criação de valor e os retornos acima da média da empresa (Short et 

al, 2007, apud Hoskisson et al, 2009, p. 128). 

Na análise do ambiente, há que considerar-se, dentro ainda do ambiente 

setorial, a ameaça de novos entrantes, posto estes serem capazes de ameaçar a 

participação de mercado dos atuais concorrentes, podendo disponibilizar, inclusive, 

capacidade de produção adicional. 

É interessante notar que os novos concorrentes podem também, forçar as 

empresas existentes a serem mais eficazes e eficientes e a aprenderem a como 

concorrer em novas dimensões, como no exemplo ofertado por Hoskisson et al 

(2009), usando um canal de distribuição com base na internet. 
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2.1.2  As Premissas Essenciais 

 

O ambiente é proposto como agente central da estratégia que por sua vez 

necessita de um estudo mais apurado. Tal ambiente precisa ser lido corretamente 

pela estratégia, que deverá buscar uma adaptação adequada para a organização 

(Salazar, 2007, p. 138). 

Adequa-se aqui, para o caso do presente estudo, para a concretização 

dos propósitos das alianças estratégicas que podem tornar as IES de Montes Claros 

(MG) mais competitivas, situar-se dentro de uma visão estratégica que permita 

conceber objetivos e meios que possam ser articulados conjuntamente, de modo a 

tornar sua implementação bem-sucedida. Tal implementação deverá ocorrer ao 

longo de períodos e em função das metas formuladas, dos recursos existentes e do 

ambiente que estas parcerias enfrentarão, não apenas no presente, mas 

especialmente no futuro. 

A compreensão do tema implica na necessidade de se acentuar as 

diferenças conceituais existentes entre pensamento estratégico e planejamento 

estratégico, tal como apresenta a literatura pertinente. 

Mintzberg (1994) enfatiza tal diferença definindo que o planejamento 

estratégico é um processo analítico orientado à programação das estratégias já 

identificadas, resultando em um plano. Em contrapartida, o pensamento estratégico 

é um processo de síntese, utilizando a intuição e a criatividade, cujo resultado é uma 

“perspectiva integrada da empresa” em um dado ambiente. (MINTZBERG, apud 

CAVALCANTI, 2007, p. 143). 

Diante de tais considerações, é possível defender a posição de que o 

pensamento estratégico seja a base que, quanto melhor depurada e trabalhada, 

mais permitirá que o plano subseqüente tenha uma adequada sustentação 

condizente com a dinâmica inerente ao tempo de sua execução. 

A importância dessa etapa analítica se consolida no sentido em que o 

planejamento estratégico se torne viável (nunca inviável ou obsoleto por falta dessa 

etapa analítica). Importa, pois, de acordo com o pensamento de Mintzberg (2007) e 

Wilson (1994), a previsão sobre a operacionalidade de planos a serem estruturados 

(WILSON, 1994, apud CAVALCANTI, 2007, p. 143) e a ênfase colocada por 

Mintzberg, numa “boa visão do futuro, que anteceda a concepção do plano 

propriamente dito”. 
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2.2 As Origens da Estratégia e as Principais Escolas de Formulação de 

Estratégia Administrativa de acordo com Mintzberg 

 

Acerca das origens da estratégia Mintzberg – et al (2000), sendo o 

primeiro considerado de grande importância dentre os estrategistas da 

Administração, coloca amplo e significativo roteiro abrangendo as diversas áreas do 

planejamento estratégico. 

Preliminarmente, Mintzberg apresenta interessante analogia propondo a 

Fábula do Cego e o Elefante, enfatizando que “para compreender o todo também 

precisamos compreender as partes” (MINTZBERG: 2000, p. 13). Assim posto, passa 

a descrever as dez escolas (as dez partes do elefante, que é o animal de formulação 

de estratégia). 

Adaptou-se no Quadro 2 abaixo a relação das dez escolas e as suas 

características mais relevantes, conforme apresentadas por Mintzberg (2000, p. 13). 

 

Quadro 2 - Dez Escolas de Pensamento sobre Formulação de Estratégia 

Escolas Visão do Processo de 

Estratégia como Formulação 

de: 

Design Concepção  

Planejamento  Formal 

Posicionamento  Analítico  

Empreendedora  Visionário  

Cognitiva  Mental  

Aprendizado  Emergente  

Poder  Negociação  

Cultural  Coletivo  

Ambiental Reativo 

Configuração  Transformação  

                Adaptado de Mintzberg et AL – in: Safári de Estratégia - 2000 

 

Tais perspectivas apresentam-se a partir de uma “perspectiva limitada” na 

visão do autor citado, sendo que, no entanto, ele próprio admite a existência de uma 

certa presença de característica “criteriosa e interessante” nestas perspectivas. 

Novamente a analogia do cego e o elefante vem em auxílio da descrição levada a 
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efeito acerca das formulações de estratégia. No que diz respeito à desvantagem da 

cegueira, esta tem uma vantagem inesperada “aguçando os outros sentidos para as 

sutilezas que podem escapar àqueles que enxergam com clareza”. (MINTZBERG, 

2000, p. 13). 

As dez escolas apresentadas caem então em três agrupamentos: 1) as 

estratégias prescritivas: design, planejamento, posicionamento; 2) as estratégias 

descritivas: ambiental, cultural, poder, cognitiva, aprendizado, empreendedora e, 3) 

a escola de configuração que é apresentada isoladamente, apesar de Mintzberg 

(2000) argumentar que esta escola combina as outras – ou seja, em busca da 

integração, agrupa os vários elementos do animal de referência (Mintzberg, 2000, p. 

15). 

Mintzberg (2000) trata de elaborar uma revisão da evolução da estratégia 

administrativa, sob a ótica do campo, não especificamente da literatura. Busca 

apontar o estado atual deste campo. Afirma ignorar trabalhos anteriores “por sua 

conta e risco” (op. cit. 2000, p. 17). 

A revisão proposta conduz à prática de mercado exemplificada com 

definições que se reportam à Estratégia como: padrão, posição, perspectiva, plano, 

truque. 

As relações apresentadas às definições (cinco) e às escolas (dez) são 

variadas, podendo eventualmente, apontar preferências tais como: plano na escola 

de planejamento, posição na escola de posicionamento, perspectiva na escola 

empreendedora, padrão na de aprendizado, truque em partes da escola de poder 

(op. cit. 2000, p. 20). 

São apontadas vantagens e desvantagens associadas à estratégia que 

serão adiante discutidas com maior ênfase. 

Quanto à Administração Estratégica como disciplina acadêmica, 

Mintzberg (2000) coloca que grande parte do ensino de administração estratégica 

tem dado ênfase maior no lado racional e prescritivo do processo – nas três 

primeiras escolas aqui discutidas: design, planejamento e posicionamento. 

Mintzberg (2000) afasta-se, então, da visão tradicional, buscando abrir a 

gama de perspectiva, focando a prática. 

Assim serão apresentadas e discutidas a formação de estratégia como 

processo de concepção destas escolas, a importância e influência de suas visões, 
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propostas, seus modelos básicos, premissas, contextos e contribuições críticas, 

partindo das colocações do estrategista Mintzberg e colaboradores (2000). 

 

2.2.1 Escola de Design 

 

Esta escola, considerada a visão mais influente do processo de formação 

da estratégia reporta à consagrada noção de SWOT – avaliação dos pontos fortes 

(strengths), dos pontos fracos (weaknesses) da organização, considerando as 

oportunidades (opportunities) e das ameaças (threats) dentro do seu ambiente. Por 

isso destacou-se neste trabalho a referida escola, devido a sua relevância ao tema 

aqui proposto. 

A escola do design teve sua origem nas publicações na Califórnia 

University (1957). A Haward Business School (no seu grupo de Administração Geral) 

surge como texto – referência mais clara desta escola o autor Kennedy Andrews 

(1965). 

Andrews (1987) dá ênfase à avaliação das situações externas, à 

pedagogia de ensino através do estudo de casos. 

O modelo mais básico da escola do Design é descrito aqui, Figura 1 de 

acordo com Andrews (1987), acrescentados outros elementos propostos por 

Mintzberg (2000): 

Figura 1 – Modelo básico escola design. 
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As premissas básicas que dão sustentação à escola do Design resumem 

na formação da estratégia como processo deliberado de pensamento consciente. A 

ação flui da razão. Andrew sugere que executivos sabem o que realmente estão 

fazendo (ANDREWS, 1987), a responsabilidade do controle é do executivo principal, 

o modelo deve ser mantido simples e informal, as estratégias devem ser únicas o 

processo de design individual, a estratégia se completa quando são formuladas 

como perspectivas e estas devem ser explícitas neste modelo.  

A crítica principal à escola de Design na estratégia que coloca o executivo 

principal como centralizador do processo é aqui endossada por estreitar 

perspectivas mais amplas de participação dos segmentos e contextos restantes. 

O método de estudos de casos para o estudo acadêmico surge como 

poderoso instrumento de ensino/aprendizagem apresentando, no entanto, 

desaconselhável enquanto usado para prescrições (formular para outros 

implementarem). 

A simplificação, se em excesso, poderá então acarretar sérios problemas 

a organizações que venham se limitar a sinopses sem a preocupação com o 

aprofundamento em aspectos de fundamental importância. 

No que se refere aos contextos e contribuições da escola de Design, 

Mintzberg (2000), rejeita a suposição de que esta represente “a melhor maneira de 

fazer estratégia, que esta enfatize a aprendizado (o coletivo) sob condições que 

conduzam à incerteza e complexidade, apontando ainda, a inconveniência de uma 

compreensão superficial das operações em questão (MINTZBERG, 2000, p. 41). 

Mintzberg (2000) recomenda, enfim, que se busque preservar a escola de 

Design, ao criticá-la, justificando que o modelo, apesar de restrito em sua aplicação 

e por demais simplificado, teve sua contribuição enquanto “idéia formativa”, bastante 

profundo (Mintzberg, 2000, p. 42). 

Tal escola teve grande participação na formação do vocabulário para 

embasamento de discussão das grandes estratégias, representando ainda, uma 

adequação fundamental no que diz respeito às oportunidades externas e capacidade 

interna (MINTZBERG, 2000, p. 42). 

Conclui Mintzberg (2000): tais contribuições, afinal, permanecem 

independentemente de quantas premissas do modelo possam falhar 

especificamente. 
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Acrescenta-se: o pensamento e a ação isolados, vindo de cima para 

baixo, de dentro de escritórios de consultorias ou de executivos hierarquicamente 

empoderados e distantes da realidade do “fazer” dos executores corresponde a uma 

real necessidade (e satisfação) da organização atual? 

 

 

2.3 Os Cenários Ambientais 

 

Cenários são conceituados como histórias construídas, baseadas em 

suposições do que pode acontecer no futuro (SALAZAR, 2007, p. 146). A sua 

construção deverá ser planejada, não tão somente com o propósito de “prever o 

futuro”, e sim, enquanto “busca das diferentes forças que podem manipular esse 

futuro” (SALAZAR, 2007, p. 146). Tais ferramentas é que ajudarão as organizações 

parceiras a concentrar-se em diferentes futuros plausíveis considerando “o que seria 

se...” no ambiente organizacional. Tal estratégia é que permitirá que as 

organizações possam ter maiores possibilidades de ser ágeis e desempenhar com 

êxitos em eventos futuros. 

Infere-se, pois, que os tomadores de decisão envolvidos, devam sim, 

questionar pressuposições sobre como o mundo funcionará amanhã, para que 

possam escolher a decisão adequada ao uso das oportunidades. 

Cavalcanti (2007) recomenda trabalhar na tomada de decisões somente 

quando as situações se apresentam, pode, provavelmente, torná-las infrutíferas por 

serem tardias. 

 

 

2.4 A Formação de Estratégia como um Processo Coletivo: Recursos como 

Base de Vantagem Competitiva 

 

Mintzberg (2000) sintetiza a literatura pertinente afirmando que a empresa 

é um pacote de recursos tangíveis e intangíveis. Isto se aplica ao presente estudo à 

medida que as IES enfocadas detêm os recursos tangíveis (bens móveis e imóveis), 

e os intangíveis (o conhecimento e os aspectos culturais respectivos). O que torna 

este pacote um sistema único é uma rede de interpretações comuns, sendo esta que 
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mantém, renova e molda esses recursos, e também juntam econômico ao social – 

cultura material com cultura social. 

Barney (apud MINTZBERG, 2000) aponta caminhos para saber quais 

recursos são estratégicos e que oferecem maiores benefícios sustentados em face 

da concorrência. Tais critérios são remanescentes de Porter (1997). Para eles, o 

valor é um recurso com capacidade para a eficiência e a eficácia da organização; 

Raridade consiste em alta demanda do recurso; Imitabilidade implica em que seja 

difícil de copiar, que detenha complexidade; Substitutibilidade é definida por um 

recurso que pode ser raro e inimitável, mas não será, de fato estratégico, se os 

concorrentes puderem encontrar um substituto para ele. 

 

 

2.5 Estratégia e Vantagem Competitiva 

 

É de bom alvitre que se aborde preliminarmente, uma questão que 

costuma gerar controvérsias, como por exemplo, onde a gestão estratégica se 

inicia? Autores diversos afirmam que é pela definição da visão e da missão da 

organização. Outros sustentam a posição que privilegia o seu início pela análise 

ambiental. Tais posições já têm suas justificativas e críticas exaustivamente 

discutidas, portanto, serão aqui sucintamente apresentadas. 

Tavares (2005, p. 76), coloca que os que se posicionarem a favor de seu 

início por meio da definição da visão e da missão apresentam os seguintes 

argumentos principais: as organizações necessitam de um claro sentido de sua 

direção para buscar oportunidades e neutralizar ameaças no meio ambiente; o 

espectro de oportunidades e ameaças apresentado no ambiente é tão amplo, que se 

uma organização não definir as áreas em que irá atuar, esta análise se tornará 

impraticável. 

O ambiente, ao oferecer as oportunidades e requisitos para sua 

exploração indicará como a missão da organização será definida; as organizações 

bem-sucedidas têm seu início a partir do reconhecimento de oportunidades 

apresentadas pelo ambiente. 

Tavares (2005, p. 77), explana acerca do início e natureza da 

organização, expondo basicamente os seguintes pressupostos: nas grandes 

organizações a formulação de diretrizes, geralmente, ocorre no nível central. Tais 
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organizações, com diversidade de produtos/mercado buscam dividir-se em unidades 

de negócios para facilitar o significado da gestão estratégica para os seus vários 

níveis e viabilizá-la. 

Já nas organizações públicas, o início dessa atividade pode começar 

tanto pela definição de missão como pela análise ambiental, uma vez que surgem 

tanto de uma como de outra situação. Originam-se da incursão do Estado em áreas 

consideradas de interesse social, estratégica ou de Segurança Nacional. 

No que se refere ao desmembramento ou fusão de órgãos, tanto de 

natureza pública como privada, podem resultar tanto da superposição de missão 

como de análise ambiental (TAVARES, 2005, p. 78). 

Tais situações demonstram que as organizações são criadas ora em 

função da análise ambiental, ora da missão a que se destinam e, no caso de 

organizações públicas, ora mesmo da necessidade de acomodação de pessoas 

decorrente das relações de poder que estão associadas às relações políticas. 

Condicionam então, diferentes maneiras de se iniciar a gestão estratégica. 

 

2.6 A relação missão e ambiente 

 

Esta relação é vista como dinâmica, sendo que a definição da missão é 

que delimitou o sentido da análise ambiental, que por sua vez forneceu os 

indicadores para a redefinição da primeira. O contínuo ajuste da organização ao 

ambiente em que atua vem desse fluxo. 

Tavares (2005, p. 78) alerta, no entanto que nas organizações sem 

experiência em planejamento, convém iniciá-lo a partir da definição de seu ambiente 

de negócio, visão e missão. 

As vantagens de tal procedimento apontam para as seguintes 

circunstâncias: permite uma avaliação de como esses três momentos da 

organização estão sendo percebidos por seus vários níveis; proporciona indicações 

do sentido ao qual a análise ambiental deve ser conduzida e viabiliza sua 

reformulação ou refinamento a partir da realização da análise ambiental externa e 

interna, segundo o próprio ciclo do processo de planejamento. 

Serão detalhadas a seguir, as principais etapas de um processo de 

gestão estratégica. 
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Figura 2 – Etapas da gestão estratégica 

 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 

Fonte: Tavares, 2005  

 

A primeira etapa: delimitação do negócio, formulação da visão, da missão 

e do inventário das competências distintivas, consiste em refletir sobre o espaço de 

negócio o qual a organização quer ocupar, onde está e aonde quer chegar. 

A segunda etapa: composta das atividades em análise macro ambiental 

consiste na identificação, classificação e análise das variáveis ou forças ambientais 

que interferem ou possam vir a interferir de forma negativa ou positiva no 

desempenho da organização. No caso de serem positivas, relacionam-se às 

oportunidades, e, negativas, às ameaças de sua atuação. 

Terceira etapa: consiste na avaliação dos públicos relevantes das forças 

competitivas que afetam a atuação da organização e na análise do nível e qualidade 

das relações estabelecidas (ou que se deseja estabelecer com os públicos e 

organizações componentes desse ambiente para que ele possa estar 

competitivamente no mercado. 

A quarta etapa: trata da análise do ambiente interno, abrangendo os 

subsistemas diretivo, técnico e social da organização e do estabelecimento de seu 
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nível de adequação em face das oportunidades e ameaças ambientais e da 

qualidade do relacionamento pretendido com o público. 

A quinta etapa: aborda valores e políticas – Valores: crenças nas quais a 

organização irá se apoiar, pautar suas ações, em face das situações presentes e 

futuras relacionadas à implementação do processo de gestão estratégica e da 

própria vida da empresa. 

Sexta etapa: formulação e implementação de estratégias – esta 

estabelece cursos de ação, selecionando-os de acordo com o cumprimento da 

visão. Deverá, então, ser implementada a que melhor combinar tempo, custos, 

recursos e riscos da maneira pretendida pela organização. 

A sétima etapa: é composta da definição de objetivos e traduz as 

estratégias em objetivos, desmembrados para estabelecer alvos de acordo com a 

responsabilidade de cada área e da organização no cumprimento de sua missão. 

Oitava etapa: a elaboração do orçamento destaca-se em atribuir e alocar 

os valores financeiros correspondentes e necessários à consecução das metas e no 

desempenho das ações setoriais. 

As etapas finais consistem em definir parâmetros de avaliação e controle, 

formulação de um sistema de gerenciamento de responsabilidades e a implantação. 

A implantação visa colocar em prática as ações planejadas ao longo de determinado 

tempo para possibilitar o cumprimento dos objetivos organizacionais. 

 

2.7 Estratégia Colaborativa 

 

Preliminarmente, há que se reportar às dificuldades no estudo de 

Estratégias Colaborativas, no que se refere, principalmente, aos fatores relacionados 

ao desempenho humano nas organizações. Almeida (1998) refere-se à importância 

dos níveis de comprometimento que os participantes das organizações têm com a 

estratégia de suas firmas, enfatizando que o desempenho humano é cada vez mais 

importante, devido à expansão do conhecimento em todas as áreas de negócios. 

Ambrosini (2003), ao enfocar o entendimento dos executivos de Business Units 

(BUs) em relação às estratégias corporativas, aponta grande diversidade de 

percepções, demonstrando que a dificuldade de se alcançar uma percepção 

semelhante influencia negativamente no grau de comprometimento com a estratégia 

corporativa, refletindo no desempenho organizacional. 
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Almeida (1998) ainda aponta a importância das empresas serem 

estimuladas a trabalhar de forma colaborativa (através de redes e alianças 

estratégicas), visando ampliar seus espaços de mercado e melhor desempenho 

operacional e financeiro. Provavelmente a empresa sobreviveria sozinha. No 

entanto, atuará num mercado muito menor, crescerá de forma mais lenta, já que não 

terá condições de atender a grandes demandas, conclui o citado autor. 

Silva (2001) elenca também, dificuldades no estudo de estratégias 

colaborativas, quais sejam: falta de estrutura teórica relacionando alianças e grupos 

estratégicos; ausência de tipologias de alianças estratégicas; falta de pesquisa 

focando separadamente as diversas dimensões de alianças estratégicas; 

inexistência de modelos relacionando grupos, alianças e ambiente; divergência na 

seleção de variáveis para representar desempenho (SILVA, 2001, p. 401). 

Considere-se, no entanto, que firmas e mercados são sistemas evolutivos 

e que deverão ser analisados em relação a alianças, relevando-se o seu 

desenvolvimento estratégico ao longo do tempo. Neste sentido, novas oportunidades 

e novos desafios são revelados, conforme se prevê aqui, para a questão das IES e 

as Alianças Estratégicas, com foco na competitividade: renovação constante do 

estoque de conhecimentos e habilidades; compromissos firmados que apostem em 

trajetórias tecnológicas, projetos de desenvolvimento de recursos; coleta de 

informações adequadas acerca dos potenciais retornos econômicos, compartilhando 

experiências; traçado de trajetórias de desenvolvimento conjunto, tanto de recursos 

quanto capacitações. 

As estratégias colaborativas apresentam como objetivo a formação de 

alianças estratégicas entre empresas, com a obtenção de sinergias comuns para a 

continuidade operacional das mesmas (ALMEIDA, 1998, p. 18). 

A necessidade da cooperação mútua está atrelada à noção de 

desenvolvimento empresarial atualmente, principalmente em razão da crescente 

interdependência organizacional. 

O Quadro 3 apresenta os tipos de alianças estratégicas detectadas na 

literatura pesquisada. A extensão das referências sobre o assunto não possui 

grande dimensão, assim como a análise da relação acerca do desempenho 

diferenciado de tais estratégias, até a década de 1990, com foco na indústria. 
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Quadro 3 - Estratégias colaborativas relevantes na indústria. 
 

Estratégia Definição 

Licenciamento de Tecnologia/ Produto ou 
Marketing 
 

Acordo relativo aos direitos de uso de 
tecnologia, produtos ou marketing 
(Roberts; Mizouchi, 1989). 

Licenciamento Qualificado 
 

Licença de uso de determinado produto 
ou tecnologia em determinado mercado 
(Dunford, 1987). 

Cross-contracting Acordo de troca de tecnologia com outras 
empresas (Roberts; Mizouchi, 1989). 

Joint-ventures de Tecnologia/ Produto ou 
Marketing 

Criação de nova entidade por duas ou 
mais empresas, de modo a alcançar um 
objetivo especial, tal como 
desenvolvimento de novas tecnologias ou 
de campanhas de marketing para novos 
produtos (Roberts; Mizouchi, 1989). 

Pool de patente Partilha de patentes de tecnologia e/ou 
produtos (Dunford, 1987) 

Contratos de pesquisa Obtenção do direito de licença de novos 
inventos advindos de contratos 
exclusivos ou não de pesquisa, em troca 
de fundos para pesquisa (Roberts; 
Mizouchi, 1989). 

Investimentos minoritários em 
Tecnologia/ Marketing 

Aquisição de ações em novos 
empreendimentos de modo a obter 
acesso a nova tecnologia ou a novas 
técnicas de marketing (Roberts; Mizouchi, 
1989). 

Fontes conjuntas Aquisição coletiva do suprimento 
necessário (Roberts; Mizouchi, 1989). 

Consórcio Contrato entre empresas, sem criação de 
nova entidade, para atingir objetivos 
específicos – tecnológicos ou 
mercadológicos – com redução dos 
riscos e ampliação dos potenciais 
individuais (Lei; Slocum; Júnior, 1991). 

Fonte: Almeida (1998, P.20). 

 

2.8 Estratégia de cooperação: alianças estratégicas como principal tipo de 

cooperação estratégica 

 

Hitt et al (2008) conceituam alianças estratégicas como iniciativas de 

cooperação em que as empresas combinam alguns de seus recursos e 

capacitações para criar uma vantagem competitiva. (2008, p. 247). 

Tais alianças envolvem empresas com algum nível de troca e 

compartilhamento de recursos e capacitações para o desenvolvimento conjunto ou 

distribuição de produtos ou serviços (Subramani e Venkatraman, 2003, apud Hitt et 
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al, 2008). Essas alianças permitem ainda, que as empresas alavanquem recursos e 

capacitações existentes, enquanto trabalham com parceiros para desenvolver outros 

recursos e capacitações, como alicerce para novas vantagens competitivas (Kale et 

al, 2003, apud Hitt et al, 2008). 

Uma vantagem competitiva que é desenvolvida através da estratégia de 

cooperação é, com freqüência, referida na literatura como vantagem colaborativa ou 

relacional, aumentando o sucesso das empresas no mercado, conforme apontam 

Harvey, Myers e Noviceviv (2003). 

 

 

2.8.1 Principais Tipos de Alianças Estratégicas e suas Motivações 

 

A joint venture, a aliança estratégica com diferentes participações 

acionárias e a aliança estratégica sem participação acionária são os principais tipos 

de AE apontados por Hitt et al (2008, p. 247). Estes autores afirmam: Uma joint 

venture é uma AE em que duas ou mais empresas criam uma empresa 

juridicamente independente para dividir alguns de seus recursos e capacitações, a 

fim de desenvolver uma vantagem competitiva. Considera-se importante que se 

explane aqui, algumas considerações acerca das joint ventures, seu significado e 

combinações possíveis. 

Hitt et al, (2008) afirmam que esse tipo de organização teve origem 

quando mais de duas empresas internacionais se organizaram tendo um objetivo 

comum, permitindo, no entanto, que tal objetivo fosse redefinido com o tempo. Pode 

ter forma de parceria, corporação ou outra forma legalmente possível no país onde 

opera. No caso de mais de duas empresas operarem numa joint venture, será então 

denominado consórcio. 

Dentre as combinações possíveis, apontam: duas empresas do mesmo 

país juntam-se e entram num novo país/mercado; uma empresa estrangeira forma 

uma joint venture com uma local; empresa privada com uma agência do governo de 

um segundo país juntam-se num terceiro país.  

No caso das alianças estratégicas com diferentes participações 

acionárias, duas ou mais empresas detêm diferentes participações acionárias da 

empresa que constituíram ao combinar alguns de seus recursos e capacitações para 

criar uma vantagem competitiva. 
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A aliança estratégica sem participação acionária ocorre quando duas ou 

mais empresas desenvolvem uma relação contratual para dividir alguns de seus 

recursos e capacitações exclusivos para criar uma vantagem competitiva. Estas são 

menos formais e exigem menos compromisso dos sócios do que as joint ventures e 

as alianças com diferentes participações acionárias, conforme comentam Das e 

Sengupta (apud HITT, 2008, p. 248). Atualmente, as empresas usam cada vez mais 

este tipo de aliança, sob diversas formas, como acordos de licenciamento, acordos 

de distribuição e contratos de fornecimento. 

 A pesquisa sobre alianças teve sua motivação primeira na instabilidade 

das joint venture internacionais e passou a ser mais explorada a partir dos anos 90, 

através de estudos que analisaram a possibilidade de término dessas parcerias por 

meio de abordagens teóricas dedutivas e modelos estatísticos dinâmicos conforme 

constata Costa (2005, p. 15). Prevalece atualmente, o entendimento de que o valor 

dos recursos e ativos combinados das firmas pode ser maior do que o valor de cada 

uma agindo em separado, gerando maior desempenho. (Op. cit. 2005, p. 18). 

Diferentes tipos de alianças são então empregados para acessar diferentes tipos de 

solução. 

Porter e Caves (1977) propuseram o investimento conjunto das firmas – 

nos poucos estudos anteriores a 1990, neste sentido. Foram seguidos por Astley 

(1984) quando este alegou que a política de negócios negligenciava a colaboração 

entre firmas em questões de importância estratégicas como a da relação entre firma 

e ambiente. Mitchell e Singh (1992), por seu turno, entendem que as colaborações 

ajudam as firmas a diluir os riscos, elevar o poder de mercado, dividir recursos e 

ganhar aprendizado organizacional. 

Dentre outros benefícios apontados às Alianças Estratégicas, detectou-

se: permitem aos sócios criar o valor que não conseguiram desenvolver agindo de 

forma isolada (HARDY e LAWRENCE, 2003, apud HITT, 2008, p. 249). Além disso, 

a maioria das empresas não possui todo o conjunto de recursos e capacitações 

necessárias para atingir seus objetivos, o que indica que se associar a outras 

empresas irá aumentar a probabilidade de atingi-los. (HARRIGAN, 2001, apud HITT, 

2008, p. 249). Num mercado cada vez mais competitivo e voraz as alianças 

estratégicas surgem como uma maneira das organizações manterem-se em suas 

atividades. No estudo aqui realizado as IES que têm igualdade na mesma atividade 

(prestação de serviços em ensino superior) podem criar uma relação de confiança, 
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construindo e implantando ações que dêem as instituições parceiras um diferencial, 

gerando por sua vez vantagem competitiva. 

 

 

2.9 Riscos Competitivos com Estratégias de Cooperação 

 

A estratégia de cooperação é conceituada por Hitt et al (2008) como uma 

estratégia em que várias empresas concordam em formar várias parcerias para 

atingir objetivos compartilhados. Apresenta-se como eficaz, principalmente no caso 

de estarem agrupados geograficamente. Os riscos competitivos apontados são os 

contratos inadequados, a representação enganosa das competências, os parceiros 

não utilizam seus recursos complementares, manter os parceiros das alianças reféns 

de investimentos específicos. 

Tavares (2005, p. 40) aborda a gestão estratégica, conceituando-a como: 

conjunto de atividades intencionais e planejadas, estratégicas operacionais e 

organizacionais, que visam adequar e integrar a capacidade interna da organização 

ao ambiente externo. 

O que se pode concluir a respeito das vantagens competitivas e 

estratégias no que se refere à literatura consultada é que, alguns requisitos para seu 

sucesso são universais e indispensáveis. A gestão estratégica tem que estar 

sintonizada com a dinâmica tanto do ambiente interno quanto do externo. 

A flexibilidade, ou seja, a adoção de metodologias adequadas a cada 

situação deverá envolver as ações humanas e o ambiente externo. Soluções 

simplistas deverão ser evitadas, buscando-se criar um ambiente de aprendizado. 

Concorda-se, no entanto, que as contribuições à compreensão da gestão 

estratégica têm adotado enfoques os mais variados, e que estas foram aqui 

discutidas e apresentadas, dentro dos limites propostos a este estudo. 

Hitt et al (2008) conceituam estratégia de cooperação como uma 

estratégia em que empresas trabalhem juntas para atingir um comum. Assim, 

cooperar com outras empresas é mais usado para criar valor para um cliente, que 

vai além do custo de oferecer tal valor e para estabelecer uma posição favorável em 

relação aos concorrentes. Apresenta-se aqui, exemplo neste sentido: A Fujitsu forma 

alianças com base na participação acionária, concebidas para tirar proveito das 

oportunidades do mercado. Desde 1989, a Northwest Airlines tem uma valiosa 
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aliança estratégica sem participação acionária por meio de um acordo de code-share 

(compartilhamento de vôos) com a KLM. Tal aliança parece oferecer um elo 

competitivo para ambas as empresas (HITT et al, 2008, p. 246).  

 

2.10. Análise setorial do ensino superior privado no Brasil e em Montes Claros 

(MG) 

 

2.10.1 A evolução e o crescimento do ensino superior privado 

 

Para melhor compreensão da competição numa perspectiva mais ampla, 

há que se considerar que o posicionamento competitivo de uma organização resulta, 

em grande parte, da conquista de benefícios, desenvolvimento de parcerias, 

obtenção de recursos e acesso aos clientes de forma relativamente mais vantajosa 

do que seus concorrentes, conforme afirma Tavares (2005, p. 183). A visão deste 

autor no que se refere à delimitação dos setores econômicos na atualidade vem dar 

ênfase a presente abordagem sob a perspectiva da importância do setor de serviços 

da educação e da questão da competitividade, abrangendo situações e contextos 

diferentes. 

De uma perspectiva dinâmica, podemos afirmar que as fronteiras dos 
setores mudam ao longo do tempo, tornando-se difícil sua delimitação. 
Dependem das estratégias de seus participantes, das inovações 
tecnológicas, das mudanças de comportamento do consumidor, da 
desregulamentação, da globalização e da busca de novas competências 
distintivas. Estas estão trazendo mudanças substanciais na compreensão 
das fronteiras do ambiente competitivo. Por exemplo, as mudanças 
ocorridas nas tecnologias informacionais, telecomunicações e transportes 
estão permitindo que as informações, mercadorias e serviços sejam 
“transportados” para qualquer parte do mundo em uma velocidade antes 
inimaginável (TAVARES, 2005, p. 185). 

 

Sob tal perspectiva real da expansão dos setores e sua dinâmica, prevê-

se que os serviços de educação podem também estender sua área de atuação e 

com isso “fazer a diferença”. Este diferencial está em saber atuar no presente 

voltando-se para o futuro. A percepção se dá quando é possível enxergar as 

oportunidades emergentes ou futuras e agir de fora a explorá-las da maneira mais 

adequada e recompensadora possível. O Quadro 4 delineia como as instituições de 

ensino/empresas podem agir e criar seu futuro a partir de uma demanda ainda 

existente (o que se verá nos dados sobre o ensino superior no Brasil e em Montes 
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Liderança 
Intelectual 

 

Gerência dos 
caminhos de 
Migração 

 

Competição pela 
Participação no 
Mercado 

 
Fazer a previsão dos 
destinos do setor, 
mergulhando 
profundamente nos 
mecanismos que 
impulsionam o setor. 

Desenvolver um 
ponto de vista 
criativo sobre a 
possível evolução 
de: 
 

 Funcionalidade 

 Competência 

 Interface com o 
consumidor 

Resumir esse ponto de 
vista em uma 
“arquitetura 
estratégica”. 

 

Desenvolver 
previamente 
competências 
essenciais, 
explorando 
conceitos 
alternativos de 
produtos e 
reconfigurando 
a interface com 
o consumidor. 
Montar e 
gerenciar a 
coalizão 
necessária dos 
participantes 
do setor. 
Forçar os 
concorrentes a 
adotarem 
caminhos de 
migração mais 
longos e caros. 

Criar uma rede 
mundial de 
fornecedores. 
 
Elaborar uma 
estratégia 
apropriada de 
posicionamento no 
mercado. 
 
Apropriar-se da 
participação dos 
concorrentes em 
mercados críticos. 
 
Maximizar a 
eficiência e a 
produtividade. 
 
Gerenciar a 
interação 
competitiva. 

 

Claros) e que cresce mesmo com índices inferiores aos verificados no início da 

última década. 

O ensino superior no Brasil está aquém de sua meta de 10 milhões de 

alunos para 2014 como deseja o Governo Federal. Os números de 2009 chegam 

pouco acima de 50% desta proposta. O mercado educacional como os demais 

setores não aceitam improvisos. Os passos a seguir apontam como a liderança 

intelectual, o gerenciamento dos caminhos e a competição pela participação no 

mercado podem perceber as oportunidades futuras, compreender a competição e 

escolher as estratégias adequadas que neste estudo aponta como uma alternativa a 

coalização entre IES através de parcerias.  

 

Quadro 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Adaptado de HAMEL, Gary; PRAHALAD, C. K. 1995 

 

Isto posto, o que se verifica é que o comércio de serviços é uma grande 

área de crescimento para os negócios na economia mundial nos dias atuais que 
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compreende desde setores como telecomunicações e turismo até saúde e 

educação. Em 2010 os serviços responderam por mais de 70% da produção e 

emprego nas sociedades industriais avançadas, níveis para os quais muitas 

economias emergentes vêm se aproximando rapidamente. Dentro dos setores de 

serviços, a educação tem sido vista, ainda, como uma fronteira inexplorada e com 

grandes oportunidades de lucro e crescimento. A necessidade de melhorar os 

índices educacionais tem incrementado este mercado do ensino e os investimentos 

estão entre os que mais proliferam atualmente no Brasil. De acordo com a 

Euromonitor, esse setor deve crescer quase 10% ao ano no Brasil até 2020, quando 

alcançará 400 bilhões de reais (VITAL, 2010). O Gráfico 1 a seguir ilustra bem esta 

realidade.  

 

Gráfico 1 – Projeção do crescimento dos setores da economia 2010/2020. 

 

Fonte: Dados: Revista Exame, 17/11/2010. Elaboração do autor. 
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adultos, os cursos complementares, treinamento para executivos, técnicos, 

tecnológicos e a distância têm se destacado como demonstra o Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 – Mercado educacional 2004-2009 

 

Fonte: Dados MEC/INEP. Elaboração do autor. 

 

A evolução do ensino superior no Brasil não restringe apenas neste 

período decenal acima mencionado. Sampaio (2000) elenca quatro marcos 

importantes para as IES privadas como ilustra o Quadro 5 abaixo. 

 

Quadro 5 -  Marcos evolutivos ensino superior Brasil. 
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1933-1960 

A participação relativa das matrículas desse setor no sistema 

mostra-se estável, pois desde 1933 até 1960, as matrículas 

nas IES privadas não oscilaram muito relativamente ao total 

de matrículas (em 1933, representavam cerca de 43,7% do 

total. Já em 1960, 44,3% do total). Nessa época, o sistema 

de ensino superior cresce à reboque da demanda e das 

transformações pelas quais o país passava. 

1960-1980 

Nota-se uma mudança significativa de patamar no 

crescimento das matrículas privadas, estimuladas pelo 

governo federal. No período entre 1960 e 1980, o número 

total de matrículas de ensino superior passou de 200 mil para 

1,4 milhão. Em taxas de crescimento, as matrículas totais de 

ensino superior cresceram 480,3%; as matrículas no setor 

privado, por sua vez, aumentaram 843,7%. 
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Fonte: Sampaio, 2000. 

 

Destes marcos evolutivos do ensino superior no Brasil pode-se apreender 

que de 1933 a 1960, o ensino superior privado cristalizou-se dentro da realidade do 

País, ou seja, via instituições de pequeno porte. Em meados de 1960 a 1980, a 

predominância de matrículas nas IES privadas, é observada. De 1980 a 1994, o 

setor privado corresponde a 62,9% do total de matrículas no ensino superior. 

Sampaio (2000) comenta: 

 

As principais alterações que começaram a ser desencadeadas no 
setor privado a partir do final dos anos 80 e que afetam a 
configuração do sistema são: diminuição do número de 
estabelecimentos particulares isolados; simultaneamente a essa 
diminuição ocorreu um aumento do número de universidades 
particulares; movimento de desconcentração regional e, seguindo 
essa desconcentração regional, outro movimento de interiorização 
dos estabelecimentos particulares e de suas matrículas; crescimento 
acelerado do número de cursos e ampliação do leque de carreiras 
oferecidas pelo setor privado de ensino superior (SAMPAIO, 2000). 

 

De 1994 a 2000, retorna-se ao cenário apresentado nos anos 80, 

existindo ainda assim, uma expansão em virtude da já citada Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação n. 9394/96. A normatização traz um impulso maior a expansão 

do ensino superior como verifica-se no Gráfico 3 e, por sua vez, atrairá a atenção 

dos investidores, proporcionando um movimento especial neste setor quanto a 

recursos e boas perspectivas de retorno. 

 

 

1980-1994 

Nos anos 80, em contraste com o período imediatamente 

anterior, constatou uma redução da participação das IES 

privadas no total de matrículas do ensino superior. De 200% 

de crescimento em matrículas entre 1975 e 1980, a taxa de 

crescimento torna-se negativa para o período 1980-85 e não 

chega a atingir 1% entre 1990 e 1994. 

1994-2000 

O esgotamento de demanda e o acirramento da concorrência 

inseriram um contexto de estagnação do setor entre 1980 a 

1994, mas a partir de meados dos anos 90, o setor voltou a 

crescer fortemente devido aos estímulos governamentais 

trazidos. Simultâneo a esse processo de crescimento houve 

uma forte retomada do acirramento e concorrência no setor. 



46 
 

 

Gráfico 3 – Histórico da evolução do número de IES no Brasil. 

 

Fonte: Dados MEC/INEP. Elaboração do autor. 

 
 

O ajustamento na legislação educacional brasileira com da definição de 

regras mais flexíveis por parte do governo federal visando à abertura de IES com 

finalidades lucrativas vai impulsionar sobremaneira os investimentos no mercado de 

ensino superior. Como destaca Vital (2010) 

 

o desenvolvimento esperado para as próximas décadas está atrelado a 
fortes investimentos em educação e formação de mão de obra qualificada. 
Saímos da baixíssima escolaridade para um nível menos ruim, e isso já está 
jogando a favor do desenvolvimento há um tempo. Nosso retrato 
provavelmente seria bem pior se não fosse isso. O que precisamos fazer é 
avançar com mais ambição no setor de educação. 

 

 

O crescimento e investimentos no ensino superior brasileiro são visíveis. 

Atualmente qualquer cidade de porte médio tem uma IES ou uma extensão que 

funciona com ensino a distância.  O ensino superior tornou-se um grande negócio 

para o setor privado. E não há duplo sentido nessa afirmação, posto os dados 

constatarem tal realidade. Nos período de 2000 a 2009, mais de 1300 (mil e 
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trezentas) IES foram abertas no País como ilustra o Gráfico 4 seguinte. Nas análises 

da literatura especializada no do setor e comparando os investimentos no setor 

público, com mais recursos e uma gestão profissionalizada, o nível do ensino tende 

a melhorar em virtude da competição. 

 

 

Gráfico 4 – Crescimento do Numero de IES – 2000-2009 

 

Fonte: Dados MEC/INEP. Elaboração do autor.  

 

 

 

Apesar do crescimento do número de IES, no período de 2000 a 2009, 

estão saindo de cena às pequenas instituições e as de origem familiar, para dar 

lugar aos grandes grupos educacionais (assunto que será tratado em seguida), 

altamente profissionalizados e capitalizados por dinheiro captado na bolsa de 

valores ou por injeção de recursos de parceiros internacionais e fundos de 

investimentos (ALMEIDA, 2009). A Tabela 1 ilustra como está fragmentado o ensino 

superior no Brasil. 
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Tabela 1 – Distribuição do número de IES. 

Distribuição do número de IES 

  Nº IES Porcentagem 

com até 1.000 alunos 1.477 63,80% 

com 1.001 a 5.000 620 26,80% 

com mais de 5.001 217 9,40% 

TOTAL IES 2.314 
 

Fonte: Dados MEC/INEP. Elaboração própria. 

 

2.10.2 O mercado educacional e a formulação de estratégias competitivas 

 

Sabe-se que a delimitação de mercado relevante envolve as dimensões 

de produto e geográfica [Brasil (2001)]. No que se refere à delimitação geográfica, 

reconhece-se a importância da localização da IES em relação à demanda, bem 

como a heterogeneidade entre as regiões brasileiras e entre municípios de 

diferentes portes. Esses fatores são de suma relevância para a análise de projetos 

de investimento, na qual devem ser exploradas com profundidade suas 

particularidades. De todo modo, considerando a motivação deste trabalho de uma 

análise abrangente do setor, na perspectiva de mapear suas características gerais 

no País, assume-se como objeto da análise o mercado nacional. 

No que tange à dimensão produto, no presente trabalho optou-se por 

definir o setor como o ensino superior privado em nível de graduação na cidade de 

Montes Claros (MG). Apesar de atuarem no mesmo segmento as IES públicas não 

foram incluídas como concorrentes. No entanto, avalia-se que as IES públicas não 

podem ser desconsideradas quando se aborda o contingente total de graduandos 

numa perspectiva mais ampla, o que não é foco desta pesquisa. Assim, foram 

incluídas na análise da força “Ameaça de Produtos Substitutos” do modelo de cinco 

forças de Porter, conforme será detalhado adiante. 

Trabalho realizado por solicitação do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), e elaborado por Schwartzman e Schwartzman (2010), 
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aponta que só recentemente o ensino superior privado vem recebendo dos analistas 

a atenção correspondente à sua importância, enfatizando que poucos são os 

estudos sobre o ensino superior privado como setor econômico.  

O mercado educacional ganhou força nos últimos cinco anos atraindo 

investidores que até então aplicavam seus recursos em outros setores da economia. 

Tanto investimento disponibilizado que críticas a esta prática surgiram, dentre elas a 

afirmação de que o crescimento do número de IES particulares tem, unicamente, um 

caráter mercantilista. Apesar de precipitadas estas críticas não podem ser 

desconsideradas. Mesmo com os financiamentos e programas de incentivos 

disponibilizados pelo Governo Federal para atender a população de baixa renda, as 

instituições privadas têm se mobilizado para ajustarem a esta parte do mercado 

segmentado. A estratégia utilizada pelos grandes grupos é a aquisição de pequenas 

e médias IES. Com um número maior de instituições o produto/serviço se dá em 

escala. As pequenas e médias IES devido aos baixos investimentos e pouco 

profissionalismo na condução dos negócios não conseguem sobreviver com 

margens reduzidas de lucro num mercado altamente competitivo e sucumbem as 

ofertas de aquisição. 

Para a formulação de uma estratégia competitiva torna-se primordial 

relacionar uma empresa ao meio do qual ela está inserida. A competitividade afeta 

todas as empresas, cabendo a estas, encontrarem diferentes habilidades para lidar 

com essa situação. Para Porter (2004), “a essência da formulação da estratégia é 

lidar com a competição”. 

As cinco forças competitivas – entrantes potencias, substitutos, 

compradores, fornecedores e concorrentes - ilustradas na Figura 3 abaixo e 

analisadas em seguida, demonstram que a concorrência não está limitada aos 

participantes estabelecidos, ou seja, todos são concorrentes, existindo assim, maior 

ou menor importância de acordo com as circunstâncias particulares de cada 

organização. 
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Figura 3 -  Cinco Forças de Porter 

 

Fonte: Porter (2004). Elaboração Lara (2010). 

 

Rivalidade entre as empresas concorrentes 

 

A rivalidade entre os concorrentes transforma em disputa por posição, 

através de táticas como preço, publicidade, novos produtos, aumento de serviços e 

maior garantia aos consumidores. A rivalidade surge da pressão ou oportunidade de 

melhorar a posição da empresa no mercado. 

Tal rivalidade é conseqüente da interação de vários fatores estruturais, 

como, alto número de concorrentes, crescimento lento da empresa, elevados custos 

fixos, ausência de diferenciação, concorrentes divergentes, interesses estratégicos e 

barreira de saídas elevadas. 

No que tange à rivalidade entre as instituições de ensino superior 

privadas concorrentes ela é alta. Como pôde ser observado pelos dados anteriores 

abordados neste trabalho o número de IES cresceu vertiginosamente. Do final da 

década de 90 para o final dos anos 2000 a quantidade de instituições quase que 

triplicou. Apesar deste contexto de expansão não se verifica que o número de 

matrículas também tenha aumentado na mesma proporção, ou seja, há um aumento 

de instituições e uma maior concorrência por alunos que até então situavam suas 
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preferências nos grandes centros e por instituições de destaque nacional. A Tabela 

2 mostra como se encontram estes números atualmente. 

 

Tabela 2 – Número de matrículas 2004-2009 

Numero de matrículas  2004-2009 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

GRADUAÇÃO 
   

 4.004.817  
   

4.216.090  
   

4.350.745  
   

4.465.559  
   

4.540.405  
   

4.435.217  

ENSINO A 
DISTANCIA 

         
59.611  

       
114.642  

       
207.206  

       
369.766  

       
727.961  

       
838.125  

TOTAL 
   

4.064.428  
   

4.330.732  
   

4.557.951  
   

4.835.325  
   

5.268.366  
   

5.273.342  

Fonte: Dados MCE/INEP. Elaboração do autor. 

 

Como o mercado de ensino superior está muito pulverizado (atualmente 

cerca de 64% está nas mãos de pequenas IES com até 1000 alunos e 9% com IES 

acima de 5.000 alunos) a realidade aponta para a consolidação. O que pode ser 

verificado é que grandes instituições como Anhanguera, Estácio de Sá, Grupo 

Kroton, têm feito aquisições procurando em escala maior vigor para enfrentar esta 

retração da demanda na graduação. A Tabela 3 traz as maiores matrículas no 

ensino superior brasileiro. 

 

Tabela 3 – Instituições com maior número de matrículas 2009. 

INSTITUIÇÕES COM MAIOR NÚMERO MATRÍCULAS - 2009 

IES Matrículas Vagas Cursos 

UNIP 
 

197.000 
 

769.829 
 

718 
 
ULBRA 

 
127.590 

 
425.300 

 
207 

UNOPAR 
                

125.863  
          

56.278  
                   

67  

UNESA (ESTÁCIO DE SA) 
                

116.031  
          

80.035  
                 

484  

UNINOVE 
                

106.621  
          

67.960  
                 

192  

UNIASSELVI 
                   

59.465  
          

16.930  
                   

39  

FATECINTERNACIONAL 
                   

56.719  
          

38.350  
                   

21  

UNIDERP 
                   

56.626  
          

73.880  
                   

54  

UCB 
                   

55.916  
          

91.726  
                   

57  

PUCMINAS                                               
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51.683  17.605  119  

UNIBAN 
                   

49.734  
          

26.010  
                 

228  

UNIPAC 
                   

44.655  
          

16.485  
                 

397  

UNIVERSO 
                   

36.370  
          

68.830  
                 

131  

UCS 
                   

33.327  
            

8.684  
                 

141  

MACKENZIE 
                   

32.274  
          

10.165  
                   

53  

FTC 
                   

31.512  
          

14.980  
                   

29  

UNISUL 
                   

28.911  
          

14.931  
                 

146  

UNIT 
                   

26.874  
          

18.854  
                   

63  

UNP 
                   

26.584  
          

16.278  
                   

51  

UNIUBE 
                   

26.337  
          

16.047  
                   

75  
Fonte: MEC/INEP. Tabela elaborada pelo autor. 

 

Ameaça dos novos Entrantes  

 

Novas empresas entram no mercado com inovadas capacidades, 

almejando uma fatia de determinado mercado. Com isso, os preços podem cair ou 

elevar os custos dos participantes, reduzindo assim, a rentabilidade da concorrência. 

A ameaça de entrada de uma empresa está ligada às barreiras de 

entradas existentes em conjunto com a reação dos concorrentes já existentes. 

Segundo Porter (2004), existem seis fontes principais de barreiras de entrada: 

economia de escalas, diferenciação do produto, necessidade de capital, custos de 

mudanças, acesso aos canais de distribuição e as desvantagens de custo 

independentes de escala. 

Uma das realidades atuais tanto em escala nacional quanto local é que 

escolas de ensino médio têm procurado conjugar suas ações neste setor com o 

ensino superior. Em Montes Claros algumas instituições de ensino médio criaram 

cursos superiores e utilizam a estrutura física já constituída para ofertar cursos de 

graduação ou cursos a distância em parceria com outras IES que já detém este now 

hall (COC, PUC, UNIPI, UNIUBE, UNOPAR, etc.) 

Como já possuem um prédio onde funcionam turmas de ensino médio o 

investimento em mobilizado e estrutura física é minimizado. Assim, nascem 
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pequenas IES com cursos na área de licenciatura, administração, serviço social, 

dentre outros que requerem menor investimento em laboratórios e biblioteca. Além 

dos cursos de graduação mesclam com cursos a distância através de participação 

oferecida pelas IES que atuam nesta área nacionalmente. A Tabela 3 anterior 

mostra como os números do ensino a distância são significativos e crescentes a 

cada ano. Numa comparação entre a taxa de crescimento acumulada da graduação 

à distância e os cursos presenciais de graduação no período de 2004 a 2009 é 

possível verificar que enquanto a graduação cresceu em torno 11% a ensino a 

distância foi de 704%. 

Outra situação que pode ser considerada como uma das ameaças aos 

IES de Montes Claros é a criação do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Norte de Minas Gerais (IFNMG) que oferece cursos superiores de 

tecnologia, bacharelado e licenciatura. O governo federal procurando aumentar sua 

participação no ensino superior cria estes institutos derivado do antigo Centro 

Federal de Educação Tecnológica (Cefet) com unidades também em Januária, 

Pirapora e Salinas cidades cujos alunos que pretendiam fazer o curso superior se 

direcionavam para Montes Claros.  

A qualidade exigida pelos parâmetros do sistema do MEC deverá ser 

primordialmente observada. A pressão pelo aumento de vagas na educação 

superior, que decorre do aumento acelerado do número de egressos da educação 

média, já está acontecendo e tenderá a crescer. Deve-se planejar a expansão com 

qualidade, evitando-se o fácil caminho da massificação. É importante a contribuição 

do setor privado, que já oferece a maior parte das vagas na educação superior e tem 

um relevante papel a cumprir, desde que sejam respeitados os parâmetros de 

qualidade estabelecidos pelos sistemas de ensino. Neste âmbito, o controle 

realizado pelo MEC, tanto em relação às instituições já estabelecidas, como as 

possíveis entrantes, faz-se extremamente necessário (SÉCCA e LEAL, 2009, p. 9). 

 

Ameaça dos produtos e serviços substitutos 

 

Todas as organizações competem com as empresas que oferecem 

produtos substitutos. Os substitutos afetam os retornos potencias de uma empresa, 

determinando assim uma fixação nos lucros. Quanto maior o custo benefício imposto 

pelos produtos substitutos, mais rígida a pressão sobre os lucros das empresas. 
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A identificação de produtos substitutos é conquistada por meio de 

pesquisas de outros produtos que desempenham as mesmas funções do produto da 

concorrência. 

No ensino superior como está disciplinado há poucos produtos que 

venham a substituir a graduação. O que se verifica é uma moderada mudança de 

foco dos possíveis alunos da graduação para os cursos tecnológicos que têm menor 

prazo de duração 2 a 3 anos. Estes cursos, como já mencionados anteriormente 

proporcionam ao aluno uma maneira mais rápida de adentrar no mercado de 

trabalho. Outra vertente são os cursos preparatórios cada vez mais procurados em 

que o jovem procura-se engajar no serviço público através de concurso e prioriza 

primeiro sua entrada no mercado de trabalho a sua formação. 

 

Poder de negociação dos compradores 

 

A competição entre as empresas e os compradores força a queda dos 

preços, a barganha por melhor qualidade e mais serviços acirra a competição entre 

os concorrentes afetando a rentabilidade das empresas. 

O poder dos compradores surge de características em relação a sua 

posição e da importância de suas compras no mercado em comparação com seus 

negócios totais.  Segundo Porter (2004), um grupo comprador é poderoso se as 

seguintes circunstancias forem verdadeiras: adquire grandes volumes em relação às 

vendas; os produtos adquiridos representam uma fração significativa de seus custos; 

há padronização e diferenciação dos produtos; enfrentam poucas mudanças de 

custos e se os compradores tem total informação. 

Neste caso os compradores são os alunos que buscam os serviços 

educacionais das IES. Ao escolher uma instituição os clientes/alunos buscam 

referências, analisam vários aspectos não apenas educacionais como também de 

custos que vão compor seu orçamento para realização de determinado curso de 

graduação. Itens como valor da mensalidade, corpo docente, classificação da IES 

pelos órgãos reguladores (os relatórios de avaliação das IES são disponibilizados no 

portal do MEC), custo de deslocamento, instalações físicas, dentre outros são 

considerados na escolha. 

Analisar e identificar os motivos que induzem a escolha dos 

compradores/alunos frente às IES privadas e do curso oferecido pela respectiva IES 
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parece ser tarefa complicada, mas é possível apresentar elementos que são 

normalmente considerados essenciais na escolha, conforme apresenta o Quadro 6 

abaixo. 

 

Quadro 6 - Principais motivos de escolha de cursos nas IES. 

Fonte: Baseada em Corbucci (2002) e Queiroz (2003). 

 

Componente 

subjetivo 

Escolha da IES e curso por motivos culturais, de tradição, 

identificação, por considerarem que a carreira será 

promissora, que oferecerá boa empregabilidade, etc. A 

demanda desse setor varia ao longo do tempo. Em dados 

momentos, alguns cursos são mais procurados (os “cursos 

da moda”) que outros. Já os cursos tradicionais (direito, 

medicina, psicologia, administração) sempre mostram uma 

demanda “cativa”. 

Qualidade 

das IES 

Preferência por IES estabelecidas há muitos anos no 

mercado (reputação tradicional). Nesse sentido, a tradição, 

número de docentes de alto nível, a reputação, além de 

outros fatores, sinalizam a qualidade elevada do ensino 

para o mercado. 

Renda das 

famílias 

A renda familiar influencia a decisão do agente. Cursos de 

custo elevado, como o curso de medicina, excluem a 

maioria dos agentes. Ainda há muitas pessoas com 

interesse em adquirir serviços educacionais (demanda 

latente), apesar de não possuir poder aquisitivo para pagar 

pelos serviços educacionais. O Programa Universidade para 

todos (PROUNI) foi criado pelo governo federal para facilitar 

o acesso de estudantes carentes ao ensino superior por 

meio da concessão de ajuda de custo e bolsas de estudo. 

Dificuldades 

geográficas 

As dificuldades geográficas a se transpor para obter o 

serviço limitam o acesso a cursos e instituições. A escolha 

do indivíduo geralmente fica condicionada as IES de sua 

região. Vale notar, nesse sentido, que a região sudeste, 

embora sem aumentar a sua participação percentual no 

total das matrículas, continua a representar cerca da 

metade das matrículas da graduação, enquanto no ensino 

fundamental esta participação é de apenas 35,9%. 

Trade-off 

entre IES 

públicas e 

privadas 

As IES públicas são, a priori, as primeiras escolhas de boa 

parte dos demandantes. Somente após se esgotar esse 

“serviço escasso” é que muitos demandantes de ensino 

superior procuram uma IES privada, ou procuram cursos 

pré-vestibular (populares cursinhos). 
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Como os padrões de avaliação das IES são iguais pontos como estrutura 

física, laboratórios, biblioteca, têm-se nivelado entre as instituições. Algumas IES 

ainda focam determinado nicho de público (PUC, IBMEC, FGV, ESPM) que tem um 

valor diferenciado da grande maioria. Como já mencionado com a grande 

disseminação de IES no país o que se pode verificar é que o valor cobrado das 

mensalidades, mesmo nas IES que têm um nicho diferenciado, tem mantido estável 

ou até mesmo reduzido – Gráfico 5 abaixo. 

 

Gráfico 5 – Evolução do valor médio mensalidades. 

 

Fonte: Hoper – Análise de Mercados (2010). 

 

Poder de negociação dos fornecedores 

 

Os fornecedores exercem poder de negociação sobre os participantes 

ameaçando elevar os preços ou a redução de qualidades dos bens e serviços 

fornecidos. Dessa maneira, podem sugar a rentabilidade de uma empresa incapaz 

de repassar os devidos aumentos de custos em no preço de seus produtos. 

Um fornecedor, segundo Porter (2004), quando o seguinte se aplica: o 

produto é dominado por poucas companhias e é mais concentrado do que a 
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empresa para qual vende; não está obrigado a lutar com outros produtos substitutos 

na venda; a empresa não for importante para o fornecedor; o produto é um insumo 

importante para o comprador e os produtos do fornecedor são diferenciados. Tais 

condições estão fora do controle da empresa, entretanto, com relação ao poder de 

compra a empresa poderá melhorar sua situação estratégica. 

Com a crescente expansão do ensino superior e em decorrência cursos, 

vagas e matrículas o número de docentes da rede privada aumentou 

substancialmente.  

Neste contexto verifica-se que os docentes são os principais fornecedores 

das IES. E pode-se destacar que a qualidade das IES está intrinsecamente 

relacionada à formação qualificação de seu corpo docente. A busca por profissionais 

com maior qualificação tem determinado a qualidade do produto da IES que é o 

ensino.  

Atualmente são mais de 30 mil profissionais somente na rede privada e 

com as novas regulamentações do MEC para autorização e credenciamento a força 

deste profissional tem sido considerada principalmente quando exige-se que para a 

função de coordenador de curso o título de doutor. Também para medição Conceito 

Preliminar de Cursos (CPC) e Índice Geral de Cursos (IGC), a titulação mínima 

exigida é a de mestre. 

 A Tabela 4 retrata bem esta distribuição em percentual por titulação no 

país e na rede privada de ensino. 

 

Tabela 4 – Percentual titulação docente com mestrado e doutorado. 

Docente Brasil IES Privada 

Mestre 36% 41% 

Doutor 26% 15% 

Fonte: MEC/INEP. Tabela elaborada pelo autor. 

 

No entanto, com exigências pelo MEC na composição do número de 

doutores e mestres para funcionamento do curso (35%) e uma carga horária mínima 

de horas/aula para estes profissionais tem pesado no orçamento das pequenas e 

médias IES. Como será visto na análise dos resultados da pesquisa deste trabalho, 
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em Montes Claros, as despesas com pessoal variam entre 55% a 80% (incluindo 

aqui também o corpo técnico-administrativo) o que inviabiliza a manutenção da 

instituição. Ainda, a pressão dos sindicatos e a padronização dos vencimentos com 

as IES de Belo Horizonte, causam desequilíbrio nas finanças das instituições. Para 

minimizar esta situação as IES mantêm em seus quadros o mínino legal exigido 

entre mestre e doutores contratando apenas especialistas e não proporcionando 

investimentos para qualificação do docente. 

O que se pode constatar é que o modelo das cinco forças de Porter 

(2004) atua na competitividade entre as IES onde a rivalidade é alta e o mercado dá 

sinais de estabilização. O mesmo autor aborda três estratégias genéricas 

potencialmente bem sucedidas, que poderão ser utilizadas isoladamente ou 

combinadas, para a, longo prazo, superar a influência das cinco forças nas 

organizações e assim, minimizar seus efeitos. São elas: estratégia de liderança no 

custo total, diferenciação e enfoque. 

As estratégias são métodos para superar a competitividade no mercado, 

indicando que todas as empresas poderão obter altos índices de rentabilidade ou 

retornos aceitáveis em sentido absoluto. 

 

Liderança no custo total 

 

Estratégia bastante comum nos anos 70, que consistia em liderar o custo 

total através de políticas funcionais orientadas para a realização desse objetivo. A 

liderança exige uma agressiva e eficiente instalação, perseguição vigorosa na 

redução de custos, controle rígido do custo e despesas gerais e a minimização dos 

custos com marketing. Uma intensa assistência administrativa ao controle dos 

custos torna-se necessário para atingir essas metas. O custo baixo em relação aos 

concorrentes é o tema central da estratégia, mas não são ignoradas a qualidade e a 

assistência ao cliente. 

Uma posição de custo baixo, em geral, coloca a empresa em posição 

favorável em relação aos produtos substitutos da concorrência. 
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Diferenciação 

 

A segunda estratégia diferencia o produto ou serviço da empresa, 

considerando único no âmbito de todo o mercado. Os métodos para essa 

diferenciação assumem muitas formas: projeto ou imagem da marca; peculiaridades, 

serviços sob encomenda e uma rede de fornecedores. Deve-se ressaltar que a 

estratégia de diferenciação não permite ignorar os custos, mas tais, não são alvos 

primários. 

A diferenciação permite retornos acima da média, uma vez que, cria uma 

proteção para enfrentar as cinco forças competitivas. A estratégia proporciona 

isolamento contra a rivalidade devido à lealdade dos consumidores com relação à 

marca conseqüentemente diminuindo a observação do preço em relação ao 

mercado, como percebe, exclui a necessidade de uma posição de baixo custo. 

Dessa maneira a lealdade do consumidor impõe uma barreira de entrada à 

concorrência. 

Para alcance da estratégia tornam-se necessárias pesquisas extensivas, 

projeto do produto, materiais de alta qualidade e apoio intenso ao consumidor, 

elevando assim custos das organizações. 

 

Enfoque 

 

A última estratégia é enfocar um determinado grupo comprador, ou um 

segmento da linha de produtos ou um mercado geográfico, visando atender muito 

bem o alvo pretendido, onde cada política funcional é desenvolvida para aquele 

segmento. 

O enfoque, lembra Porter (2004), tem a premissa de que a empresa é 

capaz de atender seu alvo estratégico estreito mais efetiva ou eficiente do que os 

concorrentes que estão competindo de forma mais ampla. Dessa maneira, a 

empresa consegue a diferenciação por satisfazer melhor as necessidades de seu 

alvo particular, portando custos mais baixos devido à segmentação, ou combinando 

os dois fatores. 

A estratégia de enfoque também pode ser utilizada para criar metas 

menos vulneráveis a produtos substitutos ou onde os concorrentes são mais frágeis. 

A Figura 4 abaixo ilustra a diferencia entre as três estratégias genéricas: 
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Figura 4 - Estratégicas genéricas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Porter (2004, p.41). 

 

As estratégias genéricas exigem diferentes habilidades e recursos para 

colocá-las em prática, necessitando de arranjos organizacionais diferentes e 

procedimentos de controle e sistemas criativos. Dessa maneira, para que o sucesso 

seja atingido o controle das estratégias deve ser colocado com alvo primário dentro 

das organizações. 

Segundo Porter (2004), as estratégias genéricas podem, também, 

requerer estilos diferentes de liderança, traduzindo-se em atmosferas e culturas 

bastante diferentes nas empresas. 

Cada estratégia oferece seu risco. A liderança de custos impõe severos 

encargos para a empresa preservar sua posição, o que significa reinvestimento em 

equipamento moderno, exclusão dos ativos obsoletos e estar alerto para 

aperfeiçoamentos tecnológicos. 

A diferenciação causa um aumento considerável nos custos da empresa 

afetando o preço do produto, fazendo com que nem sempre, a diferenciação, 

mantenha a lealdade dos consumidores à marca.  

Porter (2004) cita que a diferença de custos, na estratégia de enfoque, 

amplia de tal modo que eliminas as vantagens de atender um alvo estreito ou anula 

a diferenciação, permitindo ainda aos concorrentes submercados dentro do alvo 

estratégico desfocalizando a estratégia. 
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Estudos elaborados por Sécca e Leal (2009), com suporte de pesquisa do 

Departamento de Operações Sociais da Área de Inclusão Social do Banco Nacional 

do Desenvolvimento BNDES, chegaram à conclusão de que na perspectiva da 

compreensão do comportamento empresarial, o setor de ensino superior privado no 

Brasil tem uma atratividade média, especialmente para os atuais participantes. 

Afirmam, no entanto, que apesar da alta rivalidade entre os competidores, e da piora 

das condições de mercado, pode haver boas oportunidades de negócios para as IES 

bem posicionadas e bem administradas (SÉCCA e LEAL, 2009). Estes autores 

concluem que: 

 

No longo prazo, a demanda por cursos de graduação pode vir a 
experimentar novos ciclos de grande crescimento, uma vez que a 
penetração do ensino superior no Brasil é muito baixa, mesmo quando 
comparada a outros países latino-americanos. Soma-se a isto o fato de que 
a ameaça de novos entrantes não é significativa. As menores oportunidades 
de crescimento orgânico, associadas ao poder financeiro das grandes IES 
privadas, podem ocasionar o aumento do ritmo das consolidações (SÉCCA 
e LEAL, 2009, p. 48). 

 

Na análise de um projeto de investimento específico, é essencial o 

aprofundamento das particularidades da IES, levando-se em conta, por exemplo, as 

diferenças entre os segmentos do mercado de ensino superior privado, a dimensão 

geográfica do projeto, reconhecendo-se a importância da localização da IES em 

relação à demanda, bem como a heterogeneidade das regiões brasileiras e de 

municípios de diferentes portes, aconselham Sécca e Leal (2009, p. 49). 

 

 

2.10.3 Dados Gerais dos Aspectos Sócio-Econômicos e Culturais de Montes 

Claros (MG) 

 

A cidade de Montes Claros está localizada na Região Norte de Minas 

Gerais, macrorregião que ocupa a porção setentrional do Estado com uma 

população em torno de 1,7 milhões de habitantes (veja Anexo 1 - Mapa e 

detalhamento das macrorregiões do Estado de Minas Gerais).  Define-se como sua 

área primária de abrangência o espaço meridional do polígono das secas onde 

estão incluídas sete microrregiões, a saber: Montes Claros, Januária, Janaúba, 

Salinas, Grão Mogol, Bocaiúva e Pirapora (veja Anexo 2 e 3 – Mapa e detalhamento 
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das microrregiões do Norte de Minas). Também exerce influência nas macrorregiões 

Noroeste de Minas, Jequitinhonha e Vale do Mucuri. 

A formação de Montes Claros, como relata Oliveira (2000), do ponto de 

vista institucional, surgiu em 13 de outubro de 1831, quando o povoado foi elevado à 

condição de vila, conquistando de forma efetiva sua emancipação político-

administrativa em 16 de outubro de 1832, com a instalação e início da vida 

administrativa da Câmara.   

O município é o principal centro urbano da região norte mineira, antes 

mesmo da industrialização desencadeada pela Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE. Merece destacar esta incorporação que 

se deu através da Lei 4.239/63 que passou a considerar, também como Nordeste, a 

Área Mineira do Polígono da Secas (AMPS), fundamentada pelo fato desta área 

apresentar aspectos físico-climáticos similares aos do Semi-árido nordestino. A 

região da SUDENE, em Minas Gerais, abrange uma área de 173.379 km². 

Apresentando características de uma capital regional Montes Claros 

possui o segundo entroncamento rodoviário nacional e conta com uma população 

residente e flutuante em torno de 400 mil habitantes. 

Com uma economia diversificada e em franco crescimento, o município 

tem comércio agitado, abastecendo mais de 150 cidades situadas na sua região de 

abrangência, proporcionando opções de compras em todos os setores. Possui assim 

grande influência, além do Norte, no Nordeste e Noroeste de Minas (vales do 

Jequitinhonha e Urucuia) e Sul da Bahia (veja Anexo 5 - Distância entre Montes 

Claros e algumas capitais). 

A população de Montes Claros (MG) é de 361.915 habitantes, identificado 

pelo último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – 2010, 

detalhado na tabela 5. O censo revela que em 10 anos, Montes Claros cresceu 

aproximadamente 16,47% em número de habitantes. No ano 2000, eram 306.947. 

As mulheres continuam sendo maioria da população, com 51,89%, sendo 48,11% do 

sexo masculino. 

A população infantil e jovem é expressiva, representando 30% do total. 

Entre 0 e 9 anos de idade estão 8%; dos 10 aos 19 encontram-se 12%, e na faixa 

dos 20 aos 29 comportam 10%. 

A taxa de natalidade diminuiu nos últimos dez anos. Em 2000, havia 5,7% 

de crianças entre zero e três anos de idade. Os últimos dados apontam a redução 
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desse percentual, que caiu para 4,19% o período. 

O número de domicílios particulares permanentemente ocupados deu um 

salto e que quase dobrou em 20 anos: 54.148 em 1991, em 2000 chegaram a 

75.580 e em 2010 o número apurado foi de 102.740. A Tabela 5 abaixo relata estes 

dados acima destacados: 

 

Tabela  5. Detalhamento populacional Montes Claros. 

População 361.915 

Homens 48,11% 

Mulheres 51,89 

Taxa Natalidade 4,19% 

Número de Domicílios 102.740 

Faixa 
Etária 

0 a 9 
anos: 

10 a 19 anos: 20 a 29 anos: 30 a 68 
anos: 

Acima de 69 
anos: 

8% 12% 10% 66,13% 3,87% 
Fonte: IBGE 2010 

 

Houve também um crescimento significativo no índice de ocupações 

temporárias: em 2000 havia 2.971 imóveis ocupados temporariamente. Em 2010 são 

6.313. É possível atribuir esta evolução a um reflexo, principalmente, dos estudantes 

que permanecem na cidade apenas no período de aulas, voltando para as cidades 

de origem nas férias (BURNIER, 2010). 

É possível constatar um desvio no real número de moradores que deve 

ser levado em conta. Os estudantes que migraram de cidades da região não entram 

na contagem populacional (são contados na casa dos pais, na cidade de origem). 

Como afirma Costa (2010) “o maior número de pessoas que vem para Montes 

Claros (MG) são estudantes, e não são contabilizados no município de Montes 

Claros”. Segundo este autor, “há um incremento financeiro, que eles (os estudantes) 

gastam aqui, pagam aluguel, alimentam-se, divertem e consomem aqui. É um dado 

positivo na parte econômica, mesmo que se trate de população temporária”. 

A cidade de Montes Claros (MG) é conhecida também como o “Coração 

Robusto do Sertão Mineiro”, ou “Princesa do Norte”. Destaca-se como a mais 

importante e o maior pólo de desenvolvimento da região do norte de Minas Gerais. 

Comprovadamente, nos ambientes econômicos, políticos e sociais, destaca-se como 

rica em possibilidades e novas alternativas de investimentos, considerada o elo 

entre os grandes centros (norte e sul do país), de acordo com a sua localização 
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geográfica. Com uma economia diversificada, possui um comércio aquecido, 

gerador de oportunidades e grandes negócios. 

A cidade apresenta forte estrutura de recursos humanos formada e 

desenvolvida pela presença de uma Universidade Estadual - Unimontes, uma 

Universidade Federal – UFMG, um Instituto de Federal – IFNM e faculdades 

particulares com cursos presenciais, semipresenciais e a distância (veja Anexo  4 – 

IES credenciadas em Montes Claros), absorvendo o município uma significativa 

demanda estudantil por cursos superiores. 

Diversas são as escolas de ensino de 1º e 2º graus, ensino 

profissionalizante, ensino livre e cursinhos preparatórios para o vestibular. Montes 

Claros também é dotada de uma infra-estrutura urbana com aproximadamente 90% 

de saneamento básico e energia elétrica. Elemento primordial para o sucesso de 

qualquer empreendimento, a cidade dispõe de um sistema de comunicação bastante 

diversificado, atendendo às necessidades dos seus cidadãos. 

A cidade cresce de uma forma acelerada e recebe grande fluxo de 

migração de populações regionais em busca de melhores condições de vida, 

conforme apresentam os dados do IBGE e de outros setores formadores de 

informações e dados estatísticos sobre a região.  

Paralelamente às conquistas advindas do progresso, a população 

montesclarense tem hoje a sua disposição uma rede de serviços públicos e 

privados. Considerada eficiente e preparada para novos avanços econômicos, 

sociais e ambientais, a cidade ainda dispõe de um Distrito Industrial em franca 

expansão, e com amplo complexo de cultura e lazer, firmando-se como um 

progressista centro urbano, consolidando assim sua liderança no processo de 

desenvolvimento do norte de Minas Gerais. 

O município possui extenso calendário de eventos culturais, regionais, 

como a Festa Nacional do Pequi, o Festival Internacional de Danças Folclóricas, 

Exposição Agropecuária, Festas de Agosto, entre outros. Para atender as fortes 

demandas que estes eventos determinam, a cidade oferece extensos meios de 

hospedagem, como hotéis de bom padrão, apart-hotéis, pousadas, residência-hotel, 

pensões diversas e pensionatos estudantis. Os serviços de alimentação, na mesma 

linha da hospedagem, oferecem restaurantes, pizzarias, self-services, comidas 

típicas regionais, praças de alimentação, bares e cachaçarias, além de barzinhos 

diversos. 
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O transporte aéreo tem merecido significativa atenção dos meios 

políticos, empresariais, comunicação com as principais capitais brasileiras. Na 

mesma diretriz de oferta pública de serviços, o transporte terrestre intra-estadual, 

interurbanas, possui opções de viações diversas. No que tange à saúde, o município 

oferece diversos hospitais públicos e particulares, além de clínicas diversificadas e 

com bons níveis de atendimento. 

 

 

2.10.4 Cenário do Ensino Superior em Montes Claros (MG) 

 

Na última década Montes Claros passou por uma forte expansão no 

ensino superior, a qual se reflete de maneira inequívoca em vários indicadores, 

conforme pode ser comprovado na abordagem desta seção. 

O município transformou-se em um importante pólo universitário, atraindo 

Instituições de Ensino Superior (IES) e estudantes da região e de várias partes do 

país. Atualmente a cidade oferece mais de 50 cursos de graduação, onde estudam 

mais de 20 mil universitários, além de cursos de pós-graduação lato e strictu sensu. 

O Gráfico 6 abaixo demonstra a evolução das Instituições de Ensino Superior (IES) 

em Montes Claros.  

 

Gráfico 6. Evolução das IES em Montes Claros – 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Dados MEC/INEP. Gráfico elaborado pelo autor.  
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O que se verifica é um crescimento significativo no número de instituições 

de ensino superior que sai de 3 no ano de 2000 para 23 em 2009, sendo que deste 

total 17 instituições são privadas com cursos presenciais e a distância. Nesta última 

modalidade, a distância, como mostra o Gráfico 7, já contabilizam 7 instituições que 

respondem por 41% do número de instituições de ensino superior privadas na 

cidade. 

 

 
Gráfico 7 – Participação das IES a distância em Montes Claros. 
 

 
 

 

Neste contexto, considerando o estudo aqui proposto, far-se-á uma 

análise desta expansão tendo como referência as IES privadas e com cursos 

presenciais ou semipresenciais. Como é possível verificar no cenário apresentado 

pelo Gráfico 8 a seguir, a participação do setor privado no ensino superior em 

Montes Claros é crescente, iniciando a série com 33% do mercado e atingindo o 

aproximadamente 77% em 2009. 
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67 
 

 

 

Gráfico 8 – Número de IES em Montes Claros. 

 

 

Fonte: Adaptado MEC/Inep/e-MEC – Censo 2000 a 2009. 

 

Esta mesma realidade é exposta nos Gráficos 9 e 10 que mostram a 

expansão no número de cursos e do número de matrículas nos cursos de graduação 

presencial. O Gráfico 9 a seguir apresenta como o número total de cursos se 

expande de 61 para 107, os oferecidos pelo setor privado crescem de um (01) para 

74, com aumento da participação das IES privadas de 1,64% para 69,16% no ano 

2009. 
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Gráfico 9 – Número de cursos de graduação presenciais em Montes 

Claros.

Fonte: Adaptado MEC/Inep/e-MEC – Censo 2000 a 2009. 

 
Já no número total de matrículas, como mostra o gráfico 10, passou de 

8.355 em 2000 para 20.652 em 2009, enquanto que no setor privado evoluiu de 119 

para 14.611 matrículas no período, respectivamente 1,42% em 2000, para 70,75% 

em 2009. 

Gráfico 10 Número de matrículas nos cursos de graduação em Montes Claros.

Fonte: Adaptado MEC/Inep/e-MEC – Censo 2000 a 2009. 
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O número de concluintes em Montes Claros para o período 2000-2009 

também cresce exponencialmente, atingindo pico de 4.097 em 2008 e 3.194 em 

2009 como apresenta o Gráfico 11 adiante. Mais uma vez, percebe-se o aumento da 

participação do setor privado, que atinge 67,69% no último ano. Aqui chama-se a 

atenção um fato relevante, o percentual de concluintes não acompanha o número de 

matrículas (70,75%), já apresentado no gráfico 10. Parte disto se explica pela 

defasagem cronológica entre implantação de novos cursos e abertura de vagas 

ainda não ter maturado, ou seja, as turmas ainda não chegaram ao seu fim 

(formatura). 

 

Gráfico 11 Número concluintes graduação cursos presenciais em Montes 

Claros 

 

Fonte: Adaptado MEC/Inep/e-MEC – Censo 2000 a 2009. 

 

Os gráficos seguintes apresentam o quadro do processo de entrada de 

novos acadêmicos. Inicialmente, o Gráfico 12, percebe-se uma crescente oferta de 

novas vagas, o que projeta a continuidade do atual quadro de expansão, 

demonstrando que o processo ainda não atingiu seu auge sobre este aspecto 

específico. O número de vagas oferecidas anualmente cresce continuamente, 
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iniciando com 1.836 em 2000 até 8.997 em 2009. O setor privado expande a oferta 

de vagas de 50 (2,72% em 2000) para 7.682 (85% em 2009). 

 

Gráfico 12 - Vagas oferecidas cursos de graduação em Montes Claros. 

 

Fonte: Adaptado MEC/Inep/e-MEC – Censo 2000 a 2009. 

 

Ao se analisar o Gráfico 13 (candidatos inscritos), chama-se a atenção 

para uma interessante relação que pode ser estabelecida com a tabela anterior 

(vagas oferecidas); pois o número de candidatos/vaga não tem acompanhado o 

mesmo ritmo da oferta, passando de 9,78 em 2000 para 2,57 em 2009. O mesmo 

quadro, em menor proporção, se apresenta nas IES privadas, 1,74 candidatos/vaga 

em 2000 para 1,40 em 2009. Apesar da expansão contínua no número de vagas e 

inscritos não há significativo aumento na proporção candidato/vaga, o que 

demonstra a necessidade de estratégias diferenciadas para o setor. 

O gráfico 11 abaixo apresenta os candidatos inscritos por vestibular e 

outros processos seletivos nos cursos de graduação presenciais em Montes Claros 

(MG) entre 2000 e 2009.  
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Gráfico 13 – Candidatos inscritos cursos graduação em Montes Claros. 

 

Fonte: Adaptado MEC/Inep/e-MEC – Censo 2000 a 2009. 

 

Apesar dos números crescentes no ensino superior em Montes Claros 

como mostrado, anteriormente, nos gráficos 12 e 13 são apontados o fato de que 

este crescimento não se efetiva, pois, o aproveitamento de vagas tem decaído ao 

longo dos anos, ou seja, o número de matrículas efetivadas é menor que o de 

vagas, o que gera ociosidade nas IES, sobretudo nas privadas, que concentram 

praticamente a quase totalidade dos matriculados. 

Como se verá no Gráfico 14 abaixo, a participação das IES privadas 

cresceu no número de ingressos (matrículas efetivadas). Aumentou de 4,83% em 

2000, para 70,91% em 2009. No entanto, ela não acompanha a oferta de vagas que, 

como visto no gráfico 10, já atinge 85% (2009). 
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Gráfico 14 – Ingressos por cursos graduação Montes Claros. 

 

Fonte: Adaptado MEC/Inep/e-MEC – Censo 2000 a 2009. 

  

A conseqüência é visível como demonstra o Gráfico 15 com uma 

diminuição do aproveitamento das vagas oferecidas, de 100% em 2000 a 45,56% 

em 2009, reforçando assim a necessidade de retenção de alunos nas IES. 

 

Gráfico 14 – Aproveitamento vagas oferecidas graduação Montes Claros. 

 

Fonte: Adaptado MEC/Inep/e-MEC – Censo 2000 a 2009. 
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A evolução no ensino superior demonstra a importância desse ramo na 

economia de Montes Claros que, por sua vez, reitera sua importância polarizadora. 

A diversidade de cursos de graduação existente na cidade, tanto pública quanto 

privada, tem contribuído inegavelmente para a melhoria da qualificação profissional 

na cidade e na região influenciada pelo município. A cidade destaca-se não apenas 

regionalmente, mas, também no Estado como demonstra a Tabela 6 abaixo. 

 

Tabela 6 – As dez maiores cidades de Minas Gerais em matrículas nas IES 

privadas. 

Cidades/Matrículas 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Belo Horizonte 
         
73.073  

     
86.391  

     
95.844  

   
106.990  

   
112.243  

   
116.882  

      
125.748  

Uberlândia 
         
13.040  

     
16.812  

     
20.600  

     
18.712  

     
19.208  

     
21.337  

         
23.190  

Uberaba 
           
9.764  

     
10.803  

     
13.407  

     
15.005  

     
15.237  

     
15.980  

         
16.756  

Juiz de Fora 
         
10.043  

     
12.937  

     
16.880  

     
19.511  

     
20.226  

     
20.400  

         
20.266  

Montes Claros 
           
2.229  

        
3.920  

        
6.652  

     
10.542  

     
12.647  

     
14.616  

         
13.590  

Betim 
           
5.106  

        
6.351  

        
6.405  

        
6.644  

        
7.658  

        
8.646  

         
10.846  

Ipatinga 
           
2.114  

        
3.277  

        
4.854  

        
5.851  

        
7.290  

        
6.510  

         
10.302  

Contagem 
           
3.572  

        
3.827  

        
3.770  

        
3.782  

        
3.747  

        
4.288  

           
5.682  

Varginha 
           
4.239  

        
4.212  

        
4.127  

        
4.638  

        
4.882  

        
4.971  

           
5.188  

Governador 
Valadares 

           
7.123  

        
7.418  

        
7.865  

        
8.113  

        
7.940  

        
8.186  

           
7.967  

Fonte: Adaptado de Hoper – Análise Setorial de Mercado, 2009. 

 

Este crescimento do ensino superior na cidade se deu com as novas 

diretrizes e determinações sobre o ensino superior emanadas do Ministério da 

Educação - MEC, embora tornassem mais rigorosos os padrões de qualidade e os 

requisitos para abertura de novas instituições de ensino superior, não foi empecilho 

para a expansão do ensino superior. 

Destes requisitos foi de fundamental importância o estabelecimento de 

regras e procedimentos claros, baseados em atos normativos de conhecimento 

público, ou seja, a criação e estabelecimento de IES a partir de então não era mais 

regido por atos discricionários e arbitrários, onde o critério quase sempre era 
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determinado pela força política ou outras influências estranhas aos processos 

educacional ou empresarial. 

O outro aspecto relevante foi o fato de ser permitido o estabelecimento e 

atuação de empresas com “fins lucrativos” no ensino superior. Tal medida permitia a 

atração de capacidades, esforços e recursos do setor privado para contribuir no 

processo educacional, trazendo para este a dinâmica do espírito empreendedor que 

vê em cada demanda não atendida uma nova oportunidade. 

Dessa forma, concilia-se esta nova dinâmica expansionista, fruto da ação 

do setor privado, com a crescente fiscalização e ampliação dos padrões de 

qualidade exigidos pelo Ministério da Educação - MEC. A realidade do ensino 

superior em Montes Claros (MG) é a realidade do Estado de Minas Gerais e do 

Brasil e pelo que apresentaram os dados, mesmo com certa retração, há ainda 

oportunidade de crescimento, de ganhos e aumento de capilaridade desde que as 

instituições locais estejam atentas aos movimentos do mercado de ensino, numa 

visão estratégica adequada e saibam como melhorar sua produtividade e qualidade 

de serviços prestados.   
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

3.1 Tipo de pesquisa 

 

Almejando atender aos objetivos propostos deste estudo a pesquisa 

escolhida foi de natureza qualitativa. De acordo com pensamento de Oliveira (2011) 

o enfoque qualitativo conduz o pesquisador a iniciar o trabalho com conjuntos de 

conceitos amplos e idéias que vão se consolidando no correr do processo de coleta 

de dados. 

A pesquisa classifica-se ainda, como exploratória e descritiva. Neste 

sentido, considera-se exploratória, devido ao constatado, de que, apesar do tema 

escolhido ter sido a existência de estudos que abordassem especificamente a 

aliança estratégica entre IES na Região do Norte de Minas Gerais – município de 

Montes Claros. 

Enquanto pesquisa descritiva teve por finalidade “observar, registrar e 

analisar fenômenos sem, contudo entrar no mérito de seu conteúdo” (OLIVEIRA, 

2004, p. 128). Assim, na pesquisa descritiva não existe a interferência do 

investigador, o qual almeja, tão somente, desvelar, com o cuidado necessário, a 

freqüência com que o fenômeno acontece. 

A pesquisa descritiva, no presente estudo, objetivou, enfim, descrever as 

características das estratégias em questão, expondo e discutindo suas 

especificidades. Envolveu levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que 

estão atuantes na gestão das IES de Montes Claros MG, assumindo forma de 

pesquisa bibliográfica e estudo de caso. Neste sentido, concordam Silva e Menezes 

(2001), no tocante ao conjunto de características da investigação exploratória. 

 

Envolve levantamento bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram 
experiências práticas com o problema pesquisado; análise de exemplos que 
estimulem a compreensão. Assumem em geral, as formas de pesquisas 
bibliográficas e estudos de caso (SILVA e MENEZES, 2001, p. 21). 
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3.2. Estratégia de pesquisa 

 

Esta pesquisa buscou investigar níveis de aceitação/rejeição das IES de 

Montes Claros MG, através da visão de seus gestores, diante da possibilidade de 

parcerias estratégias com outras IES no citado município norte mineiro. 

A coleta de dados primários se deu por meio de questionários semi-

estruturados com 12 (doze) questionamentos, com perguntas seguindo um roteiro 

estabelecido (LAKATOS, MARCONI, 2001), objetivando obter dos entrevistados 

possíveis diferenças relativas a divergências de opinião em relação a um mesmo 

assunto (GIL, 1999). 

 

 

3.3 Unidades de análise 

 

As unidades de análise escolhidas foram Instituições de Ensino Superior 

privadas com cursos de graduação presencial do município de Montes Claros (MG), 

as quais apresentam características comuns de competitividade pela liderança em 

seus respectivos mercados. Compõem-se de 4 (quatro) Instituições de Ensino 

Superior (IES) de médio/grande porte empresarial, passando a ser denominadas 

como: Instituição Alpha, Beta, Delta e Gama. 

 

 

3.4 Unidades de observação 

 

As unidades de observação selecionadas foram os gestores das IES de 

Montes Claros (MG. 

 

Quadro 07 - Unidades de análise e observação da pesquisa 

IES Cargo do Entrevistado 

Alfa  Diretor Administrativo 

Beta Diretor de Avaliação Institucional 

Delta  Diretor Administrativo Financeiro 

Gama  Diretor Geral 
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De acordo com Thiollent (1987), sugere-se em uma pesquisa qualitativa, 

um pequeno número de indivíduos que representem a identidade organizacional à 

qual pertencem. O objetivo do pesquisador, neste sentido, consiste em aprender 

acerca do fenômeno, extraindo dos indivíduos entrevistados suas experiências, os 

quais constituem agentes reveladores da cultura empresarial vivida no dia a dia. 

Considerou-se, ainda, como requisitos para a escolha dos entrevistados: 

o conhecimento concreto da questão principal da pesquisa, capacidade para 

expressar detalhes importantes para a compreensão do fenômeno e a 

disponibilidade de tempo para a entrevista. 

 

 

3.5 Coleta de dados 

 

O estudo utilizou-se de informações obtidas através das entrevistas semi-

estruturadas realizadas com os gestores das IES privadas de Montes Claros MG. 

Para tal atividade, foi elaborado roteiro de entrevista (Apêndice 1 e 2). As demais 

informações foram obtidas através de levantamento bibliográfico em obras 

pertinentes e relevantes sobre o tema, nomeadamente, Porter, Kotler, Mintzberg, 

dentre outros. 

O questionário reportou-se às questões que caracterizassem a IES, 

experiências anteriores em Alianças Estratégicas, possibilidades de realizações 

futuras de Alianças, indicadores financeiros, natureza preferencial das parcerias, 

tipos de serviço que poderiam ser compartilhados nas alianças, fortalecimento de 

recursos humanos, avaliação de possíveis resultados da Aliança, dificuldades na 

implantação, reações externas. 

 

 

3.6 Método de Análise e Tratamento de Dados 

 

Utilizou-se primordialmente da análise de conteúdo, porquanto este se 

apresente como um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando 

obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitem a inferência de 
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conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) 

destas mensagens conforme explana Valentim (2008, p. 3). 

As fases que constituem a análise de conteúdo, de acordo com Bardin 

(1997): a pré-análise, a exploração do material, o tratamento dos resultados, a 

inferência e a interpretação. 

Partiu-se aqui, para a análise categorial, que de acordo com Bardin 

(1997), trata do desmembramento do discurso em categorias, em que os critérios de 

escolha e de delimitação orientam-se pela dimensão da investigação dos temas 

relacionados ao objeto de pesquisa, identificados nos discursos dos sujeitos 

pesquisados. 

 

 

3.6.1 A análise de conteúdo (BARDIN, 1997) 

 

A análise qualitativa que é instrumento metodológico eleito para mostrar 

as variáveis deste estudo apresenta certas características particulares. Bardin 

(1997) enfatiza então, a importância do contexto para a análise qualitativa, 

afirmando ser esta “mais maleável no seu funcionamento, devendo também ser mais 

maleável nos seus índices”. 

Alerta ainda Bardin (1997), que a análise qualitativa não rejeita toda e 

qualquer forma de quantificação. Somente os índices é que são retidos de maneira 

não frequencial, podendo o analista recorrer a testes quantitativos: por exemplo, a 

aparição de índices similares em discursos semelhantes (BARDIN, 1997, p. 115). 

Enfim, o citado autor conclui que o que caracteriza a análise qualitativa, é 

o fato da inferência – sempre que é realizada – ser fundada na presença do índice 

(tema, palavra, personagem, etc.) e não sobre a freqüência de sua aparição em 

cada comunicação individual (BARDIN, 1997, p. 115). 

Neste sentido, é que a análise de conteúdo é compreendida enquanto 

inferência (variáveis inferidas a partir de variáveis de inferência ao nível de 

mensagem) quer as modalidades de inferência se baseiem ou não, em indicadores 

quantitativos (BARDIN, 1997, p. 116). 

Cumpre então, conceituar aqui, o que é a análise de conteúdo na 

atualidade e sua utilidade para as ciências humanas, por hora, sob a visão de Bardin 

(1997). 
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Um conjunto de instrumentos metodológicos cada vez mais sutis em 

constante aperfeiçoamento, que se aplicam a discursos extremamente 

diversificados. O fator comum dessas técnicas múltiplas e multiplicadas – 

desde o cálculo de freqüências que fornece dados cifrados, até a extração 

de estruturas traduzíveis em modelos – é uma hermenêutica controlada, 

baseada na dedução: a inferência. Enquanto esforço de interpretação, a 

análise de conteúdo oscila entre os dois pólos do rigor da objetividade e da 

fecundidade da subjetividade (BARDIN, 1997, p. 9). 

 

Seria enfim, uma tarefa de “desocultação” que absorve o investigador, na 

atração pelo escondido, pelo não aparente. Trata-se de analisar mensagens a partir 

de um honesto rigor científico, que para o autor citado, alonga o tempo da latência 

entre as instituições ou hipóteses de partida e as interpretações definitivas. 

Uma leitura atenta, o enriquecimento desta, que vem aumentar a 

produtividade do estudo, pela descoberta de conteúdos e de estruturas que 

confirmam (ou infirmam) é o que se procura demonstrar, acrescentando riqueza a 

tentativa exploratória. 

A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações (BARDIN, 1997, p. 31). 

O autor esclarece que não se trata de um instrumento, mas, de um leque 

de apetrechos, ou, com mais rigor, um único instrumento, porém, marcado por uma 

grande disparidade de formas e adaptável a um campo de aplicação muito vasto: as 

comunicações. 

Moscovici (1976) afirma: “Tudo que é dito ou escrito é suscetível de ser 

submetido a uma análise de conteúdo”. Importante enfatizar aqui, que a análise de 

conteúdo trabalha com técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas 

mensagens; conforme explicita Bardin (1997, p. 42). 

Criou-se aqui, todo um jogo de operações analíticas, mais ou menos 

adaptadas à natureza do material e à questão que procura-se resolver. 

Utilizou-se de operações que objetivassem enriquecer os resultados – ou 

aumentar sua validade – almejando assim, a uma interpretação final fundamentada. 

A organização da análise apresenta-se aqui em torno dos três pólos 

cronológicos propostos por Bardin (1997, p.95): a pré-análise; a exploração do 
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material; o tratamento dos resultados (a inferência e a interpretação) que será 

abordado no capítulo seguinte. 

A pré-análise  

Procedeu-se à leitura “flutuante” dos documentos a serem analisados 

(questionários de pesquisa), objetivando conhecer o texto e dar vazão a impressões 

e orientações. Neste sentido, a leitura vai se tornando mais precisa, em razão das 

hipóteses emergentes, da projeção de teorias adaptadas sobre o material e da 

aplicação possível de técnicas utilizadas acerca de materiais análogos segundo 

orientações de Bardin (1997, p. 96). 

 

A Escolha dos Documentos 

 

Definiu-se o campo do documento as respostas ao questionário aplicado 

às 4 (quatro) IES de Montes Claros. 

Os documentos retidos são homogêneos (obedecem a critérios precisos 

de escolha e não representa demasiada singularidade fora dos critérios de escolha 

previstos). 

As perguntas referem-se todas ao mesmo tema, foram aplicadas por 

técnicas idênticas e respondidas por indivíduos semelhantes. 

Objetivou-se obter resultados que pudessem levar a comparação entre si, 

no que se refere a resultados individuais. 

Tais documentos revelaram-se adequados enquanto fonte de informação, 

correspondendo assim ao objetivo da análise – regra de pertinência exigida por 

Bardin (1997, p. 98). (Veja Questionário Apêndice 2). 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS E INFORMAÇÕES DA PESQUISA 

 

Este capítulo irá apresentar e analisar os dados levantados na pesquisa 

realizados com os gestores das instituições de ensino superior privadas de Montes 

Claros (MG) como já mencionado no capítulo anterior. 

Uma análise a priori do problema e pelo conhecimento dele anteriormente 

apreendido, e ainda, pelas leituras pertinentes, conduzem à suposição de que:  

- a maioria das IES enfocadas não realizou alianças estratégicas com 

outras instituições (do tipo fusão ou parcerias ou outras); 

- acreditam na possibilidade de realização de alianças; 

- nos percentuais aplicados pelas IES, os indicadores financeiros 

apresentam mais elevados índices nas despesas com pessoal (veja Gráficos 16, 17, 

18, 19 ao final deste tópico); 

- não vêem uma urgente necessidade, enquanto empreendedores 

/gestores na possibilidade de parcerias estratégicas com outras IES (prevendo 

otimização de processos, melhoria no desempenho e competitividade; 

- a natureza da parceria envolveria mais os seguintes aspectos: 

comercial, para otimização de mercado, melhoria da lucratividade e aumento efetivo 

de matrícula; 

- os serviços compartilhados preferencialmente: criação e gestão conjunta 

de um fundo de financiamento estudantil, processo seletivo de graduação e pós-

graduação, criação e gestão conjunta de um fundo de financiamento para 

capacitação/qualificação docente. 

- no setor de recursos humanos o que poderia ser mais fortalecido com as 

alianças estratégicas das IES, seria: o conhecimento tecnológico, a motivação 

pessoal/profissional; 

- no tocante à previsão de resultados de uma parceria estratégica entre as 

IES de Montes Claros (MG), prevêem um bom resultado para os alunos e ótimo para 

as IES; 

- dentre as dificuldades para a realização de uma aliança estratégica com 

outras IES em Montes Claros (MG): em primeiro lugar estaria “encontrar o parceiro 

adequado”, “despertar e transmitir confiança no parceiro de negócios” e “divergência 

quanto à cultura organizacional”; 
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- as IES de Montes Claros (MG) prevêem uma reação contrária forte a 

respeito de realização de parcerias entre IES locais vindas de instituições externas; 

- não acreditam que as IES de Montes Claros (MG) estejam preparadas 

para as alianças estratégicas e que a sociedade montesclarense não receberia bem 

tal parceria por desconfiança do consumidor do serviço. 

 

Gráfico 16 – Indicadores financeiros – IES ALPHA 

 
Fonte: Questionário entrevista. Elaboração do autor. 

 
Gráfico 17 – Indicadores financeiros – IES BETA 

Fonte: Questionário entrevista. Elaboração do autor. 
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Gráfico 18 – Indicadores financeiros – IES GAMA 

 

 

Fonte: Questionário entrevista. Elaboração do autor. 

 

 

Gráfico 19 – Indicadores financeiros – IES DELTA 

 
Fonte: Questionário entrevista. Elaboração do autor. 
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4.1 Análise dos questionários segundo as atitudes de avaliação dos gestores 

das IES subjacente a formação de Alianças Estratégicas com outras IES em 

Montes Claros (MG). 

 

Serão apresentados abaixo os Quadros 8, 9, 10, 11 e 12 correspondentes 

à análise de conteúdo (BARDIN, 1997) dos questionários, embasando-se nos 

temas-eixo, palavras indutoras, palavras induzidas, avaliação e variáveis externas 

(concepções do entrevistado e dados quantitativos da IES). 

Neste subitem efetivou-se a exploração do material passando-se então ao 

tratamento dos resultados (inferência e interpretação). 

 

Quadro 8 – Análise de resultado IES ALPHA 

IES ALPHA – Montes Claros (MG) – 2011 

Entrevistado: Diretor Administrativo 

 

Legenda: > Tema favorável; < Tema desfavorável; <ou> Tema ambivalente; 0 Tema neutro. 

Temas-eixo Avaliação Palavras Indutoras Palavras Induzidas 
Variáveis Externas (Realidade IES – 

concepção entrevistado 
1 – Permanência da 

Instituição no Mercado > Permanência mercado 07 (sete) anos 
A IES já possui estabilidade/aceitação no 

mercado local. 

2 – Experiência em 
parcerias com instituições > 

Experiência 
Parceria 

Instituições 
Sim 

Possui experiência de parceria com outras 
Instituições. 

3 – Experiência AE com 
outra IES. > Experiência AE - IES Sim Já vivenciou algum tipo de AE. 

4 – Perspectivas de 
realização de AE com 
outras IES em Montes 

Claros 

> 
Perspectivas AE – 

outras IES 
Sim 

Acredita em AE e nas IES para esse tipo de 
parceria. 

5 – Indicadores 
financeiros – percentuais 

aplicados. 
> ou < 

Percentuais aplicados 
Indicadores 
financeiros 

Despesas pessoal – 65% 
Custeio – 20% 

Investimentos- 10% 
Desp. 

Capital/financiamento – 
10% 

Percentuais em concordância com a média 
apresentada outras IES. 

6 – Perspectivas parceria 
estratégica com outras IES 
– Montes Claros visando 

melhoria contínua 
desempenho 

competitividade 

> 

Perspectivas parceria 
IES 

Melhoria desempenho 
Competitividade 

Sim 
Reafirma possibilidade de realizar AE 
acatando perspectivas de melhoria 

desempenho/competitividade. 

7 – Natureza da parceria/ 
resultados esperados > ou < 

Natureza parceria 
resultados 

- Melhoria da 
lucratividade 

- Melhoria 
ensino/aprendizagem 

- Aumento efetivo 
matrícula 

- Serviço jurídico 
compartilhado 

Não prioriza gestão compartilhada. 
Prefere AE que envolva mais aspectos 

pedagógicos e financeiros, sem mencionar 
trabalho conjunto no que se refere à 

administração. 

8 – Descrição de tipos de 
serviços com perspectivas 
de serem compartilhados 

em AE com outras IES 

> 
Serviços 

compartilhados em AE 
– outras IES 

- Processo seletivo; 
- Fundo para 

qualificação/capacitação 
docente; 

- Fundo financiamento 

Acredita na alternativa de serviços 
compartilhados relativos a aspectos diversos 

da gestão compartilhada, por exemplo. 
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estudantil; 
- Recursos humanos 

/treinamento; 
- Sistemas / softwares. 

9 – Conveniência de 
fortalecimento do setor 
de Recursos Humanos 

com as AE das IES 

> 
Fortalecimento setor 
de recursos humanos 

– AE das IES 

- Pensamento criativo 
(grau de prioridade). 

- Conhecimento 
tecnológico. 

- Proatividade. 
- Motivação 

pessoal/profissional. 
- Treinamento interno. 

- Seminários. 

Valoriza o fortalecimento do RH, 
privilegiando aspectos como pensamento 
criativo e proatividade em detrimento a 

outros. 

10 – Avaliação da previsão 
de aplicabilidade das AE 

entre IES de Montes 
Claros 

< 
Previsão – 

aplicabilidade de AE – 
IES Montes Claros 

Sim. 
Sugere: 

- “maior” interação 
entre administração e 

entre 
administração/docentes. 
- Aproveitamento infra-
estrutura, novos cursos 

Prevê dificuldades entre gestores no sentido 
de interagirem administrativamente e 

demonstra preocupação com a comunicação 
com os docentes. 

11 – Dificuldades 
previstas a 

implementação das AE às 
IES em Montes Claros 

< 
Dificuldades realizar 

AE – outra IES 

- Falta habilidade 
planejamento / trabalho 

conjunto. 
- Confiança parceiro. 
- Divergência cultura 

organizacional. 

- Retoma a ótica da confiança, diversidade 
cultural das organizações. 

- Reconhece falta de modelo e experiência 
de trabalho conjunto como prevê as AE. 

12 – Reações previstas 
das instituições externas 
acerca da perspectiva  de 

realização de parcerias 
entre IES de Montes 

Claros. 

> 

Reações Instituições 
externas 

Perspectivas parcerias 
IES Montes Claros 

Perda de oportunidade 
IES externas. 

Vê as AE como “oportunidade” para as IES 
locais, considerando que as IES externas 
estariam excluídas de tal oportunidade. 

13 – Tipo de aceitação 
que sociedade 

montesclarense teria em 
relação às IES locais e 

estabelecimentos de AEs. 

> ou < 

Aceitação 
Sociedade 

montesclarense 
IES locais 

AEs. 

- Desconhecimento, 
desinformação gerando 
desconfiança – sugere 

marketing 

Valoriza e reconhece o valor do marketing 
para a AE e reafirma o aspecto  

“desconfiança” quando sinônimo de 
“desconhecimento”. 

14 – As IES locais e suas 
competências e 

habilidades para o 
estabelecimento da AE, 

visando melhorias de 
desempenho e 

competitividade 

> ou < 

IES locais 
Competências e 

habilidades 
AE – melhorias 
desempenho 

competitividade 

- Faltam referências, 
modelos anteriores – 

melhoria 
competitividade 

externa. 

Não identifica experiência anterior que 
demonstre melhorias de desempenho, neste 
sentido. No entanto, reconhece melhoria da 

competitividade externa. 

 

Quadro 9 – Análise de resultado IES BETA 

 

IES BETA – Montes Claros (MG) – 2011 

Entrevistado: Diretor de Avaliação Institucional 

 

Legenda: > Tema favorável; < Tema desfavorável; <ou> Tema ambivalente; 0 Tema neutro. 

Temas-eixo Avaliação Palavras Indutoras Palavras Induzidas 
Variáveis Externas (Realidade IES – 

concepção entrevistado 

1 – Permanência da 
instituição no mercado > 

Permanecia 
IES 

Mercado 
10 (dez) anos IES estabelecida a tempo considerável. 

2 – Experiência em 
parceria com instituição < 

Experiência 
Parceria 

Instituições 
Não -  

3 – Experiência em AE 
com outras IES < 

Experiência AE – 
outras IES 

Não - 
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4 – Perspectivas de 
realização de AE com 

outras IES. 
< 

Perspectivas realização 
AE outras IES 

Não 
Não demonstra intencionalidade em ser 

favorável – em níveis organizacionais – a AEs. 

5 – Indicadores 
financeiros – percentuais 

aplicados. 
> 

Percentual aplicado 
Indicadores financeiros 

Despesa com pessoal = 
65% 

Despesas custeio = 12% 
Investimentos = 8% 
Despesa capital ou 

financiamento = 5% 
 

Apresenta dados indicadores financeiros na 
média/padrão das IES com maior índice de 

investimentos. 

6 – Perspectivas parceria 
estratégica com outras IES 

Montes Claros visando: 
otimização de processos, 

melhoria contínua 
desempenho e 

competitividade  

> ou < 

Perspectivas  
Parcerias Estratégicas 

IES Montes Claros com 
vistas: otimização, 

melhoria desempenho 
/ competitividade 

Sim. 
A médio prazo. Justifica: 

O mercado nacional 
passa por expansão, 
fusões e aquisições – 
isto deverá acontecer 

em Montes Claros. 

Considera o mercado local como reflexo do 
externo. 

Valoriza decisões com visão à ampliação de 
fidelização de clientes. 

7 – Natureza da parceria/ 
resultados esperados > ou < 

Qual seria natureza 
mercado 

- Comercial  
- Melhoria da 
lucratividade 

- Aumento efetivo 
matrícula 

- Redução quadro 
administrativo 

Nenhum importância (NI) a questões 
administrativas.  

Temor de perda de poder da gestão. 
 

8 – Descrição de tipos de 
serviços com perspectivas 
de serem compartilhados 

em AE com outras IES 

> ou < 
Serviços poderiam ser 
compartilhados outras 

IES 

Prioriza: 
- Processo seletivo de 

graduação e pós-
graduação; 

- Criação e gestão 
conjunta de um fundo 

de financiamento 
estudantil. 

- Cobrança conjunta de 
mensalidades. 

Não aceita “cobrança conjunta de 
mensalidades”, demonstrando não acatar 
parcerias quanto a aspectos de receitas e 

eventuais rendimentos financeiros. 

9 – Conveniência de 
fortalecimento do setor 
de Recursos Humanos 

com as AE das IES 

> 
O que poderia ser mais 
fortalecido – Setor RH 

– AE das IES 

Prioriza: 
- Conhecimento 

tecnológico; 
- Motivação pessoal / 

profissional; 
- Seminários; 

- Pensamento criativo. 

Valoriza conhecimento tecnológico e prioriza 
também pensamento criativo: demonstra 

preocupação com motivação pessoal/ 
profissional com forma de incentivar e/ou 

incrementar recursos humanos. 

10 – Avaliação da previsão 
de aplicabilidade das AE 

entre IES de Montes 
Claros 

> 
Previsão – 

aplicabilidade AE entre 
IES Montes Claros 

“Ótimo” – para IES. 
“Bom” – para o aluno. 

A avaliação pessoal do gesto entrevistado é 
favorável às AE, vendo-o como mais 

vantajosa a IES. 

11 – Dificuldades previstas 
a implementação das AE 
às IES em Montes Claros 

< 
Maiores dificuldades – 
realizar AE – outras IES 

– Montes claros 

- Despertar confiança 
no parceiro. 

- Divergência quanto à 
cultura organizacional. 

- Estrutura de apoio 
institucional (sócios) 

direção geral 

A questão da confiança na parceria e 
divergências culturais organizacionais, assim 

como a estrutura de apoio surgem como 
entraves maiores à AE das IES em Montes 

Claros. 

12 – Reações previstas das 
instituições externas 

acerca da perspectiva de 
realização de parcerias 

entre IES de Montes 
Claros. 

< 

Reações previstas 
Instituições externas – 

perspectivas 
realizações parcerias 
IES – Montes Claros 

- Reação “contrária 
forte” – Justifica: 

reafirma que o mercado 
local pode vir a receber 
grandes competidores 

nacionais no setor 
educacional  

O entrevistado considera a importância dos 
grandes competidores nacionais virem a 
buscar eventuais parcerias juntos às IES 

locais. 

13 – Tipo de aceitação 
que sociedade 

montesclarense teria em 
relação às IES locais e 

estabelecimentos de AEs. 

< 

Sociedade 
montesclarense 

“receberia bem” – IES 
locais em AE. 

Não.  
Justifica: Desconfiança 

por parte do 
consumidor do serviço. 

Coloca o consumidor do serviço educacional 
superior privado, como tradicional, 

“desconfiado” de empreendimentos que 
fujam ao seu costume. 

14 – As IES locais e suas 
competências e 

habilidades para o 
estabelecimento da AE, 

visando melhorias de 
desempenho e 

competitividade 

< 

IES locais – 
competência / 

habilidade 
estabelecimento AE – 
melhoria desempenho 

competitividade  

Não. 
Justifica: 

Competição acirrada. 

O entrevistado detém conhecimento da 
realidade das IES local – enquanto estas se 
apresentam altamente competitivas pelo 
mercado do município – o que na visão do 
entrevistado e entrave a estabelecimento 

das AEs. 
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Quadro 10 – Análise de resultado IES DELTA 

 

IES DELTA – Montes Claros (MG) – 2011 

Entrevistado: Diretor Administrativo Financeiro 

Temas-eixo Avaliação Palavras Indutoras Palavras Induzidas 
Variáveis Externas (Realidade IES – 

concepção entrevistado 
1- Permanência da 

instituição no mercado. 
> 

Permanência, 
mercado. 

10 anos 
A instituição apresenta aceitação no 

mercado local. 

2- Experiência em 
parcerias com instituições. 

< 
Experiência, parceria, 

outras instituições. 
Não - 

3- Experiência em aliança 
estratégica com outras 

IES. 
> 

Experiência, AE com 
outras IES. 

Sim Afirma ter vivenciado AE com IES. 

4- Perspectivas de 
realização de AE com 
outras IES em Montes 

Claros (MG). 

< 
Perspectiva, realização 
de AE com outras IES 

em Montes Claros. 
Não 

Não acredita em perspectivas de AE IES em 
Montes Claros (MG). 

5- Indicadores financeiros- 
percentuais aplicadas 

< 
Percentual aplicado, 

indicadores 
financeiros. 

*Despesas com pessoal- 
80% 

*Despesas de Custeio- 
10% 

*Investimentos- 10% 
*Despesas com capital 

ou financiamento- 0 

Despesas com pessoal bastante acima da 
média de outros IES enfocados e ausência 

plena de despesas com capítulo e 
financiamento demonstram falta de 

equilíbrio financeiro. 

6- Perspectiva parcerias 
estratégicas com outras 
IES Montes Claros (MG): 

visando melhora continua, 
desempenho, 

competitividade. 

> ou < 

Perspectiva, parcerias 
estratégicas com 

outras IES Montes 
Claros (MG): visando 

melhora continua, 
desempenho, 

competitividade. 

Necessidade a curto 
prazo, dependendo de: 
* mudança grande na 

mentalidade das IES de 
Montes Claros, que têm 
o “sentimento” muito 
forte de concorrência 

entre elas – isto 
dificultaria possibilidade 

de AEs. 

Admite a “necessidade a curto prazo”, no 
entanto, não acredita na competência das 
IES locais para trabalhar em conjunto, em 

razão de identificar “sentimentos fortes” de 
concorrência que ocorreria entre as próprias 

IES que não estariam abertas a AE. 

7- Natureza parceria/ 
resultados esperados 

> 
Que tipo parceria 
melhoraria quais 

resultados 

*comercial: TI- 
totalmente importante; 

*aumento efetivo de 
matricula: TI; 

*redução quadro 
administrativo: PI- 
pouco importante 

Resistência a compartilhar a gestão fica 
clara ao classificá-la como “pouco 

importante” 

8- Serviços a serem 
compartilhados na IES 

(perspectivas) 
> ou < 

Serviços poderão ser 
compartilhados IES – 

perspectivas 

*aquisição e 
manutenção de 

software: MI- muito 
importante; 

*criação gestão conjunta 
de fundo de 

financiamento 
estudantil: MI 

*desenvolvimento 
recursos humanos: MI 

*cobrança conjunta 
mensalidades: PI- pouco 

importante 

Reafirmar atitude de não priorizar aspectos 
administrativos compartilhados, 

privilegiando sempre outros aspectos como 
o pedagógico. 

9- Conveniência de 
fortalecimento do setor 

Recursos Humanos com as 
AE das IES 

> ou < 

Recursos humanos 
poderiam ser mais 

fortalecidos- AE das 
IES 

*conhecimento 
tecnológico: MI 

*Treinamento interno: 
MI 

*proatividade: MI 
*pensamento criativo: 

NI- nenhuma 
importância 

Não valorizar o item “pensamento criativo” 
e tão somente o tecnológico, admitindo a 
importância da proatividade. Pensamento 

tecnicista centrado no treinamento e 
aquisição de novas ferramentas 

tecnológicas. 

10- Avaliação de previsão 
de aplicabilidade das AE 
entre IES Montes Claros 

> 

Previsão, resultados, 
parceria estratégica 
entre IES- Montes 

Claros 

“Bom” para alunos, 
“bom” para IES 

Admite que a AE deverá atender ao público 
consumidor, assim como as IES envolvidas. 
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11- Dificuldades previstas 
a implementação de AE as 

IES em Montes Claros 
< 

Maiores dificuldades: 
realizar AE nas IES- 

Montes Claros 

*despertar e transmitir 
confiança nos parceiros 

de negócios: TI; 
*divergência cultura 
organizacional: TI; 
*falta habilidade 

planejar e trabalhar em 
conjunto (TI) 

 

Volta a reafirmar a questão da confiança na 
parceria e da preocupação com trabalho 

conjunto 

 > ou < 

Como prevê a reação 
das outras instituições 

externas à parcerias 
IES- Montes Claros.  

*reação contrária leve. 
(não justificada) 

Não acredita que tal parceria venha a 
levantar reações significativas no mercado 

externo ao município. 

 > 

Sociedade 
montesclarense 

receberia “bem”- 
parceria estratégica 

IES locais 

Sim. Justifica: 
*havendo ganho para 

todos (alunos, 
colaboradores, IES e 

comunidade); 
*retorno: boa imagem 

para “todos” envolvidos; 
*não acredita em reação 
contrária, se parceria for 

“bem estruturada”, 
retornando no bem 

comum. 

Coloca condicionantes: caso a aliança venha 
a beneficiar a “todos” e dúvidas quanto a 

sua solidez. 

 > ou < 

IES de Montes Claros 
estariam preparados 

para AE visando 
melhoria do 

desempenho e 
competitividade 

Não. Justifica: 
*cultura da 

concorrência; 
*falta “sentimento” de 

colaboração; 
*modelo das principais 
IES de Montes Claros 

“dificulta” possibilidade 
de parcerias 
estratégicas; 

*”pessoalmente” admite 
possibilidade de ganho 

“para todos” 

Enfatiza novamente os aspectos: confiança, 
concorrência e reafirma a questão dos 
benefícios se estenderem “a todos”. 

 

 

Quadro 11 – Análise de resultado IES GAMA 

 

IES GAMA – Montes Claros (MG) – 2011 

Entrevistado: Diretor Geral 

Legenda: > Tema favorável; < Tema desfavorável; <ou> Tema ambivalente; 0 Tema neutro. 

Temas-eixo Avaliação Palavras Indutoras Palavras Induzidas 
Variáveis Externas (Realidade IES – 

concepção entrevistado 

1 - Permanência da 
instituição no mercado. 

> 

Permanência, 
mercado, número de 

cursos, número de 
alunos. 

10 anos Aceitação no mercado local 

2 - Experiência em 
parcerias com instituições. 

< Parcerias, instituições Não 
Não realizou nenhuma aliança estratégica 

com instituições (não educacionais). 

3 - Experiência em aliança 
estratégica com outras 

IES. 
> 

Alianças estratégicas, 
IES. 

Sim 
Realizou aliança estratégica com outras IES 

(possui experiência em AE com IES) 

4 - Perspectivas de 
realização de AE com 
outras IES em Montes 

Claros (MG). 

> 
Possibilidades, 

alianças estratégicas, 
outras IES 

Sim. A médio prazo 
Entrevistado aberto a possibilidades de 
estabelecimento de AE, sem urgência, 

dentro de um médio prazo. 

5 - Indicadores 
financeiros- percentuais 

aplicadas 
>ou< 

Despesas/ 
investimentos 

*despesas pessoal: 55%; 
*despesa custeio: 30%; 
*investimentos: 12%; 

*despesas 

Maior percentual: despesas pessoal: 55%. 
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capital/financiamento: 
3% 

6 - Perspectiva parcerias 
estratégicas com outras 
IES Montes Claros (MG): 

visando melhora continua, 
desempenho, 

competitividade. 

< 

Possibilidade, parceria 
estratégica, 

otimização, melhoria 
de desempenho, 
competitividade 

Não existe necessidade 

Gestor não vê necessidade e nem urgência 
nas sugeridas alianças, embora tenha 

admitido em pergunta anterior tal 
possibilidade no médio prazo. Afirma 

acreditar na individualidade, nas ações de 
melhoria e de competitividade. 

7 - Natureza parceria/ 
resultados esperados 

>ou< 
Natureza, parceria, 

resultados. 

Prioridades apontadas, 
dentre descrições 

apresentadas: 
*comercial, para 

otimização do mercado; 
*melhoria na 

competitividade; 
*formação profissional; 

*aumento efetivo 
matrícula; 
*melhoria 

ensino/aprendizagem; 
*responsabilidade social 

da empresa; 
*ações conjuntas. 

O entrevistado apresenta como PI- pouca 
importância- o aspecto “gerencial para 
melhoria de processo” indicando não 
admitir uma gestão compartilhada. 

8 - Serviços a serem 
compartilhados na IES 

(perspectivas) 
>ou< 

*Cobrança conjunta 
de mensalidades; 

*serviços contábeis 
conjuntos; 

*alimentação 
(quiosques); 

*negociação em 
serviços bancários; 

*Marketing; 
*compra de insumos 

institucionais; 
*serviços de call 

Center; 
*processo de 
graduação; 

*aquisição e 
manutenção de 

software; 
*serviços de acessória 

jurídica; 
*criação de gestão 

conjunta; 
*fundo de 

financiamento 
estudantil; 

*desenvolvimento 
conjunto em Recurso 

Humanos – 
funcionários; 

*criação e gestão 
conjunta de fundo de 

financiamento; 
*capacitação/ 

qualificação docente; 
*criação e gestão 

conjunta de Fundo de 
ações sociais. 

Descrições apontadas 
como prioridades e 

serviços compartilhados 
BI- bastante 
importantes: 

*alimentação/restaurant
es (quiosques); 

*aquisição e 
manutenção software; 

*acessória jurídica. 

Gestor entrevistado visa compartilhar 
serviços com retorno mais imediatos, 

demonstrando relegar outros que envolvem 
serviços contábeis e cobranças conjuntas de 

mensalidades – por exemplo, denotando 
ausência de confiança ampla me parceria 

proposta. 

9- Conveniência de 
fortalecimento do setor 

Recursos Humanos com as 
AE das IES 

>ou< 

Descrição: 
*conhecimento 

tecnológico; 
*motivação 

pessoal/profissional; 
Seminários; 

*pensamento criativo; 
*proatividade 

Prioridades apontadas 
como TI- totalmente 

importante: 
*conhecimento 

tecnológico; 
*motivação 

pessoal/profissional 

O gestor considera PI- pouco importante- os 
seminários, em contradição com escolha de 

motivação pessoal/profissional como 
prioridade. 

10- Avaliação de previsão 
de aplicabilidade das AE 
entre IES Montes Claros 

>ou< 
Resultado, aliança 
estratégica, IES- 
Montes Claros, 

*“bom” para alunos; 
*”regular” para IES. 

O entrevistado considera que os resultados 
de AE entre as IES beneficiarão mais as 
corpo discente do que às instituições. 
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avaliação. 

11- Dificuldades previstas 
a implementação de AE as 

IES em Montes Claros 
>ou< 

Descrições 
apresentadas: 

*parcerias adequadas; 
*confiança no 

parceiro; 
*apoio institucional; 

*habilidade em 
planejar e trabalhar 

conjuntamente (falta 
de); 

*visão estratégica 
executivas; 

*objetividade nas 
ações (falta de); 

*cobrança de 
resultados precoce 

pela parceria; 
*gestão estrutura 
poder a parceria; 

Desenvolvimento de 
aprendizado 

organizacional 
exercido na parceria; 

*quantificação de 
benefícios na parceria; 

*implementação de 
novas ações na 

parceria. 

Identificação de 
dificuldades maiores: 
*parceiro adequado; 

*confiança na parceria; 
*apoio institucional; 

*visão estratégica 
executivas. 

O gestor entrevistado demonstra que a 
questão “confiança” na parceria e visão 
estratégica dos executivos se apresenta 

como obstáculo à conveniência e 
aplicabilidade da AE das IES em Montes 

Claros. 

 0 

Previsão, reação 
externa, perspectiva, 

realização de 
parcerias, IES Montes 

Claros. 

Indiferente 

O pesquisado mantém neutralidade (ou 
desinformação) sobre expectativas do 

mercado externo sobre as IES de Montes 
Claros.  

 > 

Sociedade 
montesclarense 

receberia bem as 
parcerias das IES. 

Sim 
O gestor entrevistado indica otimismo e/ou 
conhecimento prévio de opinião formada 

pela população local. 

 < 

IES- Montes Claros 
preparadas para 
realização de AE, 

melhoria de 
desempenho. 

Não. Falta confiança nos 
parceiros. 

Enfatiza e reafirma a questão da falta de 
confiança na parceira. 

 

Quadro 12 – Resultados dos Questionários por Categorias das Variáveis. 

 

 
ALIANÇAS ESTRATÉGICAS - AEs 

IES - MONTES CLAROS (MG), 2011 
Resultados dos questionários por categorias das variáveis 

IES: ALFA (Gerente Financeiro) 
CONSISTÊNCIA: 07 (sete) anos no mercado; 

06 (seis) cursos de graduação; 
05 (cinco) cursos de pós-graduação; 
1.200 (um mil e duzentos) alunos. 

IMPORTANCIA: Já realizou AEs com outras IES; 
A AE poderá influenciar demanda positiva e fortalecimento da competitividade. 

COMPETITIVIDADE: Considera como inovação estratégica, dentro de uma AE, a interação entre as 
administrações, visando o fortalecimento da AE. 

RESULTADOS ESPERADOS: Melhoria da lucratividade; 
Melhoria do ensino/aprendizagem; 
Redução de custo. 
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APLICABILIDADE: Considera que uma parceria estratégica com outras IES teria aplicabilidade, gerando 
melhoria da organização no desempenho e competitividade. 

CONVENIÊNCIA: Compartilhar processo seletivo; 
Capacitação docente; 
Fundo de financiamento estudantil. 

DIFICULDADES: Falta de habilidade em trabalhar e planejar conjuntamente; 
Divergência cultural organizacional; 
Confiança no parceiro. 

PERSPECTIVAS: Maior interação entre os administradores; 
Verifica possibilidades de AE com outras IES locais. 

IES: BETA (Diretor-Avaliação Institucional) 
CONSISTÊNCIA: 10 (dez) anos no mercado; 

12 (doze) cursos; 
3.500 (três mil e quinhentos) alunos. 

IMPORTANCIA: Não realizou AEs com outras IES; 
A AE não poderá influenciar positivamente o mercado local; 
Não tem urgência a curto prazo. 

COMPETITIVIDADE: Mercado educacional brasileiro, após expansão, passa por movimentos de fusões e 
aquisições, o que deverá vir a acontecer também em Montes Claros. 

RESULTADOS ESPERADOS: Otimização do mercado com a parceria comercial; 
Melhoria da lucratividade; 
Aumento efetivo de matrícula. 

APLICABILIDADE: Não verifica a possibilidade da sua IES realizar AE com outras locais; 
Admite que traria ótimos resultados a IES e seria bom para os alunos; 
Prevê que a reação de outras instituições externas seria “reação contrária forte”. 

CONVENIÊNCIA: Compartilhar processo seletivo de graduação e pós-graduação; 
Criação e gestão conjunta de um fundo financeiro estudantil. 

DIFICULDADES: Despertar e transmitir confiança no parceiro de negócios; 
Divergência quanto à cultura organizacional; 
Estrutura de apoio institucional (sócios/direção geral). 

PERSPECTIVAS: Avalia que o consumidor do serviço receberia com desconfiança uma AE entre as IES 
locais; 
As IES de Montes Claros não estão preparadas para a realização de uma AE em razão 
de “competição acirrada” entre elas mesmas; 
Coloca maiores expectativas na parceria com o mercado educacional externo ao 
município: “grandes competidores nacionais do setor educacional”; 
Não verifica possibilidades de AE com outras IES locais. 

IES: DELTA (Diretor administrativo financeiro) 
CONSISTÊNCIA: 10 (dez) anos no mercado; 

05 (cinco) cursos; 
680 (seiscentos e oitenta) alunos. 

IMPORTANCIA: Não realizou parcerias com outros tipos de instituição; 
Já realizou parcerias com outras IES; 
Vê a necessidade de realização da AE, a curto prazo, visando significativa otimização 
do processo, melhoria no desempenho e competitividade. 

COMPETITIVIDADE: Existe espaço para AEs no tocante sinergia, otimização de receitas; 
Reconhece a existência de “sentimento muito forte de concorrência” entre as IES 
locais, o que dificultaria a possibilidade de alianças estratégicas.  

RESULTADOS ESPERADOS: Comercial, para otimização de mercado; 
Melhoria da lucratividade; 
Resultado “bom” para as IES. 

APLICABILIDADE: Geração de melhorias no desempenho e fortalecimento de competitividade em razão 
de implementação de IES locais. 

CONVENIÊNCIA: Compartilhar processo seletivo; 
Aumento efetivo de matriculas; 
Criação e gestão conjunta de um fundo de financiamento estudantil. 

DIFICULDADES: Despertar e transmitir confiança no parceiro de negócio; 
Estrutura de apoio institucional (sócio/direção geral); 
Falta de habilidade em planejar e trabalhar em conjunto; 
Divergência quanto à cultura organizacional (valores). 

PERSPECTIVAS: Avalia que a sociedade montesclarense receberia bem uma AE entre as IES; 
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Coloca condicionante: tal parceria que retornar em “ganho” para todos- alunos, 
colaboradores, IES e comunidade em geral; 
Perspectivas de trazer “uma boa imagem” para as IES evoluídas; 
Admite o forte sentimento de concorrência entre as IES locais; 
Verifica a possibilidade de realização de AEs com outras IES. 

IES: GAMA (Diretor) 
CONSISTÊNCIA: 10 (dez) anos no mercado; 

12 (doze) cursos; 
4.300 (quatro mil e trezentos) alunos. 

IMPORTANCIA: Já realizou AE com outras instituições e com outras IES; 
Significância para: criar sindicato patronal, visando aumentar poder de negociação; 
Parcialmente satisfeita com a parceria. 

COMPETITIVIDADE: Prevalece a individualidade nas ações de melhoria de competitividade em níveis 
locais; 
A reação de outras instituições externas seria indiferente. 

RESULTADOS ESPERADOS: Aquisição e manutenção de software; 
Melhoria nos serviços de assessoria jurídica; 
Melhoria da lucratividade; 
Comercial para otimização de mercado; 
Aumento efetivo de matrícula; 
Melhoria do ensino/aprendizagem; 
Ações conjuntas envolvendo aspecto de responsabilidade social da empresa; 
Serviço de alimentação. 

APLICABILIDADE: A AE com outras IES teria aplicabilidade no sentido de gerar melhoras no 
desempenho e competitividade da organização. 

CONVENIÊNCIA: Compartilhar processo seletivo; 
Aumento efetivo de matricula; 
Comercial para otimização de mercado; 
Motivação pessoal/profissional fortalecida no setor RH. 

DIFICULDADES: Encontrar parceiro adequado de negócios; 
Despertar e transmitir confiança no parceiro de negócios; 
Visão estratégica dos executivos; 
Quantificar os benefícios da parceria. 

PERSPECTIVAS: A sociedade montesclarense receberia bem uma parceria entre as IES locais; 
Seria “bom” para os alunos e “regular” para as IES; 
Verifica a possibilidade, em médio prazo, de realização de AEs com outras IES em 
Montes Claros; 
Considera que as IES de Montes Claros teriam que superar a “falta de confiança nos 
parceiros” 

 

 

4.2 Discussão dos resultados 

 

As Instituições de Ensino Superior (IES) apresentam-se como 

organização que tem como objetivo o ensino, a pesquisa e a extensão. Tal 

segmento de ensino, especialmente as IES privadas, tem aumentado a oferta de 

seus cursos de graduação- a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional- LDB 9.394/96, que tem contribuído para o aumento de IES credenciadas. 

Esse crescimento estimula a concorrência entre o IES, ocorrendo a disputa por um 

número cada vez menor de candidatos ao preenchimento de vagas e, também na 

busca de alunos já matriculados em outras IES, de acordo com Reis (2008, p.2). 
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O fato é que, a gestão de uma IES é diferente da gestão de uma 

empresa. A IES enquanto formadora de pessoas- cujo ciclo é em média de 04 

(quatro) anos- terá conhecimento dos resultados das decisões tomadas, a médio 

prazo, ou seja, acima de 03 (três) anos. 

As principais características detectadas das IES estudadas em Montes 

Claros (MG), assim se apresentam: essas IES têm um forte caráter concorrencial. 

Competem entre si. Reconhecem que existe esta competição, e que em alguns 

pontos, pode ser administradas em conjunto e “em favor de todos”, conforme 

declarado na pesquisa pela IES DELTA. 

Neste sentido, conclui-se que a falta de diálogo e de cooperação entre as 

IES investigadas ainda não foram superadas (embora reconheçam que as parcerias 

entre elas seriam saudável e representativa de uma forma também salutar de vencer 

os desafios e aumentar-lhes a competitividade. 

Outra característica dominante na totalidade das IES estudadas, 

apresenta-se em formato de estruturas enrijecidas, no sentido de não se abrir 

amplamente a novos desafios, em razão de sentimentos arraigados secularmente 

como a questão da “confiança”- a falta dela- no parceiro de negócios. 

Mintzberg (2000) infere, pois, que “tomadores de decisão envolvidos, 

devam sim, questionar pressuposições sobre como o mundo funcionará amanhã, 

para que possam escolher a decisão adequada ao uso das oportunidades”. 

Neste sentido, ainda, Barney (apud MINTZBERG, 2000) desvela 

caminhos para apontar quais recursos são estratégicos e se, de fato, oferecem 

maiores benefícios sustentados em face da concorrência. 

Estes critérios é que reportam a Porter (1997): valor é recurso que é 

eficiência e gerará a eficácia da organização. Tal recurso deverá então agregar 

valor, e ser insubstituível. Se puder ser facilmente “copiado” ou reproduzido, não 

será, de fato, estratégia. 

No que se refere ao exame da realidade externa à organização, no 

sentido de identificar áreas mais promissoras ou futuras oportunidades, dentre as 

IES pesquisadas, pelo menos uma (IES BETA), coloca maiores expectativas na 

parceria com o mercado educacional externo ao município de Montes Claros (MG), 

preferindo claramente, atrelar-se aos grandes competidores nacionais do setor 

educacional”. Volta à tona, a questão da confiança, posto a citada IES classifica 
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como “acirrada competição”, a local e o fato destas “não estarem preparadas” para a 

almejada Aliança Estratégica entre as IES locais. 

Dente os tipos de serviços que poderiam ser compartilhados em uma AE 

com outras IES, a criação e gestão conjunta de um Fundo de Financiamento 

Estudantil, aquisição e manutenção de software, desenvolvimento conjunto de RH- 

funcionários e processo seletivo conjunto, foram as opções mais constantes, em 

detrimento, por exemplo, de “negociação de serviços bancários”, ou “cobrança 

conjunta de mensalidades”. Neste sentido, fica claro, mais uma vez, a questão da 

individualização quanto a questões cruciais de gestão compartilhada. 

Quanto às maiores dificuldades para realizar uma AE com outras IES em 

Montes Claros (MG), detectou-se: despertar e transmitir confiança no parceiro de 

negócios, encontrar um parceiro de confiança, falta de habilidade em planejar e 

trabalhar em conjunto. 

Neste sentido, conforme depõe o administrador financeiro da IES DELTA: 

“o próprio modelo de constituição das principais IES de Montes Claros (MG) dificulta 

a possibilidade de parcerias estratégicas”. (Entrevista, questão 15). 

Das quatro IES enfocadas neste estudo, três verificam a possibilidade de 

Aliança Estratégica com outras IES de Montes Claros (MG), colocadas as 

condicionantes aqui apresentadas e discutidas, e uma verifica não existir 

possibilidade de AE com outras locais, sugerindo, que tal parceria se tornaria mais 

viável com IES externas ao município, no caso, os “grandes competidores nacionais 

no setor educacional”. 

Parte das questões formuladas na pré-análise de material foi confirmada 

sendo que uma análise mais aprofundada embasada na inferência do discurso dos 

entrevistados, em conformidade com Bardin (1997), levou à conclusões diversas, 

frente a classificação de elementos constitutivos perante critérios definidos pela 

categorização das variáveis já apresentadas acima no Quadro 12 – resultado dos 

questionários por categorias das variáveis. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para que uma empresa possa conseguir a fidelização e satisfação de seu 

cliente, precisa colocar em prática todos os instrumentos que permitam atender essa 

finalidade. Desta forma, é preciso conhecer a missão do negócio e o 

estabelecimento de estratégia que possibilite, na prática, de forma ordenada, os 

instrumentos de qualidade que busquem a satisfação do consumidor, bem como 

proporcione a competitividade e a lucratividade. As Instituições de Ensino Superior – 

IES aqui tratada neste trabalho, enquanto empresa, está inserida neste contexto e 

no caso das instituições analisadas foi possível detectar que se regem pelos valores 

organizacionais que refletem a cultura local/regional.  

Efetuar um diagnóstico razoavelmente preciso acerca de uma 

planejamento estratégico, principalmente envolvendo parcerias exige, pois, um 

exame da identificação das áreas mais promissoras – e confiáveis – que propicie 

futuras oportunidades, atendendo aos anseios de diversas destas instituições 

educacionais. 

O estudo que ora se conclui, apresentou e discutiu as seguintes questões 

e abordagens: partiu inicialmente dos conceitos de estratégia e premissas à sua 

formulação, estratégia e vantagem competitiva, relação missão e ambiente, 

estratégia colaborativa, de cooperação, alianças estratégicas como principal tipo de 

cooperação e, ainda, eventuais riscos competitivos relacionados as estratégias de 

cooperação.  

A análise setorial do Ensino Superior Privado no Brasil e em Montes 

Claros (MG) reportou-se à delimitação de tais setores, buscando dados mais 

atualizados, formulação das estratégias competitivas, fases do ensino superior 

privado, tendências, dados gerais dos aspectos sócio econômicos e culturais do 

município de Montes Claros (MG) e cenário atual do ensino superior no município 

aqui tratado. 

Os procedimentos metodológicos encontram-se detalhados no Capítulo 4 

deste estudo, onde é abordado: o tipo de pesquisa, estratégia de pesquisa, unidades 

de análise, unidades de observação, coleta de dados e método de análise de dados. 

A apresentação e discussão dos resultados foi elaborada sob o método de Bardin 

(1997), análise de conteúdo, que parte dos eixos temáticos das entrevistas, 
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analisando palavras indutoras, palavras induzidas, avaliação do entrevistado sobre 

os temas (questões) e variáveis externas (aspectos da realidade). 

 

5.1 As Categorias Avaliadas 

 

Completou-se a análise a partir da categorização das variáveis principais 

e inferência acerca do exposto pelos entrevistados (gestores das IES enfocadas). 

Chegou-se às seguintes conclusões:  

- As IES enfocadas têm consistência no mercado educacional no 

município de Montes Claros (MG), detendo uma média de 9,5 (nove e meio) anos de 

permanência, mantendo um total de 44 (quarenta e quatro) curso e média 

aproximada de 2420 (dois mil e quatrocentos e vinte) alunos regularmente 

matriculados em cada IES. 

- Importância: Destaca-se que das instituições pesquisadas duas já 

realizaram aliança estratégica com outras IES. Sendo que estas se mostraram 

“parcialmente” satisfeitas com a parceria. Das IES entrevistadas três vêm como 

importante a realização de alianças estratégicas visando significativa otimização dos 

processos, melhoria contínua no desempenho e competitividade. 

- Competitividade: Detectou-se que prevalece ainda a individualização 

nas ações de melhoria de competitividade em níveis locais, sendo apontada por três 

instituições. Todas reconhecem a existência de “forte sentimento de concorrência 

entre as mesmas”, sendo que uma IES– BETA – demonstrou colocar maior 

expectativa na parceria com o mercado externo ao município, referindo-se aos 

“grandes competidores nacionais do setor educacional”, revelando assim, maior 

competitividade ao pretender expandir ainda mais suas parcerias estratégicas. Esta 

IES não verifica possibilidades de aliança estratégica com outras IES locais. 

- Resultados esperados: A totalidade almejou melhoria da lucratividade 

e otimização do mercado com a parceria comercial, aumento efetivo de matrícula. 

- Aplicabilidade: das IES pesquisadas, três verificam a aplicabilidade da 

aliança estratégica admitindo os conceitos “bom” para alunos e “ótimo” para a IES, 

concordando que a parceria geraria melhoria na organização, melhor desempenho e 

competitividade e uma prevê que a reação externa seria “reação contrária forte”, 

afirma que não verifica a possibilidade de sua IES realizar aliança com outras locais, 

admitindo, no entanto que seria “bom” para alunos e “ótimo” para a IES. 
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- Conveniência: Dentre as conveniências mais apontadas estão os 

serviços que poderiam ser compartilhados, aqui apresentados em ordem de 

prioridade conforme os resultados: compartilhar processo seletivo e a criação/ 

gestão conjunta de um fundo de financiamento estudantil, foram apontados por 

todas as IES. 

- Dificuldades: “Despertar e transmitir confiança no parceiro de negócios” 

foi a dificuldade apontada por todos os entrevistados seguida de: “falta de habilidade 

de trabalhar conjuntamente”, apontado por três IES e “divergência cultural 

organizacional”, apontadas por dois entrevistados. A estrutura de apoio institucional 

relativa a sócios/direção geral foi também apontada. 

- Perspectivas: Três IES avaliaram que “a sociedade montesclarense 

receberia bem a aliança estratégica entre instituições locais”; uma, que a sociedade 

local receberia “com desconfiança”, principalmente, o consumidor do serviço. 

Quanto à viabilidade três da IES acredita e vê possibilidades da 

realização de aliança entre as IES de Montes Claros. Destas uma apresenta 

condicionantes: “tal parceria teria que retornar em ganhos para todos – alunos, 

colaboradores, IES e comunidade.” Ainda, não verifica possibilidade de realização 

de aliança estratégica entre IES locais e atesta “falta de preparo por parte das IES e 

falta de confiança nos parceiros”. 

 

5.2 Limitações da Pesquisa 

 

Dentre as limitações impostas a este estudo, registram-se: a demora e a 

forma em que foram disponibilizados os dados do censo do ensino superior de 

responsabilidade do MEC. Após diversas solicitações, protocolos e requerimentos, o 

arquivo recebido tinha informações do ensino superior de todo país, sendo que a 

solicitação havia sido referente a cidade de Montes Claros (MG) o que exigiu 

trabalho demorado de análise e filtragem. 

Algumas dificuldades também de acesso aos gestores da IES cuja 

demora no retorno a solicitação da pesquisa e agendamento obstaculizou o 

aprofundamento na análise dos dados. Registra-se conjuntamente a esta situação o 

plano de negócios (como sugestão apresentado no Apêndice 3) que, no presente 

caso, poderia ter sido elaborado – ao menos sucintamente – e apresentado as IES 

envolvidas, posto fornecer maior clareza, foco e conhecimento acerca de dados 
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importantes como: mercado-alvo, consumidor-alvo, posição no mercado, 

concorrência, etc.  

Como neste estudo a opção foi pelos aspectos qualitativos a serem 

mensurados, que para um estudo com foco quantitativo, a elaboração do plano de 

negócios, certamente que responderá a questões descritivas do empreendimento 

típico que incluirá: uma visão geral do setor, uma discussão sobre a aliança 

estratégica e sua visão, uma breve descrição da posição que pretende no mercado e 

uma introdução em sua estratégia de preços. 

Almeja-se que este estudo contribua a quantos interessados forem na 

pesquisa de tão preciosa ferramenta: a parceria transformada em aliança estratégica 

para ampliar visões e criar novos modelos aos desafios postos pela acirrada 

concorrência que ora se estabelece no mercado e o assédio constante dos grandes 

consolidadores do mercado de educação superior. Que antes de tudo a educação 

seja vitoriosa na qualidade e saiba conduzir – e conduzir bem – suas alianças. 

 

5.3 Recomendações para Pesquisas Futuras 

 

Dados e conclusões aqui trazidos poderão não apresentar validade para 

aplicação direta em outras alianças estratégicas já que cada IES é fruto de uma 

cultura organizacional que por sua vez advém de seu contexto histórico, social, 

dentre outros aspectos 

Cabe comentar, no entanto, que passa por existir um real valor científico, 

quando algum pesquisador almejar abordar em razão de comparabilidade com 

outros estudos o tema aqui tratado. Neste sentido é necessário que outros estudos 

sejam realizados e, assim, sugere-se: realizar estudos que mensurem as 

conseqüências das decisões tomadas durante a formação de uma aliança 

estratégica, o que será de grande valia para a sua sustentabilidade; medir 

quantitativamente, dentro da realidade brasileira, as variáveis existentes de alianças 

estratégicas que abordem especificamente as instituições de ensino superior, pois, 

estes são numericamente parcos; desenvolver um estudo específico entre empresas 

que operacionalizaram alianças estratégicas e levantar os resultados obtidos com a 

parceria com intuito de aplicabilidade ou referência para instituições de superior 

privadas. 

  



99 
 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
ALMEIDA, Edson Pacheco de. A Universidade como Núcleo de Inteligência 
Estratégia. In: MEYER JR., Victor; MURPHY, J. Patrick (Org.). Dinossauros, Gazelas 
e Tigres: Novas Abordagens da Administração Universitária. Florianopolis: Insular, 
2000, p. 61-77. 
 
 
ANDREWS, K. R. – The Concepto f Corporate Strategy (Homewood, IL: Irvin edit, 
1987. 
 
 
BARDIN, Laurence – Análise de Conteúdo – São Paulo: Martins Fontes, 1997. 
 
 
BOM CONSELHO, Deise Elen Abreu do – Ensino Superior Particular no Brasil: 
Histórico e Desafios – Artigo – UEMG/ Belo Horizonte, 2008. 
 
 
BRASIL: Lei nº 9.394/96, de 20/12/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional), Brasília – DF: Diário Oficial da União, n. 248, de 23/12/96. 
 
 
_____. MEC/CNE/CEB. Parecer nº 16/1999 (Diretrizes Curriculares Nacionais 
Gerais para a Educação Profissional de Nível Técnico). Brasília – DF. Disponível em 
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/ceb016.pdf. Acesso em 15 maio 2007. 
 
 
_____. MEC. Educação Profissional: referências curriculares nacionais da educação 
profissional de nível técnico. Brasília: MEC, 2000, p. 136. 
 
 
_____. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Decreto nº 2.208/97 (Regulamentação da 
LDB – Lei nº 9.394/96, no tocante à Educação Profissional). Disponível em 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2208.html. Acesso em: 15 junho 
2007. 
 
 
_____. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Decreto nº 5.154/04 (Regulamentação da 
LDB – Lei nº 9.394/96, no tocante à Educação Profissional). Disponível em 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5154.html. 
Acesso em: 7 junho 2007. 
 
 
BURNIER, Verônica. A cara de Montes Claros. Montes Claros: Revista o Tempo, 
Novembro de 2010 – Ano IX, nº 58. 
 
 

http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/ceb016.pdf


100 
 

 

CAVALCANTI, Marly (Org.) Gestão Estratégica de Negócios – Evolução, Cenários, 
Diagnóstico e Ação. 2 ed. rev. e ampl. São Paulo: Thompson Learning, 2007. 
 
 
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisas. 4. ed. São Paulo: Atlas, 
2002. 
 
 
HAMEL, Gary. Dez Princípios de Revolução. HSM Management, São Paulo: 
Savana, ano 1, nº 6, p. 114-124, jan./fev. 1998. 
 
 
______. Competindo com o futuro.  Rio de Janeiro: Campus, 1995. 
 
 
HITT Michael A., IRELAND, R. Duane e HOSKISSON, Robert E. Administração 
Estratégica, Competitividade e Globalização. Trad. All Tasks – 2ed. São Paulo, 
Cengage Learning, 2008. 
 
 
HOLLEY, Grahm J. Estratégia de Marketing e Posicionamento Competitivo. São 
Paulo: Pretince Hall, 2001. 
 
 
HOPER – Análise de Mercados. Disponível em: http://www.hoper.com.br/analise-
mercado.php 
 
 
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.  
Censo Populacional 2010. Estado de Minas Gerais. Disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/tabelas_pdf/Minas_ge
rais.pdf 
 
 
INDI - Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais. Mesorregiões do 
IBGE. Disponível em: 
http://www.indi.mg.gov.br/investir/mapas/mapas_minas/mapa_Regioes-
Administrativas.jpg 
 
 
INEP – Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais. Censo da Educação 
Superior de 1991 a 2009. Disponível em: http://www.inep.gov.br – Servidor: 
ftp.inep.gov.br.  
 
 
__________. Resumo Técnico do Censo da Educação Superior de 2007. Inep/MEC, 
Brasília, 2009. 
 
 

http://www.hoper.com.br/analise-mercado.php
http://www.hoper.com.br/analise-mercado.php
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/tabelas_pdf/Minas_gerais.pdf
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/tabelas_pdf/Minas_gerais.pdf
http://www.indi.mg.gov.br/investir/mapas/mapas_minas/mapa_Regioes-Administrativas.jpg
http://www.indi.mg.gov.br/investir/mapas/mapas_minas/mapa_Regioes-Administrativas.jpg
http://www.inep.gov.br/
ftp://ftp.inep.gov.br/


101 
 

 

__________. Sinopse do Censo do Ensino Superior. Disponível em: 
http://www.inep.gov.br/superior/censosuperior/sinopse/default.asp  
 
 
KOTLER, Philip. Administração de Marketing: análise, planejamento, implementação 
e controle. São Paulo: Atlas, 1992. 
 
 
MACHADO, H. Plano de Negócios – Como elaborar. Belo Horizonte: UFMG, 2009. 
 
 
LAKATOS, Eva Maria. Metodologia Científica. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2007. 
 
 
LARA, José Edson. Gestão Estratégica. Aula da disciplina Gestão Estratégica das 
Faculdades Pedro Leopoldo curso MPA, 2010. 
 
 
MARTINS, Cleidis B. N. Evasão de Alunos nos Cursos de Graduação em uma 
Instituição de Ensino Superior. (Dissertação) – Fund. Pedro Leopoldo – 2007. 
 
 
MERLO, Fábio Feher. Desenvolvimento de um Plano de Negócio para software. São 
Paulo: USP - Departamento de Engenharia de Produção, 2003. 
 
  
MINISTÉRIO da Educação. Instituições Superiores Credenciadas em Montes Claros. 
Disponível em: http://emec.mec.gov.br  
 
 
MINTZBERG, Henry e QUINN, James Brian. O Processo da Estratégia. 3ed. Rio 
Grande do Sul: Bookman, 2001. 
 
 
MINTZBERG, Henry; ALTLSTRAND Bruce; LAMPEL Joseph – Safári de Estratégia: 
um roteiro pela selva do planejamento estratégico. Trad.: Nivaldo Montingelli Jr. 
Porto Alegre: Bookman, 2000. 
 
 
MOSCOVICI, Serge. A representação social da psicanálise. Trad. Ávaro Cabral. Rio 
de Janeiro: Zahar, 1978 
 
 
OLIVEIRA, Marcos Fábio. M. et all. Formação social e econômica do Norte de 
Minas. Montes Claros: Unimontes, 2000. 
 
 
OLIVEIRA, Silvio Luis. Tratado de Metodologia Científica: projetos de pesquisa. TGI, 
TCC, Monografias, dissertações e teses. São Paulo: Pioneira, Thompson Learning, 
2004.  

http://www.inep.gov.br/superior/censosuperior/sinopse/default.asp
http://emec.mec.gov.br/


102 
 

 

PORTER, Michael E. A Hora da Estratégia. HSM Management, São Paulo: Savana, 
ano 1, nº 5, p. 6-10, nov./dez. 1997. 
 
 
__________. Estratégia competitiva: técnicas para análise de indústrias e da 
concorrência. 2.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 
 
 
PREFEITURA Municipal de Montes Claros. Dados Município de Montes Claros. 
Disponível em: http://www.montesclaros.mg.gov.br/planejamento/index.htm  
 
 
SALAZAR, José Nicolas Albuja. Pensamento Estratégico e Cenários – IN: 
CAVALCANTI, M. Gestão Estratégica de Negócios; São Paulo, Thompson Learning, 
2007. 
 
 
SAMPAIO, Helena, Fernando Limongi, e Haroldo Torres. 2000. “Equidade e 
Heterogeneidade no Ensino Superior Brasileiro”. Brasília: Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais. 
 
 
SAMPAIO, Helena. 2000. O Ensino Superior no Brasil: O setor privado. São Paulo: 
FAPESP/ Hucitec. 
 
 
SANDRONI, Paulo (Consultor). Dicionário de Economia. São Paulo: Abril Cultural, 
1985. 
 
 
SÉCCA, Rodrigo Ximenes e LEAL, Rodrigo Mendes. Análise do Setor de Ensino 
Superior Privado no Brasil. (Artigo) BNDES Setorial, 30, p. 103-156. 
 
 
SCHWARTZMAN, Jacques e SCHWARTZMAN, Simon – O Ensino Superior Privado 
como Setor Econômico – Artigo – BNDES – 2010. 
 
 
SÉCCA, R.; MOTTA, R. O Uso da Matriz Força do Negócio/atratividade do Mercado 
para a Formulação de Estratégias Competitivas, 2004. VIII Profundão, 2 a 4 de junho 
de 2004. 
 
 
SILVA, Edna Lúcia e MENEZES, Estera Muszak. Metodologia da pesquisa e 
elaboração de dissertação. 3. ed. rev. atual. – Florianópolis: Laboratório de Ensino a 
Distância da UFSC, 2001. 
 
 

http://www.montesclaros.mg.gov.br/planejamento/index.htm


103 
 

 

SILVA, G. Indicadores de Resultados de Instituições de Ensino Superior Brasileiras: 
um estudo comparativo. Revista Universa (Ciências Humanas, Letras e Artes), 1, p. 
9-28, 2002. 
 
 
TAVARES, Mauro C. A Força da Marca: como construir e manter marcas fortes. São 
Paulo: Harbra, 1998. 
 
 
THIOLLENT, Michel. Pesquisa-ação Nas Organizações. São Paulo: Atlas, 1997. 
 
 
THOMPSON, Arthur A.; STRICKLAND III, A. J. Planejamento Estratégico: 
elaboração, implementação e execução. São Paulo: Pioneira, 2002. 
VITAL, Nicholas. Vinte anos para o Brasil ficar rico. Revista Exame, São Paulo, ed. 
980, 17/11/2010. 
 
 
VALENTIM, M. L. P. Métodos de Pesquisa: Análise de conteúdo. Universidade 
Estadual Paulista. Marília: São Paulo, 2008. 
 
 
WRIGHT, P.; KROLL, M.; PARNELL, L. Administração Estratégica: conceitos. São 
Paulo: Atlas, 2000. 
 

 
  



104 
 

 

APÊNDICES 

APÊNDICE  1 – Ofício de apresentação. 

Montes Claros, julho de 2011. 
 
Prezado(a) Senhor(a): 

Com meus cumprimentos, venho solicitar sua participação na pesquisa de 

cunho científico elaborada por Eunápio Augusto Almeida Ferreira, mestrando em 

Administração Profissional das Faculdades Pedro Leopoldo - MG. 

Este roteiro/questionário faz parte da pesquisa sobre PARCERIAS 

ESTRATÉGICAS e como elas podem contribuir para que as Instituições de Ensino 

Privadas de Montes Claros obtenham vantagens competitivas sustentáveis frente a 

competidores externos. 

Saliento que as informações solicitadas serão tratadas com sigilo absoluto 

e trabalhadas de maneira global, não sendo possível especificar esta ou outra 

Instituição. As identidades das IES serão totalmente preservadas, não sendo 

mencionados nomes (gestores e IES), imagens ou qualquer tipo de atributo que 

possa identificar a Instituição ou respondente. 

Sua colaboração é imprescindível para a conclusão deste trabalho e quiçá 

sua implantação. 

Uma cópia completa do trabalho será enviada a Instituição tão logo seja 

aprovada pela banca examinadora. 

Considerando que é de extrema importância a participação de V.Sa. solicito  retorno 

quanto ao agendamento  ou deixando informação disposição de sua assessoria até  

25/078/2011. Caso prefira poderá contatar-me pelo email: (...). 

Certo de sua valiosa colaboração, colocando-me a disposição para 

atendê-lo(a) no esclarecimento de qualquer dúvida, 

Reitero meus protestos de elevada estima e apreço. 

Atenciosamente, 

 
Eunápio Augusto Almeida Ferreira 

Mestrando das Faculdades Pedro Leopoldo-MG 
Cel: (xx)xxxx.xxxx 
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APÊNDICE 2 – Roteiro de Entrevista 

 
Faculdades Pedro Leopoldo 

Mestrado em Administração Profissional 

Professor Orientador: Dr. José Edson Lara, PhD. 

Mestrando: Eunápio Augusto Almeida Ferreira 

Tema: Alianças Estratégicas entre Instituições de Ensino Superior: É possível torná-

las mais competitivas? 

 

ROTEIRO DE PESQUISA SOBRE ALIANÇAS ESTRATÉGICAS 

 

Informações da Instituição do Ensino Superior 

IES Pesquisada: 

Respondente: 

Cargo/Função: 

 

Observações: 

1) Os números de cursos e matriculados servirá para atualizar dados sobre a evolução do ensino 
superior em Montes Claros, pois, as últimas informações disponibilizadas pelo INEP/MEC são de 
2009. 

2) As IES pesquisadas não serão identificadas ou nomeadas no trabalho, seja pelo nome jurídico ou 
fantasia. Para tratar as IES será utilizado o alfabeto grego: IES Alfa, IES Beta, IES Gama, etc.  

3) Todas as informações ficarão arquivadas sob responsabilidade exclusiva do mestrando Eunápio 
Augusto A. Ferreira. Após aprovação da banca será entregue uma cópia encadernada do trabalho 
para a Instituição Pesquisada. 

 

QUESTÕES 

 

1) Quantos anos a sua Instituição está no mercado? ______________________ 

 

 

2) Quantos cursos tem a sua Instituição? ________________________________ 

 



106 
 

 

3) Quantos alunos tem a sua Instituição? ________________________________ 

4) A sua Instituição realiza ou já realizou alguma aliança estratégica (fusão, 

parceria, etc.) com outra instituição?  

a) SIM. 

b) NAO. 

Se afirmativo: 

4.1 - Por quê? 

4.2 - Qual propósito? 

4.3 - Os resultados projetados foram conseguidos? 

4.4 - A instituição ficou satisfeita com a aliança/parceria? 

 

5) A sua Instituição realiza ou já realizou alguma aliança estratégica (fusão, 

parceria, etc.) com outra IES?  

a) SIM. 

b) NAO. 

Se afirmativo: 

4.1 - Por quê? 

4.2 - Qual propósito? 

4.3 - Os resultados projetados foram conseguidos? 

4.4 - A instituição ficou satisfeita com a aliança/parceria? 

 

6) Na sua visão organizacional você verifica a possibilidade de realizar 

alianças estratégicas, parcerias, com outras IES em Montes Claros? 

a) SIM. 

b) NÃO. 

Se afirmativo: 

6.1 – A curto prazo? 

6.2 – A médio prazo? 

6.3 – Em princípio, qual seria o propósito? 

 

 

 

 



107 
 

 

7) Qual percentual é aplicado pela Instituição nos indicadores financeiros 

abaixo?  Coloque o percentual aproximado na tabela abaixo: 

Indicadores Financeiros Percentual (1% a 

100%) 

Despesas com Pessoal  

Despesas de Custeio  

Investimentos  

Despesas com Capital ou 

Financiamentos 

 

 

8) Enquanto empreendedor/gestor como você consideraria a possibilidade de 

uma parceria estratégica com outras IES em Montes Claros visando 

significativa otimização de processos, ou seja, melhoria continua no 

desempenho da organização e competitividade?  

a) Necessidade urgente. 

b) Necessidade a curto prazo. 

c) Necessidade a médio prazo. 

d) Não há necessidade 

Explique a opção. 

 

9) Qual seria a natureza da parceria? 

Descrição TI BI MI PI NI 

5 4 3 2 1 

Gerencial, para melhoria de processos.      

Comercial, para otimização de mercado.      

 Melhoria da lucratividade      

Redução de custos      

Redução do quadro administrativo      

Formação Profissional      

Aumento do efetivo de matrícula      

Melhoria do ensino/aprendizagem      

Ações conjuntas envolvendo aspectos de 

responsabilidade social da empresa 

     

Legenda: TI = totalmente importante; BI = bastante importante; MI= médio importante; PI = pouco 
importante; NI = nada importante. 
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10) Que tipos de serviços poderiam ser compartilhados em uma aliança 

estratégica com outra IES? 

Descrição TI BI MI PI NI 

5 4 3 2 1 

Cobrança conjunta de mensalidades      

Realização conjunta de serviços 

contábeis 

     

Serviço de alimentação/restaurante 

(quiosques) 

     

Negociação de serviços bancários      

Marketing/compra de espaço publicitário      

Compra de insumos institucionais      

Serviços de call center      

Processo seletivo de graduação e pós 

graduação 

     

Aquisição e manutenção de software      

Serviços de assessoria jurídica      

Criação e gestão conjunta de um Fundo 

de Financiamento Estudantil 

     

Desenvolvimento conjunto de Recursos 

humanos – funcionários 

     

Criação e gestão conjunta de um Fundo 

de financiamento para 

capacitação/qualificação docente  

     

Criação e gestão conjunta de um Fundo 

para ações sociais 

     

Legenda: TI = totalmente importante; BI = bastante importante; MI= médio importante; PI = pouco 
importante; NI = nada importante. 
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11) No setor de Recursos Humanos o que poderia ser mais fortalecido com as 

alianças estratégicas das IES? 

Descrição TI BI MI PI NI 

5 4 3 2 1 

Conhecimento tecnológico      

Motivação pessoal/profissional      

Treinamento interno      

Seminários      

Pensamento criativo      

Pro-atividade      

Legenda: TI = totalmente importante; BI = bastante importante; MI= médio importante; PI = pouco 
importante; NI = nada importante. 

 

12) Como você avalia os resultados de uma parceria estratégica entre as IES 

de Montes Claros? 

Agentes Alunos IES 

Resultados 

Ótimo   

Bom   

Regular   

Ruim   

Péssimo   

Ex. ÓTIMO para os alunos, ÓTIMO para a IES ou BOM para os alunos, ÓTIMO para IES; 

etc..  

 

13) Na sua opinião, quais as maiores dificuldades para realizar uma aliança 

estratégica com outra IES em Montes Claros? 

Descrição TI BI MI PI NI 

5 4 3 2 1 

Encontrar um parceiro adequado de 

negócios 

     

Despertar e transmitir confiança no      
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parceiro de negócios 

Estrutura de apoio institucional 

(sócios/direção geral) 

     

Falta de habilidade em planejar e 

trabalhar em conjunto 

     

Divergência quanto à cultura 

organizacional (valores) 

     

Visão estratégica dos executivos      

Falta de objetividade nas ações      

Cobrança de resultados precoces da 

parceria 

     

Gestão da estrutura de poder durante a 

parceria. 

     

Desenvolver aprendizado 

organizacional com o exercício da 

parceria. 

     

Quantificar os benefícios da parceria.      

Implementar novas ações de parceria.      

Legenda: TI = totalmente importante; BI = bastante importante; MI= médio importante; PI = pouco 

importante; NI = nada importante. 

 

14) Como você prevê a reação de outras instituições externas, sobre a 

realização de parcerias entre as IES de Montes Claros? 

a) Indiferente 

b) Reação contrária leve. 

c) Reação contrária forte. 

d) Reação contrária pesada. 

Por quê? 
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15) Você avalia que a sociedade montesclarense receberia bem uma parceria 

estratégia entre instituições de ensino superior? 

a) SIM. 

b) NÃO. 

Por quê? 

 

16) Você considera as IES de Montes Claros preparadas para a realização de 

parcerias estratégicas visando melhoria do desempenho? 

a) SIM. 

b) NÃO. 

Por quê? 
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APÊNDICE 3 – Plano de Negócios para IES de Montes Claros (MG) 

 

O PLANO DE NEGÓCIOS COMO FERRAMENTA ESTRATÉGICA PARA A 

IMPLEMENTAÇÃO DE ALIANÇAS PARA AS IES DE MONTES CLAROS – MG 

 

Uma vez que o planejamento é de fundamental importância para o 

estabelecimento de metas, sugere-se aqui a criação de um plano de ação para guiar 

a decisão das IES DE Montes Claros (MG). 

O Plano de Negócios não é exigência legal e burocrática para a abertura 

de uma empresa. No entanto, ao se levar em conta a temática deste estudo que se 

apóia no planejamento estratégico há que se considerar o interesse do autor em 

empreender. 

Assim, apresentar-se-á nesta proposta, os passos metodológicos colhidos 

junto à literatura pertinente com o propósito de auxiliar na definição das estratégias 

das empresas (neste caso as IES envolvidas) na implementação de uma aliança 

estratégica entre as instituições de ensino superior. 

 

A importância do Plano de Negócios 

 

Ao planejar uma aliança é essencial que o empreendedor organize suas 

idéias, defina seus diferenciais competitivos, analise seus parceiros e tenha uma 

estratégia de entrada e expansão no mercado. 

De acordo com Machado (2009, p.6), o Plano de Negócio é um processo 

contínuo, que deverá ser revisado sempre que novas informações de mercado 

sejam obtidas e novas oportunidades sejam visualizadas. O plano é tão somente um 

guia do processo, o empreendedor deverá ser flexível para adaptá-lo as mudanças 

de ambiente. 

Assim, serão abordados aqui os elementos que os empreendedores das 

IES deverão ter em mente para adaptar o plano as ações de planejamento de 

Alianças Estratégicas para suas IES. Buscou-se adaptar junto à revisão de 

bibliografia os elementos mais significativos para o presente caso. 

 

Os passos metodológicos mais significativos para um Plano de Negócio dirigido às 

IES de Montes Claros (MG). 
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1 – Sumário Executivo 

1.1 - Descrição da Oportunidade 

 

Neste item inicial deverá ser demonstrado que existe uma demanda de 

mercado atrativa e suficiente que justifique eventuais riscos envolvidos no processo.  

Isto irá incluir um panorama sobre as IES, os principais atores no mercado e sua 

dinâmica, conforme sugere Nunes (2002, p.12). 

O plano de negócio, como dispõe Machado (2009,p.12), deverá responder as 

seguintes perguntas: 

1) Qual é o mercado em potencial? 

2) Quem é o cliente foco? 

3) Quais as necessidades do cliente? 

4) A empresa consegue atender a essas necessidades? 

5) Como o cliente atende essas necessidades atualmente? 

6) É possível atender essas necessidades de uma forma diferenciada? 

7)  Qual o tamanho do mercado de clientes em potencial? 

8) As pessoas estão dispostas a pagar pelo produto/serviço? 

 

1.2 - Descrição das soluções a serem oferecidas 

 

Depois de se definir o mercado o próximo passo será detalhar o portfólio 

de produtos e serviços diferenciais que satisfarão as demandas do mercado 

específico, no caso ao Ensino Superior. Importante nesta etapa é que fique claro o 

conceito do produto e suas vantagens em relação aos produtos concorrentes. 

Sugere-se perguntas que deverão ser respondidas pelo Plano nesta etapa:  

1) Como serão satisfeitas as necessidades dos clientes? 

2) Qual é o funcionamento do produto/serviço? (em caso de serviços um 

fluxograma explicativo do processo é desejável) 

3) Com é a aparência do produto? (não aplicável para serviços) 

4) O que torna o produto/serviço melhor do que os dos competidores? (Hooley, 

2001, p.103) 
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1.3 – Plano de Marketing 

Nesta etapa o mais importante é que se demonstra qual o posicionamento 

almejado pela aliança, quais seus indicadores e metas e quais ações que serão 

executadas para alcançar o posicionamento desejado: 

1) Como a empresa quer ser conhecida no mercado? 

2) Qual será a política de preços do portfólio? 

3) Quais serão os canais utilizados para distribuição do produto/serviço? 

4) Quais serão os canais usados para a divulgação do produto/serviço? 

5) Qual será a abordagem utilizada para geração de novos contatos? 

6) Serão utilizadas promoções e descontos para inserção no mercado? 

7) Qual a previsão de unidades vendidas? 

8) Quanto será o orçamento da campanha publicitária? 

9) Quantos vendedores formarão a equipe de vendas? 

10) Qual a receita esperada? 

11) Qual o custo planejado para o processo de vendas? (Hooley, 2001, p.103) 

 

1.4 - Operações 

Nesta parte do Plano de Negócio o empreendedor deverá especificar 

como a produção e os processos de gestão interna como recursos humanos, 

contabilidade, questões contratuais e jurídicas serão feitos. 

Aqui, a descrição da gestão é de fundamental importância, pois, 

descreverá as responsabilidades e competências dos gestores (marketing, vendas, 

produção, garantia da qualidade do ensino, pesquisa, extensão e administração). 

Sugere-se neste item: 

- priorizar a sustentabilidade financeira; 

- implementar outras parcerias com empresas fornecedoras; 

- articular com empresas locais o financiamento de estudantes, contratando 

acadêmicos como trainee; 

- busca de financiamento para projetos sociais da aliança; 

- criar condições favoráveis a fidelização dos estudantes nas IES parceiras. 

Neste sentido, a operacionalização tratará prioritariamente dos itens 

elencados proporcionando, ainda, a divulgação da imagem positiva da instituição 

que se fará em alianças estratégicas. 
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O plano operacional deverá atentar para forças externas que quase 

sempre estão presentes: recursos produtivos, mudança na tecnologia, 

regulamentações (Merlo, 2003, p.25). O impacto potencial e os riscos, assim como 

as oportunidades que serão colocadas, deverão ser expostos de forma concisa, 

aconselha Merlo (2003, p.28). 

Perguntas que deverão ser respondidas nesta etapa: 

1) Que equipamentos/instrumentos devem ser adquiridos para viabilizar a produção 

da aliança? 

2) Quantas pessoas deverão ser disponibilizadas para as atividades operacionais? 

3) Onde será possível utilizar serviços terceirizados? 

4) Existirá viabilidade de implementação de projetos comuns? 

5) Que projetos serão priorizados inicialmente e alcançarão as expectativas dos 

parceiros? 

6) Como serão viabilizados projetos que atuem na melhoria do ensino, na 

qualificação/capacitação de pessoal – docente e administrativo, que proporcionem a 

pesquisa e extensão? 

7) A missão desta aliança proposta estimulará e ampliará o exercício do 

conhecimento científico atrelado à prática social, no sentido de vir a fortalecer a 

imagem social desta instituição de ensino parceira? 

8) A valorização de projetos de pesquisa que detenham a temática de resolução de 

problemas sociais locais, regionais fará parte dos objetivos da aliança? 

9) A criação de um espaço para convivência, praça de alimentação (incluindo aqui 

a oferta de alimentos da região) está previsto nos propósitos desta aliança? 

10) Como serão previstos os aspectos jurídicos do negócio? 

 

1.5 - Plano Financeiro 

O plano financeiro da aliança estratégica que ora se propõe para as IES 

de Montes Claros (MG), deverá prever: investimento inicial, estrutura dos custos 

operacionais, formação de preço de venda (exemplo: produtos pedagógicos, 

publicações, apostilas, etc.), estimativa das receitas operacionais, participação nas 

despesas e lucros, demonstrativos dos resultados, folha de pagamento, projeção de 

fluxo de caixa, estimativa de capital de giro e indicadores de rentabilidade. 

(Gasparetto, 2009). 
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Esta parte do plano irá requerer o auxílio de um contador ou consultor de 

negócios que deverá informar mais detalhadamente sobre o funcionamento das 

despesas operacionais (receitas, despesas, fluxo caixa, etc.). 

 

1.6 - Financiamento 

Aqui deverá ser indicado com bastante clareza o estado, a quantidade e o 

tipo de financiamento buscado, oportunidade em que será necessário o dinheiro e o 

montante mínimo que cada IES participará. 

Deverá, ainda, fornecer uma análise de como o dinheiro será aplicado, 

expor o que o investidor receberá em troca do seu capital (período de retorno, 

retorno sobre o investimento, garantia) e por que este é um bom investimento. 

Expor, brevemente, as necessidades de financiamento atual e futuro e como este 

capital inicial será diluído no empreendimento. E importante ressaltar aos parceiros 

que o capital inicial para implementação da aliança é fundamental para viabilidade 

do negócio.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1 – Macrorregiões Estado de Minas Gerais. 

 

 

 

 

ESTADO DE MINAS GERAIS MACRORREGIÕES  

1 Noroeste de Minas                   366.298  

2 Vale do Mucuri                   388.287  

3 Central Mineira                   414.989  

4 Campo das Vertentes                   562.686  

5 Jequitinhonha                   722.273  

6 Oeste de Minas                   961.851  

7 Vale do Rio Doce                1.641.608  

8 Norte de Minas                 1.645.047  

9 Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba                2.186.838  

10 Zona da Mata                 2.204.020  

11 Sul/Sudoeste de Minas                 2.449.093  

12 Metropolitana de Belo Horizonte                6.490.675  

TOTAL GERAL        19.597.330  

 

 

  

ESTADO DE MINAS GERAIS MACRORREGIÕES 
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Anexo 2 – Mapa influência regional de Montes Claros. 
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Anexo 3 - Detalhamento das 7 Microrregiões que compõem a Macrorregião 

Norte de Minas 

Microrregião Municípios 

1 - Montes 

Claros 

Brasília de Minas, Campo Azul, Capitão Enéias, Claro dos Poções, 

Coração de Jesus, Francisco Sá, Glaucilândia, Ibiracatu, Japonvar, 

Juramento, Lontra, Luislândia, Mirabela, Montes Claros, Patis, 

Ponto Chique, São João da Lagoa, São João da Ponte, São João 

do Pacuí, Ubaí, Varzelândia, Verdelândia. 

 

2 - Januária Bonito de Minas, Chapada Gaúcha, Cônego Marinho, Icaraí de 

Minas, Itacarambi, Januária, Juvenília, Manga, Matias Cardoso, 

Miravânia, Montalvânia, Pedras de Maria da Cruz, Pintópolis, São 

Francisco, São João das Missões, Urucuia. 

 

3 - Janaúba Catuti, Espinosa, Gameleiras, Jaíba, Janaúba, Mamonas, Mato 

Verde, Monte Azul, Nova Porteirinha, Pai Pedro, Porteirinha, 

Riacho dos Machados, Serranópolis de Minas. 

 

4 - Salinas Águas Vermelhas, Berizal, Curral de Dentro, Divisa Alegre, Fruta-

de-Leite, Indaiabira, Montezuma, Ninheira, Novorizonte, Rio Pardo 

de Minas, Rubelita, Salinas, Santa Cruz de Salinas, Santo Antônio 

do Retiro, São João do Paraíso, Taiobeiras, Vargem Grande do 

Rio Pardo. 

 

5 - Grão Mogol Botumirim, Cristália, Grão Mogol, Itacambira, Josenópolis, Padre 

Carvalho. 

 

6 - Bocaiúva Bocaiúva, Engenheiro Navarro, Francisco Dumont, Guaraciama, 

Olhos-d'Água. 

 

7 - Pirapora Buritizeiro, Ibiaí, Jequitaí, Lagoa dos Patos, Lassance, Pirapora, 

Riachinho, Santa Fé de Minas, São Romão, Várzea da Palma. 
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Anexo 4 – IES credenciadas em Montes Claros. 

 

INSTITUIÇÕES SUPERIORES CREDENCIADAS EM MONTES CLAROS(MG) 

Relacionadas abaixo apenas instituições privadas com cursos presenciais, semi-
presenciais e a distância. 

   SIGLA     INSTITUIÇÃO     CATEGORIA  

 AIEC / FAAB    FACULDADE AIEC - AIEC / FAAB   PRIVADA  

 CENTES    FACULDADE DE TECNOLOGIA DE ENSINO SUPERIOR - FATEC - CENTES   PRIVADA  

 FACET   

 FACULDADE DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS SANTO AGOSTINHO - 
FACET - FACET   

PRIVADA  

 FACIGE   

 FACULDADE DE CIÊNCIAS GERENCIAIS E EMPREENDEDORISMO - FACIGE - 
FACIGE   

PRIVADA  

 FACISA   

 FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS SANTO AGOSTINHO - 
FACISA   

PRIVADA  

 FACIT    FACULDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MONTES CLAROS - FACIT   PRIVADA  

 FACOMP    FACULDADE DE COMPUTAÇÃO DE MONTES CLAROS - FACOMP   PRIVADA  

 FADISA    FACULDADE DE DIREITO SANTO AGOSTINHO - FADISA   PRIVADA  

 FAEL    FACULDADE EDUCACIONAL DA LAPA - FAEL   PRIVADA  

 FAP    FACULDADE PRISMA - FAP   PRIVADA  

 FAP    FACULDADE PRISMA - FAP   PRIVADA  

 FASI    FACULDADE DE SAÚDE IBITURUNA - FASI   PRIVADA  

 FATEC    FACULDADE DE TECNOLOGIA DE ENSINO SUPERIOR - FATEC   PRIVADA  

 FATEC 
INTERNACIONAL   

 FACULDADE DE TECNOLOGIA INTERNACIONAL - FATEC INTERNACIONAL   PRIVADA  

 FIP-MOC    FACULDADES INTEGRADAS PITÁGORAS - FIP-MOC   PRIVADA  

 FS   

 FACULDADE DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO HUMANO SANTO 
AGOSTINHO - FS   

PRIVADA  

 FTC SALVADOR    FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS - FTC SALVADOR   PRIVADA  

 FUNEC Montes Claros   

 FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE MONTES CLAROS - FUNEC 
Montes Claros   

PRIVADA  

 FUNORTE    FACULDADES INTEGRADAS DO NORTE DE MINAS - FUNORTE - FUNORTE   PRIVADA  

 ICS    INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - ICS   PRIVADA  

 ISA    INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO SANTO AGOSTINHO - ISA   PRIVADA  
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   SIGLA     INSTITUIÇÃO     CATEGORIA  

 ISEIB    INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO IBITURUNA - ISEIB   PRIVADA  

 UAM    UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI - UAM   PRIVADA  

 UFMG    UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - UFMG   PÚBLICA  

 UNIDERP    UNIVERSIDADE ANHANGUERA - UNIDERP - UNIDERP   PRIVADA  

 UNIFRAN  UNIVERSIDADE DE FRANCA PRIVADA 

 UNIMONTES    UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES   PÚBLICA  

 UNIP    UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP   PRIVADA  

 UNISA    UNIVERSIDADE DE SANTO AMARO - UNISA   PRIVADA  

 UNISUL    UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA - UNISUL   PRIVADA  

 UNITINS    UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS   PÚBLICA  

 UNIUBE    UNIVERSIDADE DE UBERABA - UNIUBE   PRIVADA 

 UNOPAR    UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ - UNOPAR   PRIVADA 

Fonte: MEC/INEP/E-MEC 
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Anexo 5 - Distância entre Montes Claros e algumas capitais. 

 

 
Cidades Distância - km Rota Viária 

Belo Horizonte 418 BR 135 

Brasília 684 BR 381/040 

Salvador 1122 BR 251 

São Paulo 1002 BR 135 

Rio de Janeiro 850 BR 040 

Vitória 943 BR 262 
Fonte: Prefeitura de Montes Claros. Elaborado pelo autor. 

 

 

 

 


