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Resumo

Trindade, Letícia Turano. CAPTAÇÃO DE ALUNOS E GESTÃO DE IES:
estratégias efetivas para enfrentamento de crise, 2019. 150 fls. Dissertação
(Mestrado em Administração) – Curso de Mestrado Profissional em Administração
da FPL Educacional. Pedro Leopoldo (MG).
O objetivo geral desta dissertação foi analisar as estratégias adotadas pelo
UNIFIPMoc para a captação de alunos diante da crise no Ensino Superior no Brasil
de 2015 a 2017. Para tanto, desenvolveu-se pesquisa descritiva de abordagem
qualitativa por meio da pequisa-ação, análise de conteúdo e pesquisa documental a
partir de dados gerenciais e imagéticos desenvolvidos e fornecidos pela IES e uma
pesquisa de campo, considerando a percepção de gestores da instituição sobre os
processos estratégicos implementados. Fatores econômicos ligados ao
financiamento pessoal e governamental de cursos superiores e incertezas futuras
com o planejamento pessoal e familiar contribuíram para que o cenário de crise e
instabilidade se instaurasse. A estratégia empregada pela gestão do UNIFIPMoc
implicou em três processos articulados entre si: projeto estratégico integrado,
sistema de captação e financiamento e transformação digital. O processo de gestão
do conhecimento e a integração de setores foram determinantes para que as ações
estratégicas de lida com os cenários externos fortalecessem a IES internamente e
assegurassem seu crescimento em meio às instabilidades de crise. A crise tornou-se
substrato estratégico a penetrar os níveis tático e operacional da organização, tendo
o conhecimento como balizador de todos os processos, ações e cultura
organizacional. Desse modo, a IES conseguiu manter-se estável, crescendo apesar
das incertezas dos cenários econômicos, conservando saúde financeira e gerencial,
além de fortalecer-se internamente por meio da solidez de sua cultura
organizacional. Ademais, o percurso metodológico estratégico considerado
possibilitou a produção de conhecimento alcançados por meio de recortes da
realidade vivida pela instituição.

Palavras-chave: Ensino Superior. Gestão Educacional. Captação de alunos.
Retenção de alunos. Estratégias Educacionais.

ABSTRACT

Trindade, Letícia Turano. STUDENT CAPTURE AND HEI MANAGEMENT:
effective strategies for coping with crisis, 2019. 150 pages Dissertation (Master in
Administration) - Professional Master's Course in Administration from FPL
Educacional. Pedro Leopoldo (MG).

The general objective of this dissertation was to analyze the strategies adopted by
UNIFIPMoc for attracting students in the face of the crisis in Higher Education in
Brazil from 2015 to 2017. To do so, a descriptive research with a qualitative
approach was developed through research-action, analysis of documentary content
and research based on managerial and imagery data developed and provided by the
HEI and a field research, considering the perception of the institution's managers
about the implemented strategic processes. Economic factors linked to the personal
and governmental financing of higher education courses and future uncertainties with
personal and family planning contributed to the crisis and instability scenario to be
established. The strategy employed by UNIFIPMoc's management involved three
interconnected processes: integrated strategic project, fundraising and financing
system and digital transformation. The knowledge management process and the
integration of sectors were decisive for the strategic actions to deal with external
scenarios to strengthen the HEI internally and ensure its growth in the midst of crisis
instabilities. The crisis became a strategic substrate to penetrate the tactical and
operational levels of the organization, with knowledge as a marker of all processes,
actions and organizational culture. In this way, IES managed to remain stable,
growing despite the uncertainties of the economic scenarios, conserving financial
and managerial health, in addition to strengthening internally through the solidity of
its organizational culture. In addition, the strategic methodological path considered
allowed the production of knowledge achieved through clippings of the reality
experienced by the institution.

Keywords: Higher Education. Educational management. Attracting students.
Student retention. Educational Strategies.
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1 Introdução

A economia brasileira desde o início dos anos 1980 tem tido um comportamento à la
stop-and-go (para e vai), alternando entre poucos ciclos de crescimento com
abruptas desacelerações econômicas, ocasionando variações no Produto Interno
Bruto que registrou em 2000 um índice de crescimento de 4,3% e no período de
2001 a 2003 houve uma severa desaceleração (com um crescimento médio de
médio de 1,7% ao ano; entre 2004 e 2008, a economia brasileira cresceu a uma
média anual de 4,8%. Para Mancebo (2017) embora o cenário seja doméstico, um
ambiente de crise tem uma escalada mundial desde 2008, tendo efeitos sentidos
pelas economias globalmente articuladas.

No Brasil, no ano de 2009, houve uma breve recessão devido ao contágio da crise
mundial; em 2010 a economia cresceu 7,6%. Já no período de 2011 a 2014, o índice
limitou-se a 2,4%, em média. Barbosa Filho (2017) observa que desde 2014 o Brasil
passou a enfrentar um período de recessão econômica com perda de 9% do PIB per
capita, entre 2014 e 2016. Mas foi no período de 2015 a 2016 que a economia
entrou em grave recessão, com um índice negativo médio de -3,7% ao ano (Paula &
Pires, 2017).

Segundo Lorenzo (2016) a elevada instabilidade econômica enfrentada pelo Brasil
gerou uma crise na qual a readaptação institucional trouxe insegurança para o
mercado,
econômica,

afetando

especialmente

agravada

com

a

o

queda

setor
dos

educacional.
incentivos

Essa
para

variabilidade
financiamento

governamental de cursos superiores, captação e retenção de alunos ocasionou
dinâmicas problemáticas no contexto gerencial de IES privadas do país.

A Educação Superior brasileira vem sofrendo transformações, inclusive no que
tange à decisão e planejamento familiar, pois com o imaginário popular atemorizado
pelas instabilidades político-econômicas, reflexos da crise vivenciada no cotidiano do
brasileiro, o ingresso e a continuidade no Ensino Superior de IES privadas tornou-se
uma decisão de corte de orçamento e até mesmo de impossibilidade. Ou seja, o
quadro geral afetou os planos dos brasileiros, causando também instabilidade
interna nas IES que tiveram que adaptar seus fluxos de trabalho, antes delineados
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para um crescimento exponencial de sua clientela, investimentos e estrutura. Matos
(2016) corrobora que a situação de crise é um fenômeno complexo de múltiplas
variáveis intervenientes em sua constituição. E ainda, essa complexidade ocorre
justamente na constelação de fatores histórico-geográficos que a geram e os
elementos socioculturais que cadenciam seu significado e elaboram o imaginário
popular e midiático. Dessa forma, a variável econômica e a conjuntura política
também contribuíram com esse processo (Matos, 2016). Decisões de matriz políticoeconômica produziram choques de oferta e demanda, atingindo os diversos níveis
da economia nacional, gerando desaceleração ou instabilidades (Barbosa Filho,
2017).

Além disso, o desenho de crescimento tornou-se um cenário de incertezas aditivado
pela representação midiática1 e pela crise política. Houve poucos investimentos,
poucas certezas e muitos desafios financeiros para sobreviver aos cenários de crise.
Desse modo, a crise de variáveis econômicas e políticas tornou-se acirrada no
imaginário popular e no esteio das decisões cotidianas. O panorama de crise exigiu
das IES e de seus gestores um novo traçado estratégico. Face ao crescimento e à
desaceleração, a competitividade e a necessidade de investimento contínuo
tornaram-se decisões estratégicas ainda mais complexas em novas equações
mercadológicas flutuantes (Barbosa Filho, 2017).

A Educação Superior, que vivenciou um crescimento exponencial no período
anterior à crise, gozava de um status de avanços de oferta, qualidade e inovação.
Todavia, os sinais de crise fizeram com que o segmento aquecido se visse em um
estado de revés. Assim, se os desafios próprios de uma conjuntura educacional
competitiva já demandavam ações dos gestores de IES, o cenário de crise tornou-se
um elemento desafiador porque a variável político-econômica não preconizava
apenas austeridade, mas a necessidade de estratégias de superação e sobrevida.
Ademais, o governo determinou cortes, redução de investimentos e enxugamento de
verbas que atingiram diretamente a estrutura educacional, antes robustecida com os
picos de crescimento. Essa perspectiva atingiu IES privadas a partir do

1

As representações midiáticas se reconfiguram cada vez que um novo meio de comunicação evolui e
se transfigura em outro.
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financiamento estudantil que, agora curto e dificultado, fez decrescer a captação,
bem como a retenção de estudantes (Mancebo, 2017).

Economicamente, a desaceleração do crescimento fez com que as finanças
pessoais fossem reorganizadas, gerando dos indivíduos processos de escolhas
racionais pelo orçamento (Matos, 2016), atingindo o investimento em educação
sobre a renda. Nesse sentido, o ingresso em cursos superiores ou a permanência
neles se tornou problemático.

Gerir uma Instituição de Ensino Superior é uma tarefa sujeita a variáveis voláteis e
que produzem novas dinâmicas de ação e reação. Espacialidades e temporalidades,
a partir de imbricações sociais, econômicas, culturais e políticas alteram os eixos
das organizações, tornando a gestão uma atividade complexa e em movimento. Isso
implica em conceber o trabalho de gestão de organizações como um processo
estruturado, mas retrátil, isto é, sujeito a ajustes e reajustes conforme os
movimentos de alocação dos eixos administrativos. Empregar estratégia ou aplicar
uma concepção estratégica de gerenciamento faz-se necessário. No contexto das
IES, novas exigências têm sido feitas. Além do novo repertório educacional e das
transformações de matriz tecnológica, que exigem novos modus vivendi, há
transformações oriundas das rupturas mercadológicas que provocam seus gestores
a novos modus operandi de suas ações (Soeiro, Figueiredo & Ferreira, 2015).

Este estudo envolve o diálogo entre a Gestão de IES e a Gestão Estratégica,
compreendendo a organização como um organismo sujeito a redes de comunicação
interna e externa. Assim, essas variáveis internas são inter-relacionadas e
interdependentes no papel do gestor, constituindo tramas que exigem medidas e
articulações particulares a cada caso, momento, contexto e condição.

A partir do contexto da crise econômica e política assolando o Brasil desde de 2008
e agravada em 2015, os impactos atingiram diversos segmentos, entre eles as IES
privadas, especialmente no tocante à captação de novos alunos. Os efeitos da crise
exigiram medidas dos gestores para assegurar a sustentabilidade das IES e sua
estabilidade em cenários adversos. Desse modo, faz-se pertinente lançar o olhar
sobre que caminhos foram adotados pelas IES para gerenciar esses processos e
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cenários. Por isso, um estudo de caso do Centro Universitário FIPMoc (UNIFIPMoc),
anteriormente

denominado

Faculdades

Integradas

Pitágoras

(FIPMoc),

foi

desenvolvido a fim de articular o processo de gestão de IES e as estratégias
desenvolvidas pela instituição no tocante à captação de alunos no período de crise
percebida nacionalmente a partir do ano de 2015. Para tanto, estabeleceu-se como
objetivo do estudo analisar as estratégias adotadas pelo UNIFIPMoc para a
captação de alunos diante da crise no Ensino Superior no Brasil, entre os anos 2015
a 2017. Buscou-se ainda, complementarmente, identificar os fatores da crise que
impactaram as IES, as estratégias de enfrentamento adotadas pela instituição, tanto
internamente como externamente, os ajustes internos adotados e os resultados
alcançados pela IES pesquisada.

Esta dissertação está organizada em cinco capítulos. O primeiro é introdutório e
apresenta a contextualização do trabalho. Apresenta-se ainda a problematização do
tema em questão, os objetivos do trabalho e sua justificativa. A proposta do estudo e
seu encadeamento são introduzidos nessa seção.

O segundo capítulo apresenta o referencial teórico, sustentado nas temáticas de
gestão de IES e gestão estratégica, articulando sua relação e imbricação com
cenários de crise e sua superação. Os conceitos e temas integradores que
fundamentaram o estudo são expostos para embasar a discussão.

Já o terceiro capítulo aborda o percurso metodológico empregado na construção do
trabalho. Inicialmente, caracteriza-se o estudo de caso e a IES em questão,
apresentando sua unidade de análise e observação. Apresentam-se ainda os
procedimentos de coleta de dados definidos em pesquisa documental e entrevistas
dirigidas a colaboradores da IES e, por fim, os procedimentos de análise de dados.

O quarto capítulo, por sua vez, destinou-se à apresentação dos resultados e
discussão do caso analisado, a partir da literatura pertinente. Caracterizou-se a IES
do estudo de caso e, a seguir, os dados foram apresentados por meio do aporte
documental e da análise de conteúdo com o registro das falas dos entrevistados.
Discute-se ao final o que os achados da pesquisa sugeriram.
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E, por fim, o quinto capítulo delineia as considerações finais, com os registros
conclusivos, indicações futuras, limitações do estudo e as considerações gerenciais.
Apresenta-se um panorama geral do estudo, concluindo-se seus percursos e
abrindo a discussão para que o conhecimento produzido possa se expandir em
novas iniciativas.

1.1 Problematização
A crescente competitividade no cenário educacional e os reflexos da crise
econômica levou as instituições de ensino superior a buscar estratégias para captar
e aumentar o número de ingressantes, bem como reter os alunos já matriculados, de
modo a sobreviverem no mercado. Furtado e Alves (2012) alertam sobre o elevado
número de evasão cada vez maior. Os autores esclarecem ainda que a evasão
universitária é um fenômeno comum em universidades privadas de todo o mundo,
independentemente das peculiaridades socioeconômicas e culturais de cada país e
das diferenças entre as diversas IES (Furtado & Alves, 2012, p.116). As IES têm
enfrentado um sério problema com a evasão dos alunos. Já envolvidas com os
problemas inerentes à gestão de uma instituição de ensino superior, necessitam,
ainda, repensar estratégias para solucionar suas adversidades (Costa, Costa &
Bergamo, 2014).

Jebaili (2016), lembra que o ano de 2009 registrou um severo declínio no número de
ingressantes no ensino superior. De acordo com o Censo da Educação Superior,
realizado em 2015, esse período registrou 2,9 milhões de alunos ingressando em
cursos de graduação presenciais. Já nos cursos a distância, o índice foi de 6,1% a
menos que em 2014. O declínio ocorreu em função do desempenho das instituições
privadas, registrando uma retração de 8,3% no número de novos estudantes em
formações presenciais.

Estudos de Basso, Graf, Lima, Schmidt e Bardagi (2013) alertam sobre o aumento
na evasão de alunos no ensino superior, de 14% para cerca de 20% em 2011.
Conforme o SEMESP (Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos
de Ensino Superior no Estado de São Paulo), aproximadamente metade dessa
evasão é formada por alunos das classes C e D em um índice de 40% das
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matrículas no nível superior nesse mesmo período. Diante desse cenário, os
gestores do setor educacional privado buscam estratégias para captar e reter os
alunos em suas instituições.

Segundo Carvalho (2011) gerir instituições educacionais na contemporaneidade é
adminstrar uma organização na economia do conhecimento. Nesse sentido, as IES
são desafiadas diariamente em suas rotinas institucionais e administrativas. A
competitividade característica de qualquer segmento do mercado também atinge as
IES e, no campo educacional, esse cenário torna-se ainda mais peculiar. Na
percepção de Casartelli, Rodrigues, Bittencourt e Garibotti (2010) o conhecimento
livre, denso, múltiplo e ágil é o material bruto de ação das organizações pautadas na
educação e na formação humana.

As instituições educacionais atuam nesse cenário, tornando suas ofertas,
instrumentos e diferenciais cada vez mais relevantes, atrativos e pautados nessas
mudanças. Contudo, essas instituições de ensino e seus gestores vivem uma
dicotomia

gerencial,

pois

precisam

administrar

seu

posicionamento

como

organização, como empresa, além de gerir as transformações socioculturais
(Colombo, 2004).

De acordo com Lück (2006) as organizações são redes complexas de relações e
elementos, podendo ser vistas como organismos dinâmicos. Desse modo, a gestão
de uma organização estratégica deve ser eficaz em considerar minuciosamente
suas especificidades. Nessa perspectiva, a gestão estratégica se torna uma medida
perspicaz para a alocação de recursos e o posicionamento de ações para a
maximização de resultados. A partir da gestão estratégica, o marketing torna-se uma
ferramenta essencial. Portanto, a gestão estratégica no campo educacional implica
em lidar com fenômenos de naturezas distintas, ligadas tanto ao público final dos
esforços, quanto aos elementos mercadológicos. Ainda no segmento educacional,
Colombo (2005) explica o marketing e sua gama de elementos pautados na
estratégia, no gerenciamento e no posicionamento, o qual será sempre um elemento
de interlocução.
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Estudos de Colombo (2004) versam sobre a adversidade de cenários enfrentada
pelas instituições de ensino atuantes no campo educacional. Essas organizações
lidam com as transformações da sociedade do conhecimento, com os cenários de
uma organização e seu mercado e com as intempéries dos múltiplos contextos com
os quais elas se deparam e se ligam a fim de consolidar sua estratégia.

No campo da gestão estratégica, a organização educacional torna-se um sistema
integrado e fluido. Cada elemento se torna parte de um sistema de ação e avaliação
na qual a estratégia incide e nos quais os objetivos são atrelados a fim de se
proporcionar resultados. Assim, a gestão estratégica desponta como um fator de
ajustamento dos processos de uma organização educacional. Recursos múltiplos
sobre o enfoque estratégico tornam-se otimizados a partir de medidas gerenciais
pautadas em eficiência e eficácia.

O caráter do setor educacional não implica na lida com os protocolos administrativos
de uma marca regular, mas têm no objeto da educação e do conhecimento, tidos
como valores sociais e humanos, seu maior trunfo e desafio. A competição se acirra
nas práticas gerenciais, mas também no nível de inovação e perspectivas didáticopedagógicas praticadas na instituição.

Mendonça (2009) chama a atenção para os investimentos necessários quando se
trata de retenção e captação de alunos, as IES do setor privado utilizam em torno de
2% a 6% de suas receitas para esse fim. Com isso, atração e permanência de
alunos são aspectos provocadores. Ademais, dinâmicas econômicas, sociais,
culturais e tecnológicas condensam um trâmite fugidio no qual a clientela das IESs
se vê obrigada a optar por caminhos e decisões entre concorrentes. Estratégias de
captação, retenção e manutenção de alunos são necessárias, em especial nesse
cenário de crise. É preciso pensar nas múltiplas e adensadas variáveis que cercam
os alunos e suas famílias, nos cenários nacionais, regionais e locais, além das
tessituras mercadológicas. Por isso, a essência da estratégia está na observação
ciosa e na intervenção oportuna da realidade em níveis macro e micro. E ainda, os
esforços vão além da conquista de novos alunos, faz-se necessário a
implementação de estratégias para alcançar os objetivos delineados pela IES
(Ferreira, 2008).
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Assim, o UNIFIPMoc trafegou por esse cenário consolidando-se gerencialmente,
mercadologicamente e no campo educacional da região e do país. Esse processo
perpassou a instabilidade movediça da crise por meio de procedimentos, decisões e
caminhos variados. Assim, como este projeto se orienta na discussão de processos
de crise, perspectiva, gestão educacional e gestão estratégica, convém debruçar-se
sobre esse percurso gerencial.

Nesse sentido, questiona-se: quais foram as estratégias adotadas pelo UNIFIPMoc
para a captação de alunos diante da crise no Ensino Superior no Brasil de 2015 a
2017?

1.2 Objetivos
Neste tópico serão apresentados os objetivos estabelecidos no presente estudo.

1.2.1 Objetivo Geral
O objetivo geral deste estudo consistiu em analisar as estratégias adotadas pelo
UNIFIPMoc para a captação de alunos diante da crise no Ensino Superior no Brasil,
de 2015 a 2017.

1.2.2 Objetivos específicos
Entre os objetivos específicos da presente pesquisa, estão:


Identificar os fatores da crise que impactaram as instituições de ensino
superior;



Analisar as estratégias de enfrentamento adotadas pela instituição,
tanto internamente como externamente;



Identificar os ajustes internos adotados;



Identificar os resultados alcançados pela instituição.
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1.3 Justificativa
As mudanças socioambientais ocorridas na contemporaneidade acabaram por infligir
às Instituições de Ensino Superior (IES) privadas transformações profundas em suas
estratégias de ação. A gestão de IES comporta tarefas que implicam o crescimento
e a sustentabilidade da organização. Todavia, é parte desse processo lidar com
variáveis externas e que geram entraves ao pleno desenvolvimento dos objetivos
organizacionais e, consequentemente, o alcance das metas corporativas. As
variáveis externas que incidem sobre as organizações são incontroláveis em sua
própria constituição, já que dinâmicas socioeconômicas e políticas são voláteis. Para
conter e impedir que o descontrole das variáveis afetem o controle sobre a gestão
da organização, esta necessita tornar-se afiada, lançando mão de estratégias. No
contexto das IES não é diferente.

A gestão estratégica favorece o crescimento, a estabilidade e a sustentabilidade dos
objetivos e resultados da IES. Remonta-se aqui a um período brasileiro de
instabilidade financeira e política, cujos reflexos afetaram a captação de alunos e
frearam o crescimento das IES privadas, naturalmente (Soares, 2013).

Nesse contexto, esta pesquisa justifica-se para a academia pela pouca literatura
sobre administração e gestão de IES no tocante às possíveis estratégias
empregadas em cenários de crise, abarcando os ajustes, reajustes e articulações
gerenciais necessárias para lidar com a realidade, de modo a consolidar os
resultados organizacionais em meio a adversidades.

Para o meio educacional (IES) este trabalho oferece, por meio de estudo de caso,
uma abordagem de enfrentamento da crise, tornando a gestão mais efetiva por meio
de estratégias delineadas nos próprios contornos e na natureza da crise. Por meio
de uma análise micro, lança-se luz sobre o macro da gestão de IES, fornecendo
pistas e caminhos da administração sob adversidade.
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Para a sociedade, é importante estudos que demonstrem o enfrentamento da crise
por IES privadas, uma vez que a crise enfrentada pelo país afeta diretamente às
famílias e suas decisões de consumo no que tange aos serviços educacionais
ofertados no mercado brasileiro.

Para a instituição pesquisada, espera-se que o presente estudo contribua com o
avanço das investigações sobre gestão estratégica de IES, incorporando o marco
temporal da crise vivenciada pelas IES privadas do país em meados de 2015.

Para a pesquisadora, este estudo fortalece sua experiência profissional. Como
diretora de Marketing, vivencia o enfrentamento da crise educacional, é participante
no processo analisado e atualmente em continuidade; assim, é fundamental
estabelecer um diálogo profícuo entre produção acadêmica e o meio profissional,
explorando essa temática intrigante e desafiadora.
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2 Referencial Teórico

Esta seção está organizada em dois capítulos. O primeiro, intitulado "Estratégia nas
Organizações", aborda o contexto das organizações, as concepções de estratégia, a
dimensão do ambiente externo, o planejamento e sua implementação. O primeiro
capítulo está dividido em três subcapítulos, a saber, "O planejamento estratégico e o
ambiente externo", "Escolas do planejamento estratégico" e "A estratégia, o
processo estratégico e sua implementação". O segundo capítulo trata do contexto
das organizações de Ensino Superior, recuperando as discussões sobre estratégia e
planejamento para adaptá-las às IES e suas propriedades. O capítulo tem por título
"Gestão e estratégia nas IES". Discute-se no capítulo a "Classificação das IES no
Brasil", a "IES e a gestão", "IES, a captação e a retenção de alunos", IES, o
planejamento estratégico e implementação da estratégia" e, por fim, as
"Contribuições do referencial teórico para a pesquisa".

2.1 Estratégia nas organizações
As organizações não podem ser compreendidas como integradas planificadas nos
quais incide a capacidade gestora, tensionada por objetivos e realidades, modelando
perspectivas de crescimento, ajuste e alcance de metas (Colombo, 2005). Há mais
camadas, tensões e flexões que tornam o objeto organizacional uma potência.

Organismos complexos e potências sob flexões. As organizações são plataformas
dinâmicas nas quais os processos de gestão incidem como movimentos combinados
de estratégia e manejo (Casartelli, Rodrigues, Bittencourt & Garibolt, 2010). Tal
prospecto implica na lida com intempéries e variáveis, algumas delas controláveis e
outras invariavelmente incontroláveis.

Ora, a realidade não é estável. Lidar com a realidade no campo organizacional e
estratégico é promover e estabelecer diálogos. Diálogos com fatores sociais,
econômicos, políticos, culturais, geográficos, históricos e comportamentais. Gerir é
dialógico na medida em que mobilizar recursos são conversas intempestivas
(Mainardes, Ferreira & Raposo, 2011).
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Diálogos pressupõem discursos e interlocutores, o que não atomiza ou automatiza o
processo, mas o deixa dinâmico (Dave & Vergara, 2001). Gestão de organizações
desse modo é promover e estabelecer diálogos claros, abertos, eficientes e eficazes.
Para acentuar ou acelerar esse processo, a estratégia é determinante.

A estratégia é, nestes termos, o instrumento para que a gestão das organizações
estabeleça diálogos de valor com a versatilidade dos cenários que se apresentam ao
cotidiano de administração (Meyer-Junior, Pascucci & Mangolin, 2012). Logo, a
história de uma organização é a narrativa de escalas de diálogos planificados e
estratégicos, definindo e modulando seus pontos de chegada e partida.

Por isso,
todas as definições de estratégia assentam na inseparabilidade entre a
organização, e o meio envolvente que, se por um lado representa uma
condicionante à sua actividade, por outro, lhe oferece oportunidades que
importa aproveitar. É esta relação entre organização e envolvente que dá
sentido ao conceito de estratégia. Não é objeto de controvérsia a importância
das decisões estratégicas para o futuro das organizações nem o papel que,
por esse facto, os responsáveis desempenham na sua concepção e
elaboração. Concorda-se também, em geral, que as estratégias se podem
estabelecer ao nível daorganização ou ao nível de actividades específicas
desenvolvidas no seu seio, e que todas as organizações têm subjacente ao
seu comportamento uma estratégia implícita ou explícita. Contudo,
estratégias planeadas diferem de estratégias realizadas (Nicolau, 2001, p. 3).
Parte-se aqui do princípio de que não só os cenários externos são complexos e
desafiadores, mas os aspectos internos e o produto das inter-relações entre eles.
Enxergar e tomar a gestão como um organismo fluido é tratar a realidade como
objeto de diálogo e esteira para ajustes internos mais intensos sobre o significado, o
valor e o futuro de uma organização (Barboza & Ormay, 2011). Sua realização está
nesse processo.

Ao longo das décadas, as organizações aumentaram sua complexidade estrutural, o
que, somado ao ritmo de mudanças ambientais, faz com que os gestores sejam
mais capazes de formular e implementar medidas que respondam aos desafios e
supram as demandas (Camargos & Dias, 2003).
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A natureza das mudanças que têm provocado as organizações é diversificada.
Alterações mercadológicas têm introduzido novas demandas, desde a concorrência
à integração de mercados (Oliveira, 2004). Além disso, a tecnologia e suas
transformações introduziram novas dinâmicas e as modificações nos hábitos dos
consumidores e seu perfil sociodemográfico completam o novo repertório (Camargos
& Dias, 2003).
Por outro lado, as empresas devem ser flexíveis o suficiente para atender à
sofisticação dos consumidores, ou seja, oferecer produtos de qualidade e
adequados às necessidades e características individuais dos clientes. Para atingir
estes objetivos, as empresas devem estar continuamente revisando seus processos
produtivos, seus produtos, seus relacionamentos com clientes, fornecedores, etc.
Para isso, é necessário que haja uma constante inovação que, por sua vez, é
responsável pela velocidade em que ocorrem as mudanças nas formas de gestão
empresarial (Oliveira, 2004). Essa heterogeneidade de fatores ao mesmo tempo que
provoca, induz e incuba novos processo endógenos à organização. Desse modo,
essa variedade de cenários cria novos repertórios de ação. Todavia, essa atmosfera
de mudanças não reduz riscos, atenua perdas ou reverte quadros.

Os fatores externos continuam a imbricar os internos e exigir das organizações
processos mais inteligentes e reações assertivas diante dos cenários que se lhe
apresentam. Cumpre que essas respostas preservem a substância organizacional,
tendo em foco seus objetivos, e respondam adequadamente os obstáculos.

No processo de gestão das organizações e na necessidade de que as práticas
sejam estratégicas no alcance de metas e superação de desafios, o planejamento
estratégico se torna um instrumento gerencial determinante (Alday, 2000).

O ato de planejar incide sobre cenários organizacionais presentes que demandam
medidas futuras, combinando objetivos e ações para maturar as melhores ações, a
partir de decisões articuladas e comprometidas (Barbosa & Brondani, 2005).
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É possível definir o planejamento estratégico como:
um importante instrumento de gestão para as organizações na atualidade,
constitui uma das mais importantes funções administrativas e é através dele
que o gestor e sua equipe estabelecem os parâmetros que vão direcionar a
organização da empresa, a condução da liderança, assim como o controle
das atividades. O objetivo do planejamento é fornecer aos gestores e suas
equipes uma ferramenta que os municie de informações para a tomada de
decisão, ajudando-os a atuar de forma proativa, antecipando-se às mudanças
que ocorrem no mercado em que atuam (Andion & Fava, 2002, p. 27)
Por sua vez Kunsch (2006, p. 129) aponta que,
o planejamento estratégico normalmente realizado pelas organizações é, em
geral, a melhor fonte e o melhor ponto de partida para um planejamento de
relações públicas com vistas à excelência e à eficácia da comunicação nas
organizações. É exatamente por serem um instrumento que permite fazer um
raio-x da real situação da organização frente ao ambiente e ao mercado
competitivo, no contexto da sociedade onde está inserida, que as relações
públicas são consideradas uma função relevante, que precede às demais
funções administrativas.
Portanto, o planejamento estratégico reúne uma série de técnicas que analisam os
ambientes interno e externo da organização, interpolando recursos. Além disso,
inclui a "definição da missão, formulação de objetivos estratégicos, quebra e fixação
de novos paradigmas, definição do perfil de negócio e áreas de negócio, grupos de
clientes e produtos ou serviços, formulação de políticas e diretrizes e detalhamento
destas em projetos e ações estratégicas" (Silveira-Junior, 1995, p. 24).

Trata-se de uma ferramenta que estimula os gestores a ponderarem uma séries de
variáveis no equilíbrio de valores, prioridades e iniciativas de gestão (Estrada &
Almeida, 2007). Desse modo, há uma ligação estreita entre o planejamento
estratégico e a administração das organizações, o que permite dimensionar
adequadamente os resultados organizacionais (Alday, 2000).

Com o planejamento estratégico torna-se possível,
[...] fazer uma análise ambiental externa, setorial ou de tarefa e interna,
chegando-se a um diagnóstico organizacional capaz de indicar as ameaças e
as oportunidades, os pontos fracos e os pontos fortes, ou seja, traçar um
perfil da organização no contexto econômico, político e social. A partir do
mapeamento desse estudo do ambiente é que uma organização poderá
reavaliar a situação e definir sua missão e visão, rever seus valores
corporativos, redefinir o negócio, elaborar filosofias e políticas, traçar
objetivos, formular macroestratégias, metas e planos emergenciais, elaborar
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o orçamento e implantar as ações. Essas são, em síntese, as etapas principais para se estabelecer e realizar um planejamento estratégico (Kunsch,
2006, p. 129).
Ao considerar a trajetória organizacional, sua situação no presente e dar enfoque ao
futuro, o planejamento estratégico se torna um instrumento orientado aos ambientes
das organizações (Barbosa & Bondani, 2005). O planejamento desenvolve leituras
ambientais, considerando a estrutura organizacional e desenvolve ações e
concepções orientadas a seu melhoramento continuado (Estrada & Almeida, 2007).

Para entender a dimensão do ambiente organizacional no planejamento estratégico,
Andion e Fava (2002, p. 29) afirmam:
Toda organização, seja ela privada, governamental ou do chamado Terceiro
Setor consiste em um sistema aberto, em constante interação com o meio
ambiente. Para sobreviver, as organizações precisam de insumos (recursos
humanos, recursos financeiros e materiais), que são transformados em bens
e serviços, os quais são colocados no mercado, visando o atendimento de
uma determinada necessidade. O atendimento dessa necessidade produz
resultados que retroalimentam as organizações (receitas e lucro, no caso da
empresa; reconhecimento e efetividade social na promoção do bem comum,
no caso do Estado e de entidades do Terceiro Setor). Portanto, a relação com
o meio externo constitui um fator-chave da própria existência das
organizações. Por esse motivo, entender de que se compõe esse ambiente e
como ele se organiza torna-se essencial para a gestão das empresas.
Thompson e Strickland (2000) citado por Andion e Fava (2002, p. 29) descrevem
dois grandes ambientes que influenciam a organização, o macroambiente e o
microambiente:
O macroambiente é composto por variáveis mais gerais que vão influenciar a
empresa indiretamente. Por exemplo, alguns indicadores econômicos, tais
como inflação, índices de preços e taxa de desemprego vão influenciar a
empresa, através da sua ação sobre o ambiente da indústria, agindo sobre o
poder de compra dos clientes. Uma política governamental que incentive a
abertura de mercado em um determinado setor ir provocar o aumento da
concorrência, ampliando a competitividade nesse setor. O ambiente geral
pode ser caracterizado, portanto, como o conjunto de aspectos estruturais
capazes de influenciar as diferentes indústrias que atuam em determinado
país. Entende-se aqui por indústria um conjunto formado por empresas cujos
produtos tem os mesmos atributos e portanto competem pelos mesmos
compradores
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As variáveis do ambiente externo requerem a atenção do gestor que, por meio do
planejamento estratégico, podem criam medidas para integrá-los ao processo de
gestão. Entre essas variáveis estão aspectos socioculturais, legais, políticos,
econômicos e tecnológicos, como explicitam Andion e Fava (2002):
Aspectos Socioculturais: preferências, tendências populacionais, cultura, nível
educacional, estilo de vida, distribuição etária e geográfica da população-alvo
da empresa; legais: leis, impostos, taxas aplicáveis ao setor;
políticos/governamentais: políticas governamentais de incentivo e/ou
restrição, influências políticas e de demais grupos de interesse; econômicos:
juros, câmbio, renda, nível de emprego, inflação, índices de preços;
tecnológicos: pesquisa e desenvolvimento de produtos na área, avanços
tecnológicos e custos envolvidos (Andion & Fava, 2002, p. 29).
Do ambiente externo, são arrolados aspectos que influenciam diretamente o
cotidiano organizacional, desafiando suas práticas e processos e colocando em
xeque seu desenvolvimento (Thompson & Strickland, 2000). É inerente à conjuntura
da organização o relacionamento com variáveis externas, além das internas, o que
requer medidas e práticas de lida com sua conjuntura (Meyer-Junior, Sermann &
Mangolin, 2004).

Asssim, pelo fato de as influências do ambiente pertencerem a uma conjuntura de
dinâmicas e fenômenos mais amplos, cumpre que a organização preserve sua
estrutura, metas e resultados diante das ameaças de que alguns de seus fatores
possam exercer (Thompson & Strickland, 2000).

Dessa forma, o planejamento estratégico surge como um instrumento de leitura,
interpretação e ação baseado no ambiente externo e comprometido em promover
soluções que anteveem cenários e/ou agem sobre eles (Meyer Junior, Sermann &
Mangolin, 2004). O ambiente externo torna-se quadro situacional e fonte de ação e
reação da organização ante os cenários que se entrecruzam à sua realidade,
finalizam Andion e Fava (2002).

A organização é otimizada por suas ações em um processo que implica práticas e
metas, a gestão (Barbosa & Bondani, 2005). Todavia, o processo gestor está sujeito
às intempéries causas pelo ambiente externo que promove fluxos e integrações de
cenários competitivos e restritivos (Alday, 2000). Logo, planejar torna-se tarefa
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intempestiva para amparar a gestão de modo inteligente e eficaz (Estrada &
Almeida, 2007).

O ambiente externo é crucial para o desempenho da organização e perscrutar suas
dinâmicas e se apoiar em um conjunto tático, operacional e técnico é determinante
(Alday, 2000). O planejamento estratégico engloba objetivos, metas e ações que
leem a realidade, mas acrescentam uma camada de fluidez e incisão (Andion &
Fava, 2002).

Planejar com base nas variáveis externas é mais do que prognóstico futuro, é dispor
recursos,

aplicações

técnicas,

conceituais

e

táticas

diante

dos

marcos

organizacionais e das tessituras delineadas pela realidade e seu contínuo
monitoramento (Barbosa & Bondani, 2005). Planejar é básico, isto é, envolve a
fundação organizacional como uma frente de trabalho de um único organismo
(Thompson & Strickland, 2000).

Esse processo implica em um mergulho nas potencialidades e vulnerabilidades da
organização para que o ambiente externo, que deriva oportunidades e ameaças se
torne uma arena de ação e não de armadilha (Alday, 2000). A estratégia passa pela
articulação das variáveis internas em interseção aos eventos do ambiente externo.

É importante destacar que,
o planejamento não deve ser definido com base em todas as oportunidades e
ameaças identificadas. É necessário que o gestor faça uma triagem das
oportunidades e ameaças mais relevantes em relação à sua empresa. Essa
seleção deve priorizar as oportunidades do ambiente que a empresa pode
aproveitar com reais chances de sucesso, ou seja, as oportunidades para as
quais a empresa possui as competências necessárias. Já, no caso das
ameaças, devem ser selecionadas aquelas que consistirem em maior
preocupação para a gerência, ou seja, aquelas que afetam mais diretamente
a empresa e a indústria em que ela atua (Andion & Fava, 2002, p. 31).
2.1.2 Escolas do planejamento estratégico
O planejamento estratégico em uma organização ganha relevância não por seu
caráter orientado a posição, valor e resultado. É parte do planejamento ser um
processo que implica em etapas que transformam a organização de dentro para

32

fora, onde os objetivos e metas se tornam irrigados na medida em que o
planejamento se torna um programa de valor em todos os níveis da organização e
seus atores (Padilha, Tonatto, Mattos & Rodrigues, 2010).

A longevidade da organização e sua saúde financeira, operacional e competitiva
estão associadas à consecução dos objetivos dos quais o planejamento estratégico
é uma esteira. A realidade é, nesse sentido, um substrato para que a ação da gestão
se desenvolva. Sua análise e cuidado são determinantes para que a organização se
desenvolva. O pensamento sobre a gestão estratégica é multidimensional. O
planejamento, nesse contexto, torna-se complexo. Porém, as visões distintas podem
ser uma oportunidade de adaptação e complementaridade. Mintzberg (2010)
catalogou diferentes visões em três categorias estratégicas: as Escolas Prescritivas,
Escolas Descritivas e Escola Configurativa reconhecidas como as escolas do
planejamento estratégico (Figura 1).

ESCOLA DO EMPREENDEDORISMO
a estratégia como um processo
visionário

ESCOLA DO DESIGN
estratégia como
processo conceitual

ESCOLA DO PLANEJAMENTO
a estratégia como um
processo formal

ESCOLA COGNITIVA
estratégia como um
processo mental

ESCOLA DO APRENDIZADO
estratégia como um processo
emergente

ESCOLA CULTURAL
estratégia como um
processo coletivo

ESCOLA AMBIENTAL
estratégia como um
processo reativo

Planejamento
Estratégico

ESCOLA DO POSICIONAMENTO
a estratégia como um
processo analítico

ESCOLA DA CONFIGURAÇÃO
estratégia como um processo
de transformação

ESCOLA DO PODER
estratégia como um
processo de negociação

Figura 1
Escolas do planejamento estratégico.
Fonte: Adaptado de Mintzberg, H., Ahlstrand, B., & Lampel, L. (2010). Safári de estratégia: um roteiro
pela selva do planejamento estratégico I. Tradução: Lene Belon Ribeiro ; revisão técnica: Carlos
Alberto Vargas_ Rossi.- 2. ed. - Porto Alegre : Bookman. 392 p.
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Desse modo, dez escolas de planejamento são observáveis em Mintzberg (2003).
Nas

Escolas

Prescritivas,

a

Escola

do

Design,

do

Planejamento

e

do

Posicionamento; já nas Escolas Descritivas, a Empreendedora, Cognitiva, do
Aprendizado, do Poder, Cultural e Ambiental; e, por fim, na Escola Configurativa, a
Escola da Configuração. Mintzberg (2001) desenvolveu uma tipologia de
pensamento que enxerga a estratégia para além de seu próprio eixo. Desse modo,
as escolas permitem abordagens de compreensão em como o processo estratégico
se arrola à constituição das organizações e em como utilizá-las para personalizar, ler
e agir sobre as organizações, complexas por definição.

A escola do Design entende a estratégia como um processo de criação, no qual as
capacidades internas são interpoladas às possibilidades externas de modo a
estabelecer vias de adaptação e fortalecimento do ambiente organizacional. Nessa
escola, o principal gestor da organização centraliza a percepção e controle da
estratégia. Desse modo, a visão coletiva fica em segundo plano e a estratégia tornase unilateral e centralizadora, não havendo espaço para aprendizado. Por outro
lado, o ponto forte da Escola do Design é a adequação como forma de compreensão
da estratégia, abrigando um sistema de avaliação de vulnerabilidades e
potencialidades, oportunidades e ameaças (Mintzberg, 2003). Esse procedimento
potencializa o autoconhecimento do negócio como fonte de maturação e resultado.

A Escola do Planejamento entende a estratégia como um procedimento formal,
técnico, programático e planificado. Estudos de base para pensar a prática da
estratégia sustentam essa escola. O caráter formal da escola designa que a
formação da estratégia pode ser decomposta e ajustada por técnicas e atividades de
controle. O ponto fraco consiste na rigidez que a formalidade e a planificação
sugerem. Não há espaço para flexões, mesmo que os processos forneçam clareza
de direção e estabilidade. Esse formalismo implica em estruturar a organização em
medidas claras e precisas de ação, implementação, monitoramento e controle.
Entende-se que as estratégias são resultado de um processo monitorado e
controlado, que tem na conferência e no aporte de técnicas seu ponto de eficácia. A
responsabilidade ainda está centralizada no executivo principal, mas sua
operacionalização se designa a planejadores na prática. Mintzberg (2003) entende a
Escola do Planejamento como a mais completa entre as dez possibilidades por seu
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desenho coordenado e integrador. O fato de que essa escola decomponha a
organização a fim de ajustá-la e integrá-la torna possível que o resíduo estratégico
seja contingente e, portanto, profícuo (Mintzberg et al., 2010).

Na Escola do Posicionamento, a formação estratégica é um processo analítico,
sobretudo. A atividade gestora implica em uma visão analítica da realidade, do
ambiente, da trajetória organizacional, de dados, documentos e outros para que se
planeje o futuro. Sustentar o processo de formulação da estratégia é o principal
objetivo dessa escola. Não toca a ela a criação estratégica, já que a análise é vista
aqui como um processo ordenado e estático, e não como uma fruição (Mintzberg et
al., 2010). Reside aí sua vulnerabilidade: considerar exclusivamente o quantificável e
financeiramente viável. Essa esccola encara o processo de formação da estratégia
como uma ação geral baseada em dados analíticos. Com isso, as estratégias
tornam-se ações generalizadas. É a análise de dados e a transformação desse
conteúdo analítico em ação que governa o desenvolvimento organização (Mintzberg
et al., 2010).

Por outro lado, a Escola Empreendedora é entendida como um processo de visão. É
pautado na liderança e na visão sempre conjugada com o futuro e com a decisão a
longo prazo. Há nessa escola uma visão que tem foco no controle e no aprendizado,
desdobrando-se como flexível, maleável (Mintzberg, 2003). Mesmo com um caráter
visionário e aberto à inovação por meio de atividades pró-ativas, essa escola ainda
concentra forças na posição do líder. Por essa razão, torna-se necessário que a
visão se traduza em tática para a eficiência das operações (Mintzberg, 2003). A
formação da estratégia para a Escola Empreendedora é um processo que deriva da
visão, que está enraizado na experiência e na intuição, interiorizada e depois
exteriorizada. Liderança e organização são entendidas como processos maleáveis
(Mintzberg et al., 2010).

Passa-se do visionário ao mental na Escola Cognitiva. O processo de formação da
estratégia é aqui um processo mental (Mintzberg, 2003). As informações do
ambiente são manufaturadas como processos mentais, gerando mapas, conceitos e
esquemas mentais. Contribui e influi nesse modo de construção a Psicologia
Cognitiva (Mintzberg et al., 2010). Para essa escola, o processo criativo operado
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mentalmente é modelado e ganha contribuições da subjetividade cognitiva. Essa
operação trabalha com a liberdade e a flexibilidade do pensamento antes de
modelar os produtos mentais em estratégias aplicáveis. Nesse processo, a realidade
é maleável, construtiva e modelável (Mintzberg et al., 2010). O ponto alto dessa
abordagem é o trabalho intensivo e sistemático da diversidade de atores no
processo, descentralizando a gestão estratégica e enriquecendo simultaneamente
as práticas por meio da colaboração. No entanto, isso se torna uma vulnerabilidade
já que demanda-se um elevado número de reuniões e conversas (Mintzberg, 2003).

A Escola do Aprendizado considera o conhecimento sua base. E nesse sentido, a
construção do conhecimento por meio de processos de aprendizagem. A formação
da estratégia é encarada como a progressão de um aprendizado multidimensional e
continuado. Não só o coletivo aprende, mas também o líder. Estrategicamente, o
pensamento e o comportamento se tornam uma frente de trabalho construtiva e
colaborativa. A gestão estratégica torna-se um aprendizado. A coletividade é
importante para que a formulação de estratégias seja engajada e engajadora. A
colaboração torna-se um trunfo para a eficácia estratégia, já que o aprendizado é
movimento (Mintzberg et al., 2010).

Na Escola do Poder, a negociação, a influência e a dialética são ferramentas de
construção da estratégia. Posições, debates e negociatas são partes fundamentais
desse processo, gerando confrontos e comunidades de opiniões dissidentes. Para
que haja a formação da estratégia, há a inter-relação entre micropoder, em que a
persuasão e a barganha constroem o poder na organização. E há o macropoder,
que considera a formação de alianças e estratégias coletivas. Assim, a dimensão
política possibilita coalizão no processo estratégico e mutabilidade. Porém, perde-se
em não considerar liderança ou cultura organizacional no processo (Mintzberg et al.,
2010).

Na Escola Cultural a coletividade também é importante. Todavia, ao invés da matriz
de poder, a interação e a socialização são imperativas. A formação da estratégia é
vista pela escola como um processo de aculturação, baseado em crenças,
consensos e combinações. Os pontos fracos desta escola se dão a partir de seu
destaque: a visão coletiva interativa. Isso porque a implementação de novas
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estratégias depende da aceitação do grupo e da coalizão de expectativas. Além
disso, a variável do presente é sempre preponderante ao futuro, o que pode
prejudicar a capacidade de previsão e gestão de mudanças. A cultura, a ideologia e
a interação são pontos altos da formação estratégica, introjetando os elementos
trabalhados pela organização (Mintzberg et al., 2010).

Por sua vez, a Escola Ambiental entende que a organização é passiva e reativa. Isto
é, o ambiente é que provoca seus processo e, portanto, a estratégia nasce de um
processo reativo e que exige adequação (Mintzberg et al., 2010). Para essa escola,
o ambiente é alheio à organização, sendo que as estratégias são elaboradas a partir
do que o ambiente sugere e instiga. O ponto fraco desta escola é a crença paradoxal
do ambiente como fonte de oportunidades e ameaças. Entende-se que a
organização deve responder ao ambiente para assegurar sua sobrevivência. Nesse
sentido, tanto a organização como sua liderança se tornam passivas diante da
gestão (Mintzberg et al., 2010).

A Escola da Configuração entende a estratégia como transformadora, estruturante e
inovadora. A organização é tida como uma estrutura em que se configuram e
ajustam elementos, recursos, comportamentos e agentes. Para que a estratégia faça
a organização avançar, a organizar necessita se reconfigurar para essa escola
(Mintzberg et al., 2010). Essa abordagem pode implicar em processos burocráticos e
formalistas que geram imagens de mudança de pouca aderência. Por outro lado,
entender a organização como configuração permite que os ideários das outras nove
escolas sejam combinados para que novas experiências de eficácia estratégica
sejam produzidas. Conforme Mintzberg (2003), as dez escolas atuam diretamente
sobre os processos, concepções e agentes de uma organização. As escolas
possuem uma relação de complementaridade e suas especificidades podem ser
integradas em determinados contextos, situações e necessidades organizacionais.

2.1.3 A estratégia, o processo estratégico e sua implementação

Estratégia pode ser definicda como uma frente conceitual, técnica e tática de aplicar
inteligência e ações, considerando cenários vigentes e possibilidades futuras. O
adjetivo estratégico, embora polissêmico, designa ações assertivas, comprometidas
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e incisivas sobre problemas de naturezas diversas, de modo a assegurar o alcance
de objetivos e a potencialização de resultados. Camargos e Dias (2003) discorrem
que os usos iniciais do termo estratégia remetem há cerca de 3.000 anos, a partir do
estrategista Sun Tzuo. O termo designaria táticas de conquista e vitória, onde ao
olho público estariam as táticas de conquista, mas de modo invisível estaria a
estratégia.

Oliveira (2004, p. 8) esclarece que a palavra, de origem grega, significa "a arte do
general", cuja derivação vem do vocábulo strategos, ou chefe do exército:
A palavra estratégia significa literalmente “a arte do general”, derivada do
grego strategos, que significa “chefe do exército” e, durante séculos, foi
utilizada pelos militares significando o caminho a ser dado a guerra, visando à
vitória militar. O estratego ou estrategista era o comandante militar que
formulava e projetava as manobras necessárias à consecução de um fim
específico. Com o tempo, essa palavra deixou de ser apenas utilizada pelos
militares e passou a ter uso comum; passou a estar associada a jogos, para
designar alternativas que jogadores teriam em situações específicas.
Outros usos e significados do termo remeteram à competência de produzir um
exército coeso e, posteriormente, se flexibilizou do universo militar para o
administrativo, incluindo habilidades de gerenciamento, liderança, oratória e poder
como componentes semânticos (Camargos & Dias, 2003).

O campo semântico do vocábulo passou a designar atitudes, reflexões e processos
que estabelecem meios para a vitória ou a superação de obstáculos (Oliveira, 2004).
Para tanto, instrumentos e usufruto tático de dados e conhecimentos sobre o
"inimigo" constituem substrato operacional para que a estratégia, definida como
circunstância administrativa, otimize os objetivos de quem a desenvolve (Alday,
2000).

Desse modo, o termo estratégia compreende formalmente que,
estratégia é o conjunto de decisões fixadas em um plano ou emergentes do
processo organizacional, que integra missão, objetivos e sequência de ações
administrativas num todo interdependente. Portanto, estratégia tanto podem
ser guias de ação definidas a priori quanto o conjunto de resultados definidos
a posteriori, com produto de comportamento organizacionais específicos
(Oliveira, 2004, p. 9).
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Pode-se estabelecer temporalmente as flexões do termo no campo administrativo.
Estratégia, para Chandler (1962) consistiria de um processo para a determinação de
objetivos a longo prazo, preparando a organização para a adoção de políticas. Já
Andrews (1980) entende o processo como um padrão de decisões que produzem
planos e políticas, considerando benefícios à configuração organizacional por inteiro.

Porter (1986) classifica estratégia como manobra para a obtenção de vantagens
competitivas com enfoque no posicionamento das empresas na geração de valor.
Mintzberg (1987), por sua vez, entende a estratégia como um processo mais amplo
e de múltiplas abordagens, situando-a na perspectiva dos 5 Ps (plan, ploy, plattern,
positioning e perspective).

A ligação estabelecida entre o passado e o presente organizacional é promovida
pela estratégia, na visão de Ansoff (1990). Quando os objetivos e ações da
organização são integrados de modo coeso em um padrão ou plano, isso designa
estratégia, para Quinn (1991).

Já Drucker (1994) entende estratégia como uma perspectiva na qual a organização
responde para seus integrantes e para as demandas externas quem é, qual é sua
proposta, seus objetivos, suas relações, recurso e projetos.

Oliveira (2004) pondera que o conceito e a aplicação da terminologia pode variar no
tempo conforme a lógica dominante, isto é, as concepções dos atores no processo
organizacional. E, a partir da escolha de uma lógica, a organização define como
pensar, agir e reagir estrategicamente.

Embora exista um consenso semântico sobre estratégia, há disputas em torno da
aplicação de seu significado e, consequentemente, uso no campo organizacional. O
uso indiscriminado do termo leva a concebê-lo desde um plano de ação preciso até
a articulação entre os integrantes e os recursos organizacionais (Alday, 2000).

É corrente observar que as organizações se distinguem entre as que executam seus
planos estrategicamente, outras que observam os cenários e não atuam sobre eles
e as que são surpreendidas com os cenários, tendo dificuldades de garantir
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sobrevida, como completa Alday (2000, p. 10),
Nesse contexto, pode-se evidenciar a importância de uma estratégia que
oriente a empresa para que seja possível alcançar seus objetivos, seja
através da produção de bens ou de oferecimento de serviços. A organização
que escolher a abordagem do “Eu não me importo para onde” pode-se ver à
mercê de forças múltiplas no mercado. A concorrência pode dominá-la; ideias
novas podem substituir seu produto; novos métodos de marketing podem
fazer com que seus sistemas de distribuição fiquem obsoletos. A organização
pode nunca atingir seus objetivos.
A compreensão e adoção de estratégias são insuficientes à organização, é
necessário um agir estratégico, um pensar estratégico e um gerir estratégico
(Oliveira, 2004). Especialmente quando os cenários são mutáveis e fluxos externos
provocam os internos, demandando reações e decisões rápidas de todos os atores
do processo administrativo (Alday, 2000).

2.2 Gestão e estratégia nas IES
A gestão estratégica origina-se da necessidade de uma abordagem sistêmica, capaz
de estabelecer o equilíbrio necessário às influências dos ambientes interno e externo
bem como a integração dos setores da organização, imprescindíveis para a
consecução dos objetivos delineados para a organização. Diante de um cenário de
extrema competitividade, desenvolver técnicas para gerir o negócio ou praticas
estratégicas pode significar o sucesso ou fracasso da instituição. O desenvolvimento
de estudos voltados para a formação de estratégias em organizações educacionais,
bem como a prática da gestão estratégica nas IES surge para auxiliar os gestores
educacionais nesse desafio de gerir uma Instituição de Ensino Superior Privada
(Santos, 2017).
O termo gestão na percepção de Drucker (2001) refere-se a forma de administrar a
empresa, com base em três tarefas de igual importância, porém com diferenças das
quais a administração precisa desvincular para que a instituição a seu cargo fique
capacitada a funcionar e a dar sua contribuição: 1) Atingir a finalidade e a missão
específica da instituição, seja uma empresa comercial, um hospital ou uma
universidade; 2) Tornar o trabalho produtivo e transformar o trabalhador em
realizador; 3) Administrar os impactos sociais e as responsabilidades sociais.
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Dentre os diversos modelos de gestão para práticas gerenciais se evidenciam, como
explica Cardoso e Vieira (2004, p. 135-152),
Ao longo dos tempos o pensamento administrativo envolveu a preocupação
única e exclusiva com os instrumentos de gestão para a observação de que
os instrumentos têm de ser servos e não senhores. Embora já haja
conscientização em alguns meios acadêmicos dessa evolução, as práticas
diuturnas de gestão ainda sustentam em sua vertente tradicional, em que o
burocrático emperra o atingimento dos fins; o legal predomina sobre o real; a
prática ofende discursos tonitroantes; a hierarquia vence o holístico; e,
principalmente o controle sufoca a autogestão.
Por sua vez Santos (2011, p. 48-49), preconiza que o modelo de gestão influencia
diretamente na forma e condução da empresa e dos negócios,
Os controles existentes ou implementados na empresa, o grau de
centralização ou descentralização de poder, os critérios de avaliação do
desempenho dos gestores, funcionários, dos resultados da empresa, bem
como as funções e responsabilidades gerenciais, entre outros, estão
diretamente ligados ao modelo de gestão, independente de esse estar ou não
formalizado. Especificamente no caso das IES, para se ter práticas de gestão
eficazes devem ser levados em consideração o contexto no qual elas estão
inseridas e o seu modelo de gestão, para poder entender como este processo
deve ser conduzido, para que elas atinjam os seus objetivos.
2.2.1 Gestão das IES no Brasil
A temática Gestão Universitária tem sido amplamente discutidas no meio científico,
congressos e palestras

ao longo dos anos, em especial pela acirrada

competitividade no mercado educacional vivenciado pelas Instituições de Ensino
Superior (IES). As expressivas variações decorrentes novas exigências impostas ao
sistema universitário brasileiro exige dos gestores adaptação para enfrentar o
cenário atual educacional visando conquistar sustentabilidade e superar os desafios
na gestão das IES. (Souza, 2007).

As Instituições de Ensino Superior, faculdade ou universidade são organizações, da
mesma forma que as agremiações governamentais, igreja e indústrias formadoras
de nosso mercado empresarial, em função de três características comuns: “têm um
propósito normalmente expresso em termos de metas ou conjunto de metas; são
composta de pessoas e desenvolvem uma estrutura sistemática, que define papéis
formais e limita o comportamento de seus membros” (Robbins, 2003 p. 31).
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Tachizawa e Andrade (2008), explica que as IES brasileiras desde a década de
1990, passaram por um processo de aceleração e transformação. A abertura
nacional

ao

mercado

estrangeiro

e

o

desenvolvimento

de

novas

faces

mercadológicas permitiram um salto no tocante à oferta de Ensino superior. Desse
modo, a atmosfera de investimento internacional, livre concorrência e melhoria de
processos, aliados à democratização do Ensino Superior pela Lei n.o 9.394/96, a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), como sustenta Carvalho
(2011).
A partir deste cenário, diversas instituições surgiram, entre faculdades, centros
universitários e universidades (Tachizawa & Andrade, 2008). A promoção de ensino,
pesquisa, extensão e inovação se arrolou a processo de gestão que ofereceram
educação superior e modelos de negócios articulados com o desenvolvimento
nacional e regional (Andion & Fava, 2002). Com esses processos, formatos mais
enxutos de organizações puderam diminuir custos e oferecer formação universitária
a preços mais acessíveis e abrigar um número elevado de estudantes (Carvalho,
2011).

A configuração das IES é complexa, como discutem Pessoa (2000) e Bittencourt
(2001). Tarefas variadas compõem as rotinas desse tipo de organização, como a
integração de atividades complexas (ensino, pesquisa e extensão), orientando-se
pela

conhecimento

como

matéria-prima

e

este

comprometido

com

o

desenvolvimento de estudantes e colaboradores (Pessoa, 2000). A autonomia
moderada de profissionais, os objetivos em constante mutação, a estrutura robusta e
flexível, os níveis de aplicação de conhecimento e cultura organizacional e a
diversidade de papéis e atores tornam as IES ecossistemas organizacionais
particulares (Bittencourt, 2001).

Todavia, embora essa particularidade reclame atenção dos gestores e dos atores
envolvidos nas IES, os cenários mercadológicos e organizacionais ainda são
incisivos. Isso torna o trabalho mais desafiador e complexo (Santos & Bronnemann,
2013).
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Os cenários são voláteis: finanças, mercados, política econômica, quadros
socioculturais, comportamento do consumidor, variáveis locais e regionais (Soares,
Fernandes, Março e Marques (2007).

Nesse sentido, é preciso basear-se em dados e em visão estratégica para não ter as
decisões evanescidas junto a estes contextos de instabilidade (Marques, 2014).
Desse modo,
o campo da gestão tem sido pródigo em inovações, propostas de modelos e
também em receitas, que quase se atropelam, mas que o têm colocado na
ordem do dia, invadindo muitos outros domínios, públicos e privados, da
esfera social, política e organizacional. Não é de estranhar, pois, que a gestão
estratégica, com todo o seu arsenal de conceitos e teorizações, tenha
penetrado a gestão na educação, contribuindo para tal não só a exuberância
simbólica e técnica e o privilégio dado à mudança, mas também o seu cariz
racionalizador e interactivo com outros processos e dinâmicas
organizacionais (Estevão, 2008, p. 5).
As organizações lançam mão de diversos instrumentos, táticas, ferramentas e
procedimentos que dão suporte à acuidade de sua ação interna e externa (Alday,
2000). Entre esses instrumentos, o planejamento estratégico é um dispositivo de
lançar precisão gerencial sobre o contexto atual e futuro das organizações (Ferreira
& Kovaleski, 2006).

Pode-se dizer da gestão estratégica que,
apesar da dificuldade de encontrar uma definição universalmente aceita, um
processo global que visa a eficácia, integrando o planeamento estratégico
(mais preocupado com a eficiência) e outros sistemas de gestão,
responsabilizando ao mesmo tempo todos os gestores de linha pelo
desenvolvimento e implementação estratégica; ela é um processo contínuo
de decisão que determina a performance da organização, tendo em conta as
oportunidades e ameaças com que esta se confronta no seu próprio ambiente
mas também as forças e fraquezas da própria organização (Estevão, 2008, p.
30).
Assim, a gestão estratégica incluindo a organização universitária, incide na
adequação às necessidades observadas no cenário empresarial, reformular sua
missão, diretrizes e formulação estratégicas que respeitem e sejam instrumentos de
interação dos níveis políticos, estrutural da organização universitária.
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Segundo Goulart e Papa Filhos (2009) é por meio da gestão das IES que se pode
realizar ações rápidas a partir de um planejamento norteado pelos objetivos
delineados para alcançar o sucesso na instituição. Pessoa (2002) acredita com o
planejamento estratégico os compromissos previamente assumidos com a educação
poderão ser mantidos, evitando-se que as IES e seus atores sejam guiados apenas
pelas contingências do mercado. E ainda, esta é uma ferramenta capaz de
radicalmente produzir ações, ao longo do tempo, para minimizar os riscos do
ambiente competitivo.

A gestão universitária implica num processo complexo envolvendo todos integrantes
da IES. A prática da gestão universitária demanda a comprrensão do conceito de
gestão e a percepção de todos os sentidos e significados da universidade em toda
sua complexidade. Para haver uma boa gestão universitária, é preciso basear-se no
conhecimentos de sua história (geral ou específicos) além da capacidade da
avaliação crítica das práticas de gestão, condição sine qua non para se obter a
eficiência e eficácia da gestão institucional. (Frantz, 2005).
2.2.2 Classificação das IES no Brasil
Sobre a classificação das IES no Brasil a Lei nº 9.394/96 e o Decreto n.o 3.860/01, a
partir do Ministério da Educação, define e classifica as IES no Brasil, considerando
sua organização acadêmica e administrativa (Colossi, Consentino & Queiroz, 2001).
A organização acadêmica prevê instituições universitárias e instituições nãouniversitárias. Já a organização administrativa define instituições públicas e privadas
(Mainardes, Miranda & Correia, 2011).

Segundo Utzig (2012 p.29),
a classificação/distinção das instituições de ensino superior como
universidades, centros universitários ou instituições isoladas é de grande
interesse para o setor, porque afeta sua autonomia para criar novos cursos e
decidir quanto à oferta de vagas nos mesmos, pois no momento
imediatamente anterior à implantação da LDB, o processo de expansão da
educação superior brasileira, tanto de instituições quanto de cursos, estava
acelerado, principalmente via setor privado.
Considerando sua organização acadêmica, as IES são definidas em instituições
universitárias, isto é, instituições pluridisciplinares privadas ou públicas que
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desenvolvem atividades de ensino, pesquisa e extensão, como universidades e
centros universitários (Mainardes, Miranda & Correia, 2011).

Há ainda as instituições não universitárias, dedicadas ao ensino tecnológico em
diferentes níveis e modalidades podendo ser privadas ou públicas (Colossi,
Consentino & Queiroz, 2001). Este é o caso de CEFETs, CETs e faculdades
integradas, oferecendo cursos de graduação, sequenciais e pós-graduação
(Mainardes, Miranda & Correia, 2011).

Quanto à sua estrutura administrativa, é possível distinguir as instituições em
públicas e privadas. As IES públicas são criadas por projetos de lei e tem sua
manutenção salvaguardada pelo poder público, se subdividindo em denominações
municipais, estaduais e federais (Colossi, Consentino & Queiroz, 2001). As IES
privadas designam organizações de pessoas físicas ou jurídicas, erigidas sob
credenciamentos (Mainardes, Miranda & Correia, 2011).

As IES privadas podem ser ainda subdivididas entre aquelas que possuem fins
lucrativos e aquelas que não possuem. Aquelas que possuem fins lucrativos são
mantidas pelo direito privado sob a administração de pessoas físicas e jurídicas,
sendo particulares em sentido estrito (Mainardes, Miranda & Correia, 2011).

As IES demandam práticas específicas de gestão, dada sua particularidade
organizacional:
As universidades já não são mais um lugar tranquilo onde professores
desenvolviam suas atividades de ensino e pesquisa. Neste contexto, de um
passado não muito distante, alunos chegavam a fluxos crescentes e
contínuos, escolhendo seus cursos e disciplinas. As instituições funcionavam
em um clima de considerável estabilidade como requer o ambiente
acadêmico, sendo financiadas por recursos estatais ou privados, alocados de
forma sistemática e incremental em seus orçamentos (Meyer-Júnior, Sermann
& Mangolim, 2004, p. 52).
Todavia, as IES particulares sem fins lucrativos podem ser categorizadas a partir de
sua vocação social. Nesse sentido, se denominam comunitárias aquelas que tem em
sua

manutenção

a

própria

comunidade

local; confessionais

são

aquelas

desenvolvidas por grupos confessionais e/ou ideológicos; e filantrópicas, que
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desenvolvem a comunidade a partir de um programa de assistência social,
regulamentado e reconhecido (Mainardes, Miranda & Correia, 2011).
2.2.3 IES, a captação e a retenção de alunos
A atração de estudantes para IES, especialmente privadas, é determinante para
assegurar o crescimento, a manutenção e o desenvolvimento da organização
(Mainardes & Domingues, 2010). É parte das práticas centrais da IES ocupar-se e
preocupar-se com as dinâmicas que afetam a captação de público.

Com a expansão do Ensino Superior e a consequente multiplicação de IES, a
competitividade tornou-se elevada, concedendo ao público estudantil optar por uma
cartela extensa e variada, destacou Michael (1997). Conforme o autor, esse cenário
injetou competição e dinâmica ao mercado educacional.

Conforme Scarpin, Domingues e Scarpin (2010, p. 4):
Nos últimos anos o Brasil vem aumentando sua oferta de cursos de
especializações, gerando um maior número de especialidades por área, essa
diversidade possibilitou maior opção de escolha por parte dos estudantes e
também maior concorrência entre as IES. Atrair novos alunos para estes
cursos passou a ser necessário para manutenção dos mesmos. Pela
especificidade da área de atuação da IES, que tem como objetivo final a
educação dos estudantes, oferecendo a ele um serviço intangível, que é o
conhecimento, as ferramentas de marketing também precisaram ser afinadas
para este contexto, surgindo então o marketing voltado à área educacional.
Com a maior disponibilidade de centros de formação, a confiança do mercado no
setor se potencializou, a busca de qualidade educacional se tornou um diferencial
perseguido, além de autonomia e liberdade acadêmico-gerencial (Michael, 1997).

Esse prospecto levou as IES a estabelecerem estratégias de atração, competição e
manutenção de estudantes com foco em clientes (Mainardes & Domingues, 2010).

Esse cenário torna o mercado mais aquecido e competitivo, criando situações onde
a gestão e a estratégia se tornam determinantes para a sobrevida do negócio.
Nesse sentido,
se por um lado a expansão das IES particulares no Brasil trouxe benefícios a
muitos alunos que tiveram com isso sua oportunidade de ingressar no curso
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superior, por outro lado essa expansão também trouxe maior concorrência
para as IES, tanto nos cursos presenciais, quanto em cursos à distância.
Novos competidores, como as universidades empresariais e as universidades
virtuais, invadiram o nicho de mercado ocupado pelas IES tradicionais até
então (Scarpin, Domingues & Scarpin, 2010, p. 1).
Entre fatores de atratividade de estudantes - e, consequentemente, clientes - notase, inicialmente, a qualidade como fator preponderante (Mainardes & Domingues,
2010). Opta-se pelos modelos, métodos e reconhecimento de qualidade de ensino e
preparação profissional (Dornbusch, Glasgow & Lin, 1996). A implementação de
programas, práticas e processos de desenvolvimento do estudante e sua integração
ao mercado é uma medida interna e uma estratégia atrativa simultaneamente.

Essa opção pelos fatores que melhor preparam para o mercado está ligada a outro
cenário: a ligação entre o Ensino Médio e o Ensino superior (Mainardes &
Domingues, 2010). As escolas têm desenvolvido programas de preparação
intensivos e revelam maior esforço em ligar estudantes às universidades
(Dornbusch, Glasgow & Lin, 1996). Estrategicamente, essa pulsão pode ser
aproveitada pelas IES por meio de parcerias e proximidades.

A imagem da marca da IES e sua trajetória são fatores de atratividade também
(Palacio, Meneses & Pérez, 2002). O renome e a comunicação de marca exercem
influência sobre a escolha do consumidor, tornando-se um fator de decisão se bem
acionados pela IES (Mainardes & Domingues, 2010).

Mainardes e Domingues (2010) entendem que a imagem é altamente atrativa para
públicos interno, externo, para a manutenção e a captação de novos públicos. O uso
da imagem institucional deve ser minuciosamente pensado de modo a captar as
dinâmicas do público de atração.

Pesquisas e aproximações com os ambientes do público podem fornecer dados para
subsidiar decisões. Assim,
a imagem incorporada torna-se importante, pois passa a ser uma forma de
vantagem competitiva para essas universidades que se preocupam com o
próprio futuro. Para melhorar a imagem de uma IES, tem-se, como principais
fatores, uma equipe pedagógica qualificada e orientação para os estudantes.
Isto pode ser obtido a partir de pesquisas de satisfação com estudantes e
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estudos de opinião pública na comunidade que cerca a universidade. É
possível, então, afirmar que a imagemuniversitária global é formada por meio
de dois componentes diferentes, o cognitivo e o afetivo, e que os fatores que
determinam esses componentes influenciam a imagem global, sendo o
componente afetivo mais influente (Mainardes & Domingues, 2010, p. 35).
Observa-se que a imagem institucional é um elemento amplo e decisivo no fator de
atração do público. A competitividade e o fator de atração se misturam no processo
de captação, negociação e decisão do consumidor (Mainardes & Domingues, 2010).
É a imagem que vai revestir as medidas administrativas, estratégicas e de
relacionamento com o público potencial.

E, nesse sentido, a imagem da IES transmitida pelo público já cativo também é
preponderante (Palácio, Meneses & Pérez, 2002). A satisfação, o relacionamento e
a percepção de valor são componentes da estrutura estratégica que atrai para o
ingresso, atrai para manutenção e atrai pela difusão das experiências vividas.
Orbitam nesse cenário as palavras-chave satisfação do cliente, reputação,
confiabilidade e comprometimento organizacional (Rowley, 2003). No contexto da
imagem de marca está a excelência na prestação de serviços, seja ela aplicada ou
percebida (Mainardes & Domingues, 2010).

A excelência no contexto de organizações de educação superior está ancorada em
11 elementos, conforme Hides, Davies e Jackson (2004):

1. alcance da missão e da visão da IES;
2. alcance e superação dos resultados definidos como metas;
3. disposição de boas práticas pedagógicas e administrativas;
4. destacado compromisso com a comunidade;
5. práticas de custos eficientes e coerentes;
6. cliente e stakeholders satisfeitos;
7. disseminação de boas práticas;
8. aprendizado com os resultados;
9. boa gestão de recursos financeiros, humanos e outros;
10. ambiente positivo em termos de relações e socialização;
11. qualidade de ensino e aprendizagem (Hides, Davies & Jackson, 2004).
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A captação de estudantes está diretamente relacionada à gestão de uma IES e deve
considerar as especificidades e propriedades da gestão e da estratégia (Scarpin,
Domingues e Scarpin, 2010).
Desse modo a imagem está ligada a organização, sua ação com a comunidade, às
parcerias e associação aos públicos potenciais (Mainardes & Domingues, 2002).

A captação é um desafio à gestão estratégica de IES, todavia a retenção é seu outro
polo (Bergamo, Giulliani & Gali, 2011). Entende-se a retenção como a permanência
continuada do aluno conforme o planejamento do curso em que ingressou sem
insatisfações ou busca por outras experiências em detrimento da inicial (Bergamo,
Giulliani & Gali, 2011; Mendonça, Souza, Campos & Nóbrega, 2012).

Nesse sentido,
os gestores da educação acreditam que a retenção faz com que o foco para
manter um ambiente educacional controlado se perca, porém ‘abrir mão’ de
elementos de coerção e poder não seria o mais apropriado, pois os alunos
não podem passar para um estágio posterior da aprendizagem sem ter
conhecimento adequado do período anterior. Essas variáveis são envolvidas
por questões de ordem social, já que, muitas vezes, a retenção é causada por
elementos que são inerentes aos estudantes e que prejudicam o seu
desenvolvimento educacional, como: problemas financeiros, questões de
moradia, dificuldades de compreender os assuntos em sala de aula,
conciliação do trabalho com os estudos (Mendonça, Souza, Campos &
Nóbrega, 2012, p. 24).
No ambiente mercadológico educacional, a competitividade é um fator decisivo para
a captação de alunos (Vasconcelos & Silva, 2011). Todavia, na retenção, os
atrativos de concorrentes não são a máxima a regular os processos de permanência
de alunos (Bergamo, Giulliani & Gali, 2011). Fatores mais abrangentes implicam em
uma não retenção por evasão, isto é, a descontinuidade do projeto de formação.

A retenção é um processo, sobretudo, relacional. Isto porque os fatores, motivações
e forças que operam a permanência do aluno implicam em decisões pautadas na
reflexão, na escolha, na renúncia e no relacionamento do sujeito com pressões
externas (Bergamo, Giulliani & Gali, 2011). A satisfação é uma variável, mas o
financiamento e o desempenho são sinais importantes.
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Pode-se dizer que a retenção é um objeto de trabalho da gestão da IES e está
ligada a aspectos relacionais e atitudinais (Vasconcelos & Silva, 2011). Os motivos
que asseguram ou fragilizam a retenção implicam em como o cliente se relaciona
com eles e, refletindo, como decide e age (Santini, Guimarães & Severo, 2014).
Nesse prospecto, a gestão estratégica pode ser decisiva para conter a evasão
(Mendonça, Souza, Campos & Nóbrega, 2012). No campo educacional, a relação
entre cliente e organização é complexificada na percepção do valor do tipo de
serviço oferecido (Vasconcelos & Silva, 2011).

A formação educacional e o conhecimento são valores culturalmente desejáveis e
prestigiados, mas em um contexto de renúncias pode ser facilmente contestado e
abandonado em detrimento de outras possibilidades consideradas mais essenciais
(Mendonça, Souza, Campos & Nóbrega, 2012). Assim,
as organizações constantemente buscam novas formas de melhorar o
relacionamento com os clientes e usuários do serviço; neste aspecto é
imperativo o estudo dos fatores que levam a ligações robustas de
relacionamento transacional. Entender a intensidade do relacionamento, a
partir de estudos empíricos, pode contribuir para a assertividade das decisões
gerenciais no que tange ao investimento em ações de manutenção de
clientes e captação de novos clientes, bem como estes estudos ampliam a
visão acadêmica sobre o tema do marketing de relacionamento (Santini,
Guimarães & Severo, 2014, p. 277).
Na retenção, o imperativo não pertence mais à atratividade, mas sim ao
relacionamento que se desenvolve entre o cliente e a organização (Vasconcelos &
Silva, 2011). E esse relacionamento se aprofunda não se limitando à troca vantajosa
de benefícios e prestação de serviços, mas no conjunto de valores que firma um elo
capaz de superar adversidades e encontrar meios para se manter, mesmo quando
ameaçado (Brasil, 2016).

A estratégia da gestão se baseia no fato de que o relacionamento da IES com o
aluno deve ser fomentado por meio de uma investigação sistemática de sua
satisfação e de seu percurso, bem como a atenção ciosa dos eventos que desafiam
sua permanência (Bergamo, Giulliani & Gali, 2011). A gestão potencializa sua
estratégia na medida em que investe em técnicas de relacionamento, lealdade,
fidelização, confiança e valor (Santini, Guimarães & Severo, 2014).
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2.2.4 IES e as novas técnicas de EAD
Em termos históricos as origens da educação a distância moderna remontam ao
início do século XVIII. Em 1728, Bostonian Caleb Phillips, professor de um novo
método de escrita taquigráfica, sugeriu que as pessoas que viviam fora da cidade
pudessem participar de seu programa de aprendizado, enviando lições a cada
semana sem diminuir a qualidade de suas instruções (Kovanović; Joksimović;
Skrypnyk; Gašević; Dawson & Siemens, 2015). Ao longo dos anos, a EaD obteve
diversas denominações. Na França foi reconhecida como tele-ensino ou ensino a
distância. Em Portugal, é denominada de teleeducação, na Alemanha, estudo a
distância, na Espanha chama-se educação a distância, na Grã-Bretanha é efetivada
na matriz de educação por correspondência, no Brasil, de acordo com Maia e Mattar
(2007) foi chamada de educação a distância (EaD), pois envolve dois processos de
ensino e aprendizagem.

No Brasil o Ministério da Educação e Cultura, por meio da lei define a Educação a
Distância (EaD), como uma modalidade educacional na qual alunos e professores
estão separados, física ou temporalmente e, por isso, faz-se necessária a utilização
de meios e tecnologias de informação e comunicação. Essa modalidade é regulada
por uma legislação específica e pode ser implantada na Educação Básica (educação
de jovens e adultos, educação profissional técnica de nível médio) e na Educação
Superior. Diante das transformações vivenciadas pela sociedade a educação precisa
acompanhar essas mudanças, a EAD emerge cada vez mais como uma
possibilidade de acesso e democratização da educação (Brasil, 2005). Por sua vez,
Belloni (2009) explica a EaD como uma modalidade de oferecimento de educação e
um intermediário de acesso a informação e a instrução generalizada ou técnica, para
alunos que não são capazes de frequentarem cursos das mais diversas naturezas.

E ainda, Holmberg (1977) citado em Belloni (2009, p. 25), conceitua o termo EaD
como,
Uma metodologia que cobre as várias formas de estudo em todos os níveis
que não estão sob a contínua e imediata supervisão dos tutores presentes
com seus alunos em salas de aula ou nos mesmos lugares, mas que não
obstante beneficiam-se do planejamento, da orientação e do ensino
oferecidos por uma organização tutorial.
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A EAD ao longo dos anos ganhou notoriedade e vai muito além do uso de novas
tecnologias de informação e comunicação como mediadores do processo de
aprendizagem, se tornou um recurso imprescindível para a educação.
A Lei n. 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional tem papel
fundamental na educação brasileira, pois introduziu reformas substanciais à
educação profissional e à educação universitária, estabelecendo critérios de
avaliação e produtividade, capazes de pressionar por mudanças de estratégias de
ensino e, consequentemente, intervir na formação do profissional brasileiro.

O artigo 80 da LDB regulamenta a modalidade de educação a distância (Brasil,
1996)

O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de
ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação
continuada. (Regulamento):

§ 1º A educação a distância, organizada com abertura e regime especiais,
será oferecida por instituições especificamente credenciadas pela
União;
§ 2º A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e
registro de diploma relativos a cursos de educação a distância;
§ 3º As normas para produção, controle e avaliação de programas de
educação a distância e a autorização para sua implementação,
caberão aos respectivos sistemas de ensino, podendo haver
cooperação e integração entre os diferentes sistemas. (Regulamento);
§ 4º A educação a distância gozará de tratamento diferenciado, que incluirá:
I – custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de
radiodifusão

sonora

e

de

sons

e

imagens;

I – custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de
radiodifusão sonora e de sons e imagens e em outros meios de
comunicação que sejam explorados mediante autorização, concessão
ou permissão do poder público; (Redação dada pela Lei nº 12.603, de
2012);
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II – concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas;
III – reserva de tempo mínimo, sem ônus para o Poder Público, pelos
concessionários de canais comerciais. (Melchert, 2016 p. 34 ).

Melchert (2016) aponta que alguns Estados se baseiam nas normas do MEC,
enquanto outros, possuem legislação própria (Tabela 1), o que significa um maior
empenho governamental na regulamentação e na supervisão da educação a
distância no Estado e, consequentemente, elevando o nível de qualidade dos cursos
oferecidos (Tabela 1).
Tabela 1
Legislação da EAD nos estados basileiros
Diretrizes

A A A A B C D E G M M M M P P P P P R R R R R S S S T
C L M P A E F S O A G S T A B E I R J N O R S C E P O

Normas MEC
Legislação
estadual

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2019).

Segundo Melchert (2016) a legislação brasileira pertinente a educação a distância
realizou mudanças progressivas nos marcos regulatórios, o que possibilitou ampliar
a oferta de cursos no país.

Por isso,
o avanço e a utilização das teconologias está cada vez mais presente em
nosso cotidiano, que nos ajuda a aprender, pensar, agir com mais facilidade,
o que gera uma maior interação entre as pessoas e uma busca cada vez
mais acelerada de conhecimento em pouco tempo disponível. O homem está
em busca de aperfeiçoar seu dia-a-dia através de inovações tecnológicas que
facilitam seu viver (Melchert, 2016 p. 38).
A evolução histórica da EaD no país caracteriza-se pelo surgimento e propagação
das TIC, para Belloni (2002, p. 124) [...] embora não seja o único fator determinante,
a tecnologia está fortemente associada ao desenvolvimento da educação a
distância.
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Contudo, Alves (2011) preconiza que possivelmente, os experimentos iniciais em
Educação a Distância no Brasil não foram registrados, uma vez que primeiros
relatos datam do século XX (Figura 2).

Figura 2
Evolução da EAD no Brasil.
Fonte: Adaptado de Villela, A.P; Mesquita, V.S. (2018). Educação a distância: história no Brasil. CIETEnPED. Congresso internacional de e tecnologias encontro oe pesquisadores em educação a
distancia. 26/06 à 13/07. Educação e Tecnologias inovação em cenários em transição

Em termos históricos as primeiras experiências em EaD no Brasil, tem início a partir
de 1900 evoluindo no seguinte contexto:
1904 – Jornal do Brasil registra, na primeira edição da seção de
classificados,

anúncio

que

oferece

profissionalização

por

correspondência para datilógrafo;
1923 – Rádio Sociedade do Rio de Janeiro ofertava curso de
Português, Francês, Silvicultura, Literatura Francesa, Esperanto,
Radiotelegrafia e Telefonia criado por um grupo liderado por Henrique
Morize e Edgard Roquette-Pinto, a Educação a Distância pelo rádio
brasileiro tem início nesta década;
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1934 – Rádio Escola Municipal no Rio de Janeiro, possibilitou aos
estudantes acesso prévio a folhetos e esquemas de aulas, e também
era utilizada correspondência para contato com estudantes;
1939 – Instituto Monitor, o primeiro instituto brasileiro instalado na
cidade

de

São

Paulo

ofertou

sistematicamente

cursos

profissionalizantes a distância por correspondência, na época ainda
com o nome Instituto Rádio Técnico Monitor;
1941 – Instituto Universal Brasileiro, segundo a oferecer cursos
profissionalizantes sistematicamente.
1941 – Universidade do Ar, com duração até 1944;
1947 – Nova Universidade do Ar, patrocinada pelo Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial (SENAC), Serviço Social do Comércio
(SESC) e emissoras associadas. Sua finalidade foi oferecer cursos
comerciais radiofônicos. Os alunos estudavam nas apostilas e
corrigiam exercícios com o auxílio dos monitores;
1959 – Escolas radiofônicas, sob a responsabilidade da Diocese de
Natal, Rio Grande do Norte, deu origem ao Movimento de Educação
de Base (MEB), marco na Educação a Distância não formal no Brasil.
O MEB, envolvendo a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e o
Governo Federal utilizou- se inicialmente de um sistema rádioeducativo para a democratização do acesso à educação, promovendo
o letramento de jovens e adultos;
1962 – Ocidental School, fundada, em São Paulo, de origem
americana, focada no campo da eletrônica;
1967 – Instituto Brasileiro de Administração Municipal inicia suas
atividades na área de educação pública, utilizando-se de metodologia
de ensino por correspondência. Ainda neste ano, a Fundação Padre
Landell de Moura criou seu núcleo de Educação a Distância, com
metodologia de ensino por correspondência e via rádio;
1970 – Projeto Minerva, surge por meio de um convênio entre o
Ministério da Educação, a Fundação Padre Landell de Moura e
Fundação Padre Anchieta, cuja meta era a utilização do rádio para a
educação e a inclusão social de adultos. O projeto foi mantido até o
início da década de 1980;
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1974 – Instituto Padre Reus e na TV Ceará ofertou cursos das antigas
5ª à 8ª séries (atuais 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental), com
material televisivo, impresso e monitores;
1976 – Sistema Nacional de Teleeducação, oferta cursos por meio de
material instrucional;
1979 – Universidade de Brasília, pioneira no uso da Educação a
Distância, no ensino superior no Brasil, cria cursos veiculados por
jornais e revistas, que em 1989 é transformado no Centro de
Educação Aberta, Continuada, a Distância (CEAD) e lançado o Brasil
EAD;
1981 – Centro Internacional de Estudos Regulares (CIER) do Colégio
Anglo- Americano ofertou Ensino Fundamental e Médio a distância. O
objetivo do CIER é permitir que crianças, cujas famílias mudem-se
RBAAD – Educação a distância: conceitos e história no Brasil e no
mundo temporariamente para o exterior, continuem a estudar pelo
sistema educacional brasileiro;
1983 – SENAC desenvolveu uma série de programas radiofônicos
sobre orientação profissional na área de comércio e serviços,
denominada. Abrindo Caminhos;
1991 – Programa Jornal da Educação – Edição do Professor,
concebido e produzido pela Fundação Roquete-Pinto tem início e em
1995 com o nome “Um salto para o Futuro”, foi incorpora- do à TV
Escola (canal educativo da Secretaria de Educação a Distância do
Ministério da Educação) tornando-se um marco na Educação a
Distância nacional. É um programa para a formação continuada e
aperfeiçoamento de professores, em especial do Ensino Fundamental
e alunos dos cursos de magistério. Atinge por ano mais de 250 mil
docentes em todo o país;
1992 – Universidade Aberta de Brasília, acontecimento bastante
importante na Educação a Distância do nosso país;
1995 – Centro Nacional de Educação a Distância e Secretaria
Municipal de Educação cria a MultiRio (RJ) que ministra cursos do 6º
ao 9º ano, por meio de programas televisivos e material impresso.
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Ainda em 1995, foi criado o Programa TV Escola da Secretaria de
Educação a Distância do MEC;
1996 – Secretaria de Educação a Distância (SEED), sob a
responsabilidade do Ministério da Educação, trabalha com uma política
que privilegia a democratização e a qualidade da educação brasileira.
É neste ano também que a Educação a Distância surge oficialmente
no Brasil, sendo as bases legais para essa modalidade de educação,
estabelecidas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n°
9.394, de 20 de dezembro de 1996, embora somente regulamentada
em 20 de dezembro de 2005 pelo Decreto n° 5.622;
2000 – UniRede, Rede de Educação Superior a Distância é um
consórcio que reúne em torno de 70 instituições públicas do Brasil
comprometidas na democratização do acesso à educação de
qualidade, por meio da Educação a Distância, oferecendo cursos de
graduação, pós-graduação e extensão. Nesse ano, também nasce o
Centro de Educação a Distância do Estado do Rio de Janeiro
(CEDERJ), com a assinatura de um documento que inaugurava a
parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio
da Secretaria de Ciência e Tecnologia, as universidades públicas e as
prefeituras do Estado do Rio de Janeiro;
2002 – CEDERJ é incorporado a Fundação Centro de Ciências de
Educação Superior a Distância do Rio de Janeiro (Fundação
CECIERJ);
2004 – Proletramento e o Mídias na Educação dentre vários
programas para a formação inicial e continuada de professores da
rede pública, por meio da EAD, foram implantados pelo MEC. Estas
ações conflagraram na criação do Sistema Universidade Aberta do
Brasil;
2005 – Universidade Aberta do Brasil, criada por uma parceria entre o
MEC, estados e municípios; integrando cursos, pesquisas e programas
de educação superior a distância;
2006 – Decreto n° 5.773, de 09 de maio de 2006, entra em vigor e
dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e
avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de

57

graduação e sequenciais no sistema federal de ensino, incluindo os da
modalidade a distância;
2007 – entra em vigor o Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de
2007, que altera dispositivos do Decreto n° 5.622 que estabelece as
Diretrizes e Bases da Educação Nacional;
2009 – Portaria nº 10, de 02 julho de 2009, entra em vigor e fixa
critérios para a dispensa de avaliação in loco e deu outras
providências para a Educação a Distância no Ensino Superior no Brasil
2011 – A Secretaria de Educação a Distância é extinta (Alves, 2011 p.
87-90).

Neste contexto Alves (2011 p. 90 ) relata que,
nas décadas de 1970 e 1980, fundações privadas e organizações não
governamentais iniciaram a oferta de cursos supletivos a distância, no modelo
de teleducação, com aulas via satélite, complementadas por kits de materiais
impressos, demarcando a chegada da segunda geração de Educação a
Distância no país. Somente na década de 1990, é que a maior parte das
Instituições de Ensino Superior brasileiras mobilizou-se para a Educação a
Distância com o uso de novas tecnologias de informação e comunicação.
Ao longo de toda trajetória da EAD fatores como a instabilidade econômica do Brasil
e os cortes no financiamento estudantil do governo (Fies) impulsionaram o mercado
da educação a distância. Mesmo com a crise, a modalidade superou as estimativas
de crescimento. O número de calouros em cursos superiores à distância, o EAD,
ultrapassou o de presenciais no Brasil em 2019. Foram mais de 1,4 milhão de
alunos no EAD, 52% do total, segundo projeção da consultoria educacional Atmã
Educar. Em 2013, essa parcela era de 22%. A expansão desse tipo de ensino tem
mudado as estratégias de grandes universidades privadas. (Lima, 2020).
2.2.5 IES, o planejamento estratégico e a implementação da estratégia
A complexidade estrutural das IES exigem de seus gestores o desenvolvimento de
habilidades específicas, de modo a ampliar

sua eficiência gerencial (Santos e

Bronnemann, 2013). A particularidade organizacional das IES somada às
especificidades internas e externas de seus ambientes requerem medidas
estratégicas (Bittencourt, 2001).
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Alday (2000, p. 7) destaca que
com a mudança constante dos cenários econômicos no mundo, inclusive no
Brasil, surgem alguns fatores negativos sobre os quais deverá se concentrar
a atenção dos administradores. Questões como reduzido crescimento
econômico, globalização, regulamentação governamental, inflação, escassez
de alguns recursos, alto custo do petróleo e protecionismo internacional
deverão alertar as organizações para a utilização e o aperfeiçoamento desse
Planejamento.
Nesse contexto movediço, a ação estratégica em uma IES precisa fazer parte de
sua substância e mover todo o corpo organizacional (Ferreira & Kovaleski, 2006).
Planejar torna-se uma tarefa para pensar o tempo em agilidade, onde qualquer
atividade e qualquer ator na organização cooperam para seu sucesso ou insucesso
(Marques, 2014).

Para Alday (2000) há de se considerar que,
no Brasil, apesar de muitas empresas já estarem utilizando a metodologia do
Planejamento Estratégico, ainda pairam dúvidas sobre o que realmente este
vem a ser e como deve ser formulado. A maior dúvida diz respeito a uma
acentuada tendência para a utilização dos termos “Planejamento Estratégico”
e “Planejamento a Longo Prazo” como se fossem sinônimos (Alday, 2000, p.
8).
Os setores econômicos e segmentos do mercado estão sujeitos às mudanças e
intempéries advindas da globalização e seus cenários associados, como inovação
tecnológica,

redes

político-econômicas

e

tendências

mercadológicas.

A

competitividade adiciona a este contexto mais uma camada, exigindo de gestores e
organizações desenhos gerenciais e perspectivas de análise mais robustas e
estratégicas (Zamboin, 2002).

Lidar com tais cenários é, consequentemente, lidar com riscos e incertezas. Cada
processo é uma aposta que, embora se baseie em panoramas fluidos e voláteis,
deve ser composta de decisões pautadas em estratégias calculadas e dinâmicas
fundamentadas (Galdi, Teixeira e Lopes, 2008).
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A adaptação rápida, a flexibilidade operacional e a dinâmica de antecipação de
mudanças

empresariais

são

exigências

que

perfilam

o

empresariado

contemporâneo. Criar mecanismos de ação e fundamentar a tomada de decisões
com base em dados, riscos e posicionamento é essencial (Santos & Pamplona,
2005).

Com o aporte de dados e o conhecimento expressivo da aplicabilidade dos métodos,
ainda é preciso arriscar (Silva & Fontes, 2005). A tarefa de avaliação de projetos é
por si só uma gestão de risco que, com o panorama sócio-político-econômico, tornase ainda mais complexificada e sensível (Minardi, 2000).

Na percepção de Ferreira & Kovaleski (2006) a estratégia e a visão multiforme ainda
são

exigências

do

perfil

do

profissional

de

negócios,

especialmente

o

contemporâneo, que lida com quadros mutantes.

Nesse cenário, o planejamento estratégico torna-se uma medida gerencial essencial,
A principal razão da escolha do planejamento estratégico entre as
metodologias disponíveis foi a constatação de que é a ferramenta mais
utilizada pelos executivos de empresas de vários setores no mundo dos
negócios. Assim, tem-se o grande desafio das instituições educacionais
privadas em fazer do planejamento estratégico uma ferramenta eficiente e
eficaz, proporcionando um aprendizado institucional. Identifica-se uma
parcela de tempo para investigar tendências e cenários futuros nos gestores
educacionais, algo que ainda é raro (Ferreira & Kovaleski, 2006).
Planejar exige uma postura pró-ativa das IES, agindo sobre os ambientes, ao invés
de os perceberem de maneira passiva e estática (Mainardes, Miranda & Correia,
2011). Administrar aplicando inteligência nos processos e estratégia nos modos de
conduzir os processos da IES é uma demanda exigente para organizações
contemporâneas (Alday, 2000).

A competitividade da organização está associada à sua capacidade de articular
processos com qualidade e adaptar sua estrutura às incertezas e defasagens
ambientais (Lacerda, 2009). Combinar rotinas, recursos e colaboradores com
estratégia é uma necessidade para as IES (Mainardes, Miranda & Correia, 2011).
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Ferreira e Kovaleski (2006) classificam o planejamento estratégico nas IES como um
processo mais complexo, já que envolve a mobilização de camadas de recursos e
atores diretamente ligados à fluidez da cultura organizacional.

A estratégia é a mobilização de recursos e gestão dos processos internos com
inteligência e planejamento, provocando mudanças de mentalidade e de
procedimentos (Casartelli, Rodrigues, Bittencourt & Garibotti, 2010). Destarte, os
mecanismos próprios da administração estratégica, os fatores culturais e ambientais
exercem influência sobre a IES (Santos & Bronnemann, 2013).
Ferreira e Kovaleski (2006, p. 3) completam que,
a gestão de uma instituição de ensino apresenta grandes desafios com
relação à capacidade de seus gestores em conseguir sinergia entre a parte
acadêmica e a administrativa; sinergia entre os setores internos; entre os
produtos e serviços da instituição e o mercado. O plano estratégico constitui
uma tarefa complexa e desafiadora na sua elaboração, mas não garante que
serão colocadas em prática as decisões tomadas, nem pode assegurar que o
desempenho será eficaz. Concluído o plano, um desafio ainda maior se
impõe: implementar as estratégias, administrando e superando obstáculos e
resistências às mudanças requeridas.
O planejamento estratégico considera a sumarização de visões, análises e
posicionamento de táticas de modo a alcançar estágios de desenvolvimento (Alday,
2000). Logo, o planejamento encadeado gera o plano estratégico que intervém
sobre os cenários delineados pelos gestores e demais atores da organização
(Santos & Bronnemann, 2013).

Segundo Ferreira e Kovaleski (2006), a implementação da estratégia por meio do
planejamento considera planos táticos e operacionais. O primeiro detalha áreas e
setores de intervenção e, o segundo, elenca as ações propostas no plano tático.
O plano operacional deve conter a "descrição dos procedimentos a serem adotados;
os objetivos e as metas a serem atingidos com os procedimentos (resultados
esperados);

a

previsão

orçamentária;

os

responsáveis

pela

execução

implementação; os prazos estabelecidos" (Ferreira & Kovaleski, 2006, p. 3-4).

e
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2.3 Gestão do Conhecimento e seus modelos conceituais
Diante da evolução tecnológica o conhecimento se tornou um significativo diferencial
competitivo para as organizações, podendo determinar o sucesso ou fracasso
institucional.
Por isso, frente às crescentes mudanças no cotidiano das empresas, a Gestão do
Conhecimento (GC) é uma importante ferramenta para enfrentar as dificuldades no
atual cenário econômico brasileiro. No Brasil, foi a partir da década de 90 que
Gestão do Conhecimento evoluiu. As principais abordagens estão descritas na
Tabela 2.

Tabela 2 Gestão do Conhecimento e as principais abordagens
Ano

Autores

Abordagem

1994

Hedlund

Aquisição de conhecimento, armazenamento de conhecimento, transferência de
conhecimento, aplicação do conhecimento, proteção do conhecimento

1996

De
Jarnett

Construção do conhecimento, incorporação do conhecimento, disseminação do
conhecimento e uso, retenção de conhecimento e refinamento.

1997

Nonaka e
Takeuchi

Baseada na transformação do conhecimento explícito em conhecimento tácito e
vice-versa, a partir das práticas de: socialização (tácito p/ tácito); externalização
(tácito p/ explícito); combinação (explícito p/ explícito) e internalização (explícito p/
tácito).

LeornardBarton

Foco em atividades que envolvem: 1) busca de soluções criativas, de forma
compartilhada; 2) implementação e integração de novas metodologias e ferramentas
nos processos atuais; 3) prática de experimentos, a partir de protótipos e projetos
piloto para desenvolvimento de competências; 4) importação e absorção de
metodologias e tecnologias externas.

2001

Terra

Um esforço para fazer com que o conhecimento de uma organização esteja
disponível para aqueles que dele necessitem dentro dela, quando isso se faça
necessário, onde isso se faça necessário e na forma como se faça necessário, com
o objetivo de aumentar o desempenho humano e organizacional

2001

Moresi

Conjunto de atividades que busca desenvolver e controlar todo tipo de conhecimento
em uma organização visando à utilização na consecução de seus objetivos.

2002

Wiig

Construção sistemática, explícita e intencional do conhecimento e sua aplicação
para maximizar a eficiência e o retorno sobre ativos de conhecimento da
organização

1998

Continua
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Conclusão
Ano

Autores

Abordagem

2002

Bukowitz
e Williams

É o processo pelo qual a organização gera riqueza, a partir do seu conhecimento ou
capital intelectual”. As autoras desenvolveram uma metodologia que realiza um
Diagnóstico da Gestão do Conhecimento (DGC) nas organizações, compreendendo
o processo tático e o estratégico.

Choo

Baseada na organização do conhecimento a partir do uso estratégico da informação.
Propõe o ciclo que aborda o uso estratégico da informação nos processos de
construção de sentido, criação de conhecimento e tomada de decisão. Através da
interação dessa rede de processos, os quais estão socialmente distribuídos por
muitos níveis e funções da instituição, a organização constrói significados comuns
sobre sua identidade e sua atividade, gerando o conhecimento organizacional”.

2003

Fonte: adaptado de Andrade, D. V.P. et al., (2012); A relevância de sites como prática de gestão do
conhecimento em grupos de pesquisa. In: XXXII Encontro Nacional de Engenharia de Produção,
Bento Gonçalves; Bento Gonçalves.

Ademais,
fatores como Capital Intelectual, Cultura Organizacional, utilização de
recursos intangíveis e de novas tecnologias da informação e comunicação
(TIC’s) estão aumentando a capacidade da organização de trabalhar com a
crescente complexidade do mercado, tornando a GC um importante fator
estratégico para a sustentabilidade (Rodrigues, Holanda, Lima, Francisco &
Romano, 2009).
Segundo Terra (2005), desde os primórdios da história o homem sempre buscou de
modo incansável o conhecimento, quer seja para se afirmar, se diferenciar ou
entender o mundo. Desse modo o conhecimento caracteriza-se como um processo
de interação contínua entre o conhecimento tácito e o explícito na formulação de
novos conhecimentos. Os processos guiados para organizar a criação, a
disseminação e a utilização do conhecimento nas organizações, denomina-se
Gestão do Conhecimento. O autor ressalta que as organizações são compostas por
sistemas que abrangem diversas variáveis, denominadas por dimensões cuja
finalidade é compreender o funcionamento e a complexidade existente nas
organizações. Então, sob esta ótica Terra (2005), preconizou sete dimensões do
conhecimento a saber: (D1) Estratégia e alta administração; (D2) Cultura
Organizacional; (D3) Estrutura Organizacional; (D4) Políticas e práticas para a
administração de Recursos Humanos; (D5) Sistemas de Informação; (D6)
Mensuração de Resultados; e (D7) Aprendizado com o ambiente (Figura 3).
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Figura 3
Modelo conceitual sobre gestão do conhecimento na empresa adaptado de Terra
2005.
Fonte: Terra, J. C. C. (2005). Gestão do conhecimento: o grande desafio empresarial. Rio de Janeiro:
Elsevier

1ª

Dimensão fatores estratégicos e o papel da alta administração –
apresenta

os

aspectos

que

devem

ser

considerados

pela

alta

administração, os conhecimentos e metas. É papel da gerência criar a
necessidade de inovação na organização, de clarificação da estratégia e
definição de metas. A alta administração também tem papel indispensável
na definição dos campos do conhecimento, possibilitando que os
colaboradores focalizem os esforços e estejam engajados no aprendizado
contínuo;
2ª

Dimensão Cultura organizacional – é voltada ao aprendizado contínuo,
estimulando a criação de uma identidade da organização propícia a
exploração de novas ideias e criação e compartilhamento. É papel da alta
administração desenvolver uma cultura organizacional que estimule a
inovação, a experimentação e o aprendizado contínuo. É importante que o
aprendizado, a colaboração e o compartilhamento sejam considerados
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parte do dia-a-dia dos colaboradores e as estratégias e objetivos
estratégicos foquem a criação do conhecimento organizacional. Ou seja, o
ambiente organizacional deve ser propício ao compartilhamento. Algumas
características são: os colaboradores se sentirem estimulados pelas suas
atividades, conversas entre colaboradores de mesmo e de diferentes
níveis hierárquicos, relações informais, tempo hábil para o aprendizado,
foco no longo prazo e não apenas na área de trabalho de cada um,
abertura, colaboração e flexibilidade para trocar experiências de sucesso e
erros, divulgação de resultados, e, discussão de valores da organização
como algo relevante;
3ª

Dimensão Estrutura organizacional – apresenta modelos de estruturas
flexíveis que favorecem a inovação e o aprendizado, estimulando o
trabalho em equipes. Algumas novas estruturas estão sendo baseadas na
multidisciplinaridade e alto grau de autonomia;

4ª

Dimensão Recursos humanos – apresenta aspectos relacionados ao
recrutamento

e

seleção,

quebra

de

paradigmas,

treinamentos

e

recompensas na nova economia do conhecimento. Os critérios para
contratação de novos colaboradores têm um impacto importante no futuro
das organizações, por este motivo é necessário que a criação do
conhecimento seja um dos pontos considerados na seleção. Algumas
características que se destacam para prática de recursos humanos
associados à criação de conhecimento: atrair e manter pessoas com
habilidades,

comportamentos

e

competências

que

adicionem

e

incrementem os fluxos de conhecimento, estimular comportamentos de
aprendizado e fortalecimento de core competencies, como realizações de
planos de carreira e treinamentos, estabelecer esquemas de remuneração
que estejam associados à aquisição de competências individuais, da
equipe e da empresa, pois o que mantém as pessoas unidas são seus
interesses comuns tanto de aprendizado como de desenvolvimento
pessoal, criar um grau de identificação dos colaboradores com a
organização, expresso por um sentimento de orgulho, estimulando a
inovação, aumentando a confiança e criando um ambiente mais
cooperativo e propício ao compartilhamento e criação de conhecimento
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pois é necessário para isto muito contato humano, intuição, conhecimento
tácito, cooperação e explicitação;
5ª

Dimensão Sistemas de informação – apresenta a tecnologia da
informação como elemento facilitador ao processo de compartilhamento do
conhecimento, pois, apesar dos grandes avanços para auxílio aos
processos de geração, difusão e armazenamento de informações e de
conhecimento, o papel das relações pessoais e de conhecimento tácito
para gerar aprendizado organizacional e as relações de um ambiente
propício ao compartilhamento com confiança, transparência e colaboração,
dependem exclusivamente dos indivíduos;

6ª

Dimensão Mensuração de resultados – aponta a necessidade de obter
novas maneiras de avaliação do capital intelectual;

7ª

Dimensão Aprendizado com o ambiente – demonstra a necessidade do
engajamento da organização nos processos de aprendizado.

As dimensões da Gestão do Conhecimento propostas por Terra (2005) estabelecem
um vinculo sinérgico da organização com o seu ambiente interno e externo, ou seja,
se trata de um tema a ser discutido tanto pela alta cúpula, quanto por todos os
sujeitos integrantes da organização. Ressalta-se ainda que a importância da GC
ocorre também diante dos desafios educacionais no Brasil. Por isso o uso desta
importante concepção pode facilitar os processos educacionais por meio de
procedimentos e ações, tanto para caracterizar e ou/formar as organizações
educativas quanto para solução de problemas, na qual deve envolver todo o cerne
da instituição: Reitoria, Conselho Superior, Diretorias, Assessorias, Financeiro, TI e
Docentes (Llarena, Duarte & Santos, 2015).

2.4 Contribuições do referencial teórico para a pesquisa
O referencial teórico possibilitou aclarar os caminhos teóricos que conduzem as
categorias acionadas nesta dissertação. Abarcando a compreensão dos processos
de gestão, a gênese da estratégia e seu planejamento com os teóricos Colombo
(2005); Casartelli, Rodrigues, Bittencourt e Garibolt (2010); Mainardes, Ferreira e
Raposo (2011); Dave e Vergara (2001); Meyer-Junior, Pascucci e Mangolin (2012);
Nicolau (2001); Barboza e Ormay (2011); Camargos e Dias (2003); Oliveira (2004);
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Alday (2000); Barbosa e Brondani (2005); Kunsch (2006); Silveira Junior, 1995, p.
24); Estrada e Almeida (2007); Andion e Fava (2002); Thompson e Strickland (2000);
Mayer Junior, Sermann e Mangolin (2004); Padilha, Tonatto, Mattos e Rodrigues
(2010); Mintzberg (2010); Mintzberg (2003); Mintzberg et al (2010); Camargos e Dias
(2003); Chandler (1962); Porter (1986); Mintzberg (1987); Ansoff (1990); Quinn
(1991) e Drucker (1994). Para lidar com as teias de complexidade dos ambientes
interno e externo, entender o processo de formação da estratégia foi pertinente. Das
origens à maturidade teórica, sua aplicação ao planejamento e as escolas do
planejamento, pode-se aprofundar no que anima e movimenta uma organização.

Sobre as e especificidades das organizações educacionais, a estrutura das IES, sua
gestão estratégica e a captação de alunos os teóricos Colossi, Consentino e Queiroz
(2001); Mainardes, Miranda & Correia (2011); Meyer, Sermann e Mangolim (2004);
Tachizawa e Andrade (2008); Carvalho (2011); Andion e Fava (2002); Pessoa
(2000); Bittencourt (2001); Santos e Bronnemann (2013); Soares et al; (2007);
Marques (2014); Estevão (2008); Ferreira e Kovaleski (2006); Mainardes e
Domingues (2010); Michael (1997); Scarpin, Domingues e Scarpin (2010);
Dornbusch, Glasgow e Lin (1996); Palacio, Meneses e Pérez (2002); Rowley (2003);
Hides, Davies e Jackson (2004); Mainardes e Domingues (2002); Bergamo, Giulliani
e Gali, (2011); Mendonça, Souza, Campos & Nóbrega, 2012); Vasconcelos e Silva
(2011); Santini, Guimarães e Severo (2014); Brasil (2016); Santos e Bronnemann
(2013); Bittencourt (2001); Alday (2000); Marques (2014); Zamboin (2002); Galdi,
Teixeira e Lopes (2008); Santos & Pamplona (2005); Silva & Fontes (2005); Minardi
(2000); Ferreira e Kovaleski (2006); Mainardes, Miranda e Correia (2011) e Lacerda
(2009) tiveram contribuição significativa.

Portanto compreender o que fundamenta a gestão leva a entender as minúcias de
administrar organizações como tarefa e como demanda, considerando ambientes
complexos e circunstâncias desafiadoras, como crises e variáveis incontroláveis de
natureza socioeconômicas e políticas. Por fim, o compreender a estrutura de uma
IES e o sistema no qual ela se insere é importante para compreender as variáveis
que a afetam interna e externamente. Desse modo, pode-se fazer a associação
entre a gestão, o planejamento, a estratégia e o contexto educacional. Ademais,
inseriu-se no referencial teórico o subtítulo Gestão do Conhecimento, uma vez que
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as sete dimensões sobre essa temática preconizados por Terra (2005) foi utilizado
pela IES quando do desenvolvimento do Projeto Estratégico.
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3 Metodologia

Este capítulo tem por finalidade descrever os procedimentos metodológicos,
abarcando Caracterização da pesquisa, Unidade de análise, Unidade de
observação, Procedimentos para coleta e Análise dos dados.

A Metodologia deve ser entendida como conhecimento crítico sobre os caminhos do
processo científico, no qual limites e possibilidades são postos sob exame. Na
metodologia está implícito e explícito o objetivo de se versar sobre modos de se
fazer pesquisa. A ciência sempre se vestiu da premissa de buscar caminhos que
deem maior cobertura aos seus objetos de pesquisa.

A pesquisa nas ciências humanas e sociais lida com a complexidade de elementos
que orbitam os sujeitos, seu comportamento, suas relações e a realidade que
constroem, objetiva e subjetivamente. Os fenômenos são demasiadamente
complexos e não controlados, com os quais experimentos laboratoriais e calculados
não conseguem apreender.

Conforme Gil (2002), uma pesquisa se origina com base no tipo de problema que
possui e nos objetivos que se desenvolvem a partir dele, posto que por meio desses
marcadores básicos e essenciais, a constituição de todo o desenvolvimento do
estudo, o que inclui sua abordagem, os instrumentos de que fará uso e a proporção
de seu conjunto, se efetivará.

O início do desenvolvimento de uma pesquisa está radicado na elaboração de
objetivos, alicerçados por problemas determinados e que configurarão as
especificidades de uma abordagem específica para o estudo em questão (Freitas &
Jabbour, 2011).

Tal organização primária encontra consonância na afirmação de que a finalidade da
pesquisa científica é descobrir respostas para problemas por meio de procedimentos
científicos (Gil, 2002).
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Entendendo com Moresi (2003) que a pesquisa se desencadeia como um processo,
isto é, a partir de um problema e de objetivos definidos, procede-se por uma
trajetória munida de informações com o intento de solucionar problemas e de se
aproximar de determinados fenômenos, contextos ou objetos. Dada essa
variabilidade de condições, as pesquisas também são múltiplas. Nesse sentido, a
figura humana do pesquisador torna-se um instrumento chave na exploração e no
aprofundamento de tais questões, interpretando-as e trazendo-as à tona por meio da
interação, da linguagem e da observação.

Todavia, é preciso admitir que há falibilidade na conduta humana, posto que a
própria subjetividade humana pode fazer leituras inadequadas dos objetos de
pesquisa. Ou seja, atualmente, a ciência é entendida como a busca constante de
explicações e soluções, de revisão e reavaliação de seus resultados e tem a
consciência clara de sua falibilidade e seus limites. Se a falibilidade do pesquisador
é assinalada, há que se observar que não é possível em uma pesquisa
eminentemente qualitativa partir de uma neutralidade em relação aos sujeitos, seus
comportamentos e suas relações. Aspectos biográficos, socioculturais e históricos
influem diretamente sobre os fenômenos, devendo ser considerados como um
grande componente da pesquisa como um todo (Vieira, Clemente, Dias & França
Filho, 2017).

Outras críticas dão conta do processo de generalização no tocante à busca de
amostras e como tais amostras se validam em um universo maior e podem
compreender todo um fenômeno. A subjetividade também se torna polêmica na
medida em que se questiona o envolvimento do pesquisador e sua condução da
pesquisa de maneira não isenta, o que comprometeria os resultados (Vieira, et al.,
2017).

3.1 Caracterização da pesquisa
Este estudo caracteriza-se por abordagem qualitativa, desenvolvida a partir de uma
pesquisa-ação. A pesquisa-ação evidenciou-se no Brasil na década de 1980 e tem
sido utilizada, sob diferentes aspectos, contextualizando um vasto mosaico de
abordagens teórico-metodológicas, induzindo tanto a reflexão de sua essencialidade
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epistemológica, sobre as possibilidades de sua prática investigativa. Essa
metodologia se tornou um instrumento pedagógico e científico, voltados à
transformação participativa, na qual sujeitos e pesquisadores interagem na produção
de novos conhecimentos.

Neste contexto, a presente dissertação apresenta algumas reflexões a respeito de
uma das metodologias possíveis dentro da pesquisa qualitativa, denominada
pesquisa-ação. Por isso, antes de caracterizar essa metodologia de pesquisa, far-se
à uma rápida introdução no campo das pesquisas qualitativas (Lopes & Schiavon,
2014).

A perspectiva qualitativa se debruça sobre a análise e a interpretação de densidades
da realidade a partir da complexidade do comportamento humano (Lakatos &
Marconi, 2007). Desse modo, o fazer da pesquisa qualitativa implica em imersões
com a finalidade de interpretar a realidade e nela inferir possibilidades de
compreensão e intervenção (Gil, 2002).

Gil (2002) discorre sobre a diversidade da pesquisa qualitativa, como um mosaico de
elementos que deve ser montado com diligência e intuição cautelosa, há que se
conceber que ela lida com os mais diferentes tipos de dados em uma mesma coleta.
Essa diversidade requer uma combinação de métodos de análise, que exigem, por
sua vez, uma capacidade criadora e sensível de tratamento. O que são
potencialidades da pesquisa qualitativa em ciências sociais e humanas podem se
tornar críticas também. A proximidade entre sujeito e objeto é posta em xeque a
pesquisa pela interferência subjetiva do pesquisador no comportamento dos
pesquisados. Um outro aspecto diz da representatividade da pesquisa. Se há o
privilégio de casos representativos de um fenômeno, a escolha de tais casos tornase para muitos dúbia do ponto de vista de representatividade do universo maior. A
questão ética é um importante aspecto da pesquisa qualitativa, posto que ela se
apropria de impressões, falas, discursos, percepções e imagens de sujeitos que
precisam ser preservados e não expostos. A lisura, o cuidado no manuseio de
informações e o comprometimento de vieses políticos e ideológicos devem ser
observados na condução de pesquisas dessa natureza.
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Quanto aos objetivos, trata-se de estudo do tipo descritivo. Os estudos de tal
tipologia envolvem a associação de variáveis de um fenômeno a partir da descrição
de sua ocorrência, componentes e constituição, de modo a compreender com
amplitude a problemática na qual se insere (Gil, 2002).

A pesquisa descritiva parte, então, do princípio de abarcar o fenômeno para
decompô-lo em unidades investigativas e descritivas (Lakatos & Marconi, 2007). A
partir dos procedimentos de coleta de dados, este estudo se caracteriza-se como um
estudo de caso baseando-se na instituição de ensino superior UNIFIPMoc como
exemplar de análise - e tem por aporte a pesquisa documental.

Para Moresi (2003) estudos de caso são pesquisas circunscritas a unidades
limitadas como pessoas, comunidades, produtos ou organizações, nas quais o
detalhamento e a profundidade são elementos inalienáveis para a obtenção de
dados conforme o que indaga o problema e exige o objetivo.

Para Freitas e Jabbour (2011) um estudo de caso baseia-se na reunião de
informações detalhadas e sistemáticas sobre um determinado fenômeno. Para os
autores o estudo de caso, abarca um referencial teórico que o fundamenta e orienta
suas perspectivas, auxiliando na delimitação de questões, sustentando a discussão
e balizando sua envergadura. Por sua vez Martins (2008) compreende o estudo de
caso como uma uma metodologia aplicada para analisar e descrever situações em
que há a dinâmica da presença humana, com a finalidade de envolver a totalidade
de

um

cenário,

descrevendo-o,

compreendendo-o

e

interpretando-o

na

complexidade e profundidade de seu objeto.

Assim, por meio de um estudo de caso é possível organizar dados, preservando a
unidade e individualidade do objeto estudado (Maior Filho, 1984; Ventura, 2007). Na
percepção de Yin (2001) quando se trata de estudo de caso, a unidade estudada é
analisada na totalidade construída e suas relações com os contextos dos quais
participa, permitindo ajustar o ângulo de análise para a extensão do objeto de
estudo.
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Yin (2001, p. 28) afiança:
O estudo de caso é a estratégia escolhida ao se examinarem acontecimentos
contemporâneos, mas quando não se podem manipular comportamentos
relevantes. O estudo de caso conta com muitas das técnicas utilizadas pelas
pesquisas históricas, mas acrescenta duas fontes de evidências que
usualmente não são incluídas no repertório de um historiador: observação
direta e série sistemática de entrevistas. Novamente, embora os estudos de
casos e as pesquisas históricas possam se sobrepor, o poder diferenciador
do estudo é a sua capacidade de lidar com uma ampla variedade de
evidências, documentos, artefatos, entrevistas e observações. Além do que
pode estar disponível no estudo histórico convencional. Além disso, em
algumas situações, como na observação participante, pode ocorrer
manipulação informal.
Estudos de caso caracterizam-se como exploratório, no qual desenvolvem-se ideias
e hipóteses investigativas, originando hipóteses para pesquisas quantitativas. Para a
construção teórica, a contundência do estudo leva a origem de novas teorias. Já o
teste de teoria, tem como foco gerir questões complexas (Voss, Tsikriktsis &
Frohlich, 2002).

Por sua vez Yin (2001) reconhece quatro tipos de estudos de caso: casos únicos,
casos múltiplos, enfoque incorporado e enfoque holístico. Os casos únicos designam
casos representativos e típicos, isto é, com existência de muitos casos semelhantes,
decisivos para teste de teoria. Os casos múltiplos permitem maiores generalizações
e demandam mais esforço dado o empreendimento da multiplicidade. O enfoque
incorporado pode envolver mais de uma unidade de análise. E o enfoque holístico,
finalmente, examina o contexto geral de uma determinada unidade. Contudo, o autor
assevera que questões levantadas para invalidar o método podem estar comumente
presentes em outras formas de investigação científica se falta ao pesquisador o
treinamento e a consciência para conduzir seus procedimentos (Yin, 2001).

Para garantir a coesão no desenvolvimento de um estudo de caso e conferir-lhe
fidedignidade, o pesquisador precisa assumir um papel transparente diante da
pesquisa. Freitas e Jabbour (2011) pontuam que credibilidade no desenvolvimento
do estudo se dará na articulação integrada entre a base conceitual trabalhada e no
rigor dos procedimentos metodológicos.
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Para que se faça viável os procedimentos metodológicos de uma pesquisa faz-se
necessário a elaboração de um protocolo como alternativa essencial para garantir a
confiabilidade da pesquisa e servir de guia para a coleta de dados (Yin, 2001).

Já Freitas e Jabbour (2011) preconizam protocolo como um conjunto normativo para
orientar os procedimentos de desenvolvimento, organização, aplicação e reaplicação
(em outros casos) do estudo. O protocolo deve apresentar a questão inicial de
pesquisa, o objetivo geral, temas de base teórica, a definição da unidade de análise,
apontamento das fontes de dados, informações sobre localidade e período,
protocolos de ação e os instrumentos de coleta . A partir do protocolo, elabora-se o
roteiro de ação para aplicação da pesquisa.
3.1.1 Pesquisa ação
A pesquisa-ação é uma metodologia cuja finalidade fundamental é a busca pela
melhoria da prática educacional e não a produção do conhecimento científico em si.
Assim,
Nessa perspectiva, seu objetivo essencial não é o acúmulo de conhecimentos
sobre o ensino ou a compreensão da realidade, mas, fundamentalmente,
contribuir com informações que orientem a tomada de decisões e os
processos de mudança para melhoria da prática educacional (Esteban, 2014,
p. 167)
Ademais, Esteban (2014) ressalta que as origens da pesquisa educacional, originase na segunda metade do século XIX, em especial com investigações no campo da
psicologia, também denominadas como pedagogia experimental, expressão análoga
à psicologia experimental. Os métodos experimentais exerceram efetivamente
intensiva influência nas investigações científicas da área de educação.

Dick (2003) citado em Mendonça e Gomes (2017, p. 1) assevera que a pesquisaação pode ser considerada como um trabalho científico que possui dois objetivos, a
ação e a pesquisa. Ou seja,
a ação para produzir mudanças em alguma comunidade, organização ou
programa. Pesquisa para aumentar o entendimento por parte do pesquisador
ou cliente, ou ambos e comumente alguma comunidade mais abrangente.
Desse modo, pesquisa-ação é uma forma de pesquisa que tem por objetivo
propor transformações e elevar o nível de compreensão dos sujeitos
participantes sobre o objeto que se investiga (Dick, 2003, p.10).

74

Para Franco (2005), se o pesquisador escolhe trabalhar com pesquisa-ação,
certamente existe a convicção de que pesquisa e ação podem e devem caminhar
juntas quando a finalidade é a transformação da prática.

Estudos de Franco (2005) apontam três diferentes abordagens de pesquisa-ação no
Brasil:

1.

Quando a busca de transformação é solicitada pelo grupo de
referência à equipe de pesquisadores, a pesquisa tem sido
conceituada como pesquisa-ação colaborativa, em que a função do
pesquisador será a de fazer parte e cientificizar um processo de
mudança anteriormente desencadeado pelos sujeitos do grupo;

2.

Se essa transformação é percebida como necessária a partir dos
trabalhos iniciais do pesquisador com o grupo, decorrente de um
processo que valoriza a construção cognitiva da experiência,
sustentada por reflexão crítica coletiva, com vistas à emancipação dos
sujeitos e das condições que o coletivo considera opressivas, essa
pesquisa vai assumindo o caráter de criticidade e, então, tem se
utilizado a conceituação de pesquisa-ação crítica;

3.

Se, ao contrário, a transformação é previamente planejada, sem a
participação dos sujeitos, e apenas o pesquisador acompanhará os
efeitos e avaliará os resultados de sua aplicação, essa pesquisa perde
o qualificativo de pesquisa-ação crítica, podendo ser denominada de
pesquisa-ação estratégica (Franco, 2005, p. 485 e 486).

Richardson & Rodrigues, 2013 explicam que na pesquisa-ação a prática está em
constante transformação, transformando a atuação do investigador em suas ações,
na qual as descobertas visam contribuir para a base de conhecimento em um
domínio empírico particular e devem ser consideradas a partir de dois distintos
objetivos: a produção de um novo conhecimento e na resolução de um problema
(Figura 4).
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AÇÃO
AGIR para implantar ações

REFLEXÃO sobre o aprendizado
dos participantes e os resultados
teóricos

DIAGNÓSTICO delimitar
aspectos teóricos

AVALIAR os resultados
da ação

PESQUISA AÇÃO

Figura 4
Ciclo básico da metodologia da pesquisa-ação adaptado de Richardson & Rodrigues
(2013).
Fonte: Richardson, R. J., & Rodrigues. L. A. R. (2013). Investigação e intervenção na gestão escolar.
Metodologia do Trabalho Científico. In: Curso de Especialização em Gestão e Avaliação da Educação
Pública, Módulo III, Recife.

Richardson e Rodrigues (2013), evidenciam a metodologia da pesquisa-ação em
quatro tapas:

1.

Diagnóstico – Etapa fundamental na pesquisa, na qual implica
observações por parte do pesquisador, delimitando aspectos teóricos
iniciais acerca da possibilidade de produção doconhecimento e a
percepção do grupo de reflexão, (Richardson & Rodrigues, 2013). Para
os autores essa é uma fase que envolve observações de caráter
simples in loco, por meio da interação entre sujeito pesquisador e
sujeitos investigados.

2.

Ação

–

Etapa

na

qual

faz-se

necessário

analisar

diversas

possibilidades de ações que podem contribuir para a solução do
problema, uma vez que neste tipo de metodologia, o papel
fundamental do pesquisador ou da equipe de pesquisa é ajudar o
grupo no processo de pensar, agir, refletir e avaliar. Portanto, nesse
momento, o objetivo é discutir e elaborar coletivamente ações visando
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a melhoria da elaboração e da efetivação das práticas pedagógicas
numa perspectiva interdisciplinar.
3.

Avaliação – Etapa na qual abarca-se análises, interpretações e
conclusões, avaliando o cumprimento dos objetivos formulados e das
ações que foram executadas; e por fim

4.

Reflexão – Esta etapa incide no momento de avaliar o aprendizado
dos participantes e os resultados teóricos (Richardson & Rodrigues,
2013).

A partir da crise enfrentada pelo país em especial no setor educacional a instituição
sentiu necessidade de acompanhar a efetividade das suas ações desenvolvidas
junto à unidade administrativa no que tange ao corpo gestor das FIPMoc. O percurso
desenvolvido na pesquisa consistiu na reunião de setores de abordagem estratégica
da instituição, envolvendo o corpo de gestores da instituição constituído pela
Reitoria, Conselhos, Diretorias, Assesorias e Financeiro. A Figura 5 esboça a
trajetória da pesquisa com destaque para o diagnóstico, a seleção da ação e o
processo de desenvolvimento da ação selecionada.

Centro Universitário FIPMoc – UNIFIPMoc
Corpo Gestor das FIPM oc
REITORIA

Conselho
Superior

Direção
Geral

Direção
MKT

Construção do roteiro
de entrevistas

Diretoria
Financeira

Entrevista
com Gestores

Captação

Assessoria de
Comunicação

Financiamento

Análise dos dados

Desenvolvimento do programa de ação

AVALIAÇÃO
PLANEJAMENTO

Seleção da ação

IMPLEMENTAÇÃO

Figura 5
Roteiro do desenvolvimento da pesquisa adaptado de Tripp (2005).
Fonte: Elaborado pelo pesquisador
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Segundo Tripp (2005) a pesquisa-ação em especial na área educacional íncide em
constituir estratégias para o desenvolvimento de professores e pesquisadores de
modo que eles possam utilizar suas pesquisas para aprimorar seu ensino e, em
decorrência, alcançar o aprendizado de seus alunos. Ou seja, a pesquisa-ação além
de ser utilizada como estratégias também pode facilitar o desenvolvimento de
programas educacionais.

3.2 Unidade de análise
O estudo foi desenvolvido no Centro Universitário FIPMoc (UNIFIPMoc) em seu
campus-sede, localizado na cidade de Montes Claros/MG.
3.3 Unidade de observação
A unidade de observação foi composta por representantes dos setores constituintes
da unidade administrativa/corpo gestor das FIPMoc: reitoria, conselho superior,
direção geral, direção de marketing, diretoria financeira, captação, assessoria de
comunicação e financiamento. Os respondentes escolhidos participam diretamente
dos processos de gestão da organização em níveis táticos, operacionais, técnicos,
na tomada de decisões ou na implementação de práticas. Nesse sentido, um sujeito
representante de cada setor foi escolhido, considerando o grau de participação e
conhecimento sobre os processos de gestão da instituição. Obteve-se a participação
de 8 sujeitos de pesquisa, representando as oito unidades de observação.

3.4 Procedimentos para a coleta de dados
Inicialmente, após a efetivação da proposta de pesquisa, submeteu-se à apreciação
da IES objeto de análise para obtenção de autorização para os procedimentos de
pesquisa, entendidos aqui como aplicação de entrevistas semi-estruturadas a
colaboradores de cargos que lidam diretamente com a gestão organizacional e
acesso a documentos pertinentes para análise.
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Após esta etapa elaborou-se o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(APÊNDICE A), em seguida o Consentimento Pós-Informação (APÊNDICE B) foi
feito para garantia da lisura do processo. Posteriormente desenvolveu-se um Roteiro
de Entrevista Semiestruturado composto por 5 questões (APÊNDICE C) indagando
sobre os cenários organizacionais enfrentados pela instituição no período de análise,
os impactos dos contextos socioeconômicos de crise, as ações desenvolvidas pela
instituição e a percepção sobre os processos.

O formato semestruturado permitiu que, a partir do fluxo de informações e
depoimentos dos entrevistados, alguns aspectos pudessem ser improvisados e
reelaborados no trâmite da entrevista. Tal estratégia permitiu dar enfoque a fatos,
ações e processos de maior peso para cada tipo de colaborador e setor.

Após a autorização da IES, os colaboradores selecionados foram contatados por email com solicitação de confirmação. A comunicação prévia o agendamento das
entrevistas, bem como o esclarecimento sobre a finalidade da pesquisa e
possibilidade de manifestação de dúvidas. As entrevistas tiveram duração média de
30 minutos. Os dados foram gravados, com anuência do entrevistado, de modo que
se dispusesse do exame dos dados.

3.5 Procedimentos para análise de dados
Os dados oriundos das entrevistas dirigidas aos gestores da instituição e os
materiais da pesquisa documental foram examinados a partir da técnica de análise
de conteúdo (Bardin, 2007). Sua perspectiva permite analisar os documentos a partir
de sua forma e conteúdo, decompondo suas características linguísticas, formais e
de intencionalidade.

Ou seja, Bardin (1977, p. 42) define análise de conteúdo como,
[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por
procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis
inferidas) destas mensagens.
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Por sua vez Franco (2008, p. 12) Explica que a mensagem pode ser verbal (oral ou
escrita), gestual, silenciosa, figurativa, documental ou diretamente provocada. O
esquema ilustrado na Figura 6 demonstra os procedimentos para a análise de
conteúdo.

Análise de conteúdo

b) Exploração do
material

a) Pré análise

Leitura flutuante

Unidade
de registro

Escolha dos
documentos
1. Pesquisa
documental
(Registros escritos
e orais)
2. Entrevistas

Constituição do corpus

Preparação do material

Figura
Desenvolvimento da análise de conteúdo

Unidade de
contexto
Eixos
temáticos

c) Tratamento dos
resultados, a inferência e
a interpretação
Categorização

Descrição dos dados
Análise dos dados

Inferência

Interpretação

6

Fonte: Elaborado pelo pesquisador

A fase de pré-análise tratou de organizar os dados com o objetivo de constituir o
corpus da pesquisa. “O corpus é o conjunto dos documentos tidos em conta para
serem submetidos aos procedimentos analíticos” (Bardin, 1977, p. 96). Assim,
adicionalmente, desenvolveu-se uma análise de aporte documental. O corpus foi
composto por materiais institucionais e promocionais desenvolvidos e publicados
pela instituição no período de referência (2015-2017). Os dados documentais
complementam a análise, oferecendo subsídio de compreensão sobre as ações
adotadas pela IES. A pesquisa documental contou com exame de materiais de
campanha publicitária e institucional no período vigente. Os materiais foram obtidos
pelos setores responsáveis por sua gestão e armazenamento. As cópias analisadas
compuseram o corpus analítico do trabalho.
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Os entrevistados foram classificados em anonimato a partir da nomenclatura "E-1"
seguindo a numeração de 1 a 8, conforme a quantidade de sujeitos investigados.
Após essa categorização foi realizada uma leitura flutuante, no qual estabeleceu-se
um contato com os dados identificando as mensagens nele contidas (Franco, 2008).

Desse modo os dados analisados foram transcritos e examinados inicialmente a
partir de marcadores comuns, palavras-chave e destaques em repetição. A seguir,
as falas cujo teor se destacavam foram selecionadas para, por fim, serem agrupadas
em categorias de análise para discussão posterior. E, por fim as falas resultantes da
entrevista foram categorizadas e examinadas a partir do conteúdo e sua
centralidade para a proposta do estudo.
3.6 Síntese da metodologia
A metodologia do estudo pode ser sintetizada a partir do objetivos específicos,
principais autores, técnicas e instrumentos de pesquisa, como pode-se observar na
Tabela 3.

Tabela 3
Síntese da metodologia

Identificar os fatores da crise que
impactaram as instituições de ensino
superior

Colossi, Consetini e Queiroz (2005);
Santos e Bronneman (2013); Kalimullin
& Dobrotvorskaya (2016); Sousa (2016)

Identificar
as
estratégias
de
enfrentamento
adotadas
pela
instituição, tanto internamente como
externamente

Lacerda (2009); Lacerda, Ensslin e
Ensslin (2011); Mainardes, Miranda e
Correia (2011)

Identificar os ajustes internos adotados

Meyer, Serman e Mangolin (2004);
Tachizawa e Andrade (2008)

Identificar os resultados alcançados
pela instituição

Meyer, Serman e Mangolin (2004);
Tachizawa e Andrade (2008)

Coleta
de
dados

Anális
e dos
dados

Análise de conteúdo
Análise documental

Autores

Pesquisa qualitativa – roteiro de entrevista
(Apêndice A, B e C)
Pesquisa Documental

Objetivos

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2019).

No capítulo 4, a seguir, procederemos à apresentação e discussão dos dados
coletados em nossa investigação.
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4 Apresentação e discussão dos resultados

Neste capítulo apresentam-se os resultados obtidos por meio das pesquisas
qualitativas/pesquisa ação e pesquisa documental, sendo divididos em três etapas: a
primeira refere-se à caracterização da empresa estudada, observando sua história,
localização e estratégias. Já a segunda etapa traduz os resultados da pesquisa
qualitativa realizada por meio de entrevistas com os gestores da empresa. A terceira
descreve os resultados identificados na pesquisa documental.

4.1 Caracterização da instituição pesquisada
O UNIFIPMoc deriva da criação das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes
Claros (FIPMoc), que se deu a partir de um projeto integrado pela Pitágoras
Administração e Participações e a Sociedade Educacional Turano em 2004 em
Montes Claros, na mesorregião Norte do estado de Minas Gerais. A proposta era
promover o ensino superior na região com um modelo disruptivo, atento às
demandas contemporâneas e baseado na imersão pedagógica de novos processos
de ensino-aprendizagem, a partir de práticas de inovação, pesquisa e arrojo
estrutural.

A partir de 18 de dezembro de 2018, em publicação no Diário Oficial da União
(DOU), o Ministério da Educação publicou a Portaria n. o 1.353, de 17 de dezembro
de 2018, credenciou a instituição em centro universitário, passando a ser nomeada
oficialmente como Centro Universitário FIPMoc, sob a sigla UNIFIPMoc. O
credenciamento

reconhece,

além

do

atendimento

de

critérios

normativos,

parâmetros de qualidade no desenvolvimento das atividades e organização da IES.

A UNIFIPMoc tem ainda, em sua essência, a partir da trajetória de seus gestores,
uma cartela de experiências em gestão educacional com a administração do Colégio
Padrão de Montes Claros, que, até o presente momento (ano de 2019), oferece
ensino infantil, fundamental e médio. A perspectiva de gestão educacional e do
papel social do ensino está presente na composição do tônus cultural e
organizacional das FIPMoc, como sua marca primária.

82

Hoje, a instituição oferece 23 cursos de graduação nas áreas de Ciências Sociais
Aplicadas, Humanas, Exatas e da Saúde, bem como 8 cursos de pós-graduação lato
sensu pautados nas diversas áreas do conhecimento da instituição com interface e
foco na inserção mercadológica do estudante e cursos livres de capacitação e
aperfeiçoamento.

Em sua proposta de trabalho está a articulação do processo de ensinoaprendizagem com atividades de pesquisa, ensino e extensão. Tal perspectiva é
alcançada por meio de um circuito integrado de formação e experiência acadêmica.
Laboratórios e centros de prática fornecem a ambiência e a incubação oportunas à
transformação do conhecimento em produtos práticos para a realidade.

Cerca de 250 colaboradores compõem o itinerário de trabalho do UNIFIPMoc entre
os multissetores administrativos e acadêmicos. O corpo discente alcança o número
de cerca de 5000 estudantes que ingressam na instituição pelos vestibulares de
verão e inverno, bem como por meio dos programas de acesso ao ensino superior
governamentais.

O UNIFIPMoc possui diretrizes essenciais de atuação que constituem sua
abordagem e sedimentam seu pulso organizacional, como o exercício de
transparência, confiança e valorização das pessoas; a competência de todos os
envolvidos no trabalho; a integração com a comunidade e as relações de parceria.

A IES está inserida em um cenário de expansão em todo o território nacional: a
oferta de educação superior. O ingresso universitário nas últimas décadas atingiu
altos picos, democratizando o acesso ao Ensino Superior e dispensando pelo país
profissionais e pesquisadores em diversas áreas do conhecimento.

Em 2018, a instituição passou a contar com seu primeiro campus externo, na cidade
de Guanambi, a sul do estado da Bahia, expandindo oferta e acesso ao Ensino
Superior para uma região já usuária dos serviços educacionais de Montes
Claros/MG. O UNIFIPMoc sob a marca FIPGuanambi passou a ofertar o curso de
Medicina com seleções semestrais, além de parcerias com o poder público local na
otimização dos serviços de saúde e atenção básica locais.
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Em específico, a instituição compõe o grupo de IES emergentes nos últimos 20
anos. Tais instituições ampliaram a malha de formação acadêmica sobre o país,
regionalizando núcleos de ensino, pesquisa e extensão, abarcando uma parcela
significativa da população, a qual as universidades públicas não conseguiam
atender.

O setor educacional, com enfoque nas IES, tem demarcado franco crescimento no
Brasil. Seja pelo cenário sociocultural de busca pela formação superior, seja pelos
incentivos governamentais de acesso às IES particulares, por meio de programas de
financiamento e concessão de bolsas de estudo.

Embora instabilidades político-econômicas experimentadas em contexto nacional
tenham avariado este caso de demanda e oferta em ascensão, as instituições têm
encontrado maneiras e desenvolvido mecanismos de captação, ingresso e
manutenção de suas vagas, seja por meio de programas de financiamento próprios,
seja pelo relaxamento de políticas financeiras ou outras dinâmicas de gestão para
superar a crise vivenciada pelo setor educacional desde de 2015. Mesmo diante
deste cenário, as IES continuam em busca de crescimento e amadurecerem sua
práxis gestora e educacional, tornando-se polos atrativos, formadores e de incursão
no desenvolvimento social do país e das realidades locais as quais circundam. Os
desafios são perenes, o que tem gerado oportunidades de ação e elevado o
pensamento organizacional para o setor.

Regionalmente, o UNIFIPMoc, primeiro centro universitário da região, participa de
um setor competitivo composto por mais de 21 IES2, consolidando sua atuação por
meio de reconhecimentos especializados e independentes3.

2O

Globo: http://g1.globo.com/mg/grande-minas/noticia/2013/09/com-21-instituicoes-montesclaros-e-polo-universitario-no-norte-de-mg.html.
3Folha
dirigida: http://www.fip-moc.edu.br/noticias/97-cursos-das-fipmoc-lideram-o-rankinguniversitario-folha.
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4.2 Apresentação dos resultados
Apresentam-se agora os resultados oriundos da pesquisa de campo e documental,
bem como a discussão com base na análise crítica e a literatura vigente. Os
entrevistados do estudo ocupam posições de gestão estratégica na instituição nos
setores de gerência e marketing em número de oito sujeitos, representando as
instâncias pesquisadas (reitoria, conselho superior, assessoria de comunicação,
captação, direção financeira, coordenadoria de financiamento, direção de marketing
e diretoria geral.

4.2.1 Caracterização dos pesquisados
Os sujeitos possuem entre 22 e 60 anos, sendo 5 mulheres e 3 homens,
desenvolvendo suas ocupações no campus-sede da instituição predominantemente
no período diurno, com operações no turno noturno. Os sujeitos participantes estão
ligados a tomada de decisões de ações institucionais ligadas à captação e retenção
de alunos, tendo experiência no referido período e contexto histórico analisado.

Os dados documentais foram fornecidos pelos arquivos da assessoria de
comunicação, do departamento de marketing e do setor de TI, previamente
autorizados.

4.2.1 Resultados da pesquisa-ação
Esta seção descreve os resultados referente às ações e intervenções realizadas na
UNIFIPMoc no período de 2015 a 2017.

Sobre as estratratégias desenvolvidas pela instituição no período de crise a síntese
destas ações apresentam-se na Figura 6.
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Desenvolvimento de uma conduta
gerencial de abertura ao financiamento
de cursos de graduação;

ESTRATÉGIAS

DESENVOLVIDAS
PELO UNIFIPMoc

Criação
do
Programa
de
Financiamento UNIFIPMoc (PROFIP);
Desenvolvimento de novos sistemas de
financiamento com condutas e regras
específicas para captação e ingresso
de alunos;

Figura 7
Mapa de categorização sobre as estratégias desenvolvidas pela UNIFIPMoc
Fonte: Dados da pesquisa (2019)

O caso particular vivenciado pelo UNIFIPMoc diante da crise econômica foi pautado
pelos efeitos sobre a demanda discente, os procedimentos de financiamento e a
criação de mecanismos de atuação. Os depoimentos dos entrevistados apresentam
o tom das primeiras impressões sobre esse cenário:
A primeira impressão foi de dúvida e incerteza. A situação era claramente
difícil. Restava confiar nas decisões que viriam [E-6]
O primeiro impacto foi de incerteza. E agora? O que levou ao crescimento
agora não estava mais certo, seguro. O que viria a seguir? [E-7]
Nesse sentido um boom institucional foi vivido a partir de 2014 com a prosperidade
de financiamento advindo do FIES, registrando crescimento expressivo, embora sua
adoção pelo UNIFIPMoc fosse sempre cautelosa e limitada, entendendo sua
proposta como uma instituição pagante e moderada.

Todavia, face aos desdobramentos da realidade de recuo do Financiamento
Estudantil (FIES) e os sintomas de crise, seja efetiva ou simbólica no cotidiano do
brasileiro, uma solução precisava ser dada à dificuldade de ingresso no ensino
superior pago e a perspetiva financeira. Para uma instituição moderada no trâmite
de financiamento desde sua constituição, o UNIFIPMoc empreendeu pouco a pouco
um ajuste em sua atuação, destarte o quadro de seu Departamento Financeiro.
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A oscilação de crescimento com destacada queda levou a criação do Programa de
Financiamento FIPMoc (PROFIP). O programa previa financiamentos a partir de
financeiras e análises criteriosas de condições e documentação comprobatória.

No entanto, como medida de seguridade, os processos eram relativamente
inflexíveis. Os cenários de crise se constituíram ameaças à consolidada estabilidade
institucional que vivenciou saltos de crescimento, mas até o momento salvaguardava
solidez. O Departamento Financeiro, preocupado com o cenário externo, controlou
os processos de modo que mesmo com esforços de captação, a prática se verificou
tímida.

Em análises ulteriores e negociadas com base na realidade e nos cenários do
ambiente sob o qual o UNIFIPMoc se insere, algumas medidas foram adotadas. A
reforma de seu sistema de financiamento anterior, marcado pelo caráter enrijecido e
quase impraticável, foi o início.

A criação do PROFIP que implicava em procedimentos de análise documental e de
crédito pouco flexível, comprometido com a saúde financeira da organização e
pouco dialógico no tocante aos esforços de captação de estudantes em termos de
leitura e análise da realidade. Desenvolveram-se então novos sistemas de
financiamento com condutas e regras que não prejudicassem os quadros e
perspectivas financeiras, bem como facilitasse a prospecção e o ingresso em
tempos de crise.

Nesse sentido, a compreensão das dinâmicas ambientais e a consciência ante seu
status foram imprescindíveis para um novo pulso institucional ante um impasse
incontrolável e possibilidades controláveis, conforme os relatos descritos:
Pouco a pouco as medidas foram se tornando mais claras. Ainda mais claras
do que antes com o pico de crescimento. Acredito que isso se deve ao jeito
de comunicar da gestão [E-2]
A insegurança se tornou determinação, mas não meramente motivacional. As
decisões eram claras e a visão do todo era partilhada [E-4]
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Ao pensar o UNIFIPMoc como sistemas interligados, o caso da imagem
organizacional como máquina do Departamento Financeiro se faz importante para a
manutenção institucional em tempos de crise e de redução das perspectivas de
financiamento do governo por meio do FIES. A atuação enrijecida do Departamento
Financeiro por vezes entrava em choque com as noções e práticas dos
departamentos de Marketing e Captação, dificuldade em que o setor de
financiamento, nesse impasse, oferecia planos impraticáveis e pouco produtivos.

Todavia, na perspectiva de um organismo complexo e diante de um ambiente em
ebulição, um novo tom foi dado. A interligação dos sistemas e das ações a partir de
suas particularidades em um movimento único, estruturado e negociado tendo por
fim último a otimização dos processos financeiros, de financiamento e de captação
de alunos.

A Figura 8 expressa os resultados sobre a avaliação das ações desenvolvidas no
campo de captação de alunos e de financiamento.

Avaliação das ações
desenvolvidas para
captação de alunos
e financiamento

A reflexão se deu não apenas no âmbito
da adaptação ao ambiente ou do esforço
e dos frutos da interligação entre
sistemas, mas no entendimento de que
uma tarefa não precisa ser executada de
uma única forma, mas ações diferentes
podem resolvê-la de maneira eficaz e
produtiva;

Analisar
casos,
entender
particularidades, individualizar e se deter
nas necessidades únicas que compõem
os sujeitos dispersos em ambientes com
interfaces diversas;

Figura 8
Mapa de categorização avaliação das ações desenvolvidas para captação de alunos
e de financiamento
Fonte: Dados da pesquisa (2019)

Um mergulho no funcionamento dos setores foi necessário, a fim de se aprimorar as
redes que os conectam uns aos outros, de modo que tal malha pudesse comunicar
eficazmente com as concessões e ajustes necessários de uma adaptação ambiental
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como essa. As ações desenvolvidas, sintetizam-se na Tabela 4.
Tabela 4
Ações estratégicas desenvolvidas para captação
Ação Tática

Estratégia

Desenvolvimento de novo
sistema de financiamento

parceria com novas instituições financeiras para aumentar a concorrência
de ofertas de crédito;
desenvolvimento de política interna de financiamento, moderada pela
própria administração financeira da IES.

Criação de setor de
financiamento

centralização das ações de financiamento em um setor próprio;
gestão do setor, das práticas e processos de financiamentos ao
Departamento Financeiro.

Articulação de uma frente
de trabalho entre os
setores de Captação,
Marketing, Financiamento
e Financeiro

comunicação de dados, cenários, entraves e cruzamento de informações;
alinhamento de estratégias internas e externas;
monitoramento da realidade e dos ambientes de modo integrado;
diálogo setorial permanente para estratégias convergentes e aprendizado
corporativo colaborativo.

desenvolvimento de atendimento on-line em help desk;
sistematização do vestibular agendado permanente;
Otimização do atendimento aporte telefônico e digital para acompanhamento de casos entre
do candidato e potencial
financiamento, documentação e ingresso;
estudante
transformação digital do processo de documentação e comprovação;
relacionamento permanente com interessados via meios eletrônicos,
digitais e presenciais.
Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Nesse contexto, quatro frentes de trabalho foram desenvolvidas implicando
essencialmente na transformação digital dos processos de captação, diálogo,
retenção e admissão e, a interligação de dados e estratégias dos setores. A medida
implicou no estímulo a uma nova cultura organizacional em que os setores se
fortalecem na medida em que dialogam com as funções e processos de outros
setores em transparência e convergência.

Quanto às ações desenvolvidas pelo projeto estratégico integrado seus resultados
apresentam-se na Figura 9.
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Gestores imbuídos em reuniões e
alinhamentos
permanentes,
de
planejamento
e
aprendizado
continuado
para
transformarem
qualquer
ação
institucional
em
estratégia;

Ações desenvolvidas
Pelo Projeto
Estratégico Integrado

Aplicação das sete dimensões da
Gestão
do
Conhecimento
preconizados por Terra (2005) no
Projeto Estratégico;

Projeto Estratégico como plataforma
de produção e disseminação de
conhecimento.

Figura 9
Mapa de categorização sobre as ações desenvolvidas no Projeto Estratégico
Integrado
Fonte: Dados da pesquisa (2019)

O Projeto Estratégico Integrado foi desenvolvido a partir do conhecimento como
principal matéria-prima da IES e passou a designar também a substância gerencial
ante os cenários de ameaças e conflitos situacionais desenhados na conjuntura do
país.

A partir do modelo das sete dimensões proposto por Terra (2005),

institucionalmente foi definido da seguinte forma (Tabela 5).

Tabela 5
Ações estratégicas desenvolvidas para captação
Dimensão da GC Terra (2005)
(1) Fatores estratégicos e o papel
da alta administração

(2) Cultura organizacional
(3) Estrutura organizacional
(4) Sistemas de informação

(5) Recursos humanos

(6) Mensuração de resultados

(7) Aprendizado com o ambiente
Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Ação da IES
Articulação da visão estratégica da alta administração foi
contemplada na medida em que seu ensejo será explicitado nos
procedimentos e recuperados na interação com os diversos
campos de atores da instituição, aproximando a estratégia da
prática com articulação de feedbacks.
A cultura organizacional foi fortalecida pelo engajamento, sentido
de pertencimento e fortalecimento dos papéis desempenhados por
cada sujeito e grupo.
A criação de uma estrutura organizacional de integração setorial
Utilização de sistemas de informação como o usufruto de
tecnologias de informação e comunicação
Em relação aos diversos grupos de atores, a política de recursos
humanos é referida na medida em que gestores, colaboradores,
docentes e discentes se imbuem em uma mesma sintonia de
trabalho e observação, tornando os processos internos mais
intrincados e harmônicos.
serão determinantes para conferir acuidade ao ambiente Dimensão
Mensuração de resultados – aponta a mensuração de resultados
serão determinantes para conferir acuidade ao ambiente
O ambiente se torna cada vez mais propício. Assim, o ambiente
torna-se deflagrador de aprendizados entre feedbacks, tarefas,
mensuração e novas aplicações
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A proposta do projeto estratégico institucional é uma plataforma de produção e
disseminação do conhecimento com interface gerencial que acopla as dimensões
tática, operacional e estratégica como frentes colaborativas e unificadas de ação da
seguinte forma:


Qualidade de ensino e aprendizagem – Formação de comunidade
de colaboradores e gestores desenvolver sentido de pertença e plena
clareza da organização da IES, seus objetivos, metas e desafios é
essencial para ações coordenadas e fluidas; assim, reuniões, grupos e
programas de motivação e comunicação foram criados e fortalecidos.



Experiência e gestão de erros – A condução das atividades é
alicerçada sob uma perspectiva de concepção, produção, avaliação e
aplicação, de modo que os erros e mudanças são incorporados à
práxis e se tornam transformação e autogestão continuada.



Banco de dados e compartilhamento – A produção teórica, prática e
técnica resultante das temáticas desenvolvidas semestre a semestre
serão dispostas em um sistema de compartilhamento de experiências,
via anais eletrônicos, fóruns on-line e repositórios de materiais como
fonte de consulta e atualização, em um sistema nativo on-line de
acesso discente, docente e de colaboradores (software desktop e
aplicativo).



Treinamentos e registros de aprendizado – Um calendário de
oficinas, workshops, encontros, grupos de estudo e pesquisa,
simpósios e reuniões de acompanhamento será impulsionado como
ferramenta de geração de coesão, engajamento e retenção do
conhecimento.



Lideranças e equipes de trabalho – Os processos de GC serão
articulados por meio de lideranças e frentes de trabalho divididos por
grupos (discentes, docentes e colaboradores) e por áreas do
conhecimento institucionais como forma de otimização dos processos
e movimentação da proposta, sempre organizados em reuniões e
seminários periódicos de compartilhamento de status e atividades.



Interfaces de comunicação – A comunicação será o aglutinado de
todos os processos, promovendo ações de adesão e estímulo interno
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e produções externas, ampliando o alcance das atividades para gerar
conhecimento e engajamento.


Sistema de recompensas – Propostas de recompensas serão criadas
por meio de incentivos salariais a docentes e colaboradores e eventos
promocionais de interesse discente e geral para a criação de uma rede
de integração e engajamento, celebrando um projeto comunitário.

Desse modo, a informação desdobra-se na medida em que as temáticas se
desenvolvem de modo específico e, também, na medida em que qualquer iniciativa
torna-se objeto de consciência, conhecimento e interação entre os sujeitos que
compõem a organização, fazendo da informação um instrumento de integração
institucional por meio da GC proposta na iniciativa. Cria-se nivelamento estratégico e
clareza sobre os objetivos globais, alicerçados no sentido de pertença e
consequente estímulo à cultura colaborativa e motivada. Além de fortalecer ações
nos planos tático, operacional e estratégico, gera-se conhecimento como insumo e
indumentária estratégica comprometida com o presente, com ampla leitura do
passado e comprometimento futuro.

No que se refere às ações de transformação digital com o vestibular agendado e
atendimento ao candidato (Figura 10).

Processo
online;

Transformação digital
com o vestibular
agendado e
atendimento ao
candidato

de

inscrição

Desburocratização
internos e externos;

de

totalmente
processos

Atendimento e relacionamento com o
público é notória;

Relacionamento com os clientes se
estabelece
além
dos
canais
convencionais;
Capacidade de atender mais e melhor
e promover relacionamentos

Figura 10
Mapa de categorização sobre as ações desenvolvidas no Projeto Estratégico
Integrado
Fonte: Dados da pesquisa (2019)
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A partir da avaliação das práticas correntes no último semestre de aplicação de
processos seletivos por meio da reunião integrada aos setores administrativos da
instituição, identificou-se a dificuldade existente na condução dos vestibulares
agendados, no que toca sua oferta, atendimento da demanda e eficácia de
gerenciamento. Identificado o problema, em 6 etapas foram desenvolvidas ações
para sua solução.

A primeira etapa consistiu na reunião de setores de abordagem estratégica da
instituição, discutindo o processo de comunicação vigente, alternativas de ação e
possíveis soluções para contorno da lacuna. Participaram desta etapa o
Departamento de Marketing, a Assessoria de Comunicação e o Departamento de
Captação. Tendo-se a expertise do relacionamento estratégico com o cliente e das
práticas midiáticas, chegou-se à proposição da segunda etapa.

A etapa seguinte diz respeito à discussão da alternativa de proposição on-line do
processo de inscrição do vestibular agendado. Nesse ínterim, discutiu-se a
viabilização de um modelo fácil para acesso do público e cuja operacionalização
contribua para o gerenciamento da demanda. Para tanto, o Departamento de
Marketing discutiu o processo com Departamento de TI, viabilizando a solução para
prática já no semestre corrente.

O Departamento de TI implantou a interface de inscrição on-line que consistia em
banners interativos em dois polos de acesso digitais da instituição: o site e a página
no Facebook. Com o acesso aos banners interativos, o candidato era redirecionado
a um formulário de inscrição cujo preenchimento rápido lhe conferia a possibilidade
de marcação de sua prova em dia e horário de sua preferência. Com a efetivação da
inscrição, o setor responsável – Departamento de Captação – tinha acesso a um
banco de dados e organizava o fluxo de atendimentos.

Para impulsionar o novo procedimento, as campanhas institucionais de vestibular
agendado já propunham a nova informação no conjunto de mídias adotadas: VTs,
postagens impulsionadas nas redes sociais, site e outros tipológicos. A partir da
implantação do processo, as equipes envolvidas se unificaram para registros de
números e avaliação geral do procedimento, derivando novas proposições.
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Da identificação do problema até seu enquadramento e proposição de solução, este
processo atrelou diferentes habilidades profissionais institucionais. As ferramentas
de marketing, estratégia, publicidade e assessoria de comunicação escoaram a
mensagem, permitindo que ela tivesse amplitude e desenvolvimento junto ao
público-alvo.

A expertise de TI funcionou ao integrar uma solução técnica prática, rápida,
acessível

e

consistente

à

necessidade

em

questão.

As

habilidades

de

relacionamento e operacionalização dos departamentos de contato e atendimento
ao cliente, colaborou na recepção e efetivação de sua entrada à instituição.

Como procedimentos, a avaliação temporal e a observação direta foram práticas
essenciais ao processo. A partir disso, dados em planilhas e indicadores numéricos
foram utilizados como contextualizadores para sedimentação do processo e sua
avaliação.

Tradicionalmente, o UNIFIPMoc realiza processos seletivos semestralmente para
ingresso em todos os cursos de graduação oferecidos. As vagas não preenchidas
são redirecionadas para um processo seletivo especial, nomeado popularmente
como vestibular agendado.

A mecânica do vestibular agendado consiste em inscrições simplificadas com
agendamento do dia e horário da realização de provas ajustados conforme a
disponibilidade do candidato. No dia e horário marcados, o candidato realiza a prova
e obtém seu resultado em um dado espaço de tempo, sendo encaminhado aos
procedimentos de efetivação de ingresso.

O processo de vestibular agendado não possui a mesma magnitude de ingresso
perpetrada pelos vestibulares tradicionais em termos de volume e efetivação de
ingresso. Entretanto, com as lacunas de preenchimento do quadro de vagas geral, o
vestibular agendado oferece a possibilidade de ampliar a efetivação de vagas,
complementando o esforço institucional semestral na captação de alunos.
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Na instituição o processo seletivo de vestibular agendado vinha sendo administrado
por meio de campanha institucional específica para o fim, dispensada nos canais da
instituição na internet e conforme o planejamento de mídia para o período, o que
inclui investimentos em mídia impressa, eletrônica e digital.

Os candidatos são estimulados a realizar sua inscrição por meio de contato
telefônico ou inscrição presencial no campus-sede. Entendendo o potencial
suplementar do vestibular agendado dentro do espectro de recepção de novos
estudantes pelas campanhas de vestibulares tradicionais e as metas internas de
captação e efetivação, observou-se nessa prática a necessidade de atualização e
experimentação.

Um entrave comum às organizações em geral é a estrutura burocrática para o
atendimento ao cliente. Processos demorados, necessidade de deslocamentos
constantes, períodos excessivos de espera em função da demanda de atendimentos
e outros acabam por desestimular candidatos.

A amortização da burocracia e a facilitação do processo de atendimento ao cliente
foram identificadas como problemas a serem solucionados no cerne da instituição. E
para o primeiro tratamento desses aspectos, o processo de inscrição e
desenvolvimento do vestibular agendado foi focalizado.

Com a imersão das organizações em processos de aplicação de inteligência em
suas rotinas administrativas, a primeira ação consistiu em eliminar deslocamento e a
necessidade espaçotemporal de efetivação de processos. Isto é, sugeriu-se a
transferência de administração do vestibular agendado em trâmite exclusivamente
on-line para inscrição.

Com isso, eliminou-se o procedimento presencial e via contato telefônico. Assim,
desenvolveram-se duas possibilidades on-line de inscrição: via site institucional e via
página da instituição na rede social Facebook. Em ambas as possibilidades, o
candidato necessita de um único clique para acessar um formulário de inscrição
pontual com o qual efetiva a marcação de sua prova.
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Ao acessar o site institucional, o candidato visualiza o banner, apresentado na
Figura 11.

Figura 11
Banner tipo floater para inscrição do vestibular agendado no site primeira edição
Fonte: Site Institucional unifipmoc. Recuperado de: http://www.facebook.com/fipmoc.montesclaros
acesso em 15 fev. 2017

O banner é carregado assim que o usuário completa o acesso ao site institucional é
do tipo floater, isto é, um banner informativo que flutua sobre a interface do site,
sendo fechado apenas se o usuário acionar o comando de fechamento. Do
contrário, o floater continua estático para o procedimento esperado.

Para o usuário candidato, o procedimento implica em clicar sobre o banner no botão
específico (“Clique aqui para fazer o seu agendamento”). O banner ainda comporta
informações de cunho publicitário e informativo sobre a campanha em questão.O
clique redireciona o candidato para um formulário específico, modelado com os
recursos do Google Forms.

A partir da Figura 12 é possível observar a interface inicial do formulário e as
informações solicitadas.
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Figura 12
Interface inicial do formulário de inscrição para o vestibular agendado primeira
edição
Fonte: Site Institucional unifipmoc. Recuperado de: http://www.facebook.com/fipmoc.montesclaros
acesso em 15 fev. 2017

A interface inicial do formulário de inscrição mantém a identidade visual da
campanha institucional e passa a demandar informações simples de cadastro, como
nome e contato telefônico.

Na Figura 13, visualiza-se o sistema de rolagem do formulário de inscrição da
primeira edição.

Figura 13
Rolagem do formulário de inscrição da primeira edição
Fonte: Site Institucional unifipmoc. Recuperado de: http://www.facebook.com/fipmoc.montesclaros
acesso em 15 fev. 2017
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As informações de cadastro continuam com solicitação de e-mail e são demandadas
questões de perfilamento como a indagação se o candidato já ingressou em algum
curso superior, seguido da opção de marcação dos cursos de interesse do candidato
para o presente pleito.

A Figura 14 encerra a primeira página do formulário de inscrição.

Figura 14
Rolagem do formulário de inscrição da primeira edição
Fonte: Site Institucional unifipmoc. Recuperado de: http://www.facebook.com/fipmoc.montesclaros
acesso em 15 fev. 2017

Nesta etapa tem-se as opções disponíveis de cursos para pleito na presente
campanha de vestibular agendado.

O molde da questão é de múltipla escolha, permitindo ao candidato optar por vagas
em diferentes cursos, decidindo sua alocação quando da aprovação e trâmite final.
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A segunda página do formulário de inscrição é apontada nas Figuras 15 e 16.

Figura 15
Campos de preenchimento de data e horário da realização de provas da primeira
edição
Fonte: Site Institucional unifipmoc. Recuperado de: http://www.facebook.com/fipmoc.montesclaros
acesso em 15 fev. 2017

Os candidatos têm à disposição o campo livre de marcação de data, revisto
conforme o calendário geral de disponibilidade da oferta.

A Figura 16 descreve as opções de horários disponíveis para os candidatos.

Figura 16
Campos de preenchimento de data e horário da realização de provas da primeira
edição
Fonte: Site Institucional unifipmoc. Recuperado de: http://www.facebook.com/fipmoc.montesclaros
acesso em 15 fev. 2017
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Nesta fase disponibiliza-se aos candidados, assinalar os limites de horários e
observações quanto a dias especiais (sábados).

A Figura 17 descreve a interface da página das FIPMoc na rede social.

Figura 17
Interface da página das FIPMoc na rede social Facebook da primeira edição
Fonte: Site Institucional unifipmoc. Recuperado de: http://www.facebook.com/fipmoc.montesclaros
acesso em 15 fev. 2017

Observou-se que a partir da submissão da inscrição, ocorre o controle interno da
instituição, capitaneado pelo Departamento de TI e com acompanhamento direto do
Departamento de Captação e do Departamento de Marketing. Os dados recebidos
pelo preenchimento do formulário são armazenadas e coletados pelo sistema do
Google Forms, com os quais são emitidos relatórios. A partir dos relatórios, o
Departamento de Captação realiza a organização da aplicação de provas.

O processo de inscrição do vestibular agendado via página institucional na rede
social Facebook segue um padrão similar ao do site. O candidato é estimulado por
meio das publicações da página e demais tipológicos de campanha e, para se
inscrever, é orientado a clicar no botão dedicado no topo da página, conforme
estrutura e ferramenta oferecida pela gestão interna do Facebook. Clicando no botão
(“Reservar agora” ou “Inscrever-se agora”), o candidato é redirecionado ao
formulário de inscrição conforme exposto anteriormente.
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Em ambas as possibilidades de inscrição, os dados obtidos são recebidos pelo
Departamento de TI e apresentados em relatórios para o Departamento de
Captação e Departamento de Marketing. O primeiro assume o processo pelo contato
com o candidato e confirmação das informações, bem como instruções gerais. No
dia e horários marcados, o candidato é recepcionado na instituição pelo
departamento, direcionado a salas específicas para a realização das provas e,
passado um tempo de espera controlado, recebe o resultado e já estabelece diálogo
na confirmação da escolha e inicia os trâmites de matrícula e demais aspectos
administrativos de ingresso.

Sobre os impactos das ações da UNIFIPMoc em seus setores, seus resultados
expõem-se na Figura 18.

Eliminação da sobrecarga de
atendimento nos setores;

Impacto das ações
nos setores da
UNIFIPMoc

Desburocratização de processos
internos e externos;
Potencialização de candidatos inscritos;
Capacidade de atender mais e melhor
e promover relacionamentos;
Integração e inter-relação gerencial.

Figura 18
Mapa de categorização sobre os impactos das ações da UNIFIPMoc em seus
setores
Fonte: Dados da pesquisa (2019)

Entre os resultados esperados quando da implantação da solução estão: a
eliminação da sobrecarga de atendimento dos setores de atendimento presenciais
da instituição, bem como das linhas telefônicas; a otimização do processo seletivo
pela facilidade e acessibilidade do procedimento de inscrição, desburocratizando-o;
e a potencialização de inscritos, por meio da divulgação ampla de um processo
facilitado, enxuto e assegurado em termos de lisura.

Quanto ao primeiro resultado esperado, com o posicionamento do processo de
inscrição totalmente on-line, obteve-se melhora significativa na sobrecarga dos
setores de recepção e atendimento institucionais, marcados pela alta demanda e a
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necessidade de filas para assegurar atendimentos de qualidade. Os setores
puderam observar alívio neste tipo de procura, dedicando sua jornada a outros
aspectos e atendimentos.

As linhas telefônicas são um caso particular. Naturalmente, nos períodos de
processos seletivos, o atendimento telefônico da instituição é sobrecarregado. A
mudança do processo de inscrição do vestibular agendado contribuiu com a
diminuição da demanda telefônica para este fim, visto que auxiliado pela campanha,
as informações do vestibular agendado eram prontamente esclarecida nos canais de
comunicação institucionais e outras mídias em seu rol de atuação sazonal.

A desburocratização de processos internos e externos é uma meta corrente nas
organizações. Seja pela aplicação de inteligência, seja pela automatização ou
remodelagem, a eliminação da burocracia ou sua diminuição permite a redução de
desgaste entre a organização e seu público e torna mais fluido o processo gerencial
interno. Com esta solução, o vestibular agendado ganha contornos facilitados de
desenvolvimento, utilizando menos colaboradores e organizando os esforços sem
sobrecargas. O resultado mais expressivo, porém, se deu na potencialização de
inscritos, esperada pela realização dos resultados apresentados anteriormente.

A Tabela 6 demonstra a evolução de inscritos no 1º e 2º semestre de 2016 e no
primeiro semestre de 2017) quando ocorreu a implantação do vestibular agendado.

Tabela 6
Quantidade de inscritos no vestibular agendado por modalidade de inscrição
1º

Número de
inscritos
250

Modalidade de
inscrição
in loco e telefone

2016

2º

80

in loco e telefone

2017

1º

523

site e Facebook

Ano

Semestre

2016

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Os resultados coletados por materiais institucionais e promocionais desenvolvidos e
publicados pela instituição no período de referência (2015-2017) apontam que no
semestre vigente (2017), tendo o processo de inscrição exclusivamente on-line,
registrou um número de (523) inscritos, sendo aproximadamente o dobro de inscritos
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registrado no sistema (250 em 1º de 2016 e 80 em 2º de 2016) com o sistema antigo
no último ano. Esta solução otimizou o processo, sendo confluente com as
expectativas iniciais, confirmando o caminho decisório apontado inicialmente. Com
resultados mais expressivos, há ganhos internos e externos notórios. Em especial o
recurso implementado diante do espectro do problema identificado é pontual para a
resolução, mas serve como um importante experimento para o amadurecimento de
uma perspectiva crucial no processo de gestão institucional: o atendimento ao
público. Os bons resultados obtidos em termos de equipe, esforço e otimização de
recursos aliado aos resultados em termos de público-alvo fortalecem a perspectiva
de um pensamento em progressão. Assim, a implementação do vestibular agendado
exclusivamente

on-line

apresentou

resultados

pontuais

em

termos

de

desburocratização do processo, alívio na sobrecarga de atendimento da instituição,
otimização dos esforços dos departamentos e colaboradores direta ou indiretamente
envolvidos no processo e potencialização de candidatos e, consequentemente, de
ingressantes.

Nesse sentido, a prática do vestibular agendado ganha progressão e a ideia de
otimizar o atendimento externo institucional ganha contornos práticos imediatos,
imbuindo os setores responsáveis e a gestão superior da organização. Assim,
algumas propostas já nascem como frutos tenros da experiência aqui descrita: um
chat em estilo helpdesk para sanar dúvidas gerais em termos de secretaria, taxas,
financeiro, financiamento, coordenação de curso e outros projetos; aplicações para a
desburocratização da matrícula e agendamentos on-line para eliminação de filas em
atendimentos ágeis e efetivos. Ademais, há uma preocupação organizacional
contemporânea em tornar as rotinas administrativas e internas, marcadas
tradicionalmente pelo volume e burocracia, com inteligência. Isto é, aplicar formas
que agilizam e otimizam o trabalho como forma de melhorar o desempenho de
colaboradores e prestar serviços mais eficientes e eficazes.

A implantação do processo de vestibular agendado on-line teve como principal
finalidade amortizar a burocracia do processo, descomplicando procedimentos
simples e descongestionando os canais de atendimento da instituição, diminuindo ou
eliminando consequentemente, a instabilidade causada nesse sentido, como filas,
reclamações e até desistências. Todavia, o resultado mais significativo é obtido na
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curva de todos estes resultados pontuais. A mudança é simples, mas robustece a
prática de aplicação de inteligência e inovação nos processos de gestão da
instituição. Nesse sentido, além da efetividade e integração tecnológica às práticas
organizacionais, é ampliado um aspecto central e identificado como alvo de novas
iniciativas: o atendimento externo da instituição.

Os gestores foram interrogados sobre as iniciativas desenvolvidas e como elas
contribuíram para a superação dos cenários de crise no contexto institucional. Os
diálogos consideraram as estratégias de financiamento, projeto estratégico,
vestibular agendado e resultados observados. Os colaboradores afirmam:
Foi uma estratégia simples, mas que melhorou muito a forma como lidamos
com a demanda no setor. A tensão era grande na tentativa de atender de
forma adequada, acolher bem o cliente e solucionar suas demandas [E-2].
A instabilidade diminuiu quanto às preocupações antigas em diminuir tempo
de espera e afetar outros setores por conta da lotação de interessados ou
gerar algum prejuízo na relação com cliente. Acredito que as metas poderão
ser atendidas de forma melhor agora [E-5].
Os entrevistados argumentam que o trabalho interno se tornou mais maleável, isto é,
exequível de forma mais eficiente e sem instabilidades, o que prejudicava o foco nas
metas e no atendimento de qualidade. As tensões foram diminuídas por meio de
uma solução simples, barata e de natureza tecnológica acessível e prática.

Quanto ao atendimento do candidato, os entrevistados comentam:
Sem dúvidas foi um grande ganho para o setor. As filas, a demora diante da
lotação e outras questões eram motivos de reclamação e prejudicava nosso
esforço diário de atender, cativar, antecipar necessidades e dialogar com o
cliente. Para a captação, isso é importantíssimo. [E-1]
100% melhor. Livre das reclamações ou da dificuldade de dedicar um
atendimento personalizado como nos esforçamos em praticar. A inscrição
pela internet facilitou o ritmo e melhorou nossa capacidade de atender como
consequência. [E-3]
O setor de captação se baseia nisso. É um dos nossos pilares. A ferramenta
ajudou muito a deixar nossos processos mais simples, fáceis e rápidos. E
para o atendimento, isso é óbvio. Podemos nos dedicar mais e mais. [E-4]
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A convicção dos colaboradores quanto à melhoria no atendimento e relacionamento
com o público é notória. Nesse sentido, convém destacar que consequente à
aplicação da ferramenta que desburocratiza um processo de rotina e diversas ações
análogas a ele, está a melhoria da capacidade de atendimento e relacionamento.
Esta capacidade de atender mais e melhor e promover relacionamentos valorosos é
uma meta de grande anelo pelo departamento e pela instituição, em termos de
captação, manutenção e fidelização do público. Ou seja, relacionamento é um eixo
fundamental para organizações pautadas na prestação de serviços diretos ao
público final, em especial para instituições educacionais. O serviço oferecido não é
valorado apenas pelo que substancial e essencialmente representa, mas pelo que
se acopla a ele em termos de recepção, relacionamento, atendimento e continuidade
relacional. Ademais, relacionamento e atendimento ao cliente se estabelecem não
apenas aos métodos tradicionais, mas os canais digitais ganharam força, deixando a
visão estereotipada de sofisticação para assumir um lugar de destaque como
componente administrativo ou gestor de alto impacto.

Assim, os colaboradores se manifestaram sobre a potencialização de resultados a
partir da implementação de uma prática com contexto administrativo e tecnológico.
De acordo com os colaboradores, tem-se que:
Os resultados são expressivos, pelos números. Nunca tivemos tantos
inscritos. Ao mesmo tempo, não comprometemos a capacidade de
atendimento e tudo flui de maneira tranquila. Certamente, isso tem que
permanecer e atingir outras áreas e setores daqui de dentro também [E-2].
Os ganhos com o processo são grandes. Já devemos nos esforçar em
investir esse tipo de ação em outras atividades internas [E-4]
Melhores números, fortalecimento das metas, otimização do trabalho do
setor, desafogamento da faculdade, melhora no atendimento e no
relacionamento com o cliente, satisfação da direção geral. Algo simples se
tornou uma tendência de desenvolvimento necessário na instituição. [E-8]
Sobre o desenvolvimento de um projeto estratégico institucional, os respondentes
discutem:
A situação do mercado assustava os setores pela característica imprevisível
do que o futuro representaria, especialmente depois do boom de expansão de
que nos habituamos. O projeto comum gerou unidade e, o mais importante,
consciência de planejamento. [E-8]
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A ideia foi excelente. Senti os resultados na rotina, na relação com os outros
setores, com o trabalho funcionando melhor e com a capacidade de
atendimento melhorada. [E-2]
Unificar, estimular e partilhar um caminho estratégico comum foi um processo
muito acertado. É mais fácil contornar as intempéries e produzir resultados
em meio à crise. A instituição respira isso agora. [E-3]
A expectativa de integração e inter-relação gerencial foi verificada na experiência
dos próprios gestores e suas rotinas de trabalho, especialmente no tocante ao
funcionamento dos setores e das equipes. O conhecimento gerido provoca
transformações e torna a estratégia um movimento que penetra todas as dimensões
da organização. A estratégia desenvolvida é uma prática pontual diante da situaçãoproblema identificada. Todavia, serve como indicador e experimento de teste para a
implantação de novas práticas correlatas e o amadurecimento de uma nova política
de atendimento ao público.

A partir da percepção dos colaboradores, notou-se otimismo e satisfação pela
experiência, o que indica rotinas e ritmos de trabalho com ganhos significativos
durante o processo, colaborando para confirmar que uma atividade pautada na
eficácia de atendimento externo, implica diretamente na melhoria das dinâmicas
internas de trabalho.

4.2.3 Pesquisa ação e as disciplinas do mestrado em administração
A metodologia da pesquisa-ação envolve o diagnóstico, ação, reflexão e avaliação,
nesse sentido, as disciplinas cursadas no mestrado profissional em administração
deu suporte para o entendimento desta metologia. Ou seja, a contribuição destas
disciplinas foi fundamental para o desenvolvimento da dissertação de modo que:


Artigo

–

Vestibular

agendado

on-line:

otimizando

recursos,

potencializando resultados e Vestibular agendado on-line: otimização
do trabalho interno e relacionamento externo, foram desenvolvidos
para auxiliar os gestores a migrar do tradicional vestibular agendado
para uma prática de inscrição totalmente on-line.
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Artigo – Avaliação institucional como instrumento de aplicação de
qualidade e estratégia organizacional em IES. O suporte deste
conteúdo foi capacitar o pesquisador quanto o processo de avaliação e
tomada de decisões diante de um cenário que requer cognição e ação



Artigo – Conexão com o conhecimento: proposição de projeto de
gestão do conhecimento para as FIPMoc. Esse estudou permitiu a
proposição de um projeto de implantação de gestão do conhecimento
para as FIPMoc, considerando os modelos de espiral do conhecimento
organizacional de Nonaka e Takeuchi (1997) e das sete dimensões de
Terra (2001).

Além destes, outros estudos também contribuíram com a pesquisadora no
desenvolvimento deste estudo:


Esquema: Gestão de Pessoas e o negócio da IES



FIPMoc e as imagens organizacionais: uma visita às metáforas a partir
da trajetória da instituição



A ilusão de uma “nova classe média” brasileira: conhecendo as
trajetórias de jovens trabalhadores



Gestão do conhecimento e da informação nas instituições de Ensino
Superior brasileiras.



Beleza em 140 caracteres: um estudo sobre o comportamento do
consumidor de cosméticos brasileiros no Twitter



Emergência da Neuroeducação: a hora e a vez da neurociência para
agregar valor à pesquisa educacional.



Estrutura de capital e tomada de decisões no contexto organizacional
contemporâneo

A Pesquisa-Ação como uma possibilidade de abordagem investigativa na área de
Ensino tem sido pouco utilizada, faz-se necessário construir investigações que com
a finalidade de explorar esse tipo de metodologias de pesquisa em mestrados
profissionais. Ou seja, evidenciar a importância dos mestrados profissionais da
Pesquisa-Ação e as relações entre teoria e prática.
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4.3 Discussão dos resultados
Apresenta-se aqui a discussão dos resultados, desenvolvendo uma relação entre a
literatura, os achados de pesquisa e os objetivos específicos estabelecidos nesse
estudo.

O presente estudo partiu das dificuldades enfrentados pelas IES privadas a partir de
2015 ocasionadas pela crise e instabilidades político-econômico-sociais vivenciadas
pelo país com impacto sobre o mercado educacional. A mudança exigiu das
organizações educacionais novos procedimentos para que continuassem a crescer
em termos de captação de alunos e potencialmente em sua qualidade corporativa.
Para tanto, objetivou-se analisar as estratégias adotadas pelo UNIFIPMoc para a
captação de alunos diante desse cenário. Adicionalmente, buscou-se, além de
identificar os fatores da crise que impactaram as instituições de ensino superior,
identificar também as estratégias de enfrentamento adotadas pela instituição
estudada, tanto internamente como externamente; bem como observar os ajustes
internos adotados e os resultados alcançados. É importante salientar a perspectiva
no qual estudos dessa natureza têm evocado, como afirmam Vergara e Peci (2003,
p. 15):
A lógica da estratégia de pesquisa é inserida nas relações entre todos os
fatores analisados. O que é observado e descoberto em um objeto, ou seja,
sua objetividade, é tanto produto da interação com técnicas e formas de
operacionalização, quanto das características do próprio objeto. No entanto,
raramente os pressupostos nos quais baseiam-se as diversas perspectivas
de análise social são assumidos explicitamente. Argumenta ser impossível
julgar a validade ou a contribuição de perspectivas diferentes de pesquisa em
termos de tais pressupostos, sendo que o processo é auto-justificável.
Alves-Mazzotti (2006) asseveram: para que o estudo de caso permita o recorte da
realidade e a exposição de cenários produzir resultados significativos, é
imprescindível o apuro da pesquisa

Quanto ao primeiro objetivo específico identificar os fatores da crise que impactaram
as instituições de ensino superior. Os resultados apontaram que os cenários de crise
e vulnerabilidade naturalmente demandam das organizações um investimento ou
revisão dos processos de gestão, especialmente em mercado específicos como o
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educacional. Todavia, a variável específica precisava do impulso estratégico. A
análise da realidade, a identificação das potencialidades e vulnerabilidades e a
transformação desse material intangível em valor e procedimento prático foi
essencial para que a IES estudada conseguisse inicialmente assegurar sua
manutenção, sustentar sua relevância regional e otimizar o crescimento.

Destarte, a globalização, a complexidade da sociedade contemporânea têm sido
debate cativo, considerando os desafios constantes a que a ciência, os sujeitos, as
coletividades e as organizações têm enfrentado (Kunsch, 2006). As mudanças
assistidas a partir do século XX são ainda prementes na atualidade e provocam um
frenesi na busca de compreensão, interpretação e aclaramento de fenômenos e
cenários, sejam locais ou globais. (Kunsch, 2006 p. 126) alerta que,
a sociedade e os estados nacionais já passaram por grandes transformações
e continuam enfrentando constantes desafios, dados os efeitos permanentes
do fenômeno da globalização, da revolução tecnológica da informação, do
poder dos grupos financeiros e supranacionais e da situação geopolítica
mundial, sobretudo após o ato terrorista de 11 de setembro de 2001, nos
Estados Unidos, e a invasão dos mesmos Estados Unidos no Afeganistão e
Iraque.
Por sua vez Drucker (1999, p. 189) interpreta,
as mudanças ocorridas, sobretudo na última década, foram tão significativas
que alteraram completamente a geopolítica internacional, a sociedade, as
relações de trabalho, as formas de governos etc., provocando mudanças
diferentes de tudo que existiu em qualquer outro momento da história: em
suas configurações, seus processos, seus problemas e suas estruturas.
Portanto, A informação torna-se, um substrato e objeto intempestivo na interlocução
de ações e articulação de atividades que regulam as práticas sociais hodiernas. Um
elemento que integra relevância, propósito e subjetividade e que se transforma em
conhecimento, a partir de elucubrações e reflexões, plasmando-se como prática e
experiência (Drucker, 1998; Setzer, 1999; Ziviani, Paiva & Corrêa, 2016).

Por outro lado, o advento das novas tecnologias da informação e comunicação
transformou cenários diversos, ao mesmo tempo em que alargou possibilidades de
comunicação e interação em múltiplas instâncias da vida humana (Simões &
Gouveia, 2009).
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A informação, agora mais veloz e cadente, torna-se um valor em si. Um contingente
de informações atravessa o dia a dia em fluxo, dotando sujeitos, coletividades e
sociedades de instrumentos e dinâmicas que revolucionam sua rotina (Santos,
Ramos & Pedro, 2014). Os moldes tradicionais de se pensar a ordem social, os
mercados, a política, o engajamento cidadão, os saberes e a vida comum foram
subvertidos face a um novo esquema onde a informação é força produtiva,
ferramenta e conteúdo simultaneamente (Vieira, 2011).

Sobre o segundo objetivo específico analisar as estratégias de enfrentamento
adotadas pela instituição, tanto interna como externamente, observou-se que a
imprevisibilidade e a adversidade foram metabolizadas pela estratégia em pulso de
ação. Essa prerrogativa deriva da gestão estratégica como um plano integrado a
incidir sobre a organização por meio de metas, técnicas e práticas. Todavia, a
estratégia não deve ser entendida como uma entidade etérea que articula a
organização de modo uniforme e homogêneo. A complexidade organizacional
demanda mais. Nesse sentido, os resultados demonstram que o diferencial das
estratégias empregadas pelo UNIFIPMoc foi o tônus colaborativo e a dinâmica
integradora que a gestão passou a assumir entre setores, colaboradores, objetivos
internos e externos. Visualizar a estrutura organizacional como um organismo fluido
e heterogêneo foi determinante para as transformações que geraram valor e
resultado.

Este rol de mudanças não foi promovido de maneira suave e prontamente acabado.
Ao contrário, exigiu mudanças e têm demandado transformações ininterruptas a
diversos segmentos e setores (Simões & Gouveia, 2009). As cadeias produtivas têm
se desdobrados em novas perspectivas de ação, governos e entidades públicas têm
se adequado a novos modelos de ação e expansão, os sujeitos têm vivenciado
novas formas de sociabilidade e de construção do conhecimento, e a educação têm
repensado e remodelado suas práticas de ensino, aprendizagem e gestão (Santos,
Ramos & Pedro, 2014).

Os ajustes internos adotados pela instituição constitui o terceiro objetivo específico,
para consecução de tal objetivo foi necessário fazer uma imersão no funcionamento
dos setores a fim de estabelecer aprimoramento nas redes que conectam os
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setores, bem como estabelecer uma comunicação eficaz no ambiente. Portanto foi
essencial analisar, casos, entender particularidades e agir em especial nas
particularidades que compõe sujeitos dispersos e diversas interfaces.

A experimentação e adequação de processos internos tem se tornado uma
necessidade urgente no cenário organizacional, como garantia de alcance de metas
e aplicação de eficiência nos processos (Santos, Ramos & Pedro, 2014). A
aplicação de pequenas ações com base nas novas tecnologias da informação e
comunicação se tornam um novo modus operandi no interior das organizações,
produzindo boas experiências no campo do gerenciamento interno (Castillo, 2015).

Os diversos grupos de atores, constituiu-se de gestores, colaboradores, docentes e
discentes desempenhando seus papéis e funções numa mesma sintonia de
trabalho, resultando em processos internos, mais intrincados e harmônicos,
consolidando a cultura organizacional e fortalecendo os desempenho de cada sujeito
e grupo. Assim, a educação, particularmente, tem vivenciado um longo período de
pensamento sobre sua prática diante do que a contemporaneidade e as novas
tecnologias têm oferecido (Angotti & Auth, 2001). É factual observar que os cenários
educacionais não têm permanecido estanques ou alheios às revoluções acontecidas
em macro e micro-escalas diariamente, mas tem experimentado e ressignificado
suas ações e instrumentos (Moreira & Kramer, 2007).

Uma nova economia do conhecimento tem sido desenvolvida, em que os saberes e
as informações trafegam de maneira veloz e se difundem por métodos cooperativos,
colaborativos e com alto grau de compartilhamento (Carvalho, Santos & Barros
Neto, 2015), o que tem exigido às organizações com este foco de entrega um
desdobramento maior de seus esforços em se adequar e reinventar (Oliveira, 2000).

Os entrevistados demonstraram haver integração dos objetivos da IES em plena
articulação aos setores por meio da eliminação de barreiras e a intensificação do
diálogo entre colaboradores favoreceu com que as forças fossem acentuadas e as
fraquezas identificadas e corrigidas. Para Kunsch (2006, p. 128) “É exatamente no
âmbito dessa nova sociedade e de cenários mutantes e complexos que as
organizações operam, lutam para se manter e para cumprir sua missão e visão e
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para cultivar seus valores”. Nesse contexto o presente e o futuro por aspiração e
sugestão, tem remontado a uma nova economia do conhecimento. Os saberes, o
conteúdo e as informações viajam de modo veloz e se tornam produtos de
cooperação, colaboração, compartilhamento e reprodução. O conhecimento torna-se
não só mais acessível e abundante, como trafega mais rápido e é constantemente
atualizado (Oliveira, 2000).

No que tange ao quarto objetivo específico identificar os resultados alcançados pela
instituição, foram elencados em quatro frentes: primeiramente, plano integrado de
gestão; a seguir, a nova política de financiamento; a otimização e desburocratização
do atendimento externo e, por fim, as modificações do vestibular agendado.

Observou-se que a política de flexibilização de financiamento, fruto do primeiro
aspecto, e a otimização do atendimento externo contribuíram para que as ameaças
fossem neutralizadas, ampliando o contato da IES com seu público-alvo, permitindo
maior volume de estudantes, contatos e negociações antes perdidas. O novo
vestibular agendado on-line foi parte desse processo, não apenas pelo investimento
em tecnologia e comunicação, mas por simbolizar um salto qualitativo da abertura
da IES ao seu público, enxergando a captação de alunos como um processo fluido e
que demanda negociações mais humanas, flexíveis e compatíveis com os cenários
que a realidade regional e nacional apresentam. No cenário organizacional, esse
período tem se mostrado como evidente oportunidade, mas ao mesmo tempo,
pungente necessidade de experimentação e adequação (Santos, Ramos & Pedro,
2014). Para a sobrevivência e a gestão eficaz em tempos de novas tecnologias da
informação e comunicação, economia do conhecimento e economia tecnológica, fazse necessário ajustar perspectivas e instaurar novos modus operandi (Castillo,
2015).

Pensar gestão de organizações hoje já não pode mais ser dissociado da integração
da força tecnológica (Vieira, 2011). São novos insumos e novas bordas da
experiência que remodelam as práticas gerenciais e passam a fazer parte do
pensamento organizacional, com o qual desprovido significa estar vulnerável a
perder controle sobre o tempo, sobre o mercado e sobre os objetivos
organizacionais (Simões & Gouveia, 2009).
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Quando se trata das organizações de ensino superior, a discussão se amplia,
A TIC está presente no dia a dia de professores e alunos, assim, os
processos educacionais utilizados hoje nas escolas, não são suficientes às
condições de aprendizagem da sociedade, a qual possui a necessidade de
independência na busca de informações e construção do conhecimento. Este
requisito de mudança se dá pelas rápidas transformações tecnológicas a que
está submetido o homem moderno. Não podemos mais pensar em ensinar,
como na forma tradicional, sem correr o risco de se estar desatualizado e
oferecer recursos, técnicas que já não funcionam (Castilho, 2015, p. 12).
Já é uma pauta corrente das organizações educacionais integrar a tecnologia aos
produtos oferecidos (Vieira, 2011). A prática educacional tem sido perpassada pelos
conceitos tecnológicos e tem promovido mudanças gradativas e substanciais às
rotinas e ao pensamento educacional.

Segundo Castilho, 2015, p. 12-13.
A difusão das aplicações da tecnologia da informação e comunicação e sua
popularização, ocorreu a partir da última década e foi amplamente acelerada
com a grande redução dos preços dos computadores e também de sua
associação com os meios de comunicação. Esta integração favorecida pela
internet e os serviços que esta oferece, possibilita, através da queda das
barreiras geográficas, o acesso às informações que circulam em todo o
planeta, permitindo assim a socialização do conhecimento. Esta tendência
gera novas perspectivas para as organizações e o mundo do trabalho
nacional e internacional, constituindo-se em um meio de influenciar os
paradigmas educacionais vigentes.
Há diferentes possibilidades de usos e aplicações dos recursos tecnológicos no
contexto organizacional, cujo cerne é criar uma amálgama onde a gestão se
naturalize aos processos tecnológicos, criando um modelo novo de gestão, sem que
tradições se cristalizem, mas se arrolem a um processo comum (Kaufmann, 2005).

Laudon e Laudon (1999, p. 27) destacam algumas perspectivas de aplicabilidade
tecnológica ao contexto organizacional,
1. Enxugamento das Organizações – As organizações podem se tornar
menos burocráticas e inchadas. Sistemas integrados possibilitam
agilizar os processos por meio da disponibilidade de informações para
os usuários, bem como centralizar a administração mesmo com
unidades em locais físicos distintos;
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2. Separar o trabalho da localização – Sistemas integrados podem ser
trabalhados em diferentes locais, com fornecedores e parceiros que
tenham acesso a informações gerando possibilidade de reduzir os
estoques (organizações não limitadas pelos espaços físicos);
3. Reorganização do fluxo de trabalho: As organizações transformaram
processos de trabalhos manuais para informatizados. Este processo
permitiu a redução de tempo, de retrabalho e de redundância de
informações. Processos de trabalho redesenhados resultam em um
grande impacto na eficiência das organizações;
4. Flexibilidade crescente das organizações – Grandes organizações
podem agilizar seus processos e tempos de respostas e pequenas
organizações podem adquirir força e alcance, antes somente as
grandes organizações podiam, por meio da integração de sistemas as
pequenas organizações se beneficiam também.

Destarte a aplicação das tecnologias da informação e comunicação no contexto do
processo de ensino e aprendizagem e no incremento dos produtos educacionais
oferecidos pelas organizações, há que se pensar no papel e no potencial destes
instrumentos na práxis organizacional (Vieira, 2011). É notório que a aplicação
tecnológica tece oportunidades e gera transformações e, no contexto organizacional,
há processos e dinâmicas que podem ser fortalecidas, atualizadas e otimizadas
(Simões & Gouveia, 2009).

Tecnologias, dispositivos, sistemas e produtos deixam a gestão mais eficiente
mediante a aplicação de inteligência aos processos. Tal aplicação confere novos
ritmos e novas formas de traduzir as diretrizes e os processos decisórios internos e
externos em medidas mais cadentes, informatizadas e paralelas às transformações
que a própria sociedade vivencia (Magalhães & Mac-Allister, 2005).

O advento tecnológico povoou o cotidiano de dispositivos, sistemas, linguagens e
interfaces (Kaufmann, 2005). São novos modus operandi para novos modus vivendi.
Permitir a integração e o diálogo das rotinas administrativas de uma organização é
aderir à própria organização estrutural vivenciada pelo mundo, isto é, o mercado, o
público-alvo e os parceiros (Macedo & Barbosa, 2013). Portanto, torna-se imperativo
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por motivações de melhoramento da eficiência e de diálogo mais arraigado com os
objetivos e objetos organizacionais que as organizações se adequem a esses novos
paradigmas (Falsarella, 2001).

As aplicações cooperam para a maturação de sistemas de gestão cada vez mais
eficientes, cujos processos decisórios e as rotinas administrativas se otimizam ante
às possibilidades de acesso, facilidade e inteligência (Falsarella, 2001). A
produtividade é assegurada e os esforços organizacionais são melhor canalizados
para seus objetivos, migrando a perspectiva gestora para novos problemas e novas
ações, em um fluxo de melhoramento contínuo (Macedo & Barbosa, 2013).

Os entrevistados evidenciaram ainda satisfação não apenas pelos resultados
alcançados, mas pelo processo no qual se viram a si mesmos e seus pares
imbuídos. Injetar estratégia nas rotinas profissionais implicou na construção de um
ambiente interno forte e capaz de neutralizar as intempéries externas.

No caso UNIFIPMoc, os cenários movediços do ambiente externo e a tensão
naturalmente instalada no ambiente interno tornou-se substrato para medidas
estratégicas que visavam não somente a estabilização ou a contenção de danos,
mas a ampliação ousada dos resultados ante as adversidades. Desse modo, a
estratégia penetra a instituição em práticas, processo e na cultura organizacional,
preenchendo a IES em suas funções, valores, proposta e ações. As medidas
desenvolvidas visaram democratizar e desburocratizar a estratégia, tornando-a
elemento de empoderamento dos setores operacionais também, além de táticos e
estratégicos.

Os cenários educacionais não têm estagnado diante das revoluções desenvolvidas
em multiescalas no cotidiano tocantes à ressignificação de seus instrumentos
pedagógicos e gestores (Moreira & Kramer, 2007). O pensar a prática a partir da
tecnologia já é parte da agenda das instituições de ensino, gerando novas
experiências e produzindo novos resultados em termos de gestão (Angotti & Auth,
2001).
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Conhecimento foi a matriz de tomada de decisões e o canal para que as estratégias
fossem aplicadas. A GC tornou-se uma frente de trabalho de modo que objetivos
organizacionais perpassassem todos os cenários, rotinas e colaboradores. Tornar o
conhecimento matriz e estratégia para ampliação de resultados e papéis foi
preponderante para salvaguardar a instituição. O usufruto da informação e da
experiência de sua transformação em conhecimento de modo aplicado, caracteriza a
Gestão do Conhecimento (GC): um processo pautado na criação, organização,
disseminação e potencialização do conhecimento como ação para incremento e
melhoramento da performance da organização (Ziviani, Paiva & Corrêa, 2016).

Por meio da GC, organizações podem refletir seu espectro de ações, projetar
melhorias e subsidiar a tomada de decisões. Há diversos modelos de aplicação da
GC que refletem o ambiente interno e externo e propõem programas de ação táticas
e gerenciais. Entre eles, destacam-se como interesse deste trabalho, os modelos “7
dimensões, de Terra (2001) e a “espiral do conhecimento organizacional” de Nonaka
e Takeuchi (1997).

Em Nonaka e Takeuchi (1997), tem-se a discussão em torno do conhecimento em
suas vertentes tácitas e explícitas, como desafios da GC. O conhecimento tácito é
inerente ao indivíduos e tem expressão dificilmente aplicável, já o conhecimento
explícito é aquele que se materializa e conduz à sua difusão. Nesse sentido, a
proposição de Nonaka e Takeuchi (1997) parte da premissa de transformar
conhecimento tácito em explícito.

Em outra perspectiva, Terra (2001) propõe 7 dimensões de articulação da
informação e do conhecimento: visão estratégica e papel da alta administração,
política de recursos humanos, cultura organizacional, estrutura organizacional,
sistemas de informação, mensuração de resultados e aprendizado com o ambiente.
Tais dimensões geram condições propícias para criar, compartilhar, reter e
disseminar conhecimento na organização (Ziviani, Paiva & Corrêa, 2016).

O modelo de Terra (2001) implica na consolidação de um esforço plural em diversos
níveis organizacionais: organizacional, individual, formal, informal, operacional e
estratégico. A dimensão inicial está relacionada aos fatores estratégicos e o papel
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da administração central, que é definidora dos campos de conhecimento, como
eixos de estímulo, coordenação e engajamento diante do conhecimento e dos
objetivos organizacionais (Ziviani, Paiva & Corrêa, 2016).

A segunda dimensão aborda a cultura organizacional e pauta-se na filosofia e
autorreflexão da organização, tocando sua identidade, suas ideias e na ambiência
criada em torno da missão e valores institucionais (Ziviani, Paiva & Corrêa, 2016). A
estrutura organizacional como projeção de modelos de aprendizado, inovação e
aplicação individual e coletiva é a terceira dimensão (Terra, 2001).

Os recursos humanos designam a quinta dimensão. O foco sobre pessoas, suas
habilidades, seu repertório e sua integração é o alvo (Ziviani, Paiva & Corrêa, 2016).
Os sistemas de informação com a gestão de tecnologias são a quinta dimensão,
pelo objetivo facilitador dos processos de conhecimento, como armazenamento,
difusão e otimização de práticas (Terra, 2001).

A mensuração de resultados e o aprendizado com o ambiente referem-se à sexta e
sétima dimensões, respectivamente (Terra, 2001). Aqui, a avaliação e a mensuração
tornam-se indicadores e promotores de melhorias, enquanto o ambiente torna-se
plataforma de aprendizagem e crescimento continuado (Ziviani, Paiva & Corrêa,
2016).

Ziviani, Paiva e Corrêa (2016, p. 5) destacam:
Na Era do Conhecimento, marcada pela intangibilidade econômica, este ativo
possui por matéria-prima a informação, e a GC aprecia orquestrar tais
elementos de forma a municiar a organização de um potencial informacional
para o conhecimento, valendo-se do uso de ferramentas tecnológicas e não
tecnológicas.
A crise se tornou processo de aprendizagem e gestão estratégica pautada no
conhecimento e na administração de cenários no UNIFIPMoc. A integração entre
setores, departamentos, gestores e colaboradores como uma comunidade gerencial
com uma cultura organizacional fortalecida foi determinante para uma leitura de
cenários acurada e pronta para dar saltos em meio à instabilidade externa.
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5. Considerações finais

O percurso de pesquisa realizado para esta dissertação tornou possível apresentar
em seus resultados elementos relacionados a expansão do Ensino Superior,
anteriormente uma oportunidade mercadológica, tornou-se também uma cadeia de
vulnerabilidades, já que aspectos de natureza socioeconômica e política se
imiscuíram dessa trajetória.

Com franco crescimento de IES, investimentos governamentais foram determinantes
para que as ofertas de cursos e financiamentos se ampliassem. Paralelamente, uma
situação de crise implicou na redução do número de candidatos a IES privadas
como mecanismo de poupança e instabilidade na economia familiar. Desse modo,
dois quadros afetaram intensamente a captação de alunos, obrigando as IES a gerir
estrategicamente seus processos com vistas à superação.

Os cenários de crise que apresentavam ameaças ao traçado organizacional
institucional inspiraram condutas pontuais e que reformaram a gestão interna na
instituição. Entre a cultura organizacional e a atuação já consolidada, surge o
desafio de solução coletiva.

O enfrentamento da ameaça tornou-se indispensável para o fortalecimento do
planejamento estratégico e financeiro da instituição, sem olvidar sua premissa de
trabalho, mas incluindo em seu escopo aspectos que modelam os cenários externos
com pregnância nos internos.

Esse processo de inteligência deve penetrar as ações e espaços táticos,
estratégicos e organizacionais para obtenção de eficiência e eficácia.

Estudos organizacionais têm ganhado novos contornos. Tal desenvolvimento se
deve ao crescimento desses estudos nos centros de pesquisa e universidades, na
adesão de novos pesquisadores e no avanço do conhecimento nas áreas de
ciências humanas e sociais aplicadas, sobretudo na Administração.
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Nesse percurso, o caminho do pesquisador é marcado por terrenos movediços,
cenários cambiantes, fenômenos voláteis, contextos fragmentados e emergências
efervescentes. Um desafio instigante e exigente a quem se dedica à constelação
científica das humanidades. Cumpre que essa dimensão vibrante da sociedade
contemporânea, seus partícipes, códigos e objetos sejam conscientemente sentidos
e postos em perspectiva na pesquisa.

Para tratar de modo acurado esta realidade, as ciências têm se desenvolvido
constantemente, alargando suas lentes discursivas, implantando novas práticas,
confirmando e refutando pressupostos, avançando o conhecimento de forma a
torná-lo dinâmico, acessível e movimentado.

Para apreender esse conjunto de fenômenos e cenários em ebulição, tendências em
pesquisa têm descortinado possibilidades interessantes e plausíveis diante de casos
onde a lacuna do conhecimento parece avançar vorazmente por aquilo que já está
estabelecido enquanto teoria e prática.

A interdisciplinaridade tem dado condições e pano de fundo para que novas óticas
investigativas e construções associativas se estabeleçam entre ciências, entre
áreas, entre métodos e objetos. Além do intercâmbio disciplinar, há ainda a
recombinação e a ressignificação de paradigmas, originando novas frentes de
trabalho e percepção dos objetos de estudo.

Face a realidades complexas, urge posicionar instrumentos e catalogar teorias que
se articulem às especificidades demandas pela contemporaneidade. Para os
estudos em Administração e nas organizações, o caminho é simultaneamente
estimulante e desafiador. Novos elementos, objetos e demandas se juntam à
perspectiva organizacional, gerando novas necessidades e aplicações.

Com um esteio vasto, cumpre que os estudos organizacionais contemplem a
realidade de modo apurado. 7Nessa demanda por interpretação, investigação e
recorte da realidade mutante, cambiante e complexa, é que se posiciona a
metodologia dos estudos de caso, como aqui se pleiteia. Entendido na dimensão da
narrativa de profundidade de casos e suas particularidades, o tipológico é uma forma
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intempestiva de depurar fenômenos volumosos, como na contemporaneidade.

Se os contextos passam por erosões e os paradigmas são postos à prova por uma
realidade que se constrói e reconstrói em elipse, a particularização e a imersão em
contextos particulares, isto é, unidades específicas de análise, são alternativas
consistentes de se observar o fenômeno, documentá-lo e apresentar variáveis que o
posicionam num prisma de realidade.

Para se estudar as organizações hoje, é necessário lançar mão não apenas das
bases administrativas, dos paradigmas de gestão e do referencial organizacional,
mas ter em vista as múltiplas variáveis que perpassam seus cenários. Sociedade,
economia, cultura, hábitos, consumo, identidades, fluxos diversos e transformações
intermitentes.

Estudos de caso são relevantes para documentar e explorar essas dinâmicas na
medida em que promove um recorte da realidade, seja em casos únicos ou
múltiplos. Este recorte fornece a narrativa de fenômenos e permite explicitar
elementos que influem sobre a dinâmica organizacional. A particularização seguida
da generalização, nesse sentido, é capaz de oferecer panoramas adensados sobre
contextos organizacionais que não podem mais ser lidos com simplicidade
metodológica ou conceitual.

Com o estudo de caso é possível decompor a situação organizacional investigada
em camadas ou facetas, com as quais é possível dirigir análises mais intrincadas e,
tendo consciência das partes, dirigir uma reflexão mais ampla sobre o completo,
projetando o todo. Para a pesquisa em torno das organizações contemporâneas e
seus sistemas, isto se torna útil, uma vez que sua composição já não é mais
estanque ou meramente burocrática e previsível. Isto implica em um planejamento
robusto por parte do pesquisador e um aparato teórico consistente para dirimir
questões e ordenar os esforços. A estrutura do estudo de caso deve ser tão coesa
quanto sua aplicação, de modo que resultados fidedignos sejam obtidos.

Os contextos externos, os fluxos internos, os sistemas, a cultura e demais objetos de
uma organização podem ser explorados com pertinência e relevância pelos

120

pesquisadores da área. Tem-se nas mãos um percurso metodológico estratégico
que considera o aporte teórico, a sobreposição de instrumentos e o diálogo das
partes e do todo para efetivar-se como pesquisa, resultado e conhecimento.

Cumpre, todavia, explorar os estudos de caso como um meio estratégico de se
produzir conhecimento e explorar as dinâmicas organizacionais contemporâneas,
alcançando a realidade por meio de recortes eficientes e explicitando cenários
submersos e pouco observáveis, e não apenas como um meio aparentemente mais
fácil de fazer pesquisa.

A mudança é inerente à vida social. É lei da vida, da natureza e uma máxima
humana. As organizações, evidentemente, vivem tal perspectiva. Porém, o modo
como ela encara a mudança e a ela responde é que denotam diferenciais e
delineiam sua trajetória.

Para lidar com contextos, situações, fluxos e transformações, estratégias e
comprometimento são imperativos. Seja como sistemas autoprodutores de imagem,
alicerçados no feedback ou na perspectiva dialética, as organizações experimentam
a mudança em um continuum

O segundo objetivo específico consistiu em identificar as estratégias de
enfrentamento adotadas pela instituição, tanto internamente como externamente. A
seguir, os objetivos seguintes articularam-se em identificar os ajustes internos
adotados, bem como os resultados alcançados pela instituição.

As estratégias consistiram em integrar a gestão da IES por meio de um plano
estratégico compartilhado e integrado. As diversas instâncias e níveis da
organização passaram a se imbuir de um mesmo direcionamento para os resultados
desejados, participando coletivamente do planejamento e da implementação de
medidas estrategicamente.

Esse plano abarcou ainda o fortalecimento dos objetivos da organização a partir do
fortalecimento dos objetivos setoriais. Isso se deu pela aproximação e estímulo à

121

colaboração entre setores e colaboradores. A escuta ativa e a visibilidade de dados
e processos dos setores despertou uma frente de trabalho coesa.

A desburocratização do acesso à informação e do ingresso à instituição foram
medidas importantes. O processo foi desenvolvimento a partir do fortalecimento do
atendimento ao público por meio de setores presenciais, telefônicos e digitais. O
vestibular agendado com inscrição on-line e feitura a qualquer momento do interesse
do candidato foi importante.

Esses processos tornaram o atendimento e o processo de captação de alunos mais
dinâmico. Um volume maior de candidatos passou a se inscrever no processo
seletivo e, com o atendimento aprimorado e menos burocrático, as etapas de
negociação e retenção de candidatos se converteram em ingresso e retomada do
fôlego de novas turmas.

Outro importante processo foi a flexibilização financeira, considerando novas
parcerias de financiamento e o financiamento próprio. A articulação entre os setores
de Marketing, Captação de alunos, Central de Atendimento, Financeiro e
Financiamento foi determinante para que as relações se tornassem mais flexíveis
sem perder o tônus da boa gestão administrativa.

Desse modo, conhecimento e informação são aspectos inerentes à sociedade
contemporânea. São fluxos produtivos e capitais que regulam relações sociais,
culturais, econômicas e políticas, conferindo viço à sociedade nos moldes atuais,
adicionando-lhe corporeidade estrutural e dinâmica.

Assim, elabora-se a espiral do conhecimento: o conhecimento é transmitido aos
indivíduos

e

aos

grupos,

aderindo

sobre

os

níveis

organizacionais

e

interorganizacionais em um continuum. O conhecimento é gerido em uma espécie
de contágio por camadas e níveis, disseminando-se pelo constructo organizacional e
gerando procedimentos e reflexões que tonificam a práxis organizacional.

A informação tornou-se o principal capital e fluxo na contemporaneidade, isto é,
agenciador de relações e dinâmicas socioculturais e político-econômicas. Geri-la é
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instrumentalizá-la como conhecimento e experiência na articulação de processos de
gestão e aplicabilidade no campo institucional. Olvidar-se da informação ou da GC é
tornar vulnerável qualquer procedimento de gestão contemporâneo.

Trata-se de uma fase em que a tecnologia e os produtos comunicacionais penetram
os contextos da atividade humana, otimizando funções, potencializando tarefas e
remodelando a quotidianidade.

Tal perspectiva é possível graças a uma economia tecnológica, em que uma cartela
de dispositivos e softwares têm transformado as formas como a informação é
utilizada e como passa a construir a experiência de vida dos sujeitos. Não apenas
meios, mas ferramentas, insumos, recursos e fontes de integração das rotinas
diárias e transformação da experiência conhecida de mundo.

Conclui-se que a gestão estratégia por meio de uma frente de trabalho colaborativa
tornou-se o principal fator de aplicação estratégica da IES para enfrentar os cenários
que se lhe apresentaram, levando-a a delinear seu status atual e os próximos anos
de crescimento e consolidação.

Considerando as contribuições da pesquisa para o campo de estudos da
Administração e, especialmente, no campo da gestão de IES, podem-se elencar dois
aspectos centrais: o olhar sobre uma realidade com aspectos geográficos e
históricos específicos com pujanças específicas para estudos organizacionais e, a
partir dessa realidade, o olhar sobre a aplicação estratégica traduzida na
adaptabilidade da organização com a incursão estratégica.

O estudo de caso permite essa compreensão ampliada a partir do particular. No
caso em questão, observa-se o exame minucioso da realidade e dos cenários. E, a
partir das reflexões, a tomada de decisões se aderiu plenamente à execução dos
objetivos. Desse modo, análise da realidade, estratégia e gestão se tornam parte de
uma única força propulsora e geradora de resultados.

Enfim, como recomendações para estudos futuros, pode-se apontar a necessidade
de comparações entre o período aqui evocado e os posteriores, a fim de se
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desenvolver uma trajetória de ações. Estudos quantitativos podem ser empregados
para uma análise mais ampla em outro prospecto, aliando-se a fontes documentais
governamentais e de entidades especializadas.

5.1 Considerações gerenciais
Analisados e discutidos os resultados, bem como tendo observado o que se conclui
do estudo, passa-se a considerações pertinentes à organização. A gestão
estratégica da IES estudada na superação da crise na perspectiva dos processos de
captação e retenção de alunos se deu por meio de um tripé que deve ser fomentado:
integração gerencial, relacionamento estratégico e transformação digital.

Inicialmente, a renovação dos processos de comunicação entre gestores e
colaboradores deve ser fomentada, de modo que as rotinas administrativas das mais
operacionais às mais táticas sejam imbuídas de objetivos claros, marcados por
sentidos de pertencimento e tendo a gestão do conhecimento como uma máxima.
Assim, integram-se os colaboradores e estimula-se o aprendizado organizacional,
enriquecendo sua cultura, estimulando produtividade e abrindo espaço para boas e
inovadoras práticas.

O relacionamento deve ser um valor construído permanentemente para assegurar a
retenção e a consolidação de uma comunidade entre organização e clientes pautada
na confiança, na fidelização e no vínculo. A construção de boas relações implica na
geração de valores fundamentais para a imagem da organização. Tais fatores se
tornam preponderantes para que cenários de crise e concorrência tenham seu
poderio diluído.

A desburocratização e o investimento em tecnologias que tornam os processos
gerenciais mais fluídos e dinâmicos deve continuar pautando a organização. A
transformação digital não implica apenas nos signos de modernidade, mas fomenta
relações, práticas e percepções de inovação que incrementam a relação
organização, cliente e região de atuação, fatores importantes para captação e
retenção. Recomenda-se, em suma:
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investimento continuado em relacionamento entre organização,
clientes e público externo para produzir uma marca presente no
cotidiano e na atividade do segmento em sua região de atuação;



investimento continuado na integração dos setores administrativos e
na comunicação de metas e objetivos, otimizando a atividade
organizacional e garantindo sua eficácia, prevenindo instabilidades;



investimento continuado em políticas de ingresso, variando o leque de
possibilidades de financiamento por meio de parcerias;



promover

polos

de

assistência

permanente

ao

alunado

com

dificuldades de manutenção, flexibilizando opções de negociação e
assessorando alternativas;


investir em práticas e processos desburocratizados de ingresso,
acesso e relacionamento institucional;



pesquisar

variáveis

sociais,

econômicas

e

culturais

regionais

sistematicamente para investir em alternativas e soluções;


aprofundar estudos de satisfação de clientes e expectativas e
percepções do público externo como subsídio de ação.

5. 1 Contribuições do estudo
Quanto à contribuição para a pesquisadora e a instituição pesquisada, identificou-se
que este estudo contribuiu para melhorias das práticas de gestão da IES, uma vez
que o grau de competitividade pela captação de alunos tem sido crescente. Os
dados do Ministério da Educação (MEC) dão conta de cerca de 34 mil cursos
ofertados no mercado pelas IES privadas no Brasil. A experiência como diretora de
marketing na instituição pesquisada levou ao desenvolvimento desta esta pesquisa,
pois além do desafio imposto pela captação de alunos, outro ponto importante é a
retenção dos estudantes. As ações destarte da pesquisa foram implementas de
modo gradativo, apresentando resultados positivos para a IES pesquisada.

A contribuição do Mestrado Profissional em Administração foi fundamental para a
pesquisadora, uma vez que os mestrandos enfrentam inúmeras dificuldades para
cumprir as exigências do curso, o engajamento da pesquisadora possibilitou dar
vasão ao desejo de investigação o qual as disciplinas foram essenciais para a
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temática desenvolvida.

Em especial a metodologia da pesquisa ação, pois por meio das disciplinas
cursadas foi possível identificar diagnósticos implementados

na Instituição

pesquisada por meio desta metodologia. Assim, a construção deste processo foi
compartilhada com professores, profissionais e gestores da instituição pesquisada
permitindo uma troca de conhecimento no sentido para aprimorar as práticas de
gestão da IES. Ou seja, o curso constituiu um momento distinto com ações
contínuas para o desenvolvimento profissional da pesquisadora. Portanto o papel do
Mestrado da FPL essencialmente é introduzir a prática investigativa, produzir
conhecimento profissional, nas área de atuação dos alunos qualificados por esta
instituição inclusive no desenvolvimento de sua capacidade transformadora

126

Importância para o mestrado profissional?
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Apêndices
Apêndice A – Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido

Convidamos o (a) Sr. (a) para participar do estudo científico Captação de alunos e
gestão de IES: estratégias efetivas para enfrentamento da crise, sob a
responsabilidade da pesquisadora Letícia Turano Trindade em sua pesquisa de
mestrado do Programa de Pós-graduação em Administração da Fundação Pedro
Leopoldo (FPL). O objetivo do estudo é analisar as estratégias utilizadas por esta
instituição para a captação de alunos diante do cenário de crise do Ensino Superior
no país de 2015 a 2017. Sua participação é voluntária e se dará por meio da
resposta a um roteiro de um entrevista composto por 5 (cico) questões.
Os riscos decorrentes de sua participação neste estudo são o de acordo com a
resolução 466/12, toda pesquisa envolvendo seres humanos envolve riscos. Neste
caso, o pesquisador compromete em suspender a pesquisa imediatamente ao
perceber algum risco ou desconforto. Não há indenização ou recompensa financeira.
Se o (a) Sr. (a) aceitar participar deste estudo, estará contribuindo para o
desenvolvimento e a articulação teórica da área, gerando produtos de
conscientização sobre os fenômenos relacionados às relações sociais e à cultura
digital.
Se após consentir em sua participação, o (a) Sr (a) desistir de continuar participando
do estudo, poderá retirar o seu consentimento em qualquer fase da pesquisa,
independentemente do motivo, o que não resultará qualquer prejuízo a sua pessoa.
O (a) Sr (a) não terá nenhuma despesa e também não receberá qualquer
remuneração pela participação neste estudo.
Os dados obtidos da pesquisa serão objeto de análise e publicação, contudo sua
identidade não será divulgada, sendo preservada em sigilo.
Para qualquer outra informação, o (a) Sr (a) poderá entrar em contato com o
pesquisadora pelo telefone (38) 9134-7739 ou através do endereço de e-mail
gustavo.ccpv@gmail.com ou poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em
Pesquisa – CEP da UNIFIMoc, situado á Rua Ainda Mainartina, número 80, bairro
Ibituruna, telefone (38)3214-7100, ramal 205, cidade de Montes Claros, Minas
Gerais.
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Apêndice B – Consentimento Pós–Informação

Eu,_________________________________________________________,

fui

informado (a) sobre os objetivos do estudo científico pelo seu responsável e qual
será a minha participação. Declaro ter entendido perfeitamente as explicações do
pesquisador. Por isso, declaro consentir em participar do estudo científico, e
concordo com as condições estabelecidas acima explicitadas. Este documento será
emitido em duas vias assinadas por mim e pelo responsável pela pesquisa, cabendo
uma via a cada um.

__________________________________
Assinatura do participante

__________________________________
Assinatura do Pesquisador Responsável

__________________________________
Assinatura do Professor Orientador

Montes Claros, ___/ ____/ 2019.
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Apêndice C – Roteiro de entrevista

1- Como você percebeu as estratégias desenvolvidas pela instituição no período de crise?

2- Como você avaliou as ações desenvolvidas no campo de captação de alunos e de
financiamento?

3- Como você viu as ações desenvolvidas pelo projeto estratégico integrado?

4- Como você avaliou as ações de transformação digital com o vestibular agendado e
atendimento ao candidato?

5- Qual foi o impacto dessas ações em seu setor?

