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RESUMO

O objetivo geral do trabalho foi analisar as estratégias adotadas pela Universidade
Federal de Viçosa (UFV) / Campus de Florestal para adaptar-se às mudanças de
mercado, verificando se as estratégias empreendidas por essa Instituição
impactaram na qualidade do ensino e consolidação da sua marca perante o
mercado, verificando ainda o nível de satisfação dos estudantes em relação aos
serviços oferecidos pela UFV/Florestal. O tema é relevante, pois no setor
educacional o aumento significativo do número de instituições que oferecem cursos
e serviços similares faz com que as estratégias traçadas por tais instituições para
atrair e captar o público-alvo mostrem-se cada vez mais eficazes, não apenas por
fazer com que essas empresas ganhem mercado, mas para que mantenham suas
posições no ranking de instituições preferidas pelos alunos. Os dados foram obtidos
através de pesquisa com 100 estudantes do Campus de Florestal que compuseram
a amostra desta pesquisa, matriculados em cursos e turnos variados, tendo em vista
que a escolha foi aleatória. Completaram esta pesquisa de campo as entrevistas
participativas com responsáveis pela administração da Instituição, observação direta
do autor do trabalho, pesquisa documental e pesquisa bibliográfica. Em termos
práticos, o estudo ofereceu dados que podem definir melhor o posicionamento da
Instituição, oferecendo aos dirigentes um direcionamento da marca UFV para o
Campus de Florestal.

Palavras-chave: Educação Superior – Estratégias Competitivas – Marca

ABSTRACT

The general objective of the study was to analyze the strategies adopted by the
Federal University of Viçosa (UFV) / Florestal Campus to adapt to market changes,
ensuring that the strategies undertaken by the institution impacted the quality of
education and strengthening its brand in the market, even checking the level of
student satisfaction in relation to services offered by UFV/Florestal. The topic is
relevant because in the educational sector the significant increase in the number of
institutions offering courses and similar services makes the strategies outlined by
these institutions to attract and capture the target showing up increasingly effective
by not only making such companies gain market, but most of all, keep their positions
in the ranking of companies preferred by its users. Data were obtained through
research with 100 students Campus Florestal in the sample of this research, and
enrolled in various shifts, given that the choice was random. Completed this field
research, interviews with participatory responsible for the administration of the
institution, direct observation of the author's work, documentary research and
literature. In practical terms, the study provided data that can better positioning,
offering to leaders a direction for the brand UFV to the Campus Florestal.

Keyword: Higher Education – Competitive Strategy – Brands
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1 INTRODUÇÃO

Atualmente, as instituições de ensino superior passam por um momento de
mudanças e uma atenção maior aos resultados obtidos com qualidade passam a
afetar mais profundamente sua imagem, que é a soma de crenças, idéias e
impressões que uma pessoa tem sobre uma escola (ROJO et al. 2009, p. 01).

Pretende-se também pesquisar a percepção dos estudantes do Campus sobre as
mudanças empreendidas, verificando se as mesmas satisfazem as suas
necessidades.

Em primeiro lugar, é preciso considerar que o crescente dinamismo, transformação e
competitividade observadas na indústria da educação, em especial no ensino
universitário, vêm gerando novas formas de organização e interação entre os
diversos agentes econômicos e sociais (LARUCCIA, 2007).

Além disso, desde 1980, segundo Camargos e Dias (2003), a proposição de
estratégias corporativas eficazes tem sido alvo de preocupação de empresários,
estudiosos e economistas em geral, pois o aumento da competição no mercado faz
com que não se perca tempo com a formulação de estratégias que não acarretam os
benefícios para a empresa e nem para os clientes.

Desse modo, a formulação e a implementação de estratégias, principalmente da
estratégia corporativa, impõe vários desafios à organização: escolher entre reduzir
de maneira defensiva, manter ou aumentar o seu escopo corporativo - escolha que
envolve um grande esforço por parte da organização como um todo - e também
considerar o tempo gasto para implementação, o custo e o controle do processo
escolhido.

No setor educacional dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP) 1 indicam que a evolução do número do
1

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), realiza anualmente o Censo da
Educação Superior, o qual coleta informações sobre Instituições de Educação Superior (IES), cursos de
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Instituições de Ensino Superior (IES) passa de 1.391, em 2001, para 2.378, em
2010, ou seja, um aumento de 58,49%. Dentre essas instituições, os dados mostram
que, em 2001, o país contava com 183 instituições públicas (nas três esferas) e
1.208 privadas, elevando para 278 e 2.100 em 2010, respectivamente. Dessas
instituições, o maior crescimento foi verificado nas instituições privadas, aumentando
numericamente de 1.208 em 2001 para 2.100 em 2010, ou seja, representando
88,3% das IES no Brasil. Em contrapartida, as instituições públicas (federal, estadual
e municipal) cresceram, respectivamente, 67 em 2001 para 99 em 2010; 63 em 2001
para 108 em 2010; 53 em 2001 para 71 em 2010, respectivamente, dados estes que
serão mais especificados ao longo desta dissertação.
Em relação às vagas, os dados do INEP (2012) mostram que “no ano de 2010 foram
registrados 51.494 ingressos em IES públicas por meio de programa de reserva de
vagas, esse total representa um incremento de 41,9% em relação ao ano anterior
(2009)”. Tomando-se como referência o período entre 2001 e 2010, as instituições
particulares foram as que apresentaram maior crescimento, ou seja, de 88,3%.

De forma complementar também analisa Stallivieri (2010, p. 10) que:
Diante da forte e evidente concorrência nesse setor, o que se pode prever é
que em pouco tempo as instituições deverão buscar alternativas para
retenção dos alunos, bem como pensar em possibilidades de facilitar o
ingresso nas instituições, ou ainda, e mais importante, garantir a qualidade
do ensino que estão oferecendo, através de programas diferenciados, nos
quais os programas de inserção internacional e de mobilidade acadêmica
internacional serão seguramente um diferencial.

A Universidade Federal de Viçosa – Campus de Florestal, em uma área de 1.500
hectares pertencente à Universidade Federal de Viçosa, desde 1969. Segundo
informações da UFV 2 , inicialmente, funcionava ali apenas a Central de Ensino e
Desenvolvimento Agrário de Florestal (CEDAF), com 6 cursos de nível técnico
(Processamento de Alimentos, Agropecuária, Eletrônica, Eletrotécnica, Hospedagem
e Informática).

graduação e sequenciais de formação específica e alunos e docentes vinculados a esses cursos, cujas instituições
devem obedecer ao Decreto nº 6.425, de 4 de abril de 2008 (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/MEC).
2
Fonte: <UFV, disponível em: www.cedaf.ufv> Acesso em: 06/08/2013.
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A partir de 2006, a Universidade criou o Campus de Florestal e passou
também a ofertar cursos de nível superior. Com isso, delineou nova etapa
numa história que começou a ser contada em abril de 1939, quando o então
governador de Minas Gerais, Benedito Valadares, fundou a Fazenda Escola
de Florestal. Os objetivos, na época, eram formar capatazes e ministrar
cursos rápidos aos fazendeiros.

Os mesmos dados esclarecem ainda que a UFV / Campus de Florestal congrega as
atividades de seis cursos técnicos da CEDAF e de 10 cursos superiores da UFV.
Juntas, elas reúnem cerca de 1,5 mil estudantes.

Desde 2008 foram empreendidas inúmeras mudanças e ações estratégicas que
compreendem desde reformas e melhorias na infraestrutura até a capacitação do
corpo docente, aquisição de novas tecnologias, propostas de novos cursos,
segurança, dentre outras.

Mas, até o presente momento ainda não foram realizadas pesquisas detalhadas
para verificar se de fato essas mudanças e estratégias foram ou estão sendo
eficazes para melhorar a imagem da organização perante a concorrência e ainda
satisfazer as necessidades dos alunos.

Esta pesquisa se justifica e tem sua importância para o posicionamento da UFV /
Campus de Florestal no mercado, considerando as novas exigências no setor
educacional de ensino Superior, bem como a acirrada concorrência.

Em um ambiente cada vez mais competitivo, com um mercado em constante
crescimento, em particular, o setor educacional, as instituições de ensino superior,
precisam adotar estratégias para se adaptarem a esse mercado. A imagem da
Instituição, a qualidade dos serviços prestados e o impacto desses fatores sobre os
estudantes são relevantes para essa reflexão. Diante disto, justifica-se a escolha do
tema, não só pela sua atualidade, como também e, principalmente, pelas
necessidades de se ampliarem as discussões em torno do ensino superior no Brasil,
com vistas à melhoria da qualidade do ensino nessa modalidade, seja pública, seja
privada, embora o foco desta pesquisa se volte para uma instituição pública.
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Embora não seja tarefa simples, o desempenho das instituições de ensino superior
deve ser avaliado pelos estudantes para que estratégias possam ser implementadas
na sua estrutura organizacional e pedagógica, de forma a atender às expectativas do
mercado.

O relacionamento entre os sujeitos que fazem parte dessas instituições é, neste
sentido, fundamental para o bom desempenho das mesmas, para preservação de
sua marca e, sobretudo, para a satisfação dos estudantes. Mas, quais outros
elementos são importantes para que tudo isso aconteça efetivamente? É oneroso
acompanhar as mudanças do mercado e enfrentar a competitividade utilizando um
número expressivo de estratégias. Assim, torna-se importante identificar quais as
questões ou pontos fracos das instituições que mais afetam seu desempenho diante
do mercado e da visão dos estudantes, para assim orientar-se para o levantamento
de novas estratégias que contribuam para a melhoria da qualidade do ensino e
consolidação da marca no mercado.

A escolha do tema justifica-se, portanto, pela relevância da marca em instituições de
ensino, tanto em termos práticos quanto conceituais. A maior parte dos estudos
sobre o tema são voltados e aplicados nas organizações empresariais e sua
aplicação no meio acadêmico, além de agregar valor ao conhecimento, traz
benefícios para as instituições melhorarem seus serviços, tornando-se mais
competitivas, através de uma análise dos indicadores levantados pela pesquisa.

Neste contexto, o assunto ganha ainda mais relevância, pois o aumento do número
de cursos e serviços similares oferecidos pelas instituições de ensino faz com que
suas estratégias, com vistas para atrair e captar o público-alvo, sejam cada vez mais
importantes, não apenas por ganhar mercado, mas, sobretudo, para atender às
demandas dos clientes e dos alunos.

Diante do exposto, o tema a ser desenvolvido na presente pesquisa está relacionado
às estratégias organizacionais empreendidas pela Universidade Federal de Viçosa
(UFV) – Campus de Florestal para adaptar-se às mudanças de mercado no setor
educacional, com o objetivo de avaliar a percepção dos impactos dessas mudanças
na qualidade do ensino e na imagem da Instituição.
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Em termos práticos, o estudo poderá oferecer dados que podem definir melhor o
posicionamento, possibilitando um direcionamento da marca UFV para o Campus de
Florestal.

Desse modo, deseja-se, através do desenvolvimento da presente dissertação,
responder a seguinte questão: “Quais as novas estratégias adotadas pela direção da
UFV / Campus de Florestal para adaptar-se às mudanças atuais do mercado? Em
que medida elas foram bem recebidas pelos estudantes, melhorando sua imagem
junto à comunidade e ao mercado?”
Quanto aos objetivos, esta pesquisa tem como objetivo geral:
Analisar as estratégias adotadas pela Universidade Federal de Viçosa (UFV) –
Campus de Florestal para adaptar-se às mudanças de mercado.
Quanto aos objetivos específicos, pretendeu-se:
 Caracterizar a estrutura organizacional e pedagógica da UFV/Florestal;
 Apresentar as estratégias empreendidas para que a instituição se adapte às
mudanças do mercado, impactando na qualidade do ensino e consolidando
sua marca perante o mercado, por meio de entrevistas;
 Pesquisar o nível de satisfação dos estudantes em relação aos serviços
oferecidos pela UFV/Florestal.

Estruturalmente, esta pesquisa se divide em capítulos sequenciais, a saber: no
capítulo 2, apresenta-se uma revisão bibliográfica concernente ao tema da
dissertação, onde são tratados os conceitos relacionados à estratégia, marketing,
planejamento e gestão estratégica, além de enfocar o ensino superior no Brasil.
Neste capítulo ainda são discutidos os aspectos legais do ensino superior no Brasil.
O capítulo 3 descreve a metodologia da pesquisa. No capítulo 4, analisam-se os
resultados da pesquisa documental e das entrevistas realizadas com gestores e
coordenadores da Universidade Federal de Viçosa e o Campus de Florestal. O
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capítulo 5 traz os resultados das pesquisas realizadas com os alunos da
UFV/Florestal, apresentando os serviços oferecidos pelo Campus de Florestal e o
grau de satisfação dos estudantes. Por fim, as principais considerações, com
algumas sugestões para o desenvolvimento de futuros trabalhos.
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2 ESTRATÉGIAS DE MARKETING NAS ORGANIZAÇÕES PÚBLICO-PRIVADAS

Este capítulo apresenta os conceitos e fundamentações teóricas básicas que darão
suporte teórico para se compreender e contextualizar as novas estratégias adotadas
pelas instituições para adaptar-se às mudanças atuais do mercado, destacando o
conceito de estratégia nas organizações, o pensamento estratégico e o marketing
agindo neste cenário. Discute também a competitividade e o posicionamento da
marca no mercado. Por fim, far-se-á uma breve síntese do que será o referencial
teórico do trabalho.

2.1 Pensamento Estratégico

O termo “estratégia”, segundo o que descreve Claret (2006), passou a fazer parte do
dicionário das empresas a partir da década de 50, quando a resposta às
descontinuidades ambientais começou a se tornar importante. Nos primeiros
tempos, o significado do conceito não estava claro, e definia seu significado como “a
ciência e a arte do emprego de forças numa guerra” (CLARET, 2006, p. 53).

A estratégia corporativa apresentou grande desenvolvimento, principalmente a partir
da década de 1980, quando o fenômeno da reestruturação empresarial – conjunto
amplo de decisões e de ações, com dimensão organizacional – ganhou impulso com
o desenvolvimento tecnológico dos meios de comunicação e dos transportes,
passando a predominar uma dinâmica de interação e integração em nível mundial
(WRIGHT, KROLL E PARNELL, 2000).

Os conceitos de estratégia elaborados por vários autores indicam que existe uma
dificuldade para se obter um conceito único e unânime sobre o tema e isto se deve à
amplitude deste conceito. Apresentam-se, a seguir, diversos conceitos de estratégia,
elaborados por alguns autores que se ocuparam do tema.
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Para Ansoff (1993), “estratégia é um conjunto de regras de tomada de decisão para
orientação do comportamento de uma organização”, sendo sugerido pelo autor que
essas se orientam pelos seguintes pontos:
 Padrões de desempenho estabelecidos pela empresa;
 Relação da empresa com seu ambiente externo;
 Estabelecimento das relações da empresa com seu ambiente interno;
 Políticas organizacionais da empresa.

Ansoff (1993, p. 47) analisa que o processo de formulação de estratégias não resulta
em nenhuma ação imediata. Em vez disso, estipula as direções para as quais a
posição da empresa crescerá e se desenvolverá. “O papel da estratégia é focalizar a
atenção em áreas por elas definidas, identificar e eliminar possibilidades que com
ela sejam incompatíveis”.

Portanto, para Ansoff (1993), a estratégia torna-se desnecessária sempre que a
dinâmica histórica de uma organização a leve aonde ela quer ir, ou seja, o processo
de busca já está orientado para as áreas preferidas.

Gaj (1987, p. 20) procura resumir as várias posturas em relação à definição para a
estratégia em três abordagens. Na primeira, o autor relaciona estratégia com
planejamento: “o importante é o produto final que se obtém do trabalho estratégico,
expresso normalmente através de um plano escrito, para um período determinado
de tempo e com mecanismos de ajustes periódicos”.
A segunda abordagem amplia o conceito, ressaltando que se trata de “uma visão de
futuro desejada e dos meios para alcançá-la”. Por fim, considera a estratégia,
(...) de forma pragmática, como um instrumento de direcionamento das
organizações, não necessariamente um plano, mas um comportamento
amadurecido para situar a organização no seu ambiente, conhecendo e
utilizando recursos disponíveis (GAJ, 1987, p. 21).

Percebe-se que as três abordagens, segundo o autor:
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Têm um aspecto comum, qual seja, o da futuridade das decisões correntes,
e também algo a ser destacado: estratégia, apesar de ser uma postura
consciente de adequação ambiental, não é sinônimo de sucesso. Talvez
possa ser dito que ela pode ser um instrumento para evitar o fracasso,
provocado por obsolescência e inadequação ambiental (GAJ, 1987, p. 23).

Para Kaplan e Norton (1997, p. 30), a estratégia “é um conjunto de hipóteses de
causa e efeito”. Em um conceito mais recente, Kaplan e Norton (2000, p. 102) ainda
afirmam que “a estratégia tem a ver com opção”, sendo, portanto, um momento de
se fazer uma escolha.
Para Porter (1999, p. 38), a “estratégia é a criação de uma posição única, inimitável
e geradora de valor”, que demanda um conjunto particular de atividades e que, para
funcionar, nos obriga a abrir mão de muita coisa, fazendo trade-offs.

Segundo o autor, é importante não confundir o posicionamento estratégico com
eficácia operacional, pois, atuam de formas diferentes, “apesar de ambos serem
essenciais para o desempenho superior, que afinal, é o objetivo primordial de todas
as empresas, ainda que atuem de formas diferentes” (PORTER, 1999, p. 39).
A eficácia operacional significa o desempenho de atividades melhor do que
os rivais. [...] Diz respeito às práticas pelas quais a empresa utiliza melhor
os insumos, como, redução dos defeitos nos produtos ou o desenvolvimento
de melhores produtos com maior rapidez. Já o posicionamento estratégico
significa executar atividades diferentes das exercidas pelos concorrentes ou
desempenhar as mesmas atividades de maneira diferente (PORTER, 1999,
p. 41).

Para Zaccarelli (2000, p. 73), estratégia é um guia para decisões sobre interações
com oponentes, de reações imprevisíveis, que compreende duas partes: “ações e
reações envolvendo aspectos do negócio, preparação para obter vantagens nas
interações”.

Na visão de Mintzberg et al (2002, p.18) existe uma diferença entre a estratégia que
se pretende aplicar e a viabilidade de sua realização, ou seja, o que se pretende e o
que se realiza. Chamam as intenções plenamente realizadas de estratégias
deliberadas e as não-realizadas de estratégias irrealizadas. Citam, ainda, um
terceiro caso, que chamam de estratégias emergentes, nas quais um padrão
realizado não era expressamente pretendido.
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Para Mintzberg (2004), estratégia pode ser conceituada levando-se em conta que:
 É um plano, ou algo equivalente - uma direção, ou um curso de ação
para o futuro, um caminho para ir daqui até ali;
 É um padrão, isto é, consistência em comportamento ao longo do
tempo.

Ambas as definições parecem válidas, ou seja, as organizações desenvolvem
planos para seu futuro e também extraem padrões de seu passado.

Mintzberg

et

al.

(2006)

definem

também,

como

parte

das

estratégias

organizacionais, a “estratégia corporativa”, derivada das estratégias traçadas pelas
organizações para atingir um ou mais resultados corporativos. Segundo os autores,
É o modelo de decisões de uma empresa que determina e revela seus
objetivos, propósitos ou metas, produz as principais políticas e planos para
atingir essas metas e define o escopo de negócios que a empresa vai
adotar, o tipo de organização econômica e humana que ela é ou pretende
ser e a natureza da contribuição econômica e não-econômica que ela
pretende fazer para seus acionistas, funcionários, clientes e comunidade.
(MINTZBERG et al., 2006, p. 78).

Prahalad (2005), em seus estudos, introduz o conceito de estratégia relacionando-o
à arquitetura e justifica que o futuro não precisa ser apenas imaginado; precisa ser
construído. Para construir uma arquitetura estratégica nas empresas, a alta gerência
precisa saber que novos benefícios, ou “funcionalidade”, serão oferecidos aos
clientes na próxima década, quais serão as competências essenciais necessárias
para criar esses benefícios e como a interface com os clientes terá que mudar a fim
de permitir o acesso dos clientes aos benefícios de forma mais eficaz.
A arquitetura estratégica é uma planta de alto nível de novas
funcionalidades, a aquisição de novas competências existentes e a
reconfiguração da interface com os clientes. A arquitetura estratégica não é
um plano detalhado. Identifica as principais capacidades a serem
construídas, mas não especifica exatamente como elas devem ser
construídas (PRAHALAD, 2005, p.49).

Observa-se que o conceito de estratégia evoluiu desde a ciência e a arte da guerra,
até os conceitos atuais com a maioria de pontos convergentes e alguns pontos
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divergentes. O ponto comum a todas elas, especialmente as mais modernas, é que
a estratégia bem formulada e implementada gera valor para as empresas, que será
traduzido em vantagem competitiva.
Após a descrição de várias visões e conceitos sobre o que vem a ser “estratégia”,
apresenta-se no QUADRO 01 um resumo da descrição realizada:
Quadro 01- Características Da Estratégia
AUTOR

ANSOFF

CAMPOS

ALMEIDA

KAPLAN &
NORTON

ANSOFF

CARACTERÍSTICAS DA ESTRATÉGIA
 Quanto à
abrangência

 Quanto ao prazo

 Quanto à
importância

 Quanto à natureza

 Quanto ao
posicionamento

 Fornece regras e diretrizes gerais para orientar a
gestão da organização.
 Tem como base um planejamento de médio e
longo prazo.
 Os impactos de decisões estratégicas são de longa
duração

e

demandam

tempo

para

serem

revertidos.
 Estratégia é uma escolha, opção. Faz parte do
processo decisório.
 Leva em consideração o contexto competitivo da
organização.

 Sofre alterações com o decorrer do tempo. A
MINTZBERG

 Quanto à dinâmica

estratégia

realizada nem

sempre

é igual

à

estratégia pretendida.

WRIGHT,
KROLL &
PARNELL,

 Quanto à dinâmica

 A gestão ou administração estratégica consiste em
decisões e ações, além de manter um ajuste
compatível entre o negócio e seu ambiente.

Fonte: Kallás (2003 apud PRAHALAD, 2005, p.49).

A definição e o entendimento das várias concepções de estratégia é fator
fundamental para o desenvolvimento da presente dissertação. Sendo assim,
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apresenta-se, no QUADRO 02 um resumo das principais escolas de concepção
estratégica, e como cada uma dessas vê o processo de formação de estratégia.
Quadro 02- Escolas De Pensamentos Estratégicos
ESCOLAS DE
CONCEPÇÃO
ESTRATÉGICA

VISÃO DA
FORMAÇÃO DE
ESTRATÉGIA

DESCRIÇÃO

PLANEJAMENTO

A formação da
estratégia é vista como
um processo formal

 Enfatiza os aspectos formais estruturais e
numéricos na formação da estratégia;
 Cenários e objetivos devem ser fixados;
 A estratégia deve ser hierarquizada.

POSICIONAMENTO

A formação da
estratégia é vista como
um processo analítico

 A estratégia é uma escolha deliberada de
posicionamentos competitivos que se realiza
através de processos analíticos;
 As estratégias devem ser relacionadas aos
diferentes produtos / negócios e adequadas
à posição do mercado.

EMPREENDEDORA

A formação da
estratégia é vista como
um processo visionário

 Focaliza o papel dos líderes carismáticos e
dos empreendedores;
A
estratégia
deve
buscar
nichos
emergentes.

COGNITIVA

A formação da
estratégia é vista como
um processo mental

 A estratégia é tratada como um processo
mental desde sua elaboração até a
implementação;
 Valorização da percepção do estrategista e
de sua interpretação do ambiente.

APRENDIZADO

A formação da
estratégia é vista como
um processo
emergente

 A estratégia é um processo exploratório
baseado em “tentativas e erros”;
 A aprendizagem tem como base o passado
e as perspectivas futuras.

PODER

A formação da
estratégia é vista como
um processo de
negociação

 Os
interesses
e
negociações
são
desvendados na elaboração da estratégia;
 Formação de redes de alianças, influência.

CULTURAL

A formação da
estratégia é vista como
um processo coletivo

 Mostra a inserção humana e social das
organizações e de suas formas de
estratégia.

AMBIENTAL

A formação da
estratégia é vista como
um processo reativo

 Enfatiza o poder determinante do ambiente
na formação das estratégias das empresas.

CONFIGURAÇÃO

A formação da
estratégia é vista como
um processo de
transformação

 Síntese das nove escolas enfatizando o
caráter transitório das concepções e
incentivando a revitalização do negócio.

Fonte: Mintzberg et al (2000).

Há diversas concepções de estratégia, dentro de escolas de pensamentos
divergentes, para efeitos nesta pesquisa, será considerada a seguinte definição:
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Estratégia: refere-se aos planos da alta administração para alcançar
resultados consistentes com a missão e os objetivos gerais da organização,
enquanto a gestão ou administração estratégica consiste em decisões e
ações administrativas que auxiliam a assegurar que a organização fórmula
e mantém adaptações benéficas com seu ambiente. Manter um ajuste
compatível entre o negócio e seu ambiente é necessário para viabilidade
competitiva. Como tanto o ambiente quanto a organização modificam-se
para a passagem do tempo, esse processo constitui um interesse constante
para a administração (WRIGHT, KROLL & PARNELL, 2000, p. 24).

Esta definição foi tomada como base para esta pesquisa por ter uma visão de
estratégia que se adapta às necessidades do mercado, se tornando eficaz para a
competitividade. Uma eficiente gestão da estratégia começa com o reconhecimento
de que não se trata de uma gestão de indicadores, mas sim, de um processo de
mudança.

Porter (1999) afirma ainda que a administração estratégica é desafiadora porque vai
além de estabelecer objetivos e posteriormente dar ordem aos membros da
organização para se ater a esses objetivos. A direção estratégica de uma
organização depende de uma série de considerações. Entre elas estão a avaliação
pela alta administração das oportunidades e ameaças do ambiente externo e a
análise pela administração dos pontos fortes e fracos da empresa.

Marketing pode ser conceituado como a forma de estabelecer uma relação empresa
– cliente, de ligar uma ou mais partes de um produto ou serviço, englobando vários
métodos e meios que uma empresa dispõe para promover a satisfação dos desejos
e necessidades dos consumidores, motivando-os ao consumo. Definem Kotler e
Keller (2006, p. 27): “Marketing é um processo social e gerencial pelo qual indivíduos
e grupos obtêm o que necessitam e desejam através da criação, oferta e troca de
produtos de valor com outros”.

O conceito de marketing considera a busca pela satisfação dos clientes, por meio de
produtos que maximizem a satisfação de suas necessidades, levando-os ao
consumo. É por meio do marketing que as empresas conseguem conquistar,
fidelizar e identificar o seu cliente. Mc Carthy e Perreault (1997) destacam que o
passo inicial de uma estratégia de marketing é a definição de um público alvo, e isso
se obtém mediante a análise de seus hábitos de compra e dos fatores que
influenciam sua decisão, os grupos de consumo, etc. A partir da definição desse
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público é possível criar estratégias que atraiam os consumidores até o produto ou
serviço ofertado.

Segundo Zanone (2007, p. 17):
O objetivo principal de uma estratégia de marketing de uma empresa é
garantir que suas capacidades internas sejam compatíveis com o ambiente
competitivo do mercado (externo) em que atua ou deseja atuar, não apenas
no presente, mas também no futuro previsível.

Deve-se considerar também que a evolução da economia fez crescer as atividades
de marketing voltadas para a prestação de serviços. De acordo com Lovelock e
Wright (2005, p. 38), o conceito de serviço é “o modelo mental desenvolvido pelo
consumidor, pelos funcionários e acionistas sobre o serviço”. Desse modo, o cliente
cria expectativas antes mesmo de utilizar o serviço, e são essas expectativas que
vão determinar uma compra.

2.2 O Mix de marketing

Para Calixta (2002), a definição de marca está concentrada na promessa de
benefício, colocando a marca de produto na perspectiva do consumidor com uma
vantagem diferencial, ou seja, o consumidor tem um motivo ou razão de preferir
determinada marca em relação aos concorrentes.
Segundo Las Casas (2004, p. 46), serviço pode ser definido, como “uma transação
realizada por uma empresa ou por um empresário, cujo objetivo não está associado
à transferência de um bem”. Acrescenta que “serviços de consumo são os prestados
diretamente ao consumidor final”. Nesta categoria eles subdividem-se em:
 De conveniência – ocorre quando o consumidor não quer perder tempo em
procurar a empresa prestadora de serviços por não haver diferenças
perceptíveis entre elas. É o segnto
casoalvo.
de tinturarias, sapatarias e empresas de
pequenos consertos;
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 De escolha – caracteriza-se quando alguns serviços têm custos diferenciados
de acordo com a qualidade e tipo de serviços prestados, prestígio da empresa
etc. Neste caso compensará ao consumidor visitar diversas firmas na busca
de melhores negócios. São os serviços prestados por bancos, seguros,
pesquisas etc.; Acrescenta-se a essa classificação os serviços prestados por
cabeleireiros, serviços de beleza e estética, em que o cliente faz sua escolha;
 De especialidade – são os altamente técnicos e especializados. O
consumidor neste caso fará todo o esforço possível para obter serviços de
especialistas, tais como médicos, advogados, técnicos etc. (LAS CASAS,
2009).

Para o autor, o envolvimento do consumidor no processo de consumo torna-se cada
vez maior, porém, podem-se encontrar algumas resistências. Para evitá-las, Young
(2009) sugere que devem ser considerados os seguintes aspectos:
 Fazer o consumidor acreditar na mudança;
 Entender as expectativas dos consumidores;
 Entender os determinantes do comportamento do consumidor;
 Ensinar o consumidor a usar a inovação;
 Promover os benefícios e estimular tentativas;
 Monitorar e avaliar o desempenho (YOUNG, 2009 apud LAS CASAS, 2009, p.
41).
Lovelock e Wright (2005, p. 31) afirmam que “o que os clientes mais querem de um
produto é quase sempre algo de natureza qualitativa e intangível: eles querem o
benefício e o serviço inerentes ao produto”. Afirmam também que “serviço não é um
evento: é o processo de criação de um ambiente de informação, garantia e conforto
orientado para o cliente”.

Conforme Pinho (2001), para a implantação de cada combinação produto-mercado,
a empresa precisa desenvolver esses instrumentos de marketing (4 P’s: Produto,
Praça, Preço e Promoção) para assim viabilizar operacionalmente a sua estratégia.
Com isso, a empresa se introduz no mercado, dando conhecimento de sua
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existência aos compradores potenciais e sensibilizando os consumidores a dar
preferência para a compra do seu produto em detrimento ao produto dos
concorrentes. A seguir, cada um dos “4 Ps” será explicitado, separadamente.
Produto: Santos (1999) refere-se ao posicionamento da empresa e de seu produto
para o consumidor, ou seja, a forma como o consumidor percebe a empresa e seu
produto em relação aos concorrentes. A diferenciação é realizada por meio da
apresentação de atributos contidos nesse produto e da imagem que a empresa
passa para os consumidores e para o mercado em geral. Quando mais clara é a
percepção desses atributos pelo consumidor, maior é a chance de a empresa
diferenciar-se da concorrência.

A empresa, para se posicionar, deve seguir três etapas. Na primeira, deve identificar
as possíveis diferenças de produto, serviços, recursos humanos e imagem que
podem ser estabelecidos em relação à concorrência. Na segunda, tem que aplicar
critérios para selecionar as diferenças de seus concorrentes. Na terceira, tem que
sinalizar eficazmente ao mercado-alvo como ela se diferencia de seus concorrentes.

Preço: É um instrumento que depende do valor do produto da empresa do ponto de
vista do consumidor, ou seja, está relacionado ao benefício percebido pelo
consumidor. O preço é um instrumento muito importante na estratégia de marketing
a ser utilizada porque afeta a demanda e influencia a imagem do produto em relação
aos consumidores, podendo ajudar a empresa a atingir o público-alvo ou afastá-lo
dele. “A estratégia de preço é determinada pela decisão anterior de posicionamento
de mercado. Quanto mais claros forem os objetivos de uma empresa, mais fácil ela
estabelecerá seus preços” (PINHO, 2001).

São três as estratégias de determinação dos preços. A primeira é a estratégia de
margem de lucro, que faz a determinação de porcentagens na maximização do
lucro, podendo ser estabelecida como porcentagem sobre vendas ou como valor em
moeda. A segunda estratégia, metas de vendas, estabelece metas de volumes de
venda, geralmente utilizada para introduzir um novo produto em um novo mercado.
A terceira estratégia visa os objetivos de status; é utilizada para lidar com a
concorrência em mercados amadurecidos, em que o preço é fator determinante.
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“Outras estratégias de preços são utilizadas para atrair o consumidor mediante
promoções especiais de preço, como desconto e prazo” (KOTLER, KELLER 2006, p.
213).
Praça: Para Kotler e Keller (2006), a praça compreende os canais de distribuição,
utilizados para fazer com que os produtos da empresa cheguem aos consumidores.
O propósito do processo de distribuição é levar ao consumidor o que ele precisa, de
forma eficiente. A empresa deve decidir sobre a melhor maneira de estocar e
movimentar seus bens e serviços em seus mercados de destino.

Uma distribuição eficaz envolve a valorização de elementos básicos relacionados a
planejamento, controle e implementação dos processos de trabalho e fluxo de
materiais, que, em conjunto, satisfaçam as necessidades do cliente final, desde o
local de fabricação do produto (ponto de origem) até o momento em que o
consumidor compra o produto (ponto de destino) (KOTLER; KELLER, 2006).

As estratégias para distribuição são: a) direta - sem intermediários, em que a
empresa vende diretamente seus produtos por meio da sua equipe de vendas e
pode, ou não, controlar o processo de distribuição, o que dependerá do objetivo da
empresa, podendo para algumas, ser vantajoso controlar a distribuição e para outras
pode ser vantajoso terceirizá-la; e b) indireta - realizada por meio da utilização da
estratégia de canais de distribuição.

Destaca-se, ainda, que quanto mais a implementação de estratégias eficazes de
distribuição do produto ou serviço, maiores são as chances da empresa satisfazer as
necessidades dos consumidores (KOTLER; KELLER, 2006).
Promoção3: A propaganda e a promoção são os instrumentos responsáveis, por
meio da utilização de diferentes veículos de comunicação, como rádio, TV, maladireta, outdoors, internet e displays em pontos de venda, por criar a imagem da
empresa e do produto para o consumidor, motivando-o a consumir.

3

Disponível em: <www.unihorizontes.br>

30

Santos (1999) explica que a tomada de decisão de propaganda envolve um
processo de cinco etapas. Em primeiro lugar, fixam-se os objetivos, por meio dos
quais a empresa (anunciante) estabelece as metas a serem alcançadas pela
propaganda, ou seja, se o anúncio deseja persuadir na decisão de compra, informar
características de um determinado produto ou lembrar consumidores sobre
determinado produto.

A segunda etapa envolve decisões relacionadas ao orçamento da campanha, e
estas devem ser tomadas com base nos recursos financeiros de cada empresa. Em
um terceiro momento, são tomadas decisões relativas à mensagem do anúncio,
incluindo questões sobre a sua geração (composição do texto), a avaliação
(verificação do resultado final) e sua execução (estilo de publicação).

A quarta etapa é considerada por Santos (1999) fundamental para o sucesso da
veiculação de uma propaganda promocional, pois envolve decisões relacionadas à
escolha do tipo de mídia (TV, rádio, mídia impressa etc.) utilizada, incluindo a
cobertura que terá o público alvo, a frequência de veiculação e os impactos gerados,
dentre outros fatores.

Finalmente, deve-se considerar um instrumento de avaliação da eficácia do anúncio.
Tal instrumento deve conter, no mínimo, os efeitos que a promoção veiculada terá
nas vendas da empresa (verificação dos fluxos de venda antes, durante e depois da
execução da promoção) (SANTOS, 1999).

2.3 Planejamento e Gestão estratégica

No contexto atual, as empresas que desejam manterem-se competitivas e rentáveis
no mercado, necessitam planejar todas as ações internas e externas. Essas ações
estão direcionadas, de acordo com Costa (2002), também a questões de
reestruturação em departamento, mudanças administrativas e implementação de
novos estilos de gestão.
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Hitt, Ireland e Hoskisson (2003) 4 “destacam que as metas para alcançar a
competitividade e auferir retornos superiores à média, representam hoje um grande
desafio não só para as empresas de grande porte, como também para as de
pequeno e médio porte”.
Para esses autores, “a melhor forma de obter informações precisas sobre o
ambiente onde a empresa está inserida e ainda traçar metas, objetivos e estratégias
e serem seguidas é através da elaboração de um planejamento estratégico”5 . O
planejamento estratégico, segundo Oliveira (1998, p. 30) é conceituado como “um
processo gerencial que possibilita o estabelecer o rumo a ser seguido pela empresa,
com vistas a obter um nível de otimização na relação da empresa com o seu
ambiente”. Para o autor,
O planejamento estratégico é, normalmente, de responsabilidade dos
níveis mais altos da empresa e diz respeito tanto à formulação de objetivos
quanto à seleção dos cursos de ação a serem seguidos para a sua
consecução, levando em conta as condições externas e internas à
empresa e sua evolução esperada. Também considera as premissas
básicas que a empresa, como um todo, deve respeitar para que o processo
estratégico tenha coerência e sustentação decisória (OLIVEIRA, 1998, p.
34).

O termo planejamento estratégico significa “planejar a estratégia, os meios para
atingir os fins, os objetivos de uma empresa, considerando determinado ambiente”.
(CAMPOMAR, 2005, p. 06).

O enfoque estratégico pressupõe que quem planeja é um ator social e, ao mesmo
tempo, parte integrante do processo, ou seja, ele interage com os demais atores
sociais e, em decorrência, a aceitação da existência de uma explicação diagnóstica
torna-se mútua e considera possível chegar a um conhecimento único e objetivo da
realidade. A partir do enfoque estratégico começa-se a pensar na realidade e na
possibilidade de gerar, ampliar ou modificar os conhecimentos sobre o mundo real
(HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2003).

4
5

Disponível em: <www.unisul.educ.br>
Disponível em: <www.unisul.educ.br>
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Destaca-se que a elaboração de um eficaz planejamento estratégico pode
proporcionar vantagens competitivas, que irão demonstrar os diferenciais que a
empresa vai apresentar perante seu concorrente para poder atrair o interesse do
cliente.
Além disso, segundo Zanone (2007, p. 19), “o planejamento estratégico é uma
ferramenta importante dentro do conceito de marketing estratégico que inclui, além
do próprio planejamento, a administração, a organização, a execução e o controle”.
Por meio do planejamento estratégico, é possível identificar os riscos e propor
planos para minimizá-los e até mesmo evitá-los; identificar os pontos fortes e fracos
em relação à concorrência e ao ambiente de negócio de atuação da empresa;
conhecer o mercado e definir estratégias de marketing para os produtos e serviços;
analisar o desempenho organizacional do negócio e avaliar investimentos e retorno
sobre o capital investido.

No contexto do planejamento estratégico está o marketing, que compreende as
funções relativas à produção e à venda do produto, as quais pressupõem o estudo
de mercado, a escolha do mercado-alvo, a concepção do produto, a fixação do
preço, a escolha dos canais de distribuição e a elaboração de uma estratégia de
comunicação e produção (KOTLER e KELLER, 2006).

Comentam ainda os autores que por meio do desenvolvimento de ações
estratégicas de marketing é possível fazer com que uma empresa diferencie-se de
seus concorrentes, já que há a possibilidade de aproximá-la do cliente
personalizando produtos e serviços com base no valor percebido pelo consumidor.

O marketing usa como instrumento de ação as estratégias de marketing que
funcionam como estratégias de uma guerra em que se planejam e dirigem-se
operações em grande escala, em busca de manobrar as forças para as mais
vantajosas posições antes de agir. Neste cenário, são definidos os meios que serão
utilizados e o modo como será realizada cada operação, maximizando os interesses
de satisfação dos clientes e o lucro.
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De forma resumida, a FIGURA 01 apresenta as diferenças entre o marketing
estratégico e o marketing operacional:
Figura 01- Marketing Estratégico Versus Marketing Operacional

MARKETING ESTRATÉGICO

Análise das necessidades:
definição do mercado
referência

de

MARKETING OPERACIONAL

Escolha
alvo(s)

do(s)

segmento(s)

Segmentação do mercado:
macro e micro segmentação

Plano de Marketing
(objetivos e posicionamento)

Análise de atividades: mercado
potencial e ciclo de vida

Marketing
integrado
Produto, ponto de
promoção e preço

Análise da competitividade:
vantagem concorrencial
defensável

Orçamento de Marketing

Escolha de uma estratégia de
desenvolvimento

Realização de plano e controle

(4P’s)
venda,

Fonte: Lambim (2000).

Zanone (2007) apresenta uma diferenciação importante sobre o marketing
estratégico e o marketing operacional. Segundo o autor, o marketing estratégico está
diretamente ligado às funções que precedem a produção e a venda do produto.
Desse modo, o marketing estratégico utiliza de variáveis como o estudo de mercado,
a escolha do mercado alvo, a concepção do produto, a fixação do preço, a escolha
dos canais de distribuição e a elaboração de uma estratégia de comunicação e
produção.

Já o marketing operacional, segundo Zanone (2007), está relacionado às operações
de marketing posteriores à produção e dessa forma vai utilizar variáveis e
ferramentas para a criação e o desenvolvimento de campanhas de publicidade e
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promoção, a ação dos vendedores e de marketing direto, a distribuição dos produtos
e merchandising e os serviços pós-venda.

Desse modo, compreende-se que o marketing estratégico visa seguir a evolução do
mercado de referência, identificar os diferentes produtos-mercado e segmentos
atuais ou potenciais, na base da análise de necessidades a satisfazer, e orientar a
empresa para as oportunidades existentes ou criar oportunidades atrativas, ou seja,
bem adaptadas aos seus recursos e ao seu saber-fazer, que oferecem um potencial
de crescimento e rentabilidade.

Além disso, o marketing estratégico permite que a organização desenvolva
atividades para que seja possível se adaptar às mudanças do mercado, aumentando
suas vantagens competitivas perante à concorrência.

Compreende-se então que o marketing estratégico visa equilibrar as necessidades
da empresa com as necessidades do mercado (ZANONE, 2007). Neste sentido, os
fatores críticos de sucesso (Critical Success Factor -CSF), são os pontos relevantes
para a definição do sucesso ou do fracasso de uma empresa. Na concepção de
Tarapanoff (2001), estes fatores são encontrados pelo estudo dos próprios objetivos
propostos pela empresa, com vistas para seu melhor desempenho e posicionamento
no mercado. “Quando bem definidos, os fatores críticos de sucesso se tornam um
ponto de referência para toda a organização em suas atividades voltadas para a sua
missão”.

Entender os fatores críticos de sucesso é essencial na arquitetura de um
planejamento estratégico eficaz. Assim sendo é sempre relevante realizar
questionamentos que busquem respostas sobre os motivos que levam à execução
ou não de uma determinada ação, sendo que a resposta deve estar ligada
obrigatoriamente a uma estratégia, e esta, a um objetivo do negócio.

Em seu livro Inteligência Organizacional e Competitiva, Tarapanoff (2001) cita ainda
definições de outros autores para Fatores Críticos de Sucesso, como a seguir:
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São aquelas variáveis cujo gerenciamento poderá afetar significativamente
a posição competitiva de uma empresa dentro de seu ramo de atividade,
podendo variar de acordo com o ramo (ROFER e SCHENDEL, 1978, apud
TARAPANOFF, 2001, p.77).
São aquelas poucas áreas, para qualquer negócio, nas quais os resultados,
se satisfatórios, irão assegurar um desempenho competitivo e de sucesso
para a organização (ROCKART, 1979, apud TARAPANOFF, 2001 p.85).
São aquelas características, condições ou variáveis que, quando
devidamente gerenciadas, podem ter um impacto significativo sobre o
sucesso de uma empresa, considerando seu ambiente de competição
(LEIDECKER e BRUNNO, 1984, apud TARAPANOFF, 2001 p.24).

Segundo os autores anteriormente citados, os fatores críticos de sucesso se
relacionam com o(a):
 Posicionamento competitivo;
 Inovação;
 Produtividade;
 Nível de recursos;
 Lucratividade;
 Desenvolvimento e desempenho de gerência;
 Desempenho e atitude dos funcionários;
 Responsabilidade social.

Para identificação dos fatores críticos de sucesso, os autores sugerem que se
realizem:
 Pesquisa de mercado;
 Análise dos pontos fortes e fracos dos competidores;
 Projeção das mudanças no comportamento e hábitos do consumidor;
 Adoção de novas tecnologias;
 Mudanças na legislação;
 Pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e serviços.

2.4 Considerações sobre competitividade

Segundo Camargos e Dias,
O crescimento do porte das organizações e o incremento da sua
complexidade estrutural, associados à aceleração do ritmo das mudanças
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ambientais, têm exigido das organizações uma maior capacidade de
formular e implementar estratégias que possibilitem superar os crescentes
desafios de mercado e atingir os seus objetivos tanto de curto como de
médio e longo prazos (CAMARGOS e DIAS, 2003, p. 01).

Segundo Rojo et al. (2009) “dentro de um contexto geral das necessidades do
mercado, as instituições de ensino superior também enfrentam a competitividade”,
sendo necessário que adotem uma nova visão de gestão, voltando seu olhar para
novas estratégias capazes de se adaptar aos novos contextos.

Desse modo, vale a pena entender aspectos relevantes sobre a competitividade
para que a análise das mudanças empreendidas pela UFV / Campus de Florestal
sejam compreendidas.

O tema competitividade tornou-se uma presença crescente e marcante na análise
econômica do desempenho de empresas, indústrias e países devido ao processo de
globalização enfrentado pela economia mundial nos últimos anos. Para manter ou
conservar condições competitivas, as empresas e os governos passaram a ter uma
necessidade de reestruturação produtiva e organizacional, através de redefinição de
estratégias, de desenvolvimento de novos mercados, entre outros recursos, os quais
exigem um grande esforço de adaptação (MARTIM; PALMEIRA, 2005).
Para Ferraz et. al. (1996, p. 03), competitividade é “a capacidade de a empresa
formular e implementar estratégias concorrenciais que lhe permitam ampliar ou
conservar de forma duradoura uma posição sustentável no mercado”.

Segundo Haguenauer (1999):
A competitividade é analisada tanto a nível de indústrias, calculando-se os
índices para conjuntos específicos de produtos, como a nível de países –
tomando-se geralmente o total das exportações industriais. Neste último
caso também são utilizados índices relativos à composição da pauta,
associando-se maior competitividade ao melhor desempenho de indústrias
intensivas em tecnologia e/ou de bens de capital (HAGUENAUER, 1999, p.
01).

Outro entendimento do termo é apresentado por Santos (2004). Segundo o autor:
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Os estudos sobre competitividade reconhecem a existência de três esferas
de fatores que a determinam: I) a esfera sistêmica - relacionada à estrutura
produtiva, social, cultural, jurídica, institucional e econômica do país e sua
inserção no cenário mundial; II) a esfera estrutural - ligada às características
específicas de determinados ramos de atividades, como tecnologia,
tamanho do mercado e grau de concorrência; e III) a esfera empresarial relacionada às características e recursos específicos de cada empresa ou
unidade de negócio, como capacidade gerencial, estrutura financeira,
posicionamento no mercado etc. (SANTOS, 2004, p. 05).

Em linhas gerais, pode-se dizer então que a competitividade está ligada à
capacidade de competir, o que em uma abordagem geral pode ser resultante de
vários fatores que permitem que os agentes tenham maiores chances de “ganhar” o
jogo econômico, mesmo que por um determinado período de tempo.

Porter (1999, 2004), um dos maiores especialistas em estudar questões a respeito
da competitividade, avalia que a obtenção da competitividade vai ser consequência
do conjunto de estratégias adotadas por uma empresa e, desse modo, o autor define
cinco forças competitivas que atuam em uma empresa para que seja possível traçar
estratégias com o objetivo de obter ou aumentar a competitividade.

Segundo Porter (2004) essas forças competitivas são: entrantes potenciais,
fornecedores, compradores, produtos substitutos e concorrentes, que serão vistas
com mais detalhes a seguir:

Segundo Porter (2004), a rivalidade entre concorrentes assume a forma corriqueira
de disputa por posição, com o uso de táticas como concorrência de preços, batalhas
de publicidade, introdução de produtos e aumento dos serviços ou das garantias ao
cliente. A rivalidade ocorre porque um ou mais concorrentes sentem-se
pressionados ou percebem a oportunidade de melhorar sua posição.
Na maioria das indústrias, os movimentos competitivos de uma firma têm
efeitos notáveis em seus concorrentes e podem, assim, incitar à retaliação
ou aos esforços para conter esses movimentos; ou seja, as empresas são
mutuamente dependentes. Esse padrão de ação e reação pode, ou não,
permitir que a empresa iniciante e a indústria como um todo se aprimorem.
Se os movimentos e contra movimentos crescem em um processo de
escalada, todas as empresas da indústria podem sofrer as consequências
e ficar em situação pior do que a inicial (PORTER, 2004, p.18).
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Hitt, Ireland e Hoskisson (2003) comentam que as dimensões visíveis sobre as quais
se assenta a rivalidade incluem preço, qualidade e inovação. A companhia tenta
diferenciar os seus produtos dos da concorrência em termos de dimensões que o
cliente valoriza e nas quais a empresa possua vantagem competitiva.

Porter (2004) ainda afirma que a intensidade da rivalidade pode ser analisada
levando-se em consideração a interação de vários fatores, que são:
 Concorrentes numerosos e bem equilibrados: quando é grande o número
de empresas em setor, ou quando são poucas, porém equilibradas em
relação a tamanho e recursos, a rivalidade aumenta.
 Crescimento lento: normalmente, para as empresas que procuram expansão
da participação do mercado, o crescimento lento transforma a concorrência
em um jogo, provocando uma situação muito mais instável do que quando a
condição é de um crescimento rápido.
 Custos fixos ou de armazenamento altos: as empresas com custos fixos
elevados, quando existe excesso de capacidade, provocam uma forte pressão
que resulta numa rápida escalada de redução de preços.
 Ausência de diferenciação ou custos de mudança: a diferenciação cria um
sentimento de lealdade no comprador, o que gera um isolamento contra a
concorrência.
 Capacidade da produção aumenta em grandes incrementos: as
economias de escala podem proporcionar acréscimos excessivos na
capacidade de produção, rompendo o equilíbrio entre oferta e procura da
indústria, o que poderá determinar períodos alternados de supercapacidade e
reduções de preços para a empresa.
 Concorrentes divergentes: são situações entre as empresas concorrentes
de um setor em que os objetivos e estratégias são muito diferentes no que diz
respeito à competição, ocorrendo um relacionamento de choque contínuo ao
longo do processo.
 Grandes interesses estratégicos: são situações em que os objetivos de
determinadas empresas consistem no estabelecimento de uma posição sólida
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no mercado em sacrifício da lucratividade, aumentando assim a instabilidade
e a concorrência.
 Barreiras de saídas elevadas: algumas empresas operando em prejuízo não
abandonam o setor na esperança de conseguir o retorno do seu investimento.

Novas empresas que entram para o mercado trazem nova capacidade, o desejo de
ganhar uma parcela do mercado e frequentemente recursos substanciais. De acordo
com Porter (2004), como resultado, os preços podem cair ou os custos dos
participantes

podem

ser

inflacionados,

reduzindo,

assim,

a

rentabilidade.

Companhias provenientes de outros mercados e que estão se diversificando com
aquisições em uma determinada indústria com frequência utilizam seus recursos
para causar uma mudança completa.

Uma nova empresa entrante geralmente possui a capacidade de produção adicional.
A menos que a demanda de um bem ou serviço esteja aumentando, a capacidade
adicional serve para manter reduzidos os custos para os consumidores, o que
significa menores receitas e menor retorno para as empresas do setor em questão.
Frequentemente, o novo entrante possui recursos substanciais e um profundo
interesse em alcançar uma elevada participação de mercado. Consequentemente, o
novo concorrente poderá forçar as empresas existentes a serem mais eficazes e
eficientes e a aprenderem a concorrer em novas dimensões (HITT, IRELAND e
HOSKISSON, 2003).

Para Porter (2004), a intensidade da força representada pela ameaça de novos
entrantes depende de barreiras de entrada estabelecidas pelas empresas já
presentes na indústria. São seis as fontes principais de barreiras de entrada:
 Economias de escala: referem-se aos declínios nos custos unitários de um
produto à medida que o nível de produção aumenta, obrigando as empresas
entrantes a ingressarem em larga escala ou sujeitarem-se a uma
desvantagem de custo.
 Diferenciação do produto: a diferenciação tem origem na identificação de
uma marca da empresa, seja através do serviço ao consumidor, nas
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diferenças dos produtos, pelo esforço de publicidade ou por ter entrado
primeiro na empresa, entre outros, que desenvolvem um sentimento de
lealdade em seus compradores.
 Necessidade de capital: a necessidade de investir recursos financeiros em
grande quantidade para poder competir cria barreira de entrada.
 Custo de mudança: são os custos com os quais se defronta o comprador
quando muda de um fornecedor para o outro. Podem incluir aquisição de
novos equipamentos, custo de treinamento de empregados, custos com
testes e qualificações de nova fonte, e até mesmo custos psíquicos de
desfazer um relacionamento.
 Acesso aos canais de distribuição: uma nova empresa precisa ao entrar
numa empresa, assegurar a distribuição para o seu produto, fazendo
desconto de preços para convencer o varejista a ceder espaço através de
promessas de promoções e coisa semelhante.
 Desvantagem de custo independente de escala: enuncia ainda alguns
fatores que apresentam vantagens plenas de custos para as empresas
estabelecidas em uma indústria, impossíveis de serem igualadas pelos
entrantes potenciais, independente de economia de escala.

Entram neste contexto os produtos substitutivos, que, na definição de Hitt, Ireland e
Hoskisson (2003, p.75) são “os diferentes bens ou serviços que se originam foram
de um determinado setor e que desempenham as mesmas funções ou funções
semelhantes às de um produto fabricado nesse setor”. De um modo geral, os
produtos substitutivos representam uma forte ameaça a uma empresa se o cliente
enfrentar apenas alguns custos de mudança, ou se houver, caso o preço do produto
substituto for inferior ou se a sua qualidade e desempenho forem iguais ou
superiores às do produto concorrentes. A diferenciação de produto ao longo de
dimensões que o cliente valoriza (preço, qualidade, serviço pós-venda e localização)
reduz o grau de apelo do produto substituto.
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Acrescenta Porter (2004) que os grupos estratégicos podem enfrentar diferentes
níveis de exposição à concorrência de produtos substitutivos caso eles enfoquem
diferentes partes da linha de produtos, atendam clientes diferentes, operem em
diferentes níveis de qualidade ou sofisticação tecnológica, tenham posições
diferentes de custo etc.; tais diferenças podem torná-los mais ou menos vulneráveis
a substitutos, mesmo que os grupos estratégicos estejam todos na mesma indústria.

A FIGURA 02 apresenta detalhadamente as questões relacionadas às forças que
geram a concorrência.
Figura 02- Forças Que Dirigem A Concorrência

ENTRANTES
POTENCIAIS

Ameaça de novos entrantes

CONCORRENTES
FORNECEDORES

Poder de negociação

Poder de negociação

dos fornecedores

dos compradores

COMPRADORES

Rivalidade entre
empresas existentes

Ameaça de produtos ou serviços substitutos

SUBSTITUTOS

Fonte: PORTER, 2004, p. 12.

2.5 Imagem organizacional e marketing

A revisão de literatura mostra que vários são os significados atribuídos ao termo
“imagem”. Isso porque o mesmo vem sendo utilizado em várias áreas e sob várias
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perspectivas da ciência, como a psicanálise, a semiótica, as representações sociais
e o marketing.

Para Michaelis (2005), imagem significa:
sf (lat imagine) 1 Reflexo de um objeto na água, num espelho etc. 2
Representação de uma pessoa ou coisa, obtida por meio de desenho,
gravura ou escultura. 3 Fís Representação de um objeto por meio de certos
fenômenos de óptica ou pela reunião dos raios luminosos emanados desse
objeto depois de uma reflexão. 4 Representação mental de qualquer forma.
5 Imitação de uma forma; semelhança. 6 Aquilo que imita ou representa
pessoa ou coisa. 7 Impressão de um objeto no espírito. 8 Reprodução na
memória. 9 Símbolo. 10 Psicol Reprodução, no espírito, de uma sensação,
na ausência da causa que a produziu. Sistema único. I. real. I. virtual,
Inform: imagem completa armazenada em memória, e não apenas a parte
que é mostrada. I. visual: concepção mental que corresponde a um objeto
visto.

Considerando os significados acima, interessa para este estudo a imagem vista
como símbolo, representando, para o contexto desta pesquisa, as idéias e
impressões formadas pelas pessoas sobre uma instituição, uma organização.
Corresponde, ainda, á concepção mental que corresponde a um objeto. Fazendo
uma analogia, o objeto, aqui referido, é uma instituição de ensino; como sua imagem
é vista pelos estudantes e comunidade. Além disto, a imagem sintetiza a impressão
que permanece na mente das pessoas.

Para Kotler e Keller (2006), de acordo com a perspectiva do marketing, o termo
imagem passou a ser mais popular a partir do início dos anos 50 e atualmente é
usada em uma enorme variedade de condições: imagem institucional, coorporativa,
organizacional, imagem profissional, da marca e/ou produto, entre outras. Para eles
definição de “imagem” é “a soma de crenças, ideias e impressões que uma pessoa
tem de um objeto” (KOTLER; KELLER, 2006, p.59).

A marca pode estar projetando uma organização, um produto, uma marca, um local,
um serviço ou uma pessoa. Essas imagens visam refletir o objeto, produto, serviço
ou pessoa no público que se tem como alvo. Significa que trazem consigo atributos
psicológicos, pois tendem a entrar e influenciar a mente dos clientes, dos
consumidores. Conforme Aaker (1991), a intenção e a organização lógica de
determinado conjunto de associações podem gerar percepções que irão compor
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uma imagem que pode ou não refletir a realidade. Desse distanciamento entre
imagem e realidade, conclui-se que uma imagem pode ser formada a partir de
premissas falsas, ou seja, mesmo que não corresponda à verdade, uma imagem
pode ser tomada pelas pessoas como tal.

A impressão que permanece na mente das pessoas também pode definir imagem,
tendo esta uma extensa área de aplicação, como impressão da profissão, da
empresa, do produto, de um candidato, entre outros (DICHTER, 1985; JOLY, 2003
apud ROJO et al. 2009).

Em relação ao que a imagem pode significar para uma instituição de ensino
superior, Kotler (1994, apud ROJO et al. 2009, p. 03) afirma:
Uma instituição que responde ao mercado tem forte interesse em saber
qual como seu público vê a escola, seus programas e serviços. [...]
Públicos que têm imagem negativa de uma escola vão evitá-la ou
desprestigiá-la, mesmo se ela for de alta qualidade, e aqueles que têm uma
imagem positiva ficarão indecisos.

As imagens não são sempre exatas, no entanto, influenciam a opção da compra.
Para Kotler e Keller (2006), foi Sidney Levy, da Northwestern University, que em
1955 introduziu o conceito de imagem e que vem sendo aplicado desde então a
vários segmentos organizacionais.

A imagem também vem sendo relacionada com o marketing de uma organização.
Essa imagem consiste em como os clientes e outros públicos classificam o valor de
troca da oferta da companhia, em comparação ao valor que os concorrentes
oferecem (KOTLER e KELLER, 2006).

Segundo Barich e Kotler (1991), uma empresa pode possuir mais de uma imagem,
tendo em vista que as imagens são dependentes do objeto que está sendo
analisado, do público-alvo e de outras situações. Os componentes da imagem são:
os fatores – gama de elementos controladores da imagem da companhia; as ofertas
– os objetos particulares a serem avaliados, tais como, marcas, produtos ou serviços
e o público – os vários elementos cujas percepções a companhia gostaria de
mensurar.
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A imagem é formada por várias dimensões, que podem ser classificadas como
tangíveis ou intangíveis, mensuráveis ou não-mensuráveis, mutáveis ou imutáveis,
dentre outros critérios de classificação. Neste contexto, a imagem combina,
sobretudo, as dimensões tangíveis e as intangíveis. As tangíveis são caracterizadas
pelas qualidades físicas e mensuráveis do serviço ou produto, em oposição às
características subjetivas, que são de difícil mensuração e que caracterizam as
dimensões intangíveis, sendo estas por sua vez, percebidas pelos stakeholders
quando avaliam a imagem de um produto ou serviço (KOTLER e KELLER, 2006).

De Toni, Milan e Schuler (2005) propuseram as seguintes dimensões da imagem:
funcional, simbólica, emocional e cognitiva. Tais dimensões foram utilizadas para a
avaliação da imagem de produtos, a saber:
 Dimensão funcional: é traduzida por uma série de características físicas
que são percebidas e avaliadas pelos clientes durante a prestação de
serviços, como, por exemplo, a aparência das pessoas que fazem parte da
equipe, as instalações físicas, os equipamentos disponíveis, a localização, o
design, entre outros. Tais características expressam a utilidade do produto,
do serviço e/ou da marca, permitindo aos consumidores atribuir um valor aos
serviços prestados.
 Dimensão cognitiva: são construções mentais sobre o objeto, o serviço,
usados pelos consumidores para avaliar a imagem dos mesmos. Essas
construções são influenciadas pelas crenças e conhecimento prévio do
indivíduo em relação ao produto ou serviço. Desta forma, o indivíduo avalia a
imagem do produto, do serviço, como uma impressão e um conjunto de
percepções e atitudes relacionadas ao prestador de serviços, como os
profissionais envolvidos no processo, como a relação custo-benefício.
 Dimensão simbólica: os serviços são avaliados pelo que representam ou
significam para o indivíduo. Essa dimensão realça o valor da pessoa aos
seus próprios olhos (auto-estima) e aos olhos de terceiros (status), ou seja,
reforça os valores, sentimentos e objetivos do indivíduo.
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 Dimensão emocional: revela um conjunto de sentimentos (prazer, dor,
alegria, medo, etc.) que o indivíduo possui em relação ao serviço, ao
produto, à marca.

Considerando-se que o conhecimento da imagem, que clientes apresentam em
relação a produtos, serviços, marcas, pessoas e profissões, pode auxiliar na
elaboração de estratégias que possibilitem o atendimento das expectativas dos
clientes, é fundamental investigá-la.

O posicionamento da organização, da marca, do produto ou da profissão também
possui um vínculo forte com a percepção da sua imagem. Em um mercado
competitivo, é fundamental construir uma imagem que melhor se ajuste à percepção
de um determinado público-alvo, de modo a gerar um valor superior para os clientes
em relação aos concorrentes.

Para De Toni, Milan e Schuler (2005), a importância da imagem é essencial tanto
para a origem da imagem (o objeto em si), como para o sujeito que a recebe
(receptor). Para as organizações, a imagem positiva é condição sine qua non para
estabelecer relações eficazes com os diversos segmentos de público de interesse.
Para o receptor a imagem significa a “verdade” em termos que podem ir de bom a
ruim, utilizável ou não.

Portanto, a importância da imagem deve-se ao fato de que, a partir dela, pode ser
gerada a atitude que será a base do comportamento futuro das pessoas com relação
ao objeto. Contudo, isso não garante a certeza do comportamento de compra, mas
indica caminhos prováveis de como ele deverá agir em relação a esse objeto.
Kotler (1980, p. 232) adota a seguinte definição para marca: “uma marca é um
nome, termo, sinal, símbolo ou desenho ou uma combinação dos mesmos, que
pretende identificar os bens e serviços de um vendedor ou grupo de vendedores e
diferenciá-los daqueles dos concorrentes”.
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Por outro lado, Tavares (2005, p.79) vai além da concepção de Kotler, conceituandoa como: “um nome, termo signo ou design, distinto ou combinado, com a função de
identificar a promessa de benefícios, associada a bens e serviços, que aumenta o
valor de um produto além de seu propósito funcional, tendo uma vantagem
diferencial sustentável”. Essa vantagem diferencial é a razão que o consumidor
encontra para preferir uma marca em relação à outra. Ainda em seu conceito, Ogilvy
(1955, apud ECHEVERRIA, 2005, p.83) já conceituava a marca como:
Um símbolo complexo. É a soma intangível dos atributos de um produto,
seu nome, sua embalagem e seu preço, sua história, sua reputação e a
maneira como é anunciada uma marca é definida também pela percepção
que seus consumidores têm das pessoas que a usam.

Em síntese, para Ogilvy (1955, apud ECHEVERRIA, 2005, p.83), a marca é a soma
intangível dos atributos de um produto.
De acordo com Echeverria (2005, p. 17), “a marca tem grande importância em uma
economia de bases simbólicas, o que agrega valor a ela”. A supervalorização da
marca é condição indispensável para a sobrevivência das empresas que querem
permanecer nos negócios por muito tempo.
Para Echeverria (2005, p. 190) “a presença e força das marcas na sociedade,
gerando comportamento, motivando e estimulando pessoas a tomarem atitudes,
transforma-se em fenômeno cultural”. Quanto maior a procura por uma marca, mais
ela se consolida no mercado. Para o autor (p. 122), “o estabelecimento de um nome
forte, ancorado em elevado reconhecimento” é que projeta a marca ao longo dos
anos, é nesta medida que a marca vai crescendo.

Nunes e Haigh (2003) consideram neste contexto a comunidade dos significados,
que mudam com as características evolutivas da sociedade, mudando também as
preferências. Porém, o valor da “marca é o que fica”, sempre se ajustando às
mudanças e exigências da sociedade. Os autores mencionados defendem que,
“embora as características e as preferências da sociedade de consumo mudem,
uma marca não acaba junto com essas mudanças, pois já tem seu valor, sua força e
um nome construído na mente dos consumidores”. (NUNES e HAIGH, 2003, p. 52).
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O produto pode ser alterado de acordo com novas técnicas e inovações
mercadológicas, mas será a marca quem garantirá que este continue no mercado.

De acordo com Kotler (2003), uma empresa pode alegar que é melhor em vários
aspectos, mas é preciso atribuir um desses aspectos para fixá-lo na mente do
consumidor. Isso é conseguido com uma boa comunicação. Se um produto ou
serviço não é identificado como melhor em algum aspecto para um conjunto de
clientes, esse produto está mal posicionado e consequentemente será mal
lembrado. “Lembramos das marcas que se destacam como superiores ou melhores
sob algum critério” (KOTLER, 2003 p. 177).

Na percepção de Kapferer, (2003), a marca é escolhida pelo consumidor, com base
em elementos como: preferência, praticidade, garantia, otimização, personalização,
permanência e ética, cada uma trazendo o benefício esperado pelo consumidor.
Para o autor, “se uma marca é forte, ela irá usufruir de uma alta taxa de fidelidade, o
que significa uma estabilidade de suas vendas projetadas”.

Para a construção de marcas, é importante visar o seu posicionamento no mercado,
o valor que se pretende dar a ela, e como ele pode influenciar nas decisões pelo
produto ou serviço.
Para Kotler (2003, p. 412), o posicionamento é a “posição de uma organização e
onde ela se encontra em relação a seus concorrentes”. Entende-se que “(...)
posicionamento não é o que você faz com o produto. Posicionamento é o que você
faz na mente do cliente em perspectiva. Ou seja, você posiciona o produto na mente
do comprador em potencial” (RIES e TROUT, 1989, p. 2).

Para Tavares (1998), o posicionamento da marca pode ser definido como o
desenvolvimento de uma proposta de valor e o estabelecimento de como uma
organização propõe a entregá-lo ao cliente de forma diferente da concorrência.
Corroborando com este autor, Kapferer (2003) considera que o posicionamento é
uma forma de construir as referências da marca e tornar evidentes as características
que as distingue da concorrência e das que motivam o cliente.
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De acordo com Kotler (2003), há décadas atrás o posicionamento era visto pelos
profissionais de marketing como forma de organizar, distribuir, arrumar o produto na
loja, tendo como objetivo posicionar o produto da forma mais visível possível no
ponto de venda, sentido este desconsiderado no mercado atual. Hoje, o
posicionamento da marca dentro do mercado se traduz na sua imagem, o que
contribui, sobremaneira, para que o consumidor faça sua escolha. Neste sentido:
As empresas precisam conquistar patamares singulares no mercado, assim
como seus produtos e serviços. Em qualquer boa estratégia de marketing é
essencial uma boa estratégia de posicionamento. Mas uma imagem não
pode ser fabricada, precisa ser conquistada. Essa conquista só é possível
através de uma relação especial com o consumidor, avaliando suas
expectativas e necessidades e desenvolvendo produtos e serviços focados
para atendê-lo. A coerência entre os produtos e serviços e a comunicação
com o cliente utilizada precisam conter uma coerência, facilitando assim o
relacionamento (MCKENNA, 1992 p. 46).

Para Nunes e Haigh (2003), o processo estratégico para o posicionamento da marca
no mercado deve considerar as seguintes fases devem ser consideradas:

1. Pensamento estratégico em torno da marca;
2. Escolha estratégia;
3. Planejamento estratégico da marca;
4. Implementação estratégica;
5. Brand value trackers

Fala-se neste contexto em posicionamento competitivo, que nas palavras de
Chiavenato e Sapiro (2003, p. 186), “representa a posição de uma organização e
onde ela se encontra em relação aos concorrentes. Um dos objetivos
organizacionais deve indicar a posição que a organização está tentando alcançar em
relação à concorrência”, posição da marca, do nome da organização frente ao
mercado. Em outras palavras, a análise do posicionamento permite conhecer como
a empresa se encontra diante dos concorrentes, bem como estabelecer o ponto em
que a organização quer chegar.
Aaker (1996) defende que “o posicionamento de uma marca, tal como avaliado por
sua participação (e/ou pelas vendas), possibilita sua avaliação em relação ao
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mercado, ao cliente”. Quando a marca oferece uma vantagem relativa na mente dos
consumidores, a participação no mercado deverá se elevar – ou pelo menos não
decair. Em contraposição, quando os concorrentes aperfeiçoam a equidade de suas
marcas, suas respectivas participações deverão responder.

Depreende-se das colocações ora apresentadas que o posicionamento está
relacionado com a imagem que se constrói de um produto ou serviço e sua a tem
um grande desafio de “saber lidar, simultaneamente, com a permanência e a
irreversibilidade do tempo” (VIEIRA, 2002, p. 104).

Retomando o conceito de Ries e Trout (1989), o posicionamento é a imagem de um
produto ou serviço construído na mente do consumidor, o que irá consolidá-los no
mercado.

2.6 O marketing e a qualidade do ensino superior

Na visão de Laus e Morosini (2005), com a regulamentação das leis educacionais,
sobretudo, a partir da LDB 9394/96, visando melhor organização, desempenho e
qualidade do ensino superior, além da competitividade já crescente das instituições
de ensino superior, houve necessidade de flexibilização e ampliação do sistema e
melhoria nos processos de organização e avaliação com vistas à elevação da
qualidade.

De acordo com Panizzi (2004), nesse mesmo cenário, surgiram e desenvolveram-se
novas instituições de ensino superior no Brasil, visando atender ao mercado que
crescia e solicitava profissionais qualificados, com vistas para melhoria da qualidade
de ensino. Entende-se então, por qualidade do ensino, as atribuições, o nível de
aprendizagem, de conhecimento, de desenvolvimento intelectual e profissional,
dentre outros fatores que enobrecem instituição, docente e discentes.

Neste sentido, as instituições que buscam a qualidade e excelência nos serviços,
devem adotar estratégias que possam contribuir para a manutenção da qualidade e
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a satisfação dos alunos. Para tanto, o comprometimento dos gestores bem como de
todos os funcionários, além de oferecer recursos didático-pedagógicos eficientes,
são imprescindíveis para manter qualidade e desempenho do processo educacional.

Nas entrelinhas das palavras de Rojo et al. (2009), para o aluno, seja de uma
instituição pública, seja privada, o fator de maior relevância é a qualidade, nos seus
diversos

aspectos:

corpo

docente,

formação

curricular,

infraestrutura,

posicionamento da instituição no mercado e credibilidade.

Neste contexto, Rojo et al. (2009, p. 2) defendem que:
O aluno espera da escola que o ensino seja de boa qualidade, e os padrões
assegura o mínimo para que se mantenha um curso funcionando, mas
espera também que o seu diploma tenha um valor agregado com boa
aceitação no mercado. Neste sentido, a educação assume graus de
responsabilidade pelo desenvolvimento de perfis profissionais que
viabilizem a adoção de processos mais complexos no ambiente de trabalho.
Sendo assim, o papel da universidade é fundamental na formação de
profissionais que possam estar preparados para integrar-se nesse novo
contexto em que se encontra o mercado de trabalho.

No que se refere à qualidade da educação, a LDBEN 9.393/96 (Título II - Dos
Princípios e Fins da Educação Nacional) determina como um dos princípios de
qualquer modalidade de ensino a “garantia de padrão de qualidade”.

A mesma lei chama atenção para alguns pontos que alicerçam essa qualidade, tais
como: a importância da qualificação profissional dos professores e questão
curricular. Apesar dessa efervescência, a teoria curricular é vista como em crise,
padecendo de grave problema: o distanciamento entre a produção ‘teórica’ e a
realidade vivida no cotidiano das escolas. Ou seja, a sofisticação teórica, segundo
os próprios estudiosos do campo, não é ainda suficientemente útil para o processo
de construção de um ensino de qualidade no ensino superior do Brasil.

Relacionando a busca pela qualidade do ensino superior com o marketing, Carvalho
(2001) destaca que a atividade educacional é por excelência um serviço, e
apresenta características bastante próprias que solicitam atitudes diferenciadas de
marketing.
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Rosa (2002, p.61) descreve o marketing educacional como sendo um procedimento
global da instituição ao se sintonizar perfeitamente com a sua clientela, com o seu
alunado, proporcionando-lhe, por meio de funcionários e professores, a prestação do
serviço educacional coerente com as suas expectativas.

Os itens tratados neste capítulo são substanciais para as análises que se seguem
nos capítulos 4 e 5, sendo de grande relevâncias os estudos sobre o marketing, a
concorrência, a marca e, imprescindivelmente, os estudos voltados para do ensino
superior no Brasil.

O referencial teórico ora apresentado servirá de base para a análise e discussão dos
dados desta pesquisa, sendo de grande relevância os estudos sobre o marketing, a
marca e o posicionamento das instituições no mercado. De igual importância, serão
os estudos em torno da qualidade do ensino superior no Brasil.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este capítulo tem por objetivo apresentar a metodologia necessária para esta
pesquisa, contribuindo para o estabelecimento de procedimentos metodológicos
condutores da investigação. Serão abordados o método utilizado e as fontes de
dados consultadas para conseguir responder o problema de pesquisa sugerido:
“Quais as novas estratégias adotadas pela direção da UFV / Campus de Florestal
para adaptar-se às mudanças atuais do mercado? Em que medida elas foram bem
recebidas pelos estudantes, melhorando sua imagem junto à comunidade e ao
mercado?”, sendo realizado um estudo de caso.

3.1 As pesquisas acadêmicas

As pesquisas acadêmicas em administração podem ser classificadas quanto à
abordagem, aos fins e aos meios empregados (VERGARA, 2007).

Por se tratar de uma investigação científica, esta pesquisa estabelece um
procedimento formal, resultado de uma reflexão metodológica, que conduzirá a
análise aqui proposta. Para Ander-Egg apud Lakatos e Marconi (2003, p. 155) a
pesquisa é um “procedimento reflexivo sistemático, controlado e crítico, que permite
descobrir novos fatos ou dados, relações ou leis, em qualquer campo do
conhecimento”.

Para se conhecer a realidade no que se refere às decisões estratégicas e,
principalmente, às estratégias empreendidas pela UFV / Campus de Florestal para
adaptar-se às recentes mudanças de mercado e novas necessidades e exigências
do público-alvo e ainda explorar novas perspectivas sobre o tema, foi realizada uma
pesquisa de caráter qualitativo.
A pesquisa qualitativa busca entender a complexa natureza de um
fenômeno social, bem como suas particularidades e o seu significado. Não
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usa técnicas de quantificação, mas adota uma lógica de explicação
(LAKATOS e MARCONI, 2003, p. 127).

Os autores descrevem ainda que a expressão pesquisa qualitativa designa uma
pesquisa empírica em ciências humanas e sociais que possui as cinco
características seguintes:

a)

Uma

pesquisa

concebida

principalmente

numa

perspectiva compreensiva;
b)

Seu objeto de estudo é abordado de maneira aberta e

ampla;
c)

Sua coleta de dados é baseada nos métodos qualitativos

(não implicam nenhuma quantificação ou mesmo nenhum
tratamento) tais como a entrevista, a observação livre ou a
coleta de documentos;
d)

Permite uma análise qualitativa dos dados, onde as

palavras são analisadas diretamente por outras palavras sem a
mediação de uma operação numérica;
e)

Conduz a uma narração ou a uma teoria.

Segundo Collis e Hussey (2005, p. 64) a confiabilidade no paradigma
fenomenológico (ou qualitativo) “é importante se observações e interpretações
semelhantes podem ser feitas em diferentes ocasiões e/ou por diferentes
observadores”. Confiabilidade externa na pesquisa qualitativa se dá pela relação
próxima entre o pesquisador e o informante, o que garante informações detalhadas
e poucas inferências. Na confiabilidade interna do método qualitativo pode haver
divergências quanto à identificação das categorias utilizadas e na codificação dos
dados, em função da complexidade deles.

Na pesquisa realizada buscou-se a essência do fenômeno estratégia organizacional
e a sua relação com o setor educacional bem como dados que sejam plenos de
significado na explanação e análise das influências de tais estratégias no
crescimento de instituições educacionais nos últimos anos.
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3.2 Delimitação do estudo

Delimitação do estudo refere-se à moldura que o autor coloca em seu estudo.
Vergara (2007) esclarece ser aqui onde se explicita para o leitor as delimitações da
pesquisa, que neste estudo se restringem à UFV, especificamente, no Campus de
Florestal. Delimitação trata de fronteiras concernentes a variáveis, aos pontos que
serão abordados, ao corte (transversal ou longitudinal), ao período de tempo objeto
da investigação.

Nesta dissertação foram estudadas, de forma ampla, as organizações brasileiras do
setor educacional, com foco em uma instituição de ensino superior de caráter
público.

3.3 Tipo de pesquisa

Para este estudo, foram utilizados três tipos de pesquisa, a saber: documental,
pesquisa qualitativa (com três diretores da UFV / Campus de Florestal) e quantitativa
(com estudantes dessa Instituição).

A pesquisa qualitativa realizada em campo foi, quanto aos fins, uma pesquisa
descritiva. As pesquisas descritivas propõem-se a investigar e a descobrir
características de um fenômeno ou de uma questão pertinente. Analisando-se a
metodologia quanto aos meios de investigação, a pesquisa será bibliográfica, por ser
elaborada a partir de material já publicado, constituído principalmente de livros,
artigos de periódicos, e atualmente, com material disponibilizado na internet (GIL,
2002, p. 48).

A pesquisa bibliográfica foi realizada para aprofundar conhecimentos relevantes que
levaram o autor a compreender conceitos e bases sobre a formulação de estratégias
organizacionais, sua relação com o marketing e desenvolvimento de organizações
inseridas no setor educacional.

55

Por fim, ao se propor buscar uma razoável profundidade e maior detalhamento dos
processos, conteúdos e modelos estratégicos, a pesquisa deu-se através da
realização de um estudo de caso. O estudo de caso objetiva analisar profundamente
uma unidade social específica, a UFV / Campus de Florestal, seus modelos de
estratégia competitivas e a visão dos alunos sobre suas possíveis mudanças.
Segundo Yin (2005), estudo de caso é uma forma de fazer pesquisa empírica que
examina fenômenos contemporâneos onde as fronteiras entre eles e o contexto não
estão claramente estabelecidas.

Através do uso desse meio de pesquisa buscou-se responder à seguinte pergunta:
“Quais as novas estratégias adotadas pela direção da UFV / Campus de Florestal
para adaptar-se às mudanças atuais do mercado? Em que medida elas foram bem
recebidas pelos estudantes, melhorando sua imagem junto à comunidade e ao
mercado?”. Para tanto, serão analisadas as várias dimensões que estão nas
entrelinhas desse questionamento, tais como: Quais os principais problemas que a
UFV / Campus de Florestal vem enfrentando? Que mudanças estratégicas têm sido
feitas na Instituição? Qual a imagem que os alunos têm da Instituição?

3.4 Objeto de estudo

Como a atenção do estudo está voltada as estratégias competitivas e percepção dos
alunos a respeito de mudanças no setor educacional da UFV / Campus de Florestal,
optou-se por pesquisar empiricamente dados sobre a visão dos alunos dessa
Instituição para assim verificar o grau de satisfação dos mesmos nas diferentes
variáveis: salas de aula, laboratório de informática, biblioteca, infraestrutura geral,
corpo docente – professores e qualidade do ensino.

3.5 Coleta dos dados

Nas pesquisas acadêmicas os dados são coletados sobre as variáveis que estão
sendo estudadas. Os dados originais que são coletados na fonte são conhecidos
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como primários. Os secundários são dados que já existem como livros, documentos
e filmes. Os dados são classificados como qualitativos quando dizem respeito às
qualidades e características não-numéricas. Aqui se objetivou coletar dados que
servissem para descrever, decodificar, traduzir e entender o significado (não a
frequência) do fenômeno, estratégia organizacional, e sua influência no crescimento
de organizações do setor educacional de ensino superior de caráter privado nos
últimos anos.

A coleta dos dados foi feita por meio de entrevistas semi-estruturadas. Esse método
de coleta é apropriado quando é necessário entender o construto que o entrevistado
usa como base para as suas opiniões e visões sobre uma determinada questão ou
situação (COLLIS e HUSSEY, 2005). Através da entrevista objetivou-se verificar a
percepção dos entrevistados (estudantes da UFV / Campus de Florestal) em relação
às mudanças no ambiente institucional, na variedade e customização dos serviços
oferecidos e nos processos de produção e na organização.

Quanto aos aspectos metodológicos desta pesquisa, fundamentou-se em Mendes
(2006) e Salume (2006), visto que sua abordagem vem ao encontro com o que se
propõe neste estudo, sendo substancial para a análise do tema pesquisado.

O método de pesquisa utilizado nesta dissertação envolve a realização de uma
etapa qualiquantitativa, para levantamento e identificação do posicionamento dos
gestores e coordenadores da UFV / Campus de Florestal sobre essa Instituição
(etapa quantitativa), além dos dados da pesquisa com os alunos (etapa quantitativa),
sendo esta última o foco deste estudo.

Etapa qualitativa

Para elaborar esta dissertação foi desenvolvida uma pesquisa

qualitativa

exploratória, a partir de um levantamento com grupos de foco. Foi realizado uma
amostra formada por diretores e coordenadores da UFV/Florestal.

Segundo Schiffman e Kanuk (2000), as opções de técnicas de coleta de dados para
estudos qualitativos incluem entrevistas em profundidade, grupos de foco e técnicas
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projetivas, nesta pesquisa, a entrevista (questões abertas) foi priorizada. O principal
objetivo desta amostra foi obter uma visão de pessoas do mercado-alvo falar sobre
problemas de interesse para o pesquisador. A análise do conteúdo permitirá a
identificação dos atributos a serem usados na pesquisa quantitativa.

Etapa quantitativa

Foi realizada uma pesquisa de natureza descritiva, por meio de um questionário
aplicado aos alunos que formaram a amostra desta etapa.

Segundo Malhotra (2001), a pesquisa descritiva é um tipo de pesquisa conclusiva
que tem como principal objetivo a descrição de algo, como “a percepção do grau de
satisfação desses alunos em relação ás estratégias competitivas implementadas
pela UFV/Florestal.

Sendo o universo pesquisado constituído de alunos, optou-se pelo uso do método
de questionários, fechados, estruturados, por considerá-los mais adequadas ao
estudo (APÊNDICE 1). Por esse método pretende-se atingir os objetivos específicos
desta pesquisa, possibilitando fácil compilação de dados.

Para Schiffman e Kanuk (2000), nas pesquisas quantitativas, o principal instrumento
de coleta de dados é o questionário, que pode ser enviado via postal a entrevistados
selecionados para autoaplicação ou aplicado pessoalmente ou por telefone por um
entrevistador treinado.

Qualquer questionário tem três objetivos específicos, segundo Malhotra (2001):
 Deve traduzir a informação desejada em um conjunto de questões específicas
que os entrevistados tenham condições de responder.
 Precisa motivar e incentivar o entrevistado a se deixar envolver pelo assunto,
cooperando e completando a entrevista. O pesquisador precisa sempre
minimizar o cansaço e o aborrecimento do entrevistado, e igualmente
esforçar-se para minimizar as respostas incompletas e a não-resposta.
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 Um questionário deve sempre minimizar o erro de resposta. Os erros na
resposta são aqueles que surgem quando os entrevistados dão respostas
imprecisas ou quando elas são registradas ou analisadas incorretamente.

Optou-se por entregar os questionários nas turmas dos cursos de graduação da
UFV/Florestal, que autorizou a sua aplicação, que por sua vez, devolveram os
mesmos respondidos pelos alunos.

3.6 Amostra

A população estudada pela pesquisa foi composta por dois segmentos: o primeiro,
formado pelos estudantes da Universidade Federal de Viçosa, matriculados no
Campus de Florestal, região metropolitana de Belo Horizonte; o segundo, formado
pelos os dirigentes responsáveis pela gestão e, consequentemente, pela escolha e
implementação das estratégias.

Nesta fase, procurou-se definir a população amostral. A população pesquisada foi
composta pelos alunos matriculados em todos os cursos e turnos da UFV/Florestal,
e a amostra foi constituída por 100 (cem) alunos, compondo a amostra (survey)
aleatória simples da pesquisa. Foram distribuídos 200 questionários, entregue aos
alunos e devolvidos 100 questionários respondidos.

Para Hussey e Collis (2005) a pesquisa de campo parte de uma população e dela se
extrai a amostra que servirá de base para a investigação do fenômeno. Uma
população é qualquer grupo bem definido de pessoas ou de itens que estará sob
consideração. Uma amostra é um subgrupo de uma população e deve representar o
principal interesse do estudo, no caso deste estudo, a amostra quantitativa teve
como amostra da etapa quantitativa os alunos da UFV/Florestal.

Cabe dizer que a escolha da amostra foi aleatória e não probabilística, sendo
distribuídos os questionários para alunos de diversos cursos, e esclarecendo a
liberdade de participar ou não desta pesquisa. O prazo para retorno dos
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questionários devidamente preenchidos pelos estudantes que quiseram fazer parte
deste estudo foi de 4 dias.

Destaca-se que a escolha por realizar uma pesquisa com os alunos foi devido à
necessidade de colher informações sobre a sua percepção tanto sobre os cursos
oferecidos pela Instituição estudada como sobre as formas como esses alunos
tomaram conhecimento dos cursos e dos diferenciais da Instituição.

O segundo conjunto de entrevistas qualitativas foi feito com os representantes da
gestão da UFV / Campus de Florestal: a diretora administrativa e financeira da
Instituição, a coordenadora do curso de administração na UFV / Campus de
Florestal e a diretora de ensino do Campus de Florestal. O roteiro utilizado encontrase no APÊNDICE 02 deste trabalho.

3.7 Análise e tratamento dos dados

A análise e tratamento dos dados foram realizados tendo por base o conteúdo dos
depoimentos coletados nas entrevistas.

Segundo Collis e Hussey (2005) a análise de conteúdo é uma maneira de converter
sistematicamente texto em variáveis para a análise dos dados. O material a ser
analisado será qualificado em várias unidades de código conforme demonstradas no
item coleta de dados desta pesquisa.

De Paula (2006) prioriza a análise de conteúdo nas pesquisas qualitativas,
ressaltando a finalidade exploratória deste tipo de análise. Nela se exige categorias
exaustivas (que não deixa nada por ser classificado) e mutuamente exclusivas,
objetivas e pertinentes. Os resultados são comparados com a teoria ou se constrói
uma explicação com base nas relações entre estas categorias. A formulação das
conclusões ocorre a partir do resgate do problema pesquisado e do confronto dos
resultados com a teoria, normalmente auxiliada pela definição de um tipo de grade
de análise, que articula as categorias definidas a priori ou ao longo da pesquisa.
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Não foi utilizado um software especifico para a análise e tratamento dos dados,
priorizando a seguinte escala:

1. Muito insatisfeito
2. Insatisfeito apenas
3. Indiferente
4. Satisfeito apenas
5. Muito satisfeito

Para verificar os dados sobre a evolução do ensino superior no Brasil, em particular,
das instituições públicas, foi utilizada a pesquisa documental (elaborada a partir de
materiais que não receberam tratamento analítico). A pesquisa documental leva a
trabalhar com documentos que trazem informações relevantes ao tema, que não se
encontram na pesquisa bibliográfica ou nas entrevistas realizadas na pesquisa de
campo.

No caso desta pesquisa, os documentos pesquisados vêm de fontes secundárias,
por se constituírem de relatórios diversos, divulgação de pesquisas e de relatórios
da UFV.

Utilizou-se do enfoque quantitativo com base nos dados do censo 2010 do ensino
superior. Os dados coletados no site do MEC/INEP referem-se censo do ensino de
2001 a 2010, mostrando sua evolução em diversos aspectos. Foram realizadas
pesquisas nos sites da prefeitura e da UFV / Campus de Florestal, além de busca
direta na Prefeitura Municipal de Florestal.
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS: O DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO SUPERIOR, A UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA E O CAMPUS DE
FLORESTAL

Neste capítulo, apresentar-se-á um breve histórico do desenvolvimento do ensino
superior no Brasil. Em seguida, far-se-á uma breve contextualização da fundação e
crescimento da UFV e do Campus de Florestal.

4.1 O crescimento do ensino superior no país

As instituições de ensino superior no Brasil, assim como as outras modalidades de
ensino (educação básica, ensino fundamental e ensino médio) tem seus
pressupostos legais na Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDBEN,
9394/96)6, que determina em seu Art. 45 que “A educação superior será ministrada
em instituições de ensino superior, públicas ou privadas, com variados graus de
abrangência ou especialização”. O Ministério de Educação do Brasil define que as
instituições de ensino superior estão classificadas da seguinte maneira:
 Públicas (federais, estaduais e municipais);
 Privadas (comunitárias, confessionais, filantrópicas e particulares).
As instituições públicas são criadas e mantidas pelo poder público nas três esferas:
federal, estadual e municipal. As instituições privadas são criadas e mantidas por
pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos.

Além da LDBEN 9394/96, o Decreto nº 3.860 de 9 de julho de 2001, classifica esta
modalidade de ensino de acordo com a sua organização acadêmica, ou seja:

6

LDBEN – mais conhecida como LDB – Lei que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional – Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. CAPÍTULO IV - DA EDUCAÇÃO SUPERIOR Art. 43 ao Art. 57.
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 Universidades;
 Centros universitários;
 Faculdades e faculdades integradas;
 Institutos e escolas superiores;
 Centros de educação tecnológica.

A TABELA 01 representa o total de cursos superiores no Brasil no ano de 2007, de
onde pode-se perceber que a oferta de vagas no ensino superior particular é muito
maior do que no setor público:

Tabela 01- Número De Instituições De Ensino Superior – Brasil / 2007
Categoria
Administrativa

Federal

Universidades

46

32

Centros
Universitários

44

Faculdades
Integradas

Estadual Municipal

CCF*

Particular

Pública

Total

05

60

26

83

169

00

02

44

60

03

107

00

00

03

19

97

03

119

Faculdades

06

28

52

263

1.125

86

1.474

Centros
Tecnológicos

34

15

00

02

93

49

144

*Comunitárias, Confessionais e Filantrópicas.
Fonte: Sinopse dos Censos do Ensino Superior MEC/INEP (2007) citado por STALLIVIERI (2010, p.
16).

Enfatizando artigos 43 e 44 da LDBEN, respectivamente, verifica-se a finalidade do
ensino superior e seus programas e cursos.

Art. 43, A educação superior tem por finalidade:
I- estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do
pensamento reflexivo;
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II- formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a
inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento
da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua;
III- incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da
cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio
em que vive;
IV- promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos
que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do
ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação;
V- suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional
e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos
que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do
conhecimento de cada geração;
VI- estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em
particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à
comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;
VII- promover a extensão, aberta à participação da população, visando à
difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da
pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição.

Conforme a LDBEN 9394/96, em seu Art. 44, considera-se que:

A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:
I- cursos sequenciais por campo de saber, de diferentes níveis de
abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos
estabelecidos pelas instituições de ensino, desde que tenham concluído o
ensino médio ou equivalente;
II- de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino
médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo;
III- de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e
doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros abertos a
candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às
exigências das instituições de ensino;
IV- de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos
estabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino.

No que se refere à participação percentual das instituições por categoria
administrativa, os totais apresentados mostram-se relativamente constantes durante
a série histórica. Em 2010, esses totais representam: 88,3% de instituições privadas,
4,5% estaduais, 4,2% federais e 3,0% municipais. O GRÁFICO 1 e a TABELA 2
ilustram a evolução (2001 a 2010) dessas instituições desagregadas nas categorias
pública e privada, ao longo do período.

64

Gráfico 01- Aumento Das Instituições De Ensino Superior No Brasil (Públicas E Privadas)
No Período De 2001 A 2010

Fonte: Portal do MEC, 2011.

Tabela 02- Aumento Das Instituições De Ensino Superior No Brasil No Período De 2001
A 2010

Fonte: Portal do MEC, 2011.

Estes números justificam a concorrência de mercado também maior entre as
instituições privadas, tendo em vista que sendo as instituições públicas a grande
concorrência está entre os candidatos que pretendem ingressar nas mesmas. Isso
acarreta um aumento significativo da concorrência e a necessidade cada vez maior
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de novo posicionamento estratégico para que instituições do setor, além de
permanecerem sólidas no mercado, ofereçam diferenciais que atraiam o públicoalvo.

Como ilustrado pela TABELA 03, prevalece, ao longo de todo o período,
majoritariamente, a participação de faculdades, com percentuais relativamente
constantes para as demais categorias. Em 2010, das 2.378 instituições, 85,2% são
faculdades, 8,0% são universidades, 5,3% são centros universitários e 1,6% são
Institutos Federais de educação, ciência e tecnologia (IFs) e Centros Federais de
Educação Tecnológica (Cefets). Ainda acerca dessas instituições, as taxas de
variação registradas em relação ao ano anterior representam aumento de 5,7% para
os IFs e Cefets, 3,0% para as faculdades, 2,2% para as universidades e decréscimo
de 0,8% para os centros universitários. Neste cenário, como dados anteriores já
apresentaram, os IES da categoria privada tiveram aumento significativo nesse
período, superior às IES públicas. Infere-se que o marketing de serviços dessas
instituições tem levado ao aumento de alunos que as procuram para fazer seus
cursos de graduação. Trata-se de um processo de escolha também pela imagem da
instituição. Embora o marketing tenha um papel fundamental nesta escolha, o fato
de o ingresso nas instituições públicas ser mais difícil está também em outros
fatores, sobretudo, na gratuidade do ensino, o que torna a concorrência mais
acirrada entre as instituições privadas.
Tabela 03- Evolução Do Número De Instituições De Educação Superior Por Organização
Acadêmica – Brasil / 2001 A 2010

Fonte: Portal do MEC, 2011.
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Deschamps e Nayak (1997) afirmam que os clientes iniciam o seu processo de
escolha, de maneira implícita ou explícita, com base em uma avaliação da imagem
que possuem em relação a um produto ou serviço. Dessa forma, uma imagem
negativa poderá desencadear na eliminação de um determinado produto, serviço ou
marca do conjunto em consideração. Por isso, compreender a imagem que as
pessoas têm de um produto, de um serviço, de uma marca e, até mesmo de uma
profissão, permite obter subsídios para implementar estratégias de marketing mais
eficazes.

Além da imagem, outra dimensão que apresenta uma importância elevada para o
marketing é a identidade. Isso porque, a identidade pode ser definida como a forma
com que uma pessoa, um produto ou um serviço se apresenta para a sociedade,
que a partir de sua percepção e inferências formam a imagem do mesmo. Assim, a
identidade constrói os elementos de sua autoapresentação, que por sua vez,
transformam-se em imagem com base na interpretação das audiências externas.
Portanto, a consolidação da identidade de um serviço, produto ou profissão é
essencial para a formação de uma imagem positiva para a sociedade (ALMEIDA,
2005).

Especificando o ensino superior, verifica-se que a procura pelas instituições privadas
tem tido aumento significativo, embora mantenha uma diferença com as instituições
públicas, principalmente pelo fato destas serem gratuitas, não significando a
desvalorização da imagem de nenhuma delas. Os recentes avanços no sentido de
maior democratização do acesso à educação superior podem ser mais bem
dimensionados a partir dos resultados de ingressos.

Em 2010 entraram 2.182.229 alunos em cursos de graduação, o que corresponde a
um aumento de 109,2% em relação a 2001. Nesse período, a categoria federal
apresenta, proporcionalmente, a maior elevação do número de ingressos, 140,5%,
seguida da categoria privada, 115,4%. Especificamente no ano de 2010, as
instituições privadas contam com 78,2% dos ingressos de graduação; seguidas das
federais, com 13,9%; estaduais, com 6,5%; e municipais, com 1,5% (MEC, 2011),
como mostra a TABELA 04.
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A predominância de ingressos nos cursos de graduação das instituições
privadas é, portanto, acompanhada por expressivo crescimento da
participação de instituições públicas, notadamente da categoria federal. De
2009 para 2010, verifica-se um aumento de 19,2% de ingressos nas
instituições federais. Reitera-se que os totais apresentados nos anos 2008 e
2009 para a categoria estadual são explicados pelas razões já reportadas
sobre os resultados de matrícula. Já para as IES privadas, a queda
apresentada, no mesmo período, ocorre em maior proporção por outras
formas de ingresso (isto é, que não inclui processo seletivo).

Tabela 04- Evolução Do Número De Ingressos (Todas As Formas) Por Categoria
Administrativa – Brasil / 2001 A 2010

Fonte: Portal do MEC, 2011.

Na área de serviços de educação e, em particular, instituições de ensino superior, a
verificação da imagem organizacional perante seu principal público (alunos)
constitui-se em um trunfo importante para o seu direcionamento estratégico,
possibilitando levantar os principais pontos fracos e estabelecer ações e metas,
documentadas em geral no seu Plano de Desenvolvimento Institucional.
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4.2 Um breve histórico da Universidade Federal de Viçosa

De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisa em Educação – INEPE, que informa
as Sinopses dos Censos do Ensino Superior, atualmente, no Brasil, são
consideradas universidades um total de 2.013 instituições de ensino superior,
distribuídas

das

modalidades:

públicas

(federais,

estaduais,

municipais),

comunitárias, confessionais ou filantrópicas; particulares, sendo estas as que
apresentam maior número de instituições (STALLIVIERI, 2010, p. 15).

A UFV, objeto dessa pesquisa, é uma Universidade Pública Federal.
Informações obtidas no site institucional da UFV 7 destacam que a Universidade
Federal de Viçosa originou-se da Escola Superior de Agricultura e Veterinária ESAV, criada pelo Decreto nº 6.053, de 30 de março de 1922, sendo denominada
Universidade Federal de Viçosa em 1969. Mais tarde, já em 1955 deu-se início a
atividades educacionais em Florestal, mas o Campus de Florestal só foi criado em
2006.

Desde então, vem acumulando larga experiência e tradição em ensino, pesquisa e
extensão, que formam a base de sua filosofia de trabalho.

Atualmente além dos cursos de graduação e pós-graduação, mantém o Colégio
Universitário (Ensino Médio Geral), a Central de Ensino e Desenvolvimento Agrário
de Florestal (Ensino Médio Técnico e Médio Geral), a Escola Estadual Effie Rolfs
(Ensino Fundamental e Médio Geral), o Laboratório de Desenvolvimento Humano (4
a 6 anos) e, ainda, a Creche, que atende a crianças de 3 meses a 6 anos.

Por tradição, a área de Ciências Agrárias é a mais desenvolvida na UFV, sendo
conhecida e respeitada no Brasil e no exterior. Apesar dessa ênfase na
agropecuária, a Instituição vem investindo em outras áreas do conhecimento, tais

7

Disponível em: <http://www.ufv.br> Acesso em: 28 de jul. 2013.
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como: Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Exatas e Tecnológicas e Ciências
Humanas, Letras e Artes.

A UFV tem contado com o trabalho de professores e pesquisadores estrangeiros de
renome na comunidade científica, que colaboram com o seu corpo docente, ao
mesmo tempo em que executa um programa de treinamento que mantém diversos
profissionais se especializando no exterior e no país. Nesse particular, a UFV uma
das instituições brasileiras com índice elevado de qualificação com Mestrado,
Doutorado e Pós-doutorado. Na TABELA 05, apresenta-se a qualificação do corpo
docente da UFV, por seus diversos Campus.
Tabela 05- Qualificação do Corpo Docente da UFV/Florestal

8

Fonte: UFV – Plano de desenvolvimento Institucional, 2012, p. 41.

Em 2009, a UFV foi reconhecida pelo MEC como a 7ª melhor universidade do Brasil
baseando-se na prova do ENADE.

8

Licenciado - cursos de 1º ciclo do ensino superior, com a duração de três anos; 2.Mestre - cursos de
2º ciclo do ensino superior, normalmente com a duração de dois anos, realizados depois da
conclusão de um curso de 1º ciclo. Em alternativa, cursos de mestrado integrado, com a duração
normal de cinco anos; 3. Doutor - estudos de 3º ciclo do ensino superior, depois da obtenção do grau
de mestre. Os graus de licenciado e mestre são conferidos tanto no ensino universitário como no
politécnico. O grau de doutor só é conferido no ensino universitário. (Lei de Bases do Sistema
Educativo,
2005,
disponível
em:
"http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ensino_superior&oldid=34439469.
Acesso
em:
10
maio.2013).
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Na FIGURA 03, apresenta-se o organograma da administração da Universidade
Federal de Viçosa, que demonstra que é uma grande universidade com uma
estrutura bem complexa.
Figura 03- Organograma da Administração Superior da UFV

Fonte: Site institucional da Universidade (2011).

4.3 Desenvolvimento do Campus de Florestal

O Campus de Florestal começou sua história em 1939, através da criação da
Fazenda-Escola de Florestal pelo então Presidente da República Getulio Vargas. Tal
Instituição era destinada à formação de capatazes e administradores de fazendas. O
estabelecimento, vinculado ao Departamento de Ensino Técnico da Secretaria de
Agricultura, era destinado à outra finalidade, passando a abrigar menores, aos quais
ministrava ensino primário e profissional agrícola, em 1943. Posteriormente, a
Fazenda-Escola foi transformada em Escola Média de Agricultura de Florestal,
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iniciando suas atividades em 1949. Oferecia o Curso Médio de Agricultura, destinado
à formação de técnicos agrícolas.

Segundo dados da Prefeitura Municipal, além de situar-se em uma área de
mineração, Florestal cresceu economicamente pela pecuária leiteira e de corte, pelo
comércio varejista, a produção de hortifrutigranjeiros e as pequenas indústrias. São
microempresas, que ainda hoje, constituem as principais atividades econômicas do
município.

A implantação da UFV / Campus de Florestal também contribui para esse
crescimento, dado ao aumento populacional de estudantes e outros que circulam no
município. Da mesma forma, a UFV / Campus de Florestal também obteve
crescimento, tanto pelos alunos que moram nesse município quanto pelos demais
que moram nas cidades vizinhas, o que amplia sua atuação educacional e cultural.

A escola foi incorporada à Universidade Rural do Estado de Minas Gerais (UREMG)
em 1955. No ano de 1981, foi aprovado o novo regimento interno da escola, que
passou a ser denominada Central de Ensino e Desenvolvimento Agrário de Florestal
(CEDAF).
De acordo com os dados da UFV 9 foi a partir da política do governo federal de
expansão e melhoria da qualidade do ensino superior, que, em 2006, foi criado o
Programa de Expansão I e, em 2007, foi instituído o Programa de Apoio a Planos de
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – Reuni. Esclarece ainda
que:
A expansão das universidades federais promoveu a ampliação do acesso
da população brasileira ao ensino superior. A partir desses programas, a
UFV ampliou o número de vagas e criou novos cursos de graduação. Essa
expansão também originou a criação de um Campus na cidade de Rio
Paranaíba e a transformação de sua unidade de ensino e pesquisa de
Florestal, a Central de Desenvolvimento Agrário de Florestal (CEDAF), em
Campus.

Assim, em 2006 foi criado o Campus da UFV em Florestal, ilustrado a seguir na
FIGURA 04:
9

UFV - Campus Florestal Historia. In: Site institucional da Universidade (2011).
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Figura 04- UFV / Campus de Florestal

Fonte: Site institucional da Universidade (2011).

A FIGURA 05 apresenta o organograma da UFV / Campus de Florestal, que têm a
seguinte estrutura organizacional: Diretoria Geral do Campus e Diretorias de Ensino,
de Pesquisa e Pós-Graduação, de Extensão e Cultura e Administrativo-Financeira,
além de quatro institutos da área acadêmica. Demonstra a estrutura específica do
Campus de Florestal, já apresentada anteriormente, como parte da estrutura da
UFV, também muito organizada e com suas diretorias específicas e, ao mesmo
tempo, integradas.
Figura 05- Organograma da UFV / Campus de Florestal

Fonte: Site institucional da Universidade (2011).
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Atualmente a UFV / Campus de Florestal continua a desempenhar um papel
diferenciado no desenvolvimento da região, com da ampliação de suas atividades de
ensino, pesquisa e extensão. Os dez os cursos oferecidos, a saber: Administração;
Agronomia; Ciências Biológicas (Licenciatura); Engenharia de Alimentos; Educação
Física (Licenciatura); Física (Licenciatura); Superior de Tecnologia em Gestão
Ambiental;

Matemática

(Licenciatura);

Química

(Licenciatura);

Superior

de

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Vale destacar o Programa de Apoio Didático às Ciências Básicas, Programa de
Tutoria, vinculado à Pró-Reitoria de Ensino, que tem por finalidade dar apoio
acadêmico-pedagógico aos ingressantes nas áreas de Biologia, Bioquímica, Física,
Língua Portuguesa, Matemática e Química. Ele visa ainda reduzir o desnível de
conhecimento básico de estudantes que ingressam nesta Instituição, diminuindo os
índices de reprovação e de evasão dos cursos, além de diminuir o tempo de
permanência do estudante na Universidade, com incremento na qualidade de sua
formação. Este programa desenvolvido na UFV, encontra-se em fase de
implantação no Campus de Florestal.

Vale ressaltar a importância da relação do Campus com o município de Florestal. É
um pequeno município, situado na Região Metropolitana do Belo Horizonte,
localizado a 70 km da capital Belo Horizonte. Tem uma população estimada em,
aproximadamente, sete mil habitantes. Sua extensão territorial é de 195,85 Km². O
então distrito de Pará de Minas, foi emancipado em 30 de dezembro de 1962 e o
município foi instalado em 1º de março de 1963.

Economicamente, Florestal evoluiu com suas primeiras fazendas de grandes
engenhos de cana, movidos à água, tendo como maiores atividades econômicas: o
açúcar, a rapadura, a engorda de porcos, cachaça, algodão e cereais diversos.
Florestal foi também um grande produtor de madeira de lei, tendo fornecido madeira
para a construção da capital do estado: Belo Horizonte. Produziu ainda, cristal de
rocha e ouro.

Atualmente a pecuária leiteira e de corte, criação de aves, ovos, a produção de
hortifrutigranjeiros, o comércio varejista, as pequenas empresas e microempresas
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são as principais atividades econômicas que movimentam o município. A fruticultura
também tem seu papel de destaque – a plantação de uvas com exportação de
mudas e tecnologia. O clima é favorável – sol e calor o ano inteiro – resultando em
duas safras anuais – julho e agosto / novembro e dezembro – gerando um bom
número de empregos.

A cidade de Florestal também é referência nacional na arte de confecção do tapete
arraiolo. O artesanato e a técnica do tapete são antigos: receberam influência das
culturas persa, indiana e espanhola, que mais tarde foram adotadas e aprimoradas
na cidade portuguesa de arraiolo.

Segundo a opinião da diretora de ensino do Campus de Florestal, ainda há diversas
deficiências na identificação das necessidades dos alunos, principalmente por não
ter uma política de marketing formalmente estabelecida. Assim sendo, na opinião da
entrevistada, as prioridades para a realização de ações de mudanças na
organização têm sido determinadas partir das políticas públicas (REUNI), tendo em
vista a demanda de mercado.

De acordo com a diretora administrativa e financeira do Campus de Florestal, a
expansão dos cursos foi precedida de uma pesquisa de campo, com o objetivo de
identificar os cursos mais procurados na região. Além disso, a Mostra de Profissões
foi implantada na cidade, fornecendo dados relevantes sobre as principais
necessidades do mercado na região.

A TABELA 06 apresenta a evolução do número de alunos matriculados na
graduação de 2006 a 2011.
Tabela 06- Evolução do Número de Alunos Matriculados na Graduação de 2008 a 2012

CAMPI

2008

2009

2010

2011

2012

UFV /
FLORESTAL

80

175

467

675

1506

Fonte: UFV – Plano de Desenvolvimento Institucional / Registro escolar / Pró-Reitoria de ensino /
Plano de desenvolvimento Institucional. UFV / 2012, p. 64.
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A pesquisa realizada no Campus de Florestal identificou também que no primeiro
semestre de 2011 foram 675 alunos matriculados nos citados cursos.

A TABELA 07 mostra a projeção do número de matrículas presenciais para o período de
2013 a 2017.

Tabela 07- Projeção do número de matrículas presenciais para o período de 2013 a
2017
CAMPI

2013

2014

2015

2016

2017

UFV /
FLORESTAL

1.605

1.754

1.785

1.785

1.785

Fonte: UFV – Plano de Desenvolvimento Institucional / Registro escolar / Pró-Reitoria de ensino /
Plano de desenvolvimento Institucional. UFV / 2012, p. 64.

Com relação ao corpo docente, atualmente o Campus de Florestal possui 93
professores distribuídos da seguinte forma, conforme dados da TABELA 08.
Tabela 08- Formação do corpo docente – campus de florestal

NÚMERO DE
PROFESSORES

FORMAÇÃO DOCENTE

18

Professores com pós-graduação

43

Professores com mestrado

27

Professores com doutorado

05

Outros

93

TOTAL

Fonte: UFV – Plano de Desenvolvimento Institucional / Pró-Reitoria de ensino. UFV / 2012, p. 64.

Segundo Nassif e Hanashiro (2008, p. 101), na capacitação e qualificação dos
professores, via de regra, a ênfase recai na necessidade do profissional rever e
desenvolver as competências para acompanhar a demanda de informações, atentar
para a introdução de novas tecnologias, estar presente e fazer parte do mundo dos
jovens e ser parte integrante do processo de mudança instalado no setor
educacional.
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O corpo docente da UFV / Campus de Florestal tem buscado acompanhar a
tendência citada pelos autores, já que dos 93 professores atualmente, há um
percentual de 46% que possuem mestrado e ainda 27% de professores com
doutorado. Este é um ponto forte da Instituição mencionado pela coordenadora do
curso de administração e pela diretora de ensino.
De acordo com a pesquisa do Campus de Florestal da UFV10, além do aumento dos
cursos fornecidos, a Instituição tem promovido uma série de mudanças, por se tratar
de um Campus relativamente novo. Há ainda uma série de problemas que precisam
ser melhorado como infraestrutura, segurança, programas de educação a distância,
investimentos e ampliação da biblioteca bem como na tecnologia, além da
capacitação do corpo docente.

A implantação de mudanças nas instituições públicas depende sempre da
aprovação do MEC e do Governo Federal, porque a autonomia da UFV é sempre
relativa. Por isto, principal mudança foi no aumento do número de cursos oferecidos.
Esta proposta foi incluída no Programa Reuni11, que prevê aprovação do MEC e
liberação de recursos para investimento. O Reuni permitiu a criação de 10 cursos
superiores, com a entrada de 400 alunos anualmente. A administração de alunos
pelo SISU (Sistema de Seleção Unificada) 12 deu ao Campus de Florestal uma
dimensão e uma visibilidade nacional.

Segundo a coordenadora do curso de administração na UFV / Campus de Florestal,
a consolidação do sistema SISU também alterou grandemente a acessibilidade dos
estudantes às universidades públicas. O Campus enfrenta, hoje, dificuldades no

10

Pesquisa de desenvolvimento da instituição no município de Florestal/identificadores;
posicionamento dos cursos, demanda, infraestrutura, segurança, capacitação e qualificação docente.
11
REUNI: Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais
(Reuni) que busca ampliar o acesso e a permanência na educação superior. A meta é dobrar o
número de alunos nos cursos de graduação em dez anos, a partir de 2008, e permitir o ingresso de
680 mil alunos a mais nos cursos de graduação. Disponível em: <Portal Brasil.mht> Acesso em: 06
agosto.2013.
12
SISU (Sistema de Seleção Unificada) foi desenvolvido pelo Ministério da Educação para selecionar
os candidatos às vagas das instituições públicas de ensino superior que utilizarão a nota do Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem) como única fase de seu processo seletivo. A seleção é feita pelo
Sistema com base na nota obtida pelo candidato no Enem. Disponível em:<sisu.mec.gov.br> Acesso
em: 06 agosto.2013.
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preenchimento de vagas em alguns cursos e novos desafios relacionados ao baixo
nível de formação dos estudantes, que recebe. Segundo Souza (2012), “para os
estudantes, está cada vez mais fácil ingressar no ensino superior público, contudo,
torna-se um desafio cada vez maior conferir educação adequada a todos”.

Um problema refere-se à liberação das verbas públicas destinadas ao ensino
superior, que, mesmo com projetos aprovados, elas nem sempre chegam no tempo
necessário, causando atrasos para implementação dos novos projetos. Por isto,
ações consideradas prioritárias podem ser postergadas para mais tarde. Isto
aconteceu com o projeto de ampliação da biblioteca e do acervo, do restaurante
universitário e da assistência estudantil e com a estruturação dos laboratórios de
ensino.

Segundo Nassif e Hanashiro (2008), a reforma e mudança empreendidas nas
universidades foi feita de forma desordenada:
“A preocupação com a qualidade e aperfeiçoamento da educação ficou tão
divergente e segmentada que cada instituição aborda-os da maneira como
lhe convém. Há instituições que se voltam mais para o aperfeiçoamento das
questões burocráticas, outras valorizam e investem mais na infraestrutura,
outras voltam-se para a pesquisa e, ainda existem aquelas que só visam ao
ensino, considerando utopia lidar com o todo, com o global” (NASSIF e
HANASHIRO, 2008, p. 100).

Além disso, Nassif e Hanashiro (2008) consideram que existem instituições
preocupadas mais com a imagem que passam para o mercado e suas estratégias
voltadas a divulgar suas marcas para diferenciar-se da concorrência. Neste caso, a
qualidade do ensino e pesquisa fica relegada a segundo plano.

Segundo a coordenadora do curso de administração, as instituições públicas de
ensino superior estão sendo obrigadas, a cada vez mais a competir entre si pelos
bons estudantes. Na sua visão, os esforços são mais concentrados na divulgação
das universidades (em outdoors, eventos, etc.), em manter boas avaliações do MEC
altos níveis de produção científica, que dão maior notoriedade à instituição do que
com o ensino e pesquisa de qualidade.
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Para melhorar a qualidade dos alunos recebidos, os dirigentes do Campus de
Florestal têm incentivado a visita de professores ou de técnicos administrativos às
escolas e aos cursinhos, divulgando a Instituição por meio de palestras ou visitas
técnicas à sua sede. Nos dois últimos anos, o Campus investiu na realização da
Mostra de Profissões, que vem atraindo um número crescente de futuros alunos.
Além disso, visitas técnicas adicionais às escolas ao Campus são permitidas e
realizadas durante todo o ano com acompanhamento dos respectivos diretores e
professores.

Para melhor situar esta proximidade, ilustrou-se com o mapa de Florestal e os
municípios limites, na FIGURA 06 a seguir:
Figura 06- Localização geográfica da cidade de Florestal e seus limites

Fonte: Prefeitura Municipal de Florestal
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Segundo as coordenadoras entrevistadas, a estratégia de composição e divulgação
da marca é muito relevante também para destacar uma instituição educacional de
ensino superior perante às outras. Quando questionadas sobre que tipo de influência
o aluno sofre no momento de escolher uma instituição de ensino, elas pensam que o
candidato é mais influenciado pela questão da tradição e pela avaliação de sua da
qualidade pelo mercado. Neste caso, o tempo de existência da instituição conta
muito neste sentido.

Quanto ao Campus de Florestal, apesar de ter sido criado recentemente (no dia 22
de maio de 2006, o Conselho Universitário (CONSU), ele é herdeiro da CEDAF e
tradição da Universidade Federal de Viçosa, que possui mais de 85 anos de
fundação e é uma das mais conceituadas universidades do Brasil. A Escola Técnica
Central de Ensino e Desenvolvimento Agrário de Florestal, já existe há mais de 72
anos e está presente nos dias atuais e em pleno funcionamento.

Vale ressaltar que a CEDAF é uma das instituições ofertantes de cursos do
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), criado pelo
Governo Federal por meio da Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011. O Pronatec é
normatizado pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) em
comum acordo com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE),
ambos os órgãos ligados ao Ministério da Educação. Isto dá destaque nacional ao
Campus de Florestal da UFV.

Adicionalmente, seu corpo docente qualificado contribui para o renome da
Instituição. Segundo a coordenadora, a qualidade do corpo docente também pode
atrair novos estudantes, aliado à gratuidade do ensino oferecido pela Instituição em
contrapartida às instituições particulares, onde o ensino é pago. Estes fatores são
fundamentais na preferência pelo Campus de Florestal por muitos dos seus atuais
estudantes.

Deve-se considerar também que, com o grande crescimento das instituições de
ensino privado no Brasil, muitas delas para sobreviver ou para expandir-se definem
novas estratégias de mercado e de satisfação de seus clientes, os novos alunos. No
âmbito das universidades públicas, a concorrência entre elas, ocorre quando os
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alunos se candidatam ao vestibular/unificado, forma predominante de relação de
candidatos adotados pela IFES, mineiros e brasileiros que adotaram o ENEM em
lugar do vestibular próprio.

Para a coordenadora do curso de administração, o estudante pode ser pensado
como consumidor e a educação pode ser analisada como um produto, embora a
eles não se restrinjam. A coordenadora é enfática ao definir o papel do professor na
educação:
“Não acredito que os professores são meros “prestadores de serviços” e
temo que este tipo de visão leve à mercantilização cada vez maior da
educação, o que traz prejuízos à formação humanística, crítica e cidadã dos
estudantes. De qualquer forma, acredito que o estudante escolhe uma
instituição baseado em uma série de critérios: gratuidade do ensino,
proximidade da instituição em relação ao seu domicílio, boa reputação do
curso e da instituição, infraestrutura, tradição, indicação de pessoas
conhecidas” (ENTREVISTADA).

Na opinião da diretora administrativa e financeira, com a expansão ocorrida na forte
oferta do ensino superior, há atualmente concorrência até entre as universidades
federais, fato que antes não acontecia anteriormente. A procura, demonstrada
através do número de candidatos por vaga em cada curso, caiu consideravelmente.
Entretanto, com o aumento do número de cursos disponíveis em uma mesma
instituição, a demanda pode ter sido diluída entre elas já que o número de
instituições de ensino superior cresceu. Além disso, os são programas de bolsas das
próprias instituições e do governo têm permitido que as particulares concorram de
forma mais igualitária com as públicas, federais e estaduais.

No entorno de Florestal, há em Contagem, Betim e Pará de Minas instituições de
ensino superior, embora sejam da rede particular. Segundo a coordenadora, no
entanto, com o SISU, são as instituições públicas de ensino superior que têm
competido entre si pelos novos estudantes. Isto tem levado à adoção de uma série
de estratégias estruturais e administrativas que visam atrair novos alunos com base
na qualidade do ensino, nas condições oferecidas em termos de expansão de vagas
e de pesquisa, na reestruturação e ampliação tecnológica dos recursos materiais, na
satisfação dos alunos. Em tudo que dê boa reputação ao Campus de Florestal da
UFV. Outro fato interessante é o esforço desenvolvido pela direção da UFV de

81

chamar

novos estudantes que

são

aprovados no

ENEM em chamadas

subsequentes até o preenchimento das vagas ofertadas no grau desejado.

De acordo com a coordenadora do curso de administração, os estudantes
aprovados, até recentemente, somente sabiam que haviam sido aprovados e
chamados se consultassem o site. Hoje as universidades adotaram uma estratégia
mais agressiva. Ligam e/ou enviam mensagem aos aprovados, convidando-os a
matricular-se. Certamente, este tipo de estratégia surte efeito positivo, pois a oferta
de vagas no ensino superior está cada vez maior e a procura tem-se reduzido
proporcionalmente. Com relação à competição com as instituições privadas de
ensino, observa-se a adoção de uma estratégia de propaganda e captação de novos
alunos bem mais agressiva para enfrentar a concorrência com as concorrentes
públicas e privadas. As boas avaliações do MEC (quando é o caso) e até mesmo o
valor das mensalidades são outros fatores competitivos entre as particulares.

Assim, diante da elevada oferta do ensino superior pelo aumento do número de
universidades, a UFV/Florestal tem empreendido estratégias para atrair e reter
alunos novos e veteranos, a começar pela política de qualificação docente adotadas
pela UFV, com apoio de órgãos internos e externos, mestres e doutores. Além disso,
as políticas de provimento de pessoal docente têm sido pautadas na seleção de
professores altamente qualificados e, preferencialmente, em regime de dedicação
exclusiva. Também foi instituído programa de bolsa de estudo, por meio da
Resolução nº 07/2007, de 29 de agosto de 2007, para apoiar os docentes e técnicoadministrativos em atividades de capacitação nos níveis de pós-graduação lato
sensu e stricto sensu.

Há outras estratégias, utilizadas pela UFV/Florestal: a implementação de uma
política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação e a extensão; programas de
responsabilidade social da IES; comunicação com a sociedade; além das estratégias
voltadas para os recursos humanos, ou seja, políticas de pessoal, investindo e
incentivando as carreiras do corpo docente e técnico administrativo. A melhoria do
processo de gestão da Instituição, infraestrutura física; planejamento de avaliação;
políticas de atendimento aos estudantes também fazem parte das estratégias dessa
Instituição.
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Dentre as várias estratégias adotadas para divulgação dos cursos do Campus de
Florestal, segundo a diretora administrativa, a Mostra de Profissões foi uma solução
encontrada para tornar o Campus ainda mais conhecido. Isto não dispensa o uso de
comunicação mais efetiva na divulgação de suas atividades de ensino, pesquisa e
extensão, visto como um processo de responsabilidade da UFV para com a
sociedade. Para tanto, há uma Coordenadoria de Comunicação Social (CCS),
composta pelas Divisões de Jornalismo, de Rádio e TV Educativa, e do Núcleo de
Divulgação Científica. Usa-se também a Editora UFV, responsável pela publicação
impressa da produção científica produzida na Instituição. Todos esses veículos são
imprescindíveis para a divulgação do Campus de Florestal.

De forma complementar, a coordenadora do curso de administração menciona ainda
que os professores sempre divulgam a Instituição quando participam de eventos
externos. Além do processo comunicacional, há, ainda, placas na rodovia BR 262 e
381, indicando o acesso ao Campus e o uso de outdoors como meios de
comunicação e divulgação. O retorno do uso desses meios parece ser positivo
porque a UFV/Florestal tem recebido um número sempre maior de visitantes. E isto
se traduz na atração de novos alunos, professores e visitantes.

O Campus desenvolve, neste sentido, ações mais próximas aos estudantes, como: a
divulgação corpo a corpo nas escolas de educação básica do município, além dos
seminários e palestras realizados no Campus. A UFV/Florestal tem atuado junto dos
estudantes ao longo do curso, buscando garantir a qualidade de seus cursos e a
satisfação de seus estudantes e a propaganda boca a boca tem dado bons
resultados. Mesmo assim, a marca da universidade ainda é pouco divulgada, na
opinião dos entrevistados. As

maiores informações encontram-se no site

institucional. Lançar mão de outros meios de comunicação, como: jornais, emissoras
de rádio e de televisão, parceria público-privada com empresas locais podem
contribuir para o incremento do processo comunicacional da universidade com a
sociedade, visando a divulgação da Instituição e a atração de novos alunos.

83

4.4 As novas estratégias implementadas pela UFV/Florestal para maior
aproximação com a comunidade

As estratégias implementadas pela UFV/Florestal, foram levantadas a partir dos
seguintes objetivos:
 Consolidar e aprimorar o modelo de gestão da instituição;
 Ampliar a produção científica, intelectual e cultural;
 Aprimorar a comunicação entre a universidade e a comunidade, com o apoio
de veículos de mídias e suportes digitais;
 Aprimorar o Projeto Pedagógico Institucional e os projetos pedagógicos de
cursos de graduação;
 Consolidar e aperfeiçoar os cursos de graduação, observando as políticas de
expansão da instituição.
 Aprimorar políticas de intercâmbio acadêmico com instituições nacionais e
internacionais;
 Estabelecer e consolidar programas voltados para melhoria do ensino,
aprimorando as políticas de formação;
 Aprimorar a política de saúde, cultural, esportiva e de lazer da UFV e ampliar
a política de gestão social voltada para a qualidade de vida da comunidade;
 Aprimorar a política de gestão integrada e desenvolvimento de pessoas;
 Promover a expansão e/ou, a modernização das áreas físicas do sistema
didático-científico e comunitário;
 Aprimorar os sistemas de tecnologia da informação e comunicação;
 Aprimorar a eficiência administrativa e organizacional;
 Investir na infraestrutura da instituição.

Visando atender a esses objetivos, seguem aqui as reformas já realizadas pela
UFV/Florestal.
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Com relação à infraestrutura, destaca-se que as principais mudanças ocorreram nas
salas de aula, sua ampliação e instalação de equipamentos tecnológicos. A
ampliação das salas de aula foi possível com a construção três pavilhões de forma
horizontal ocupando uma área nobre na área urbana do Campus.

Atualmente todas as salas do Campus de Florestal oferecem também: iluminação e
acústica adequada de acordo com as normas de ergonomia, contribuindo para
melhor visibilidade; aparelhos de som, TV e multimídia, que contribuem para
apresentação de trabalhos, seminários e outras atividades. Esses diferenciais
refletem-se no desempenho da produção acadêmica dos alunos, que utilizam dos
equipamentos de multimídia e de comunicação, tanto para elaboração quanto para
apresentação de suas pesquisas.

Além de reforma e ampliação das salas de aula, priorizou-se também a biblioteca e
disponibilidade de consultas on line. No Campus de Florestal, a biblioteca ocupa
área de 301m2 e conta com acervo de 19.829 itens compreendendo: livros, teses,
títulos de periódicos, apostilas, folhetos, obras de referência e multimídia. Conta
também com computadores para pesquisa do acervo e acesso à internet, além de
15 gabinetes para estudos individuais. Assim com a Biblioteca Central, a biblioteca
da UFV/Florestal disponibiliza seu acervo para pesquisa via internet e oferecem os
serviços do Programa de Comutação Bibliográfica – COMUT, acesso ao portal de
periódicos e base de dados da CAPES; e, acesso às teses e dissertações
produzidas em programas de pós-graduação da UFV pelo portal TEDE.

Quanto à infraestrutura, o Campus de Florestal conta atualmente com 18
laboratórios didáticos para a realização de aulas práticas em disciplinas específicas
dos cursos. Adicionalmente, o Campus possui áreas de produção, que também são
utilizadas nas aulas práticas, nas áreas de agropecuária (fruticultura, horticultura,
floricultura,

silvicultura,

piscicultura,

apicultura,

suinocultura,

avicultura,

bovinocultura) e alimentos (laticínio, padaria e processamento de carnes). Já o
ginásio poliesportivo é utilizado nas aulas práticas do curso de licenciatura em
Educação Física.
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Outra importante infraestrutura, disponibilizada para a comunidade acadêmica, é a
rede corporativa (UFVNet) que interliga departamentos e órgãos ao longo do
Campus de Viçosa, por meio de aproximadamente 35 mil metros de fibra óptica. No
Campus de Florestal o acesso a rede é possível pelo link de internet de 2MB
fornecido pela Rede Nacional de Pesquisa (RNP) e link de 8MB contratado com a
Embratel. No Campus existem três laboratórios de informática para atendimento à
área

acadêmica,

equipados

com

computadores,

ar-condicionado,

projetor

multimídia, data show e home theater.
Além das mudanças citadas, foram realizadas reformas na área externa do Campus,
e segundo informações obtidas em entrevista, atualmente o estacionamento atende
as necessidades dos alunos oferecendo cerca de 300 vagas. O refeitório da
universidade ainda está sendo reformada, mas atualmente já oferece um cardápio
variado e funciona em todos os horários de aula. Os banheiros também são
modernos e atendem a todas as necessidades dos alunos, inclusive para aqueles
portadores de necessidades especiais.
Na UFV/Florestal, o estudante é assistido pela Divisão de Assuntos Comunitários vinculada à Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários - que coordena os serviços de
refeitório e de bolsas, além dos setores de saúde e de alojamento. A Divisão
representa o acolhimento da Instituição, que não está preocupada somente com a
construção do conhecimento, mas também com o bem-estar das pessoas que
estudam e trabalham no Campus, oferecendo:
 Refeitório;
 Serviço de bolsa;
 Setor de saúde;
 Setor de alojamento;
 Seguro estudantil.

Vale ressaltar a política de assistência estudantil adotada pela UFV ao longo de sua
história, voltada para a redução da evasão escolar e para a permanência dos
estudantes

em

vulnerabilidade

socioeconômica,

contribuindo

para

o

bom

desempenho acadêmico, promovendo a inclusão social e a formação plena de
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cidadãos. Além da oferta de vagas em seus alojamentos e da alimentação em seus
restaurantes universitários, disponibiliza aos estudantes de graduação diversas
modalidades de bolsas e auxílio, sendo 150 destinadas aos alunos da UFV/Florestal,
selecionados pelas análises das condições socioeconômicas.

Com relação à segurança dos alunos, o Campus de Florestal está em fase de
instalação de câmaras internas de segurança (ainda não disponíveis quanto aos
espaços de instalação) e equipamentos com identificação individual de cada aluno.
Há atualmente 20 seguranças contratados para realizar as rondas e monitorização
do Campus.

Outra importante inovação realizada pelo Campus de Florestal foi o desenvolvimento
do portal de Educação a Distancia (EAD), permitindo ao aluno acesso a dados e
registros escolares e fazer disciplinas, que de acordo com a atual legislação, podem
ser ministradas através da EAD.

Importa considerar que no Campus de Florestal existem atualmente dois cursos
técnicos ministrados quase que exclusivamente através da Educação a Distância
(Hotelaria e Agropecuária) consistindo em mais uma importante estratégia, já que há
possibilidades de novos alunos ingressarem na universidade. A UFV totaliza, em
2012, 67 cursos de graduação, com 14.499 discentes de graduação matriculados
nos três campi. Conta, ainda, nos ensino médio e técnico, com 976 na CEDAF.

Os investimentos em tecnologia, estes foram realizados visando a melhoria da
infraestrutura das salas de aula e maior segurança dos alunos. Por fim, cabe dizer
que outros investimentos, principalmente na área de internet e em laboratórios,
como equipamentos e aparelhos para ministrar aulas foram feitos visando a melhoria
da qualidade dos serviços, maior conforto e satisfação dos alunos.
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5 OS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA UFV / CAMPUS DE FLORESTAL E O
GRAU DE SATISFAÇÃO DOS ALUNOS

Este capítulo retoma a questão geradora desta pesquisa, ou seja, “Quais as novas
estratégias adotadas pela direção da UFV / Campus de Florestal para adaptar-se às
mudanças atuais do mercado? Em que medida elas foram bem recebidas pelos
estudantes, melhorando sua imagem junto à comunidade e ao mercado?”, tendo
como objetivo apresentar os resultados da pesquisa realizada com 100 alunos de
cursos e turnos variados da UFV/Florestal, através da qual buscou-se verificar quais
os serviços que essa Instituição vem oferecendo aos alunos e qual seu grau de
satisfação. No primeiro momento, os dados apresentados serão referentes aos
cursos oferecidos pela UVF/Florestal, seguido do perfil socioeconômico e dos alunos
e da caracterização da escolha dos cursos. Em seguida, serão apresentados os
dados que demonstram o grau de satisfação dos alunos com a Instituição bem como
a imagem da mesma na perspectiva dos entrevistados.

5.1 Cursos oferecidos e alunos matriculados

Inicia-se análise pela apresentação dos dados referentes aos cursos oferecidos pela
UFV/Florestal e o número de matrículas, respectivamente, conforme TABELA 09.
Tabela 09- Cursos oferecidos na UFV / campus de Florestal

Fonte: UFV – Plano de Desenvolvimento Institucional, 2012, p. 65.
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Para melhor situar os entrevistados, os três primeiros gráficos se referem ao gênero,
idade e estado civil dos entrevistados, ilustrando que foram entrevistados alunos de
ambos os sexos e de diferentes faixas etária e estado civil. Esses dados podem
parecer insignificantes para esta pesquisa, mas traduzem a hipótese de que os
conceitos podem variar entre diferentes gerações e até mesmo obter avaliações
diferenciadas da instituição entre os sexos.

Os questionários foram distribuídos em igual proporção para os alunos do curso
noturno e de tempo integral. Do turno noturno foram respondentes os alunos que
cursam: Administração, Licenciatura em Ciências Biológica, Licenciatura em
Educação Física, Licenciatura em Matemática e Superior de Tecnologia em Análise
e Desenvolvimento de Sistemas, totalizando 5 cursos, tendo sido devolvidos apenas
25 questionários. Do integral, os respondentes estão matriculados nos seguintes
cursos: Agronomia, Engenharia de Alimentos, Superior de Tecnologia em Gestão
Ambiental, sendo também os questionários distribuídos em igual proporção e sendo
devolvidos 75 questionários.

A pesquisa realizada no Campus de Florestal da Universidade de Viçosa indicou que
dos 100 alunos que se dispuseram a participar da pesquisa, 68% são do sexo
masculino, e 32% do sexo feminino. Essa predominância do percentual masculino
se deve ao fato de que a escolha da amostra foi aleatória, tendo em vista que os
questionários foram distribuídos em igual proporção em todos os cursos e turnos,
sem a intenção de equiparar o número de respondentes pelo sexo, idade, cor, raça
ou credo, para também não se configurar uma escolha não aleatória. Os resultados
serão apresentados no GRÁFICO 02, a seguir:
Gráfico 02- Gênero dos alunos pesquisados

32%
68%

Masculino
Feminino

Fonte: Dados da pesquisa de campo / Universidade Federal de Viçosa – Campus de Florestal (2011).
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A faixa-etária dos alunos que se dispuseram a participar da pesquisa é variada,
contudo merece destaque que a amostra identificou uma prevalência de 59% de
alunos com idades médias entre 21 a 25 anos. Há ainda destaque para 17% de
alunos com 20 anos e 16% de alunos com idades entre 26 a 30 anos.

Os resultados foram relacionados com os do Censo do IBGE, 2010, que indicam que
a média nacional de alunos em curso superior que se encontra na faixa etária entre
21 a 30 anos (Censo do IBGE, 2010). O IBGE não fez menção comparativa com
outros países, apenas apresentou os dados da população nacional, necessários
para este estudo.

Gráfico 03- Idade dos alunos

17%

16%
5%

3%

Menos de 20 anos
De 21 a 25 anos

59%

De 26 a 30 anos
De 31 a 35 anos
Mais de 35 anos

Fonte: Dados da pesquisa de campo / Universidade Federal de Viçosa – Campus de Florestal (2011).

Observa-se, no GRÁFICO 04, que a grande maioria dos alunos que participaram da
pesquisa 81% são solteiros(as) contra apenas 15% de casados e 4% de divorciados.
Para os solteiros torna-se mais fácil o acesso às universidades devido a diversos
fatores,

tais

como:

disponibilidade

de

tempo,

contribuição

da

família,

despreocupação com responsabilidades conjugais, entre outros. Vale ressaltar que
tais colocações são depreendidas de vivências, experiências de vida e profissionais,
bem como leituras e consultas demográficas.
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Gráfico 04- Estado civil dos alunos

4%
15%
Solteiro (a)
Casado (a)

81%

Divorciados

Fonte: Dados da pesquisa de campo / Universidade Federal de Viçosa – Campus de Florestal (2011).

5.2 Perfil socioeconômico dos alunos

O perfil econômico dos alunos foi um dado substancial para esta pesquisa. Vale
ressaltar, porém, que por ter sido feita uma escolha aleatória da pesquisa, os dados
não contemplam o curso que fazem na Instituição, pois o objetivo maior era verificar
as condições socioeconômicas desses alunos, independente do curso e do turno.

A renda média considerada foi da família, o que pode justificar a busca pela
universidade pública. O GRÁFICO 05 demonstra que 41% dos alunos que
participaram da pesquisa possuem renda média mensal entre 3 a 6 salários
mínimos, desses 27% possuem uma renda em torno de 3 salários mínimos.
Gráfico 05- Renda média mensal dos alunos

Até 3 salários mínimos

12%

27%

De 3 a 6 salários mínimos

20%
De 6 a 10 salários mínimos

41%

Mais de 10 salários
mínimos

Fonte: Dados da pesquisa de campo / Universidade Federal de Viçosa – Campus de Florestal (2011).
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Nota-se, pelos dados do GRÁFICO 06, que 40% dos alunos matriculados na UFV /
Campus de Florestal, residem na própria localidade onde a universidade está
instalada (Florestal e imediações de Juatuba). Há, contudo, um percentual de 26%
de alunos que residem em Betim e/ou Contagem; 21% de alunos residem em Itaúna
e/ou Divinópolis; e, ainda 13% de alunos que residem em Belo Horizonte,
localidades próximas dessa Instituição. O acesso é facilitado por meio do sistema de
transporte urbano ou de vans especiais.
Gráfico 06- Localidade / município onde residem os alunos
13%
40%
Florestal / Juatuba

26%

Itauna / Divinópolis
Betim / Contagem

21%

Belo Horizonte

Fonte: Dados da pesquisa de campo / Universidade Federal de Viçosa – Campus de Florestal (2011).

5.3 Caracterização da escolha dos cursos

O GRÁFICO 07 indica que dos 100 alunos que se dispuseram a participar da
pesquisa, 31% atualmente estão matriculados no curso de Agronomia e 28% faz
Gestão Ambiental; 14% de alunos, Licenciatura em Educação Física e 17%,
Engenharia

de

Alimentos.

Os

10%

restantes

frequentam

outros

cursos

disponibilizados pela UFV / Campus de Florestal.
Gráfico 07- Curso que realiza na UFV / campus de Florestal
Agronomia
10%

31%

28%

Engenharia de
Alimentos
Educação Fisica

14%

17%

Gestão Ambiental
Outros

Fonte: Dados da pesquisa de campo / Universidade Federal de Viçosa – Campus de Florestal (2011).
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Nota-se através do GRÁFICO 08 que a maioria dos alunos (75%) que se
dispuseram a participar da pesquisa realiza seus cursos no período Diurno/Integral,
obtendo apenas 25% de alunos do turno da noite que se disponibilizaram a
participar deste estudo.

É importante ressaltar que o maior número de alunos matriculados está concentrado
no período noturno, sendo 210 alunos matriculados no curso noturno e 140 no
diurno na data da realização desta pesquisa, em 2011. Foi, no entanto, maior o
número de alunos dos cursos do período diurno/integral, que se dispuseram a
participar da pesquisa.
Gráfico 08- Horário em que estudam na UFV / campus de Florestal

25%
Diurno
Noturno

75%

Fonte: Dados da pesquisa de campo / Universidade Federal de Viçosa – Campus de Florestal (2011).

Os resultados, apresentados no GRÁFICO 09, indicam que 60% dos alunos que
participaram da pesquisa tomaram conhecimento a respeito da universidade através
da indicação de amigos. Há ainda 25% de alunos que conheceram a universidade
através de publicidade da própria organização e ainda 15% de alunos que fizeram
pesquisas na internet. Esses dados remetem à questão da comunicação e
divulgação tratada no capítulo anterior, que vem sendo uma das estratégias de
mudança da instituição.

A indicação é muito importante, porque valoriza o marketing boca à boca. Este, de
acordo com Kotler e Keller (2006), é fator de sucesso para as organizações, já que
uma pessoa satisfeita com os produtos e serviços de uma empresa a indica de
forma positiva para parentes e amigos. Nesse caso, pode-se dizer que há um
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significativo percentual de alunos que optaram pela universidade devida às
indicações positivas quanto à sua imagem, quanto em relação aos bons serviços
que presta e a qualidade da educação ministrada.
Gráfico 09- Forma como tomou conhecimento da UFV / campus de Florestal

Indicação de amigos

15%
25%

Marketing em mídia impressa,
televisiva, rádio etc
Internet

60%

Fonte: Dados da pesquisa de campo / Universidade Federal de Viçosa – Campus de Florestal (2011).

Os resultados, apresentados no GRÁFICO 10, vêm mostrar que a maior parte (56%)
dos alunos pesquisados, em 2011, haviam ingressados na universidade pelo
vestibular tradicional, forma de acesso que a UFV / Campus de Florestal oferecia
anualmente; 20% de alunos mencionaram ter utilizado os resultados do Exame
Nacional do Ensino Médio – ENEN, para ingressar na universidade; 10% solicitaram
obtenção de novo título (alunos que já possuem outros cursos superiores); e, 14%
vieram transferidos de outras universidades.
Gráfico 10- Forma como ingressou na UFV / campus de Florestal

Vestibular

14%
10%

ENEN
Obtenção de novo título

20%

56%
Transferência

Fonte: Dados da pesquisa de campo / Universidade Federal de Viçosa – Campus de Florestal (2011).

Os resultados, apresentados a seguir no GRÁFICO 11, indicam que a grande
maioria dos alunos que participaram da pesquisa (61%), desses alunos escolheram
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a Universidade Federal de Viçosa – Campus de Florestal pelo seu nome / marca,
contra 23% dos alunos que escolheram a universidade devido à sua localização; e,
ainda, 16% de alunos mencionaram que foi a qualidade do curso o principal motivo
de sua escolha.
Gráfico 11- Primeiro motivo de escolha pela UFV / campus de Florestal

16%

23%
A localização da universidade
O nome / marca

61%

O curso em geral

Fonte: Dados da pesquisa de campo / Universidade Federal de Viçosa – Campus de Florestal (2011).

Os mesmos resultados indicam que a UFV/Florestal tem uma imagem positiva da
universidade no mercado, a julgar pelas respostas dos alunos entrevistados, que se
associa ao grau de satisfação dos alunos, item que será tratado no próximo tópico.

Um outro fator determinante na escolha dos alunos, mencionado pelas
coordenadoras entrevistadas é sua localização, na região metropolitana de Belo
Horizonte. Segundo elas, os cursos foram propostos considerando principalmente o
mercado de trabalho e, alguns casos, buscando a vocação original do Campus
(como é o caso da Agronomia e da Engenharia de Alimentos, tradicionalmente
oferecidos no nível técnico). Adicionalmente, citam outro fator, o corpo docente que
se destaca pela sua alta titulação.
Na opinião da coordenadora do curso de administração, a boa “imagem” da UFV,
advinda da sua reputação, exerce grande influência na atração dos estudantes. Por
outro lado, ela tem dúvidas quanto ao poder da marca (o nome desta instituição no
mercado educacional) na atração de novos alunos, entendida como o símbolo ou
emblema institucional. Pensa que a grande maioria dos estudantes não as conhece
no momento em que eles escolherem a instituição. O bom nome da UFV tem um
apelo imagético, muito superior à sua marca ou emblema. Para a diretora de ensino
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entrevistada, a imagem de uma organização só vai exercer influência se esta estiver
relacionada diretamente com a qualidade na prestação dos serviços, o que é o caso
da UFV / Campus de Florestal.

5.4 Grau de satisfação dos alunos e imagem da instituição

Em uma primeira análise cabe dizer que a satisfação do aluno, seja nas instituições
públicas, seja nas instituições privadas, está relacionada à qualidade da educação,
que se traduz também na qualificação profissional desse aluno para o mercado de
trabalho para o qual está se preparando.

Os resultados a seguir foram obtidos através da aplicação do questionário proposto
(apresentado no APÊNDICE 1) e a análise foi realizada utilizando a escala ServQual proposta por Valarie A. Zeithaml, A. Parasuraman e Leonard L. Berry, citados
por Fitzsimmons e Fitzsimmons (2005) para a avaliação da satisfação em serviços
baseada em uma lista de cinco critérios:

-

Confiabilidade: habilidade de prestar o serviço de forma confiável, precisa e
consistente;

-

Responsabilidade: disposição de prestar o serviço prontamente e auxiliar os
clientes;

-

Confiança: conhecimento (competência) e cortesia dos funcionários e sua
habilidade de transmitir confiança, segurança e credibilidade;

-

Empatia: fornecimento de atenção individualizada aos clientes, facilidade de
contato (acesso) e comunicação;

-

Tangíveis: aparência das instalações físicas, dos equipamentos, dos
funcionários e dos materiais de comunicação.
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Pelo GRÁFICO 12, vê-se o grau de satisfação dos alunos pesquisados quanto ao
grau de satisfação com relação á sala de aula, quanto às cadeiras, equipamentos e
conforto.
Gráfico 12- Satisfação dos alunos com relação às salas de aula
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Fonte: Universidade Federal de Viçosa – Campus de Florestal (2011).

Conforme já mencionado nos itens anteriores, no ultimo ano a UFV/Florestal realizou
uma série de obras e reformas nas salas de aula. Além da criação de novos
pavilhões, as salas antigas foram remodeladas e nesse quesito pretendeu-se
analisar o grau de satisfação dos alunos no que se refere às mesas, organização
geral da sala, e os equipamentos multimídia disponíveis (TV, DVD, Data show etc.).

Os resultados indicam um significativo grau de satisfação dos alunos com relação
aos três quesitos pesquisados, tendo em vista que 63% dos alunos que participaram
da pesquisa, atualmente encontram-se muito satisfeitos com as mesas e cadeiras e
organização em geral das salas. E 79% estão satisfeitos com o conforto em geral.
Com relação aos equipamentos de multimídia, 54% estão satisfeitos; 38%,
satisfeitos e 16% muito satisfeitos, mas para 46% de alunos este quesito não parece
ter muita importância. A disponibilidade de tais aparelhos em todas as salas de aula
pode ter seu uso comum, não sendo mais um fator decisivo para a apresentação
dos trabalhos e as exposições dos professores e alunos.

Com relação aos laboratórios de informática da UFV / Campus de Florestal foram
analisadas as seguintes variáveis: mesas e cadeiras, equipamentos multimídia,
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conforto, computadores e impressoras, acesso (disponibilidade de equipamentos
para todos), horário de funcionamento e monitoria. Os resultados obtidos estão
apresentados nos GRÁFICOS 13 e 14:

Gráfico 13- Satisfação dos alunos com relação ao laboratório de informática
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Fonte: Universidade Federal de Viçosa – Campus de Florestal (2011).

Gráfico 14- Satisfação dos alunos com relação ao laboratório de informática
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Fonte: Universidade Federal de Viçosa – Campus de Florestal (2011).

Nos Gráficos apresentados acima, nota-se que em geral há uma significativa
satisfação dos alunos da UFV / Campus de Florestal com relação ao conforto das
salas de aula e a infraestrutura em geral já que há 49% de alunos muito satisfeitos
com as mesas e cadeiras e organização e ainda 79% satisfeitos com o conforto em
geral. Porém existe um significativo número de alunos (41%) que atualmente se
mostram indiferentes com a qualidade dos computadores e impressoras, com o
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acesso aos computadores (31%), e ao seu horário de funcionamento (67%). Em
relação à monitoria, apenas 40% parece estar satisfeito, sendo interessante verificar
em pesquisas futuras porque esse grande grau de insatisfação quanto à monitoria.
Pelos resultados apresentados, tem-se a impressão que há necessidade de se
implementar

melhorias

na

qualidade

dos

computadores

e

impressoras

disponibilizados para uso dos alunos. E, certamente, nos serviços de monitoria.

Por outro lado, Nassif e Hanaschiro (2008) advertem para os cuidados que a
revolução tecnológica poderá acarretar nas escolas e como ela transformará a
maneira de aprender e de ensinar. Desse modo é preciso que a instituição realize
um detalhado planejamento, identificando apenas, as reais necessidades dos alunos
com relação à tecnologia e tendo como principal objetivo a melhoria da qualidade do
ensino e a disponibilização de um sistema eficaz de informação e à realização das
pesquisas.

Na sequência, serão apresentados os resultados obtidos analisando o grau de
satisfação dos alunos da UFV / Campus de Florestal com relação à biblioteca. As
variáveis analisadas foram: espaço para estudo, acervo (variedade), tempo de
empréstimo, atendimento, banco de dados.
Gráfico 15- Satisfação dos alunos quanto à biblioteca
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Fonte: Universidade Federal de Viçosa – Campus de Florestal (2011).

A análise dos resultados apresentados, GRÁFICO 15, demonstra que a biblioteca da
UFV / Campus de Florestal não atende às necessidades dos alunos, principalmente
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quanto ao espaço, ao acervo e à quantidade de livros disponíveis. Nesses quesitos
verificam-se os maiores índices de indiferença (62%) quanto ao espaço e de
insatisfação (51% e 39%, respectivamente).
Gráfico 16- Satisfação quanto à infraestrutura em geral
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Fonte: Universidade Federal de Viçosa – Campus de Florestal (2011).

Pelos dados do GRÁFICO 16, nota-se que a infraestrutura geral da UFV / Campus
de Florestal ainda precisa de investimentos, sobretudo, com relação à segurança, já
que 65% dos alunos estão insatisfeitos com este fator, vindo em seguida a
insatisfação com o refeitório e cantina. O maior grau de satisfação encontrado foi
com relação ao estacionamento (61% de alunos se sente satisfeitos) e ao auditório
(50% de satisfação).
Gráfico 17- Satisfação quanto ao corpo docente
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Fonte: Universidade Federal de Viçosa – Campus de Florestal (2011).

Conforme já mencionado em tópicos anteriores, o corpo docente da UFV/Florestal
possui grande parte de professores com alto nível de graduação (mestrado e
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doutorado), mas na prática, percebe-se que alguns alunos não estão totalmente
satisfeitos no que se refere à disponibilidade para atendimento (36% dos alunos),
além de 30% que se sentem insatisfeitos no que se refere à simpatia e à capacidade
de comunicação dos professores.

O GRÁFICO 18 apresenta o grau de satisfação dos estudantes no que se refere à
qualidade do ensino, tendo sido levantadas as seguintes variáveis: qualificação dos
professores, material didático-pedagógico, disponibilidade de recursos tecnológicos
e atendimento. Os resultados mostraram que a maioria dos alunos, 80% está
satisfeita com a qualidade de ensino da UFV/Florestal.
Gráfico 18- Grau de satisfação dos estudantes quanto à qualidade
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Fonte: Dados da pesquisa / Fonte: UFV / Campus de Florestal (2011).

Os dados da pesquisa com os alunos revelaram, de forma ampla, que a
UFV/Florestal vem atendendo às suas expectativas, sobretudo no que se refere à
sua infraestrutura e à qualidade de ensino.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização da presente pesquisa demonstra que o ensino superior no Brasil entrou
em uma nova fase, a da competitividade mais ampla, com concorrência entre mais
instituições que agora fazem parte deste grande e promissor mercado.

As empresas enfrentam um mercado muito competitivo, tendo que buscar
estratégias para se tornarem fortes neste mercado. Buscam no marketing de
serviços, de relacionamento e na publicidade elementos que venham contribuir para
o posicionamento da sua marca no mercado. Esse posicionamento depende de
vários fatores, como por exemplo, o posicionamento da marca no mercado, a
clientela e a praça que se quer atingir dentre outros, todos visando a satisfação do
cliente e o crescimento da marca frente à concorrência.

A pesquisa realizada na UFV / Campus de Florestal identificou que embora a
instituição mantenha uma boa imagem no mercado e na mídia local, há ainda uma
série de pontos a serem superados, principalmente no que se refere à deficiências
de infraestrutura e de recursos humanos (docentes e técnicos administrativos).

Por outro lado, o corpo administrativo tem conhecimento desses pontos fracos e tem
procurado, ao longo dos anos, uma série de mudanças para melhorar a
infraestrutura da Instituição, capacitar o corpo docente e aumentar a satisfação dos
alunos com relação aos serviços prestados. Cabe aqui mencionar que, de modo
geral, as dificuldades enfrentadas não são problemas particulares do Campus de
Florestal, mas sim um problema sistêmico que envolve todo o ensino superior na
rede pública federal e particular.

Não existe universidade ou instituição de ensino superior perfeita. É próprio do
pensamento acadêmico enxergar o real como algo incompleto, que sempre exigirá
aperfeiçoamento contínuo.

A visão de curto prazo, imediatista, com foco nos investimentos de aspectos
tecnológicos e físicos (extrínsecos), leva os dirigentes a considerarem que a
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competitividade concentra-se em ganhar dos concorrentes, principalmente no
estabelecimento da mensalidade. No entanto, é importante saber acompanhar as
mudanças, estar sempre atualizado, apresentar-se de maneira diferente, mostrar
algo inovador e de relevância para sua clientela e à sociedade no seu conjunto.

Retomando a questão problematizadora desta pesquisa, ou seja: Quais as novas
estratégias adotadas pela direção da UFV / Campus de Florestal para adaptar-se às
mudanças atuais do mercado? E, em que medida elas foram bem recebidas pelos
estudantes, melhorando sua imagem junto à comunidade e ao mercado? Verificouse pelas respostas dos entrevistados e pelos dados da pesquisa documental, que a
escolha dos alunos pela UFV / Campus de Florestal está relacionada à sua
localização, à oferta de cursos técnicos e a gratuidade do ensino. A instituição
necessita modificar essa imagem, pois há diversos cursos muito bem avaliados no
MEC que podem atrair a atenção dos novos alunos e ter suas vagas preenchidas
em todos os semestres, sem prejuízo da instituição estudada.

Além disso, é preciso que a instituição crie mecanismos mais eficazes de divulgação
dos seus serviços. Notou-se que entre as ações externas realizadas, a instituição
ficou restrita a alguns canais de divulgação e percebe-se que há necessidade de
maior investimento na comunicação e marketing para atrair maior número de alunos
e, sobretudo, bons candidatos.

Por outro lado, constata-se que os problemas levantados em relação à sua
infraestrutura, estão sendo sanados, como novos investimentos nos seus recursos
materiais e com mudanças estruturais que estão sendo implementadas na
Instituição. Além de melhoria na qualidade de ensino, no que tange à qualificação
discente, recursos didático-pedagógicos, disponibilidade de recursos tecnológicos e
bom atendimento aos alunos.

Verificou-se pelos dados da pesquisa, que a UFV / Campus de Florestal, embora
com pouco tempo de funcionamento, vem adotando estratégias com vistas para o
acompanhamento das mudanças no mercado educacional, bem como para o
crescimento

da

instituição

perante

a

esse

mercado,

à

comunidade,

e,
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principalmente, perante aos alunos, que, ao optar por ela, buscam pela qualidade de
sua educação e pela sua posterior colocação no mercado.

Considerando o objetivo geral desta pesquisa, é possível concluir que as estratégias
adotadas pela UFV / Campus de Florestal para adaptar-se às mudanças de mercado
foram muito importantes, mas embora não sejam suficientes. Elas já apresentam
resultados positivos, sendo traduzidos na percepção dos alunos que, em sua
maioria, mostram-se satisfeitos ou muito satisfeitos com as mudanças já
implantadas, o ensino oferecido e as melhorias contínuas na infraestrutra entre
outros aspectos. Tudo isso indica que o nível de satisfação dos alunos tem
melhorado significativamente.

Pelo trabalho realizado, percebeu-se que as estratégias competitivas no setor
educacional ainda são um assunto pouco trabalhado, embora seja fato que as
instituições educacionais tenham passado e estão passando por inúmeras
mudanças no seu estilo de gestão e na melhoria da prestação dos seus serviços.

Por se tratar de uma instituição pública, a UFV / Campus de Florestal, se comparado
com as instituições privadas, tem aumentado de forma significativa seu número de
alunos matriculados a cada ano, desde a sua criação. Este crescimento
organizacional, estrutural e educacional deve ser debitado a um conjunto de fatores
diversos: ser uma universidade pública, que não gera muito custo para o aluno, ser
um segmento da UFV, uma universidade já consagrada e estabilizada no mercado,
ter uma marca também já reconhecida e ter recursos públicos disponíveis para
investimentos na educação. Por fim, uma localização privilegiada e um corpo
docente bem qualificado.
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APÊNDICES

APÊNDICE 01- QUESTIONÁRIO PARA PESQUISA COM OS ALUNOS

Prezados alunos:

A pesquisa que se realizará é parte integrante da dissertação de Mestrado, que tem como
foco verificar a atual percepção dos alunos estudantes da Universidade Federal de Viçosa / Campus
de Florestal, diante das melhorias na prestação de seus serviços empreendidas nos últimos anos,
avaliando a influência que esses benefícios tiveram na escolha dos alunos pela UFV.
Os questionários serão documentados e todos que responderão a ele terão previamente
assinado e entendido o termo de consentimento livre e esclarecido, podendo haver interferências
tanto da parte do entrevistador, como de sua parte em qualquer momento.
Atenciosamente.

1. PERFIL DO ALUNO
Sexo
( ) Masculino
( ) Feminino
Idade
( )
( )
( )
( )
( )

Menos de 20 anos
De 21 a 25 anos
De 26 a 30 anos
De 31 a 35 anos
Mais de 35 anos

Estado civil
( ) Solteiro(a)
( ) Casado(a)
( ) Divorciado (a)
Outro: ______________________________
Renda média familiar
( ) Até 3 salários mínimos
( ) De 3 a 6 salários mínimos
( ) De 6 a 10 salários mínimos
( ) Mais de 10 salários mínimos

Localidade / Município onde reside
( ) Florestal / Juatuba
( ) Itaúna / Divinópolis
( ) Betim / Contagem
( ) Belo Horizonte
Outra: ______________________________
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2. INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO QUE REALIZA

 Qual o curso que atualmente faz no Campus de Florestal: ______________
 Período / tempo que está cursando: _____________________
Turno
( ) Manhã
( ) Tarde
( ) Noite
É seu primeiro curso superior?
( ) Sim
( ) Não
Como ficou sabendo / seu primeiro contato a respeito da UFV / Campus de Florestal
( ) Indicação de amigos
( ) Marketing em mídia impressa, televisiva, rádio etc.
( ) Internet
Outra: _________________________
Já possuía algum conhecimento sobre a Universidade Federal de Viçosa
( ) Sim
( ) Não
( ) Em parte
Como entrou na UFV / Campus de Florestal
( ) Vestibular
( ) ENEN
( ) Obtenção de novo título
( ) Transferência
Outra:_________________________________
Em um primeiro momento o que mais o atraiu para o Campus de Florestal?
( ) A facilidade de entrar para a universidade
( ) As instalações gerais da universidade
( ) A localização da universidade
( ) O nome / marca
( ) Corpo de professores
( ) O curso em geral
Outra: ______________________________
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3. GRAU DE SATISFAÇÃO DOS ALUNOS
Nas questões abaixo, favor utilizar a escala apresentada colocando apenas a
numeração correspondente:

(1) Muito insatisfeito
(2) Insatisfeito apenas
(3) Indiferente
(4) Satisfeito apenas
(5) Muito satisfeito

VARIAVEIS
SALAS DE AULA
Mesas e cadeiras
Equipamentos multimídia
Conforto da sala de aula (ar condicionado, iluminação etc.)
LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA
Mesas e cadeiras
Equipamentos multimídia
Conforto da sala (ar condicionado, iluminação etc.)
Computadores e impressoras
Acesso (facilidade)
Horário de utilização
Monitoria
BIBLIOTECA
Espaço para estudo
Acervo (variedade)
Acervo (quantidade de cada volume disponível)
Tempo de empréstimo
Atendimento
Banco de dados
INFRA ESTRUTURA GERAL
Estacionamento
Segurança
Refeitório / Cantina
Auditório
Acesso às salas e demais dependências
CORPO DOCENTE – PROFESSORES
Conhecimento sobre as disciplinas
Simpatia, capacidade de comunicação
Disponibilidade para atendimento
QUALIDADE
Qualificação dos professores
Material didático-pedagógico
Disponibilidade de recursos tecnológicos
Cumprimento das cargas-horárias e normas
Atendimento

1

2

3

4

5
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APÊNDICE 02- QUESTIONÁRIO PARA A ENTREVISTA

Nome do entrevistado:
Cargo que ocupa:
Graduação:

1.
Que tipo de mudanças no mercado e no setor educacional foram mais
impactantes para a gestão e para o desenvolvimento da UFV/Florestal?
2.
Que tipo de estratégias as organizações do setor educacional, em particular a
UFV / Campus de Florestal realiza para compor e divulgar sua marca?
3.
Que tipo de influências o cliente (aluno) sofre no momento de escolher
marca (uma instituição de ensino)?

uma

4.
Como tem se configurado a concorrência entre as instituições de ensino
superior atualmente?
5.
Diante dessa concorrência, que tipo de estratégias a UFV/Florestal tem
empreendido para atrair e reter os alunos?
6.
Que tipo de pesquisas (internas e/ou externas) foram feitas para que tais
estratégias fossem empreendidas?
7.
Como foram organizadas as prioridades para a realização de ações de
mudanças na organização?
8.
Em sua opinião, qual a influência da imagem e da marca de uma organização
para atrair os alunos?
9.
Como tem se configurado a imagem da UFV/Florestal na mídia local e
nacional?
10.
Quais atualmente são os principais pontos fortes da UFV/Florestal?
11.

E os pontos fracos?

12.

Como a UFV/Florestal tem tentado superar os pontos fracos?
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APÊNDICE 03- RELAÇÃO DOS PROFESSORES ENTREVISTADOS

Maria Amélia Lopes Silva - Diretora Administrativa e Financeira da Instituição
Mariana Mayumi Pereira de Souza - Coordenadora do Curso de Administração
Poliana Flávia Maia - Diretora de Ensino do Campus de Florestal

