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Resumo

A Inteligência Competitiva (IC) permite o monitoramento dos negócios de maneira
sistematizada, favorecendo o desenvolvimento de táticas e a análise de informações,
contribuindo para a determinação de estratégias. Por ser um ambiente dinâmico, as
Instituições de ensino privados necessitam se inteirar das mudanças do mercado
educacional, visando a manutenção das condições adequadas de competitividade.
Esta pesquisa tem por objetivo geral identificar as contribuições da Inteligência
Competitiva como processo de gestão estratégica de uma IES privada pertencente a
um grupo educacional no estado do Piauí, aqui denominada de IESP. Por objetivos
específicos: verificar o conhecimento sobre Inteligência Competitiva na IESP; mapear
os indicadores do uso da Inteligência Competitiva; e analisar a percepção dos
coordenadores sobre as contribuições da IC. A pesquisa é classificada como
descritiva, com abordagem quantitativa e qualitativa. A pesquisa de campo contou
com a participação de 32 respondentes: reitor(a), diretores(as) e coordenadores(as)
de três unidades da IESP. A coleta de dados foi dividida em duas etapas: a primeira,
documental por meio de relatórios fornecidos pela IESP e, a segunda, por intermédio
de questionário enviado aos participantes. Ao verificar o conhecimento sobre IC na
IESP, os respondentes apresentaram grande variabilidade de respostas, que
descrevem apenas parte das ações compreendidas dentro da IC. A falta de
conhecimento pleno sobre IC pode comprometer a construção de ferramentas de
gestão que, por sua vez, influenciam no planejamento para a tomada de decisões. Os
indicadores de IC verificados em documentos institucionais apontam para fatores
como: evolução do volume de alunos, aumento nos números de cursos ofertados, os
tipos de modalidades oferecidos e na comparação de cenários. Como resultado,
considerou-se que a análise dos dados demonstrou que o uso da IC na IESP pode
possibilitar e antecipar as oscilações de mercado, contribuindo para a construção de
projetos que resultem na melhoria da gestão por meio do monitoramento das ações
estratégicas, pedagógicas e administrativas.
Palavras Chaves: Inteligência Competitiva; Instituição de Ensino Superior; Gestão
estratégica.

Abstract

Competitive Intelligence (CI) allows the monitoring of business in a systematic way,
supporting the development of strategies and the analysis of information, contributing
to the determination of strategies. Since it is a dynamic environment, private
educational institutions need to be informed of changes in the educational market, in
order to maintain adequate conditions of competitiveness. The main objective of this
research is to identify the contributions of Competitive Intelligence as a strategic
management process of a private HEI incorporated by an educational group in the
state of Piauí, here named IESP. For specific objectives: observe the knowledge about
Competitive Intelligence at IESP; map the guidelines for the usage of Competitive
Intelligence; and to analyze the coordinators' perception of CI contributions. The
research is classified as descriptive, with a quantitative and qualitative approach. The
field research was conducted with 32 respondents: dean, directors and coordinators of
three IESP units. Data collection was divided into two stages: the first, documentary
through reports provided by IESP and, the second, through a questionnaire sent to the
participants. When verifying the knowledge about CI at IESP, the respondents
presented a broad variability of responses, only describing part of the actions included
within the CI. The lack of full knowledge about CI can compromise the construction of
management tools that, in turn, influence planning for decision making. The CI
indicators verified in institutional documents point to factors such as: evolution of the
volume of students, increase in the number of courses offered, the types of modalities
offered and in the comparison of scenarios. As a result, it was considered that data
analysis demonstrated that the use of CI at IESP can enable and anticipate market
fluctuations, contributing to the construction of projects that result in improved
management through the monitoring of strategic, pedagogical and administrative.
Keywords: Competitive
management.
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1 Introdução

O Ensino Superior Brasileiro passa por grandes transformações desde os anos de
1990, quando as políticas públicas favoreceram a sua democratização e expansão.
Essas mudanças foram respaldadas nas modificações do Ensino Fundamental e do
Ensino Médio que ocorreram no mesmo período. Entre as políticas adotadas, podem
ser destacadas o Sistema de Cotas, o Programa Universidade para Todos (ProUni) e
o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). Este último, busca fomentar
financiamentos em instituições privadas de Ensino Superior (Salata, 2018).

Dentre os programas citados, o ProUni contribuiu para o aumento do número de
alunos matriculados na rede privada – aproximadamente, dois milhões de alunos
beneficiados pelo Programa (Sécca, & Leal, 2009), para o ano de 2019 segundo MEC
foram ofertadas 243.888 (Brasil, 2020). Nesse período, surgiram novas Instituições de
Ensino Superior (IES) privadas, além de inúmeras fusões de pequenas instituições.
Este fato pode ser verificado na ostensiva atuação no setor educacional de grandes
grupos empresariais, os quais apresentam ações negociadas na Bolsa de Valores de
São Paulo (BOVESPA) (Ristoff, 2016).

De acordo com o Censo da Educação Superior de 2017, realizado pelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), no Brasil
existem 296 IES públicas, sendo 41,9% estaduais (124), 36,8% federais (109) e 21,3%
municipais (63). Do total das IES públicas, 53,3% são universidades. As IES privadas
totalizam 2.152 faculdades, centros universitários e universidades em todo o território
nacional, sendo que, do total, 87,3% são faculdades (Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira [INEP], 2019).

A rede privada ofertou, em 2017, 92,4% do total de vagas em cursos de graduação
no território nacional. A rede pública correspondeu a 7,6% das vagas ofertadas pelas
instituições de Ensino Superior. Além disso, a rede privada continua em expansão no
número de ingressantes, com variação positiva de 7,3% no biênio 2016/2017. Quando
analisado o biênio 2015/2016, esta variação foi de apenas 2,9%, demonstrando o
crescimento contínuo na oferta de vagas pelas IES privadas. Na década
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compreendida entre 2007 e 2017, a rede privada cresceu 53,1% em comparação à
rede pública, que aumentou 41,7% no mesmo período. O resultado de tal mudança
no cenário nacional culminou com a participação de 75,3% (6.241.307) no total de
matrículas de estudantes de graduação (INEP, 2019).

No Estado do Piauí (PI), houve grande crescimento das IES privadas e,
consequentemente, um aumento no número de alunos matriculados. No ano de 2017,
segundo o Censo, houve 2,5 alunos matriculados na rede privada para 1,5 na rede
pública (INEP, 2019).

Observa-se, portanto, em um mercado diferenciado e competitivo no Ensino Superior.
Como consequência, buscam-se novos instrumentos que contribuam para uma
gestão estratégica das IES. Em particular, no estado do Piauí, houve a entrada de
grandes grupos educacionais no mercado. No ranking dos cinco maiores grupos
educacionais do país, três encontram-se disputando o mercado educacional nas
diversas modalidades de ensino. São eles: Kroton, Estácio e Ser Educacional. As
empresas, diante do cenário nacional, passam a ser orientadas por políticas de
aprimoramento contínuo de gestão administrativa, financeira e pedagógica (INEP,
2019).

Em meio a este ambiente competitivo e dinâmico, surge a necessidade de os gestores
monitorarem as informações do mercado, garantindo estratégias no desenvolvimento
organizacional. Neste sentido, são relevantes a capacidade cognitiva dos gestores,
contribuindo na tomada de decisão e, a inteligência competitiva em apoio à gestão,
contribuindo no processamento de informações (Cabral & Laurindo, 2015).

A Inteligência Competitiva permite o monitoramento dos negócios de maneira
sistematizada, favorecendo o desenvolvimento de táticas e a análise de informações,
contribuindo para a determinação de estratégias organizacionais. Desta forma, a
tomada de decisão fundamentada em informações é capaz de aumentar a
competividade da empresa no mercado. O monitoramento deve ser focado em
competidores, usuários, mudanças de mercado e estratégias da organização (Pereira,
Carvalho & Jordão, 2016).

15
Um dos maiores desafios para a implementação de estratégias por meio de
Inteligência Competitiva é a construção de ferramentas de coleta de dados, tanto no
ambiente interno como no ambiente externo da empresa. As informações internas são
mais fáceis de coletar. As empresas devem desenvolver um planejamento estratégico
em que apresentem a Inteligência Competitiva como peça fundamental na
implementação efetiva em todos os níveis da organização (Schenatz, Cunha &
Kungler, 2019).

As informações analisadas por meio da Inteligência Competitiva geram vantagem
competitiva que tem por principal objetivo melhorar as condições da empresa. Estas
informações fornecem subsídios para integrar um planejamento estratégico com
respostas rápidas e precisas. No entanto, o papel da Inteligência Competitiva vai além
da concorrência de mercado imediata, por se encontrar atrelada às mudanças
políticas, sociais, econômicas e tecnológicas (Silva, Pereira, Carvalho, & Jordão,
2018).

Diante deste contexto, um grupo educacional do estado do Piauí identificou a
necessidade de entender quais as reais contribuições da Inteligência Competitiva para
a sua gestão estratégica, observando a realidade do mercado atual, bem como suas
peculiaridades. Nesse sentido, a pergunta a ser respondida nesta pesquisa é: Quais
são as contribuições da Inteligência Competitiva no processo de gestão
estratégica de uma IES privada pertencente a um grupo educacional no estado
do Piauí?

A IES privada a ser analisada será aqui denominada de IESP.

1.1 Objetivos

Por objetivo geral tem-se: identificar as contribuições da Inteligência Competitiva como
processo de gestão estratégica de uma IES privada pertencente a um grupo
educacional no estado do Piauí.

Por objetivos específicos:
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a) Verificar o conhecimento sobre IC na IESP estudada.
b) Mapear indicadores do uso da Inteligência Competitiva na IESP.
c) Analisar a percepção de coordenadores de cursos sobre as contribuições da
Inteligência Competitiva na gestão da IESP.

1.2 Justificativa

O bom desenvolvimento de uma empresa é refletido em diversos parâmetros que
pode ser observado tanto de forma isolada ou conjuntamente. Observando o balanço
geral entre ganhos e perdas, para que o primeiro, ou fatores de desenvolvimento, se
sobressaiam perante os demais itens faz-se necessária uma boa gestão empresarial.
No segmento de Instituições de Ensino Superior privadas, há uma junção de funções
a serem processadas pelos gestores e diretores, pois eles acumulam funções
acadêmicas e administrativas. Esse fato, faz com que esses gestores necessitem de
ferramentas que possam auxiliar nos processos administrativos e acadêmicos.

Frente às adversidades encontradas por estes profissionais nas suas rotinas de
trabalho, a Inteligência Competitiva procura moldar indicadores capazes de aumentar
as competências, as capacidades e as habilidades que contribuam na gestão das IES,
assim como resultados positivos no mercado. O estudo inspira esta pesquisadora para
além da realização pessoal, por meio da formação continuada. Assim, busca-se a
melhoria nos processos internos de gestão educacional por intermédio da Inteligência
Competitiva, ferramenta valiosa no alcance das estratégias que visem a
competitividade.

O mundo corporativo moderno, marcado pela grande concorrência, se mostra um
campo fértil para esses estudos. Esta pesquisa tem relevância prática, por verificar
qual o conhecimento dos gestores de Ensino Superior em relação à competitividade
de mercado, como eles compreendem a realidade atual da educação e suas
transformações, entendendo a sustentabilidade e os desafios dos cursos frente aos
concorrentes. Também é necessário entender quais os seus diferenciais para
permanência no mercado educacional diante dos indicadores de qualidade.
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Segundo Vasconcelos, Castro, Pontes & Pimentel (2018), para o atingimento de um
resultado, deve-se criar recursos e produtos novos. A Inteligência Competitiva, a partir
de sua prática de pensar e agir estrategicamente, oferece o suporte para criação de
riquezas baseadas na necessidade do mercado externo. Ressalta-se, também, a
importância do saber para o provisionamento do futuro de uma empresa.

A pesquisa com as instituições de Ensino Superior promove uma reflexão sobre suas
práticas de gestão competitiva para alimentar as estratégias e a tomada de decisão,
favorecendo a vantagem competitiva frente aos concorrentes. Conhecer a IES em que
se atua e o mercado em que se está inserido é crucial e estratégico para manter as
organizações saudáveis. Este é o princípio da Inteligência Competitiva.

Está dissertação encontra-se dividida da seguinte forma: o primeiro capítulo introduz
o tema da pesquisa, abrangendo os objetivos e a justificativa do trabalho; o segundo
capítulo, apresenta o referencial teórico, discorrendo sobre os fundamentos da
Inteligência Competitiva, além dos métodos, técnicas e as ações realizadas pelas
Instituições de Ensino Superior; o terceiro capítulo, é dedicado à apresentação dos
processos metodológicos, descrevendo as etapas adotadas para a coleta, a
organização e a análise dos dados; o quarto capítulo, compreende os resultados
obtidos na investigação sobre a Inteligência Competitiva nas Instituições de Ensino
Superior, seguido da discussão dos dados observados; e, o quinto capítulo, tecem-se
as principais conclusões e recomendações do trabalho.
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2 Referencial Teórico

Este capítulo está dividido em seções e contempla a teoria que oferece sustentação
à pesquisa. A primeira seção, apresenta os conceitos relacionados à Vantagem
Competitiva. A segunda seção, trata da Inteligência Competitiva relacionada à
informação e ao conhecimento. Na terceira seção, são apresentados os conceitos
relacionados à Inteligência Competitiva e as IES. A quinta seção disserta sobre a
Inteligência Competitiva como ferramenta de gestão. Por fim, a última seção deste
capítulo apresenta o marco teórico da pesquisa.

2.1 Vantagem competitiva
De acordo com Schumpeter (1985, p. 109), “o sistema capitalista é um processo
evolutivo, isto é, um sistema cuja dinâmica é baseada na capacidade contínua de os
indivíduos se adaptarem ao ambiente econômico”. Nesse sentido, é fundamental
encontrar a força motriz do sistema, não se iludindo com fatores que apenas,
superficialmente, modificam suas estruturas. Assim,
[...] não se deve esse caráter evolutivo do processo capitalista apenas ao fato
de que a vida econômica transcorre em um meio natural e social que se
modifica e que, em virtude dessa mesma transformação, altera a situação
econômica. [...] Tampouco esse caráter evolutivo se deve a um aumento quase
automático da população e do capital, nem às variações do sistema monetário,
do qual se pode dizer exatamente o mesmo que se aplica ao processo
capitalista. O impulso fundamental que põe e mantém em funcionamento a
máquina capitalista procede dos novos bens de consumo, dos novos métodos
de produção ou transporte, dos novos mercados e das novas formas de
organização industrial criadas pela empresa capitalista (Schumpeter, 1985, p.
110).
A competitividade é uma forma eficiente de desenvolvimento, sendo vista como uma
posição a ser alcançada pela instituição no tempo, espaço e segmento de mercado.
Quando os objetivos são alcançados, novos surgem. Da mesma maneira que a
evolução do mercado ocorre a partir de oscilações, a compreensão sobre o
posicionamento da empresa e de seus concorrentes diretos e indiretos favorece a
tomada de decisão e melhora o perfil adotado para que o planejamento seja traçado
(Machado-da-Silva & Fonseca, 2010).
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Segundo o estudo apresentado por Nolasco, Silva, El-Aouar, Barreto e Vasconcelos
(2018), o mercado é dinâmico e cada vez mais exigente, fazendo com que as
empresas necessitem dispor de um elevado nível de adaptação a esses ambientes
incertos e voláteis. Dessa maneira, tem-se o início de uma nova era, em que o
conhecimento tem destaque nas organizações, sendo fator importante para uma
vantagem competitiva.

Por sua vez, a Inteligência Competitiva vem sendo relacionada a uma atividade de
gestão das organizações, sejam elas públicas, filantrópicas ou privadas, que têm por
objetivo, permitir que os tomadores de decisão antecipem as tendências dos
mercados e a evolução das práticas e ações da concorrência. Isso reforça a
necessidade de as empresas adaptarem-se às novas mudanças.

Segundo Reis, Dusi, Leopoldo e Moura (2018), as recessões econômicas que afetam
as empresas independem da localização. Esse fato ocorre graças aos processos de
globalização. Além disso, o aumento da concorrência e as mudanças nas expectativas
dos clientes também contribuem para que as empresas sejam resilientes. Os desafios
pelos quais as organizações passam ao longo de suas histórias são proporcionados
por aspectos como o ambiente econômico, político, tributário, concorrência, clientes,
infraestrutura, entre outros.

O sucesso ou fracasso é resultado direto da capacidade e da adaptação estratégica
a esses aspectos ambientais. Conforme explicam Pereira e Hanashiro (2010), a
gestão deve assegurar o cumprimento da missão. Desta forma, os autores sugerem
que as empresas devem dar atenção ao pensamento estratégico e começar por um
direcionamento geral que oriente as ações e os resultados esperados.

Weber e Klein (2013) alertam para a existência de uma diferença comumente
confundida entre a gestão estratégica e o planejamento estratégico formal. O
planejamento é algo mais corriqueiro no dia a dia, considerado apenas um ponto de
partida para metas maiores das empresas. A gestão estratégica busca, além de
planejar, implementar os objetivos traçados, sendo capaz de fazer alterações e
adequações ao longo do percurso.
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Para Mintzberg (2003), o processamento da gestão estratégia está baseado em
quatro pontos: planejamento, formulação, implementação e controle. O planejamento
é um plano formal traçado pela alta administração, que deve apresentar missão, visão,
valores, objetivos e metas da organização. Na formulação, são abordados os pontos
internos e externos que facilitam a compreensão do meio em que a empresa está
inserida. A implementação pode ser considerada uma fase seguinte, muito bem
atrelada à formulação, em que são colocados em prática todos os pontos formulados,
exigindo cuidado nessa execução. O controle é composto de uma fase de avaliação,
em que se pode perceber a evolução do planejamento realizado. Esta fase é crítica
para a boa manutenção da gestão, considerando que o mercado é instável e
adequações podem ser necessárias para a manutenção e a obtenção dos objetivos
previamente traçados (Oliveira, 2009).

2.1.1 Expansão, mudanças e avaliação da educação superior no Brasil

No Brasil, são perceptíveis as mudanças sofridas no sistema de ensino a partir de
2007. A Reforma Universitária de 1968 iniciou uma série de mudanças observadas
posteriormente. A década de 1970 apresentou crescimento, seguido de quedas até
meados de 1990. Esse crescimento se deve à implementação de instituições de
Ensino Superior privadas a partir da implantação da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, nº 9.394, de 1996. De forma complementar, os Decretos nº 5.622, de 2005,
nº 5.786, de 2006 e nº 5.773, de 2006, também contribuíram para essas mudanças,
pois discorrem sobre a regularização e a organização da educação à distância, a
disciplina nos centros universitários e as formas de regulação, supervisão e avaliação
das instituições.

A partir dos anos 2000, com o surgimento do ProUni e do FIES, foi crescente o número
de alunos ingressantes no Ensino Superior privado. O ProUni contribuiu para esse
crescimento ao fornecer bolsas de estudos integrais ou parciais em instituições
privadas. O FIES possibilitou o financiamento do curso com modalidades de
pagamentos diferenciadas (Fontele & Crisóstomo, 2016).
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Conforme explica Carvalho (2013), o setor privado era composto majoritariamente de
instituições de Ensino Superior confessionais e comunitárias. A autora alega:
[...] como não se previa juridicamente a existência de empresas educacionais,
todas foram denominadas como instituições sem fins lucrativos e, portanto,
beneficiadas pela renúncia fiscal dos impostos sobre a renda, o patrimônio e
os serviços, bem como pelo acesso a recursos federais (Carvalho, 2013, p.
761).
A Reforma Universitária ocorrida no Brasil favoreceu o desenvolvimento do ensino, da
pesquisa e proporcionou melhorias no tocante à extensão. O Ensino Superior no Brasil
anterior a esta reforma era vinculado à pesquisa, que também ocorria nos grandes
centros universitários (Schwartzman & Schwartzman, 2002).

A Reforma Universitária de 1968 viabilizou a criação de dois sistemas de ensino
distintos. O primeiro, de caráter público, meritocrático, seletivo e de feição
estritamente acadêmica, pois estava vinculado à pesquisa e à pós-graduação. O
segundo, uma educação desvinculada da pesquisa, de menor duração e distinção,
ministrada em instituições privadas e isoladas que, em boa parte, eram financiadas
com verba pública por via de isenções fiscais e auxílios diversos (Sampaio, 2011).

As mudanças pertinentes à Reforma Universitária contribuíram para a criação de um
tipo de ensino baseado nas diretrizes empresariais e de mercado. Inicialmente, no
Brasil, as instituições de Ensino Superior eram formadas por instituições públicas, as
universidades federais, e por instituições privadas de caráter filantrópico. O cenário
mudou com um terceiro agente no Ensino Superior, as instituições privadas. A
Reforma também contribuiu para a modernização das universidades públicas,
possibilitando a ampliação de uma rede de qualidade, principalmente com fins
lucrativos (Durham, 1998).

Ao longo da década 1980, ocorreu uma reconcentração da quantidade de IES isoladas
sob o formato de federação de escolas (faculdades integradas e centros
universitários), visando o fortalecimento das próprias instituições. No entanto, o poder
público, por intermédio do Conselho Federal de Educação (CFE), tratou de conter
essa expansão de modo a aumentar a fiscalização, por meio de diversos atos
normativos que foram instituídos com vistas à suspenção de criação e sustação de
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cursos superiores. Tais atos tinham como argumento o questionamento da qualidade
do ensino ofertado, o que contribuiu para que o número de IES privadas ficasse
estagnado entre 1980 e 1989 (Gomes, 2010). Ainda na mesma década, a redução no
Ensino Superior foi um reflexo da quantidade de retenções e evasões dos alunos do
Ensino Médio. Algumas universidades não se adequaram às exigências do mercado.
Além disso, houve retração econômica e queda nos investimentos no Ensino Superior
(Sampaio, 2011).

A Lei nº 5.540, de 1968, fomentou espaço maior para os cursos superiores de curta
duração. Em seu Artigo 23, § 1º, essa legislação estabelece que “serão organizados
cursos profissionais de curta duração destinados a proporcionar habilitações
intermediárias de grau superior”, com vistas à formação rápida e técnica ao mercado
de trabalho (Lei nº 5.540, 1968, p. 1).

Evolução do Ensino Superior privado no Brasil, da Reforma Universitária de 1968 à
década de 2010, revela o processo de expansão da rede federal de Ensino Superior,
acompanhado de aumento considerável das Instituições Federais de Ensino Superior
(IFES), que se mantiveram estagnadas no patamar de 315 mil (Gomes, 2010). Para
Corbucci, Kubota e Meira (2016) revelam:
Semelhante tendência foi identificada no setor privado, uma vez que em toda
a década de 1980 o crescimento das matrículas foi de apenas 5,6%, mas em
1985 o total de matrículas atingia seu menor patamar no período e
correspondia a um montante 8,4% menor que o de 1980 (Corbucci, Kubota &
Meira, 2016, p. 9).
O Ministério da Educação (MEC) aumentou, de forma gradativa, a demanda de fundos
monetários de investimento nos institutos federais, ampliando também o número de
vagas, principalmente, fora dos grandes centros. Esse crescimento dos IFES
contribuiu para o aumento no número de vagas no setor público, tanto para
professores como para técnicos-administrativos, a despeito do substancial
crescimento das aposentadorias ocorridas no período. A redução dos investimentos
em infraestrutura e capital, no período entre 1995 e1998, também pode ser vista como
outro indício que reafirmava tal disposição do governo federal (Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada [IPEA], 2016).
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O crescimento do setor privado teve início no período entre 1997 e 2003, com o
aumento de 132% no número de matrículas em cursos de graduação presenciais. O
crescimento anual das matrículas, nesse período, oscilou entre 11,4% e 17,5%. De
modo semelhante, o número de instituições privadas saltou de 764, em 1998, para
1.789 IES, em 2004, representando aumento de 160%. Desse modo, ampliou-se
significativamente a participação da esfera privada no conjunto das matrículas nos
cursos de graduação, invertendo a tendência identificada no longo do período entre
1990 e 1994, cuja participação havia sofrido retração contínua (de 62,4% para 58,4%).
Em 2004, o setor privado já respondia por 72% do total de matrículas (Costa &
Ferreira, 2017).

Essa opção de expansão do Ensino Superior pela via privada implicou na necessidade
de criação de um programa de financiamento ao estudante, tal como ocorreu em 1999
com o surgimento do FIES. No entanto, o nível de cobertura desse programa de
financiamento público manteve-se limitado até 2010, quando então foram introduzidas
mudanças em suas regras, de modo a torná-lo mais atrativo.

O Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, atualmente chamado
de FIES, foi criado em 1999 com o objetivo de financiar a graduação de estudantes
matriculados em cursos superiores presenciais não gratuitos. Esses cursos deveriam
ter avaliação positiva nos processos de avaliação conduzidos pelo MEC.

A operacionalização do Fundo era somente efetuada pela Caixa Econômica Federal.
Desde 15 de janeiro de 2010, os contratos firmados e o Fundo estão sob a
responsabilidade do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Os
juros foram reduzidos de 9% para 3,4% ao ano e o período de carência, que antes
eram de seis meses, passou para 18 meses. O período de amortização passou para
três vezes o período financiado, acrescido de 12 meses. Além dessas inovações, o
FIES passou a operar em fluxo contínuo, permitindo novos pedidos de financiamento
em qualquer período do ano. Para os contratos de financiamento formalizados no
âmbito do FIES em exercícios anteriores, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE) assumiu o papel de agente operador em 30 de junho de 2010
(FNDE, 2017).
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É crescente o número das instituições de Ensino Superior privadas, se mostrando
relevante em todos os estados brasileiros. No Brasil, o principal guia para o
planejamento estratégico de IES é o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI),
obrigatório conforme o Decreto de nº 5.773, de 2006. Neste documento, são
fornecidos dados que dizem respeito às diretrizes pedagógicas, à estruturação
organizacional e às atividades acadêmicas que estão sendo desenvolvidas, sendo
crucial para a gestão estratégica (Silva, Côrtes, Santos, & Barbosa, 2014). A
preocupação com a formalização e a estruturação da gestão estratégica tem sido
crescente nas instituições de Ensino Superior. O PDI é o principal guia e consiste em
um documento desenvolvido a partir da Lei Federal n° 10.861, com a instituição do
Sistema Nacional de Avalição da Educação Superior (SINAES).

O SINAES tem como principal objetivo melhorar a qualidade do Ensino Superior
brasileiro e, para isso, utiliza vários instrumentos para mensurar a qualidade do
ensino. Entre eles estão a avaliação institucional ou Conceito Institucional (CI), que é
composto por duas modalidades de avaliação: a autoavaliação (ou avaliação interna)
e a avaliação externa (realizada por comissões designadas pelo INEP que fazem
visitas in loco). Os resultados são expressos por meio de indicadores de qualidade em
uma escala de cinco níveis, sendo que aqueles iguais ou superiores a 3 (três) indicam
qualidade satisfatória (INEP, 2019).

Ao realizar uma avaliação nas instituições de Ensino Superior privadas, faz-se
necessário compreender profundamente a configuração de sua estrutura. Toda a
organização se apresenta de forma única e particular, não sendo possível
compreender sua totalidade sem o conhecimento de sua estrutura física, financeira e
humana. Com base nisso, várias ferramentas são utilizadas para avaliar suas
condições (Rodrigues, 2003).

2.2 Informação, conhecimento e Inteligência Competitiva

Para Vidigal e Ziviani (2017) e Nolasco et al. (2018), a informação é capaz de
transformar o ambiente de negócios e pode criar vantagens para os gestores que a
utilizam, sobretudo com o enfoque estratégico. O conhecimento e a informação podem
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ser vistos como recursos estratégicos para que a organização possa adquirir
vantagem competitiva frente aos seus concorrentes. Porém, no ambiente
organizacional atual, faz-se necessário para as organizações que almejam sobreviver,
possuir como alicerce a gestão do conhecimento e a Inteligência Competitiva
(Shujahat et al., 2017).

No estudo publicado por Ciupak e Rodrigues (2018), foram identificados os conceitos
de Inteligência Competitiva de acordo com uma abordagem mais positivista, tendo em
vista a pouca pesquisa científica sobre o tema e a necessidade de identificar formas
de melhorar o seu processo de geração. Ao disporem sobre a questão, Ciupak e
Rodrigues (2018) assumem o seguinte posicionamento:
Por sua função e natureza, a Inteligência Competitiva (IC) vem assumindo o
espaço deixado pelas restrições naturais dos Sistemas de Informação (SI),
como meio de suprir informações a executivos e gerentes nas organizações. A
rápida adaptação às pressões ambientais é vital para a otimização dos
processos transacionais, usando recursos de forma otimizada. Manter
vantagem competitiva é, dia a dia mais difícil, exigindo das organizações um
volume e diversidade maior de informações, de forma a permitir-lhes orientar
seus negócios com mais eficiência (Ciupak & Rodrigues, 2018, p. 47).
Desta forma, observa-se que a Inteligência Competitiva, por suas características
funcionais mais pragmáticas e utilitaristas, tem recebido uma abordagem mais
positivista, tanto no mundo empresarial como no meio acadêmico. Por essa razão, há
preocupações da academia com relação ao estabelecimento de conceitos e de uma
teoria básica sobre a Inteligência Competitiva (Jaworski, Macinnis & Kohli, 2002).
Ainda de acordo com Jaworski et al. (2002, p. 279), “a ausência deste conhecimento
torna difícil identificar formas de melhorar o processo de geração de Inteligência
Competitiva”. Assim, não se trata apenas de identificar formas alternativas de
melhorar o processo da Inteligência Competitiva, mas, principalmente, de se dominar
a teoria de seus processos e a amplitude de sua aplicabilidade. As correntes
funcionais que conceituam a Inteligência Competitiva trazem o conceito entendido
como a arte de localizar, coletar, processar, analisar e disseminar informações a fim
de torná-las disponíveis para os usuários tomadores de decisão (Lana, 2011).
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Pela ótica da prospecção, a Inteligência Competitiva mantém, normalmente, um olhar
externo à empresa ou à organização. Assim, concentra-se em identificar ameaças e
oportunidades correntes e vindouras, que possibilitam antecipar ações de
preservação do negócio. Seus processos, porém, respeitam sempre os aspectos
éticos e legais (Comai, Tena & Vergara, 2006).

Segundo Heinrichs e Lima (2003), a Inteligência Competitiva atenta, direta ou
indiretamente, para as capacidades necessárias ao apoio das decisões, cujos
recursos podem ser os elementos necessários para criar, manipular e sintetizar as
informações. As informações recebidas sobre os concorrentes devem ser,
constantemente, monitoradas e atualizadas para que o planejamento seja executado
de maneira satisfatória.

No mesmo enfoque, Bose (2008) contextualiza a Inteligência Competitiva como um
processo de monitoramento do ambiente competitivo, objetivando fornecer
inteligência acionável (informações que sejam utilizáveis no negócio) que irá
proporcionar uma vantagem competitiva para a organização. Autores considerados
clássicos apontam como um dos objetivos da Inteligência Competitiva o fornecimento
de inteligência acionável, ou seja, informações sintetizadas, processadas e
distribuídas entre todos os funcionários que possuem poder de decisão, como suporte
para o processo gerencial de uma organização (Saayman et al., 2008).

Gainor e Bouthillier (2014) apontam que a literatura de vários campos de inteligência,
como Inteligência Competitiva e Inteligência de Negócios, contém críticas sobre as
práticas e as atividades de medição para determinar o valor da inteligência. Estas
críticas incluem preocupações sobre a falta de coerência conceitual, a multiplicidade
de abordagens de medição e a falta de consenso sobre as melhores práticas, além
da falta de evidências de pesquisa para apoiar as atividades de medição, tanto
conceitual como metodologicamente. Para esses autores, a Inteligência Competitiva
pode ser definida como a produção e a análise de informações sobre o ambiente
competitivo, resultando em produtos de inteligência para uso na tomada de decisão
organizacional.
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A Inteligência Competitiva e a inovação estão relacionadas como instrumentos
contínuos de aprendizagem dentro da empresa. Isso se deve tanto a um conjunto de
procedimentos para coleta e análise de informação sobre o macro ambiente, que
permitem à organização um processo de aprendizagem contínuo, como por conta das
capacidades dinâmicas.

Para que o sistema de Inteligência Competitiva nas empresas seja implementado, fazse necessário que ocorra a capacitação dos seus colaboradores, pois, os funcionários
também se apresentam como fornecedores e receptadores de informações. Eles
podem fornecer e receber informações sob o ponto de vista interno, pois o seu contato
com os discentes possibilita compreender as falhas e os problemas internos. Podem,
também, fornecer e receber informações de fontes externas sobre os concorrentes,
como as respostas que estes apresentam ao mercado. Os executivos engajados
compõem a primeira fase no desenvolvimento da Inteligência Competitiva, pois são
os responsáveis por demonstrar que ocorre um reconhecimento do esforço e da
colaboração dos funcionários envolvidos (Waceleski & Pereira, 2018).

A Strategic and Competitive Intelligence Professionals (SCIP) define Inteligência
Competitiva como um
[...] programa sistemático e ético de reunir, analisar e gerenciar informação
externa, que pode afetar os planos, decisões e operações de uma organização
no mercado, por meio de um entendimento maior, mas inequivocamente ético,
dos seus competidores e do seu ambiente competitivo (Miller, 2002, p. 35,
como citado em Teixeira & Valentim, 2016, p. 4).
Essa compreensão enfoca a prospecção e o monitoramento da concorrência e do
mercado competitivo, se constituindo na principal ação estratégica para a
sobrevivência das organizações, em que o sucesso depende da previsão de
tendências e de se mover mais rapidamente que a concorrência (Teixeira & Valentim,
2016).

Segundo McAfee, Brynjolfsson, Davenport, Patil e Barton (2012), as empresas
orientadas para a gestão de dados melhoram decisões e, em média, são 5% mais
produtivas e 6% mais lucrativas do que suas concorrentes. Parte desses resultados
são facilitados pela evolução de sistemas de informação como Enterprise Resource
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Planning (ERP), Supply Chain Management (SCM) e Customer Relationship
Management

(CRM,

ou

em

português,

Sistemas

de

Gerenciamento

de

Relacionamento), que capturam e processam grandes quantidades de dados como
parte de suas operações regulares. Embora esses sistemas sejam robustos
mecanismos de captura e geração de dados, os pesquisadores alertam que apenas
um grande repositório de dados não é suficiente para melhorar decisões ou alcançar
maior desempenho. Na verdade, é necessário desenvolver um ambiente orientado a
dados e cultura, onde as decisões são menos orientadas para a intuição e mais
baseadas em dados (McAfee et al., 2012).

O processo de Inteligência Competitiva é uma das ferramentas que pode ser colocada
em prática. No entanto, é necessário que seja encarada como um processo, que faça
parte do dia a dia da empresa e que esteja incluida nas rotinas organizacionais
(Nolasco et al., 2018). No Brasil, a Associação Brasileira dos Analistas de Inteligência
Competitiva (ABRAIC) define Inteligência Competitiva como:
[...] um processo informacional proativo que conduz a melhor tomada de
decisão, seja ela estratégica ou operacional [...]. Visa descobrir as forças que
regem os negócios, reduzir o risco e conduzir o tomador de decisão a agir
antecipadamente, bem como proteger o conhecimento gerado (Nolasco et al.,
2018, p. 173).
Conhecer os diferentes ambientes organizacionais também é fundamental para
compreender o processo de Inteligência Competitiva nas organizações. Nesse
sentido, as organizações são formadas por três diferentes ambientes. O primeiro, está
ligado ao próprio organograma, isto é, as inter-relações entre as diferentes unidades
de trabalho, como diretorias, gerências, divisões, departamentos, setores, seções,
entre outros. Estes são chamados de fluxos formais. O segundo, está relacionado à
estrutura de recursos humanos, ou seja, às relações entre pessoas das diferentes
unidades de trabalho. Estes são chamados de fluxos informais. O terceiro, é composto
pela estrutura informacional propriamente dita, isto é, a geração de dados, informação
e conhecimento pelos dois ambientes anteriores (Valentim, 2002).

As contribuições da Inteligência Competitiva favorecem o desenvolvimento de
instituições com um sistema organizacional, tendo como principal ferramenta a
construção de instrumentos utilizados na Tecnologia da Informação e na elaboração
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de bases cognitivas internas. Isso, também favorece o aprimoramento das
competências necessárias para execução das atividades inerentes aos cargos de
gestão, pois, gestores capacitados são capazes de criar soluções inovadoras e
criativas (Rodrigues & Riccardi, 2007).

2.3 Inteligência competitiva nas IES

O atual ambiente de negócios educacionais é altamente dinâmico e, para que as
empresas consigam se destacar neste campo de muita competitividade, faz-se
necessário que se fundamentem em suas bases de conhecimento para desenvolver
novas competências. Também é preciso atentar para a sustentabilidade dos negócios
no longo prazo, envolvendo o desenvolvimento e a implementação de ferramentas de
gestão (Hensmans, Johnson & Yip, 2013).

Observa-se que o mercado educacional vem crescendo em ritmo acelerado nos
últimos anos. Para que este crescimento ocorra de forma coordenada, faz-se
necessário que estas empresas tenham em mãos informações e dados relevantes
para a tomada de decisão, facilitando a identificação de alternativas inovadoras. Isso
lhes assegura valor estratégico no processo de gestão (Dalfovo, Schirmann & Correia,
2010).

Alguns trabalhos buscam investigar as contribuições da Inteligência Competitiva na
Instituições de Ensino Superior. O trabalho de Oliveira (2007), por exemplo, investiga
as atividades de Inteligência Competitiva nas IES na cidade de Curitiba por meio de
questionários enviados aos gestores, coordenadores e diretores de quatro
instituições. Dentre os principais resultados, foi possível observar que o planejamento
estratégico é a ferramenta mais utilizada e que há coleta e análise de informações
consideradas estratégicas. O estudo realizado por Vidigal, Ziviani e Martins (2015),
teve por objetivo apresentar as experiências de um grupo educacional privado no
sudeste do Brasil, focalizando a estratégia de Inteligência Competitiva.

O crescimento do número de IES privadas é uma característica marcante no Brasil
desde o final da década de 1990 (Casartelli, Rodrigues, Bittencourt, & Garibotti, 2010).
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Aliado ao aumento do nível de ociosidade (número de vagas oferecidas pelas
instituições e não preenchidas), o crescimento da quantidade de instituições
demonstra a necessidade de aplicação de práticas e de ferramentas de gestão no
Ensino Superior, visando diferenciar-se da concorrência e captar novos alunos. As
ferramentas de gestão também são úteis, pois, com elas, é possível obter melhoria na
qualidade de ensino e aprendizagem por parte das IES (Pavani & Erbereli, 2019).

Com as mudanças constantes no mercado educacional, as instituições de Ensino
Superior verificaram a necessidade de um mecanismo gerencial para facilitar as suas
estratégias de negócio. Desta forma, foi empregado nesses tipos de organizações a
Inteligência Competitiva, a fim de fortalecer a gerência no longo e no curto prazo
(Colauto, Gonçalves & Madeira, 2006).

Casartelli et al. (2010) examinaram a adoção de práticas de Inteligência Estratégica
em Instituições de Ensino Superior por intermédio da análise de informações utilizadas
no apoio às decisões de gestão e da identificação de recursos e outros elementos na
melhoria da gestão da informação. A Inteligência Estratégica visa estudar cenários e
analisar o mercado para implantar ações que assegurem à instituição o atingimento
dos resultados e objetivos planejados. Os resultados deste trabalho evidenciaram que
a Inteligência Estratégica pode auxiliar as IES a se antecipar às oportunidades de
mercado e de se prevenir quanto a possíveis mudanças no ambiente (Pavani &
Erbereli, 2019).

Ferreira e Fagundes (2016), realizaram um estudo bibliométrico sobre Inteligência
Competitiva composto por um processo estatístico com 126 publicações e verificaram
que os artigos poderiam ser organizados de acordo com a temática central. Desta
forma, os autores apresentaram sete abordagens temáticas, com destaque para o
agrupamento denominado Inteligência Múltipla. Além da Inteligência Competitiva,
foram abordadas a Inteligência Emocional, a Inteligência Contextual, e a Habilidade
Tática e Física. Há um outro agrupamento nomeado de Capital Social, que apresenta
a preocupação com a Inteligência Competitiva interfuncional, relacionando
vendedores, compradores, concorrentes, fornecedores e clientes. A Inteligência
Competitiva organizacional foi pouco explorada nos artigos estudados. Contudo, o
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estudo apresentou um perfil da evolução da Inteligência Competitiva nos últimos 10
anos.

Dentre os artigos que tratam da Inteligência Competitiva nas instituições de Ensino
Superior, destaca-se o trabalho de Oliveira (2007) em uma IES privada no Paraná, em
que investigou como as atividades inseridas no ciclo de Inteligência Competitiva
auxiliavam na gestão estratégica da organização. No artigo de Vidigal et al. (2015), os
autores descreveram o conjunto de experiências práticas de uso de Inteligência
Competitiva e apontaram métodos e técnicas praticadas. Do ponto de vista práticoestrutural, as empresas precisão de uma organização para implementação da área de
Inteligência Competitiva.

O estudo publicado por Silva et al. (2018) analisou as práticas e as ferramentas de
Inteligência Competitiva utilizadas por 32 instituições de Ensino Superior privado no
estado de Minas Gerais. Ressalta-se que o estudo favorece a compreensão sobre as
responsabilidades desenvolvidas pelos gestores. O perfil das instituições demostrou
diferenciações nos aspectos relacionados à compreensão e à utilização das
ferramentas da Inteligência Competitiva, como a diferença interna entre os gestores.
Para os autores, a utilização de modelos de Inteligência Competitiva é direcionada a
determinado setor, o que facilita a sua implementação conforme seus conceitos gerais
e ajuda na eficácia do próprio processo de Inteligência.

Ainda para verificação da Inteligência Competitiva em instituições de Ensino Superior
privadas, o trabalho de Vidigal e Ziviane (2017) buscou por meio de uma pesquisa em
campo, verificar o funcionamento da Inteligência Competitiva em uma IESP. Para uma
melhor compreensão do desenvolvimento dos conceitos e das ferramentas utilizadas
na Inteligência Competitiva, foi realizado um estudo métrico de publicações entre 1984
e 2013 (Teixeira, & Sousa, 2017). Tal estudo permite uma melhor compreensão sobre
a Inteligência Competitiva nas organizações privadas.
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2.4 Inteligência Competitiva como ferramenta de gestão

A Inteligência Competitiva tem origem nos métodos utilizados pelos órgãos de
inteligência governamental, em que eram avaliadas as informações ligadas às
estratégias de defesa de Estado, nos Estados Unidos. No entanto, essas ferramentas
foram adequadas à realidade empresarial e ao processo de mercados dinâmicos,
sendo agora um processo informacional que utiliza técnicas de ciência da informação
e gerenciamento da informação (Intellicom, 2018).

No planejamento estratégico, são importantes a análise ambiental e o direcionamento
estratégico, em que são necessárias as observações sobre as análises de tendência
do mercado e interna. Outro ponto a ser considerado relaciona-se com a revisão do
mapa estratégico proposto, seguido do desdobramento de estratégias que serão
modificadas frente às adversidades, parte final do plano de desenvolvimento.

Essas mudanças inovadoras e criativas que tangem a concepção de organização
estão em constante evolução e aprendizado contínuo. As atividades da empresa
devem ser fonte de preocupação para todos os funcionários, independente do cargo
que ocupam na organização. O comprometimento de todos os envolvidos, assim
como sua capacidade de aprendizagem, deve ser valorizado (Senge, Sharmer,
Jaworski, & Flowers, 2008).

As IES constantemente tentam se qualificar e se manter atrativas ao seu público-alvo
diante da diversidade do mercado. Desta forma, estudos que abordam a Inteligência
Competitiva oferecem mais ferramentas para o gerenciamento dos seus recursos
materiais e não materiais. As informações coletadas pelas empresas são adquiridas
por meio da coleta, do processamento e da interpretação das informações disponíveis.
O acesso a essas informações possibilita a visualização de previsões e/ou mudanças
(Paiva, Cunha, Sousa & Constantino, 2018).

Para Marin e Poulter (2004), a Inteligência Competitiva pode ser desenvolvida de duas
maneiras. A primeira é a Tática, que inclui informações de preços de produto e/ou
serviços e avaliação sobre os concorrentes. Essas informações são fornecidas para
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subsidiarem os gestores, impactando no produto ofertado aos consumidores, no
marketing e na forma de venda destes produtos. A segunda, a Inteligência Estratégica,
busca de maneira mais enfática as capacidades e as condições dos concorrentes.

Baseado no trabalho de Porter (1986) e Sécca e Leal (2009), com o crescimento do
mercado e a redução do número de competidores, as empresas menores acabam
sendo encampadas pelos grandes grupos nacionais ou internacionais. Desta maneira,
as IES apresentam maior concorrência por alunos. Outro ponto importante para as
IES, ao realizarem o seu planejamento, é alinhar seus aspectos à escolha de seus
alunos, com relação à localização, preço, visão do curso, qualidade do corpo docente
e ambições no mercado de trabalho.

As IES privadas costumam utilizar uma estratégia de divulgação dos seus resultados
de desempenho para se colocarem em melhores condições no mercado. Além de
demonstrar seus valores avaliativos, essas organizações buscam atrair seu alunado
por meio de valor e de formas de financiamento que se enquadrem na expectativa e
no orçamento dos alunos. Ainda para se manterem no mercado, as faculdades
privadas ofertam cursos pioneiros costumeiramente não ofertados no Ensino Superior
(Sécca & Leal, 2009).

Uma ferramenta muito importante para a manutenção e o desenvolvimento das IES
privadas está ligada à maneira como essas organizações realizam o seu marketing.
Lovelock, Wiritz e Hemzo (2011) abordam o modelo dos 7 Ps. O primeiro, é o produto,
bem ou serviço que será ofertado por uma empresa. O segundo, é o preço, valor pago
pelo serviço prestado. O terceiro, é ponto de distribuição, local onde o serviço é
oferecido. O quarto, é a promoção, relacionado aos programas de marketing. O quinto,
são as pessoas, base da relação entre clientes e profissionais. O sexto, são os
processos, procedimentos adotados para que os serviços sejam prestados. Por fim, o
sétimo, a plataforma física, que é o local onde o serviço é oferecido.

O uso das ferramentas de marketing apresenta grandes diferenciações entre as IES
privadas, as quais dependem da missão, visão e objetivos de cada organização. As
ações, as ferramentas de comunicação e as promoções são utilizadas,
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principalmente, no início e no final do período letivo. As atividades de marketing podem
ser empregadas tanto de maneira presencial, como por meios digitais, sendo este
último, a forma mais efetiva de comunicação, pois facilita a relação do aluno com as
instituições de ensino (Linzmayer & Minciotti, 2017).

O Brasil é um país em desenvolvimento em todos os sentidos, incluindo o aumento
na quantidade de alunos matriculados nas IES. Esse crescimento ocorreu devido aos
investimentos públicos. No entanto, há uma disparidade entre as regiões do país,
principalmente entre o Sul e o Nordeste (Barros, 2015). As novas alterações sofridas
no Ensino Superior surgem da concepção de um novo modelo de ensino, apoiando
as diretrizes e as demandas de organismos internacionais que apresentam os níveis
de ensino (Maués, 2019).

No estudo publicado por Silva et al. (2018), ao analisarem as ferramentas e as práticas
utilizadas pelas instituições de Ensino Superior, propuseram um modelo conceitual do
ciclo de produção de Inteligência Competitiva. Os autores apresentaram os
constructos de 2º nível e os construtos de 1º nível a eles associados. O primeiro
construto de 2º nível apresentado, Planejamento, é formado por dois constructos de
1º nível: a dimensão Planejamento e a dimensão Equipe. A dimensão Planejamento
engloba as variáveis relacionadas com o Planejamento das atividades, a Identificação
dos usuários, o Mapeamento periódico das necessidades informacionais dos usuários
da alta administração e tomadores de decisão, e a Avaliação dos instrumentos de
coleta de informações. A dimensão Equipe envolve as variáveis Gestor, Analistas e
Coletores.

O segundo constructo de 2º nível apresentado por Silva et al. (2018), Reunião de
informações. Este constructo é formado por constructos de 1º nível denominados
dimensão Ambiente externo, dimensão Fontes de informação, e dimensão
Método/Instrumento de coleta de dados. A dimensão Ambiente externa é composta
por variáveis relacionadas com as informações políticas regulatórias, tecnológicas,
socioculturais, demográficas e econômicas. A dimensão Fonte de informação engloba
as variáveis associadas com o Executivo, Diretores e Gerentes, Funcionários,
Analistas, Parceiros, Clientes, Concorrentes e Instituições financeiras. A dimensão
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Método é composta por variáveis relacionadas com as Entrevistas, Pesquisas de
mercado, Base de dados internos e Terceirização.

O terceiro constructo de 2º nível apresentado por Silva et al. (2018), denominado
Processamento do material coletado, é composto por dois constructos de 1º nível:
a dimensão Ferramenta de análise setorial e do ambiente, e a dimensão
Processamento de dados. Na dimensão Ferramentas de análise setorial e do
ambiente, são realizadas a análise da cadeia de valores, o planejamento dos cenários,
a análise SWOT1, o planejamento estratégico, a força de Porter e os fatores críticos
de sucesso. A dimensão Processamento de dados contém o uso de software e as
técnicas e ferramentas utilizadas no processamento de dados.

Por fim, Silva et al. (2018) apresentaram o último constructo de 2º nível, denominado
difusão da inteligência para os usuários. Este constructo engloba variáveis
relacionadas com a Distribuição das informações e a Periodicidade de envio e
recebimento de informações. A união das dimensões anteriormente citadas, favorece
a criação de uma modelo de Inteligência Competitiva para ser empregado em IES.

A informação é uma ferramenta importante para a implementação da Inteligência
Competitiva. No entanto, a Inteligência Competitiva não deve ser confundida com
espionagem, uma vez que não envolve práticas ilegais e antiéticas (Colakoglu, 2011;
Myburgh, 2004). Ao contrário da espionagem, a Inteligência Competitiva é baseada
em procedimentos legais associados a um código de ética (Richardson & Luchsinger,
2007).

No estudo realizado por Christo e Andalecio (2016), a Inteligência Competitiva, ao ser
empregada nas instituições, se dá, inicialmente, pela decisão dos gestores.
Comumente se inicia com a contratação de empresas especializadas para orientação.
Foram observadas duas dificuldades recorrentes: a resistência à implementação por

1

Sigla em inglês: Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e
Threats (Ameaças).
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parte dos funcionários e alguns gestores e a obtenção de dados da concorrência, o
que dificulta a implementação de planejamento estratégico.

2.5 Marco teórico

Com base na revisão de literatura, foi possível identificar que, para analisar a
Inteligência Competitiva, é importante coletar informações, processar e analisar dados
que podem favorecer a tomada de decisão e aumentar a vantagem competitiva frente
aos concorrentes (Cardoso, 2005; Fuld, 2007; Herring, 2005). A Inteligência
Competitiva é utilizada para gerar estratégias futuras que venham a colocar as
empresas frente as suas concorrentes. Desse modo, a Inteligência Competitiva
contribui para conhecer os objetivos dos concorrentes diretos e a imprevisibilidade do
mercado (Gomes, & Braga, 2001).

A Inteligência Competitiva consiste em um conjunto de técnicas para a produção do
conhecimento sobre o mercado, os competidores, os produtos e as tecnologias. Para
Herring (2005), o conhecimento do mercado está embasado em coleta, disseminação
e análise das informações, com a finalidade de direcionar a vida das empresas.
Seguindo os mesmos preceitos utilizados por Herring (2005) e Gomes e Braga (2001)
em seus modelos, um acréscimo do uso das avaliações sobre o modelo foi proposto.

Para Gilad (2003), as organizações estão preparadas para monitorar o risco
operacional e o risco financeiro, mas, não o risco estratégico, que ocorre quando há
desalinhamento entre a estratégia e o ambiente competitivo. O desenvolvimento da
busca por informações que, efetivamente, subsidiem as suas estratégias é discutido
dentro do contexto da Inteligência Competitiva, que permite às organizações
desenvolver uma cultura de busca sistemática por informações, com vistas a fazerem
previsões ou adaptações de seu comportamento no mercado de atuação.

Com relação às Instituições de Ensino Superior, Cardoso (2005) descreve a
apresentação de condições diferenciadas para o desenvolvimento de estratégias
como base em características particulares, como mão de obra qualificada, valorização
do conhecimento, infraestrutura, principalmente, em tecnologia da informação,
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existência de organizações de valorização à pesquisa e construção da rede de
colaboradores.

Mendes, Marcial e Fernandes (2010), ao analisarem o processo de Inteligência
Competitiva, apresentaram quatro ciclos nos quais as informações são transformadas
em Inteligência Competitiva. O primeiro ciclo, é o planejamento, que consiste na
definição e na organização de quais informações são necessárias para a empresa. O
segundo ciclo, define a fase de coleta de dados que são utilizados para gerar os
produtos de inteligência. No terceiro ciclo, ocorre a fase de análise de dados, que
descreve o ambiente de mercado, fornecendo instrumentos para a avaliação da
estratégia. No quarto ciclo, ocorre a difusão, quando o produto final é apresentado em
formato de relatório, planilhas, gráficos e tabelas para fornecer subsídios para a
manutenção do fluxo informacional, consequentemente, fornecendo a vantagem
competitiva.

Silva et al. (2018,) ao estudar a instrumentalização e validação de modelos de ciclo
de Inteligência Competitiva, analisaram as ferramentas utilizadas pelas Instituições de
Ensino Superior. Durante o estudo, considerou-se o uso de diferentes conceitos –
estratégia, competitividade e inovação. Para a coleta dos dados foram selecionadas
192 IESP. Os principais pontos observados nos resultados foram: a necessidade da
informação; a qualidade das fontes; e os produtos de inteligência gerados. Pontos que
parecem representar a premissa básica para IC.
Os autores supracitados foram utilizados para o desenvolvimento do
instrumento da pesquisa, servindo como bases dos questionamentos que foram feitas
aos participantes da pesquisa.
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3 Metodologia

A dissertação foi elaborada a partir de uma pesquisa descritiva, com a finalidade de
responder à seguinte pergunta norteadora: Quais são as contribuições da Inteligência
Competitiva no processo de gestão estratégica de uma IES privada pertencente a um
grupo educacional no estado do Piauí? Para obtenção dos resultados, se faz
necessária a determinação de um método adequado de coleta de dados, além da
definição da população, da amostra investigada e do processamento das informações.

3.1Caracterização da pesquisa

Quanto aos fins, a pesquisa se caracteriza como descritiva, com abordagem
quantitativa e qualitativa. A pesquisa descritiva permite detalhar de maneira clara o
desenvolvimento de um evento e correlacioná-lo com as variáveis (Vergara, 2007).
Ainda para a pesquisa descritiva, a busca por detalhes permite maior exatidão na
obtenção das características do universo estudado (Selltiz, Wrightsman & Cook,
1965).

A natureza da pesquisa é predominantemente quantitativa, sendo que o uso dessa
abordagem

proporciona

o

aprofundamento

da

investigação

das

questões

relacionadas ao fenômeno. Quando a pesquisa qualitativa é associada ao emprego
da quantificação, tanto nas modalidades de coleta de informações quanto no
tratamento delas por meio de técnicas estatísticas, favorece a compreensão dos
fenômenos e cenários (Gil, 1999; Richardson, 1999).

A pesquisa utiliza a estratégia do levantamento, tipo survey, ou seja, a obtenção de
dados e informações sobre características, ações ou opiniões de determinado grupo
de pessoas, que representa uma população-alvo, por meio de um instrumento de
pesquisa, normalmente um questionário (Freitas, Oliveira, Saccol & Moscarola, 2000).
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3.2 Unidade de análise e observação, população e amostra

A Unidade de análise foi composta por três Instituições de Ensino Superior privadas,
localizadas na cidade de Teresina (PI) e que aceitaram contribuir com a pesquisa.
Estas instituições têm o anonimato garantido e, para isso, utilizou-se de uma
identificação fictícia com a seguinte nomenclatura: IESP1, IESP2 e IESP3. Estas
organizações representam as instituições de Ensino Superior de capital aberto e que
têm seus relatórios financeiros publicados através de RI em site de internet para
consulta pública dos resultados trimestrais.

A Unidade de observação foi composta por 32 respondentes que participaram da
survey: reitor(a), diretores(as), coordenadores(as), sendo estes cargos responsáveis
pelo gerenciamento e pela tomada de decisão sobre o desenvolvimento de estratégias
de gestão. Após as autorizações das instituições, foi realizado o contato prévio por
telefone e presencial com os participantes, a fim de oferecer a possibilidade de
participação na pesquisa. Posteriormente, foi enviado um questionário online para a
obtenção das respostas.

As IES objetos deste estudo estão localizadas no estado do Piauí, que ocupa quase
3% do território brasileiro. Elas foram selecionadas por aceite. O grupo do qual as IES
pertencem possui, no Brasil, mais de 50 instituições e está com o capital aberto desde
2015, possuindo um catálogo de ofertas de ensino com, aproximadamente, 25 cursos
de graduação.

3.3 Coleta de dados

A pesquisa foi dividida em quatro etapas, conforme descrito a seguir.
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. Etapa I: realizou-se uma pesquisa bibliográfica a fim de construir o referencial
teórico da dissertação. Buscaram-se instrumentos de coleta de dados acerca
de indicadores de gestão em instituições de Ensino Superior privadas, assim
como indicadores sobre a aplicabilidade de técnicas e indicadores
desenvolvidos com base na Inteligência Competitiva. Esses indicadores são o
Planejamento, a Coleta de informações, a Disseminação das informações
processadas e a Avaliação dos resultados.
Etapa II: realizada uma pesquisa na literatura sobre a aplicabilidade de práticas
e ferramentas utilizadas pelas IES privadas para monitorar o ambiente
competitivo e identificar se a Inteligência Competitiva é conhecida, usada e
reconhecida no mercado de Ensino Superior privado.
Etapa III: constou de uma pesquisa documental. Foram realizadas análises de
dados secundários disponibilizados pelo INEP e pelo MEC e de relatórios da
Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior (ABMES, 2020).
Assim, foi possível verificar o ranking nacional das IES e o posicionamento das
instituições pesquisadas. Além disso, utilizou-se também como dados
secundários os relatórios financeiros das IES pesquisadas, já disponibilizados
pelas instituições mediante carta de anuência. Por fim, foram utilizados os
Relatórios para Investidores (RI), disponibilizados no site da mantenedora das
IES pesquisadas e publicados a cada trimestre por meio de endereço eletrônico
para o mercado financeiro da bolsa de valores. Importante ressaltar que as IES
pesquisadas são mantidas por mantenedora vinculada a investidores. Portanto,
a cada trimestre, precisa demonstrar os dados de suas instituições,
apresentando ao mercado a viabilidade e a permanência, de acordo com os
padrões exigidos. Nestes dados secundários, buscou-se informações sobre a
quantidade de unidades das IES pesquisadas, a quantidade de campis e de
cursos ofertados, os serviços diferenciais disponibilizados e o posicionamento
de mercado no estado. Essas informações são detalhadas na Figura 1.
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Fonte dos dados
Relatório de
investimentos
das IESP

Dados operacionais

Desempenho financeiro

Descrição
I) captação de alunos
II) evolução da base alunos
III) taxa de evasão
IV) financiamento estudantil
V) crescimento orgânico
I) receita dos serviços
II) custo de serviços
III) lucro
IV) despesas operacionais

Relatório do INEP Vagas e ingressantes
Matrículas
Concluintes
Docente na educação superior
Associação
Avaliação do ensino
Brasileira de
Processo decisório do Ensino Superior
Mantenedoras do
Egressos no Ensino Superior no brasil
Ensino Superior

Figura 1
Dados secundários utilizados na pesquisa
Fonte: Elaborada pela autora (2020).

Etapa IV: constou de uma pesquisa de campo. Iniciou-se pela construção do
instrumento de coleta de dados primários, sendo elaborado um questionário
estruturado (Lakatos & Marconi, 2010) composto por uma série de enunciados,
de modo a enfatizar a prática de Inteligência Competitiva e avaliar como a
empresa desenvolve boas práticas de gestão. O questionário, utilizando a
escala Likert, abordou perguntas relacionadas ao referencial teórico da
pesquisa, como exposto na Figura 2.
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Tópicos

Questões
1

Autores
Cardoso, (2005); Colauto et al. (2006)
Silva et al. (2018)

2
Marin e Poulter (2004)
3
Casartelli et al. (2010)
4

Análise de indicadores
identificados na IESP
com os descritos na
literatura

Paiva et al., 2018
5
Silva et al. (2018)
6
Silva et al. (2018)
7
Silva et al. (2018)
8
Silva et al. (2018)

Análise do conhecimento
sobre Inteligência
Competitiva
Análise sobre as
contribuições da
Inteligência Competitiva.
Perfil dos gestores

9
10
11
12
13

Mendes et al. (2010)
Gomes & Braga, 2001.
Oliveira, E. (2007).
Vidigal e Ziviane (2017)

14
15
16 a 19

Chaves e Amaral (2016); Nolasco et al. (2018);
Dias et al. (2006); Ferreira e Fagundes (2016);
Oliveira, Nadae, Oliveira & Salgado (2011).

Figura 2
Relação entre perguntas e autores que fundamentam a construção do
questionário
Fonte: Elaborada pela autora (2020)

O questionário foi aplicado aos gestores das instituições que ocupam os cargos de
reitor(a), diretor(a) de unidade, coordenador(a) acadêmico(a) e coordenadores de
curso, totalizando 32 respondentes.

A primeira parte do questionário contemplou questões relacionadas à perspectiva do
respondente sobre Inteligência Competitiva (conhecimento sobre Inteligência
Competitiva e identificação de estratégias de Inteligência Competitiva no dia a dia da
IES). A escala de Likert é uma escala de classificação amplamente utilizada e exige
que os respondentes indiquem um grau de concordância ou discordância para cada
uma das afirmações sobre objetos de estímulo (Malhotra, 2010). A Figura 3 apresenta
a adaptação da escala Likert feita com a intenção de se obter uma resposta clara dos
respondentes.
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Discordo
totalmente (1)

Discordo (2)

Nem concordo,
nem discordo (3)

Concordo (4)

Concordo
totalmente (5)

Figura 3
Valores de concordância nos questionários
Fonte: Elaborado pela autora (2020)
A escala Likert é utilizada para a análise quantitativa, sendo as respostas tabuladas
para a realização da estatística descritiva.

Posteriormente, foram inseridas questões sociodemográficas, que identificam o
respondente quanto ao aspecto individual. Dessa forma, essas questões permitem
construir o perfil do respondente: idade, sexo, cargo ocupado na organização e grau
de escolaridade.

Por fim, foram inseridas no questionário duas perguntas abertas relacionadas ao
entendimento do respondente com relação à Inteligência Competitiva e a sua
aplicação na instituição de Ensino Superior. Nestas perguntas, os participantes
ficaram livres para responder na forma escrita (Apêndice A).

3.4 Estratégia de análise e tratamento dos dados

As informações levantadas nas questões fechadas foram tratadas por meio da
estatística descritiva e confrontadas com as informações fornecidas pelos gestores da
IESP. Em seguida os resultados da análise foram comparados com a literatura com a
finalidade de verificar quais estratégias apresentam êxito e quais podem ser
melhoradas como estratégias de Inteligência Competitiva.

Para o tratamento dos dados coletados nas questões abertas, foi utilizada a Análise
de Conteúdo que, para Vergara (2007), é a técnica que busca identificar o que está
sendo dito ou pensado a respeito de determinado tema. Bardin (2009) define a Análise
de Conteúdo como um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando
obter indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos
relativos às mensagens. Na visão de Lakatos e Marconi (2010), a Análise de Conteúdo
vem sendo utilizada para estudar o material de tipo qualitativo, quando não é possível
aplicar técnica aritmética.
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As respostas com relação à questão subjetiva, em relação à compreensão dos
gestores sobre a Inteligência Competitiva, são apresentadas na discussão do
presente trabalho.

Os dados provenientes das questões como o perfil sócio demográfico e as
quantificações provenientes do questionário foram exportados para uma planilha em
Excel para serem inseridos no programa Statistical Package for the Social Sciences
(SPSS – versão 20.0 for Windows). Estes dados foram consolidados por meio das
técnicas de estatísticas descritiva (frequências absoluta e relativa) para variáveis
categóricas, média e desvio padrão para variáveis métricas. A Figura 4 apresenta o
resumo da estratégia de análise dos dados.

Objetivos específicos da
pesquisa

Autores que dão
suporte

Verificar o conhecimento
sobre IC na IESP estudada

- Silva et al. (2018)
- Vidigal e Ziviani
(2016)

Mapear indicadores do uso
da Inteligência competitiva
na IESP -

Gomes e Braga
(2001)
- Ferreira e
Fagundes (2016)
- Oliveira et al.
(2011), Silva et al.
(2018)

Analisar a percepção dos
coordenadores de cursos
sobre as contribuições da
Inteligência Competitiva

Freitas et al. (2000)
Silva et al. (2018)

Figura 4
Resumo da estratégia de análise dos dados
Fonte: Elaborada pela autora (2020).

Tipo de
pesquisa

Fonte dos dados

Pesquisa
de campo

Pergunta Aberta: Questão 14
Anexo A

Pesquisa
documental

Relatório da IES,
Relatórios Institucionais.

Pesquisa
de campo

Questionário Aplicado em 30
Gestores de instituições de
Ensino Superior Privadas
(Apêndice A)
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4 Apresentação e análise dos dados

Este capítulo apresenta os dados obtidos na pesquisa, destacando-se a forma que a
IES aplica a Inteligência Competitiva (IC), os indicadores utilizados, a comparação
destes indicadores com a literatura e, ainda, a percepção dos coordenadores sobre
as contribuições da IC na gestão da IES.

O capítulo finaliza com a discussão dos resultados, visando identificar as contribuições
da IC como processo de gestão estratégica de uma IES privada pertencente a um
grupo educacional no estado do Piauí.

4.1 Conhecimento sobre IC na IESP estudada

Foi solicitado aos participantes da pesquisa que respondessem sobre qual o seu
conhecimento sobre inteligência competitiva. As respostas apresentaram grandes
variabilidades quanto ao conhecimento, a partir disto, as respostas que apresentaram
similaridade foram agrupadas. Para os respondentes que descrevem a IC:

- IC como Estratégia de desenvolvimento e gestão de IESP:
. R2 - “[...] maior controle sobre as ações, antecipação aos fatos e gestão
participativa”;
. R3 - “[...] análise e crescimento do conhecimento dos outros”;
. R24 - “[...] melhoramento de performance”;
. R26 - “[...] obtenção de melhores resultados nas empresas que a utilizam”; e
. R31 - “[...] alinhar técnicas de gestão ao avanço e desenvolvimento do
mercado, conforme as demandas”. R14 “...buscar informações e conhecimento
como forma de se diferenciarem no mercado”.

- IC como instrumento para tomadas de decisões:
. R9 - “[...] auxílio nas estratégias, planejamento e tomadas de decisão”;
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. R17 - “[...] para tomada de decisões com práticas inteligentes e racionais,
contribuindo para a melhoria da IES”;
. R30 - “[...] melhoria nos processos de tomada de decisão”;
. R16 - “[...] captar e organizar informações para melhor tomada de decisão”; e
. R1 - “[...] informações e dados em tempo real, ajuda a tomada de decisão”.

- IC como inovação:
. R15 - “[...] inovação, proatividade, busca pelo conhecimento”; e
. R32 - “[...] inovação e acesso às informações consistentes”.

IC como auxílio à concorrência:
. R10 - “[...] melhor analisar a concorrência e trabalhar baseado no
planejamento da concorrência”;
. R11 - “[...] aprimoramento acerca dos concorrentes com foco no crescimento
do mercado”; e
. R18 - “[...] amplia a visão sobre a concorrência e sobre sua própria em relação
ao mercado”.

As outras respostas não se inserem nas categorias anteriores:
. R4 - “[...] visibilidade e captação”;
. R6 - “[...] adquirir indicadores confiáveis ajudando na gestão e administrativa”;
. R13 - “[...] comunicação melhorada”;
. R20 - “[...] conhecer o perfil do usuário para atender suas necessidades”;
. R21 - “[...] avanço”;
. R22 - “[...] alcance de metas”;
. R23 - “[...] mais empenho e aperfeiçoamento”;
. R25 - “[...] análise antecipadamente das exigências do mercado, agindo no
curto e no longo prazo”;
. R28 - “proativo, organização e otimização das informações”; e
. R29 - “interatividade”.
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Dois dos respondentes afirmaram não ter conhecimento sobre IC:
. R7 - “[...] desconheço”; e
. R8 - “[...] Não sei o que é inteligência competitiva”.

A grande variedade de respostas sinaliza uma diversidade na compreensão sobre IC
por parte dos respondentes, bem como a falta de uma definição clara dos processos
sobre ela. Relataram pontos importantes como “desenvolvimento e gestão”,
“instrumentos de desenvolvimento”, “inovação” e “concorrência”.

No trabalho desenvolvido por Silva et al. (2018) em IES no estado de Minas Gerais,
foi verificado como principais pontos: Fontes de informação; Métodos e instrumento
de coleta de dados; Processamento de dados; e Difusão da inteligência. Entre os
pontos observados, o Tempo de experiência na gestão e o Tempo no cargo favorecem
melhor compreensão da IC. Ressalta-se que os funcionários de cargos de alta gestão
apresentaram maior conhecimento sobre a temática.

Para o desenvolvimento de estratégias de IC faz-se necessária a adequação física e
estrutural como o uso de softwares, o que, no presente estudo, não foi descrito pelos
respondentes. No trabalho realizado por Vidigal et al. (2015), descreveu-se o conjunto
de experiências práticas de uso de Inteligência Competitiva e apontou os métodos e
técnicas praticadas. Do ponto de vista prático-estrutural, considerou-se que as
empresas precisam de uma organização para implementação da área de Inteligência
Competitiva.

4.2 Indicadores do uso da Inteligência Competitiva na IESP

Para mapear os indicadores do uso da Inteligência competitiva na IESP, foi realizada
uma pesquisa documental nos Relatórios institucionais.

Ressalta-se que a IESP conta com uma prática de monitoria constante sobre as
mudanças no cenário macroeconômico e setorial que podem influenciar as atividades
realizadas. A identificação do mercado e a situação financeira são constantemente
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monitoradas e identificadas para formalizar um mapa de risco. O gerenciamento dos
riscos é desenvolvido pelo conselho da administração, comitê de finanças,
presidências e pelas diretorias executivas.

A coleta de informações internas da instituição ocorre por meio da avaliação
institucional semestral com alunos e professores. O processo é realizado por uma
Comissão Própria de Avaliação, cujas informações ajudam a compreender a situação
da instituição e estabelecer novas diretrizes, visando o aprimoramento educacional e
institucional.

Foram observados os seguintes indicadores nos relatórios Institucionais:

- Estratégia para evolução no volume de matriculados: ao analisar o relatório
de divulgação dos resultados institucionais do segundo semestre de 2019, o
volume de matriculados resultou em 36mil alunos, com uma taxa de
crescimento de 46,1% em comparação ao mesmo período de 2018. A
estratégia utilizada para o aumento foi a antecipação da captação de alunos,
juntamente com uma melhora na perspectiva de crescimento. Mesmo diante
dos problemas financeiros enfrentados pelo país, foi realizado pela instituição
investimentos no longo prazo,
- Estratégia de diversificação das modalidades dos cursos: Os investimentos
com maior destaque foram os cursos de modalidade semipresenciais e na
modalidade online. Ocorreu um aumento significativo da quantidade de alunos
matriculados, mesmo ocorrendo uma redução de alunos com financiamento
estudantil. A taxa de evasão de 2019 foi de 13%, apresentando uma redução
de 1% em comparação ao ano anterior.
- Estratégia de abertura de novos polos: o crescimento orgânico da IESP se
deve a abertura de novos cursos e polos de ensino à distância, sendo esta uma
excelente estratégia de crescimento. Outro fator importante para o crescimento
e aumento das receitas - aumentando 15% dos lucros – ocorreu por intermédio
dos novos serviços prestados. O lucro bruto da instituição apresentou um
aumento de 42% em comparação a 2018. Verificou-se aumento nas despesas
decorrente dos investimentos em tecnologia como em projetos digitais, a fim de
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preparar a transformação digital da companhia e melhorar a experiência dos
alunos em todas as etapas do processo de aprendizagem.
- Uso dos relatórios trimestrais: os relatórios trimestrais, com os indicadores de
desempenho, também se constituem em uma ferramenta de inteligência, pois
o compartilhamento dos seus resultados para as unidades favorece a
disseminação de informações para maior interação das ações que devem ser
executadas, permitindo mensurar a sua evolução tanto no âmbito local como
no nacional.
- Comparação dos cenários: outro ponto a ser levado em consideração sobre
os indicadores é a comparação com anos anteriores que favorecem melhor
compreensão dos cenários. Esta comparação favorece medidas como a
antecipação da captação de alunos e o investimento em tecnologia para
melhoria das experiências do alunado. Ao identificar quais são as deficiências
e as dificuldades existentes, é possível a elaboração de uma proposta
diferenciada, sendo um ponto importante na manutenção do corpo discente.

Nos relatórios da IESP analisados, não foram descritos quais os programas ou
ferramentas de qualidade são utilizados. No entanto, percebeu-se que há a
preocupação em acompanhar as mudanças do mercado, atender a demanda dos
clientes, assim como realizar políticas internas para o aumento de produtividade. Para
Oliveira et al. (2011), o uso de ferramentas e programas de qualidade é um importante
diferencial para as empresas, garantindo maior satisfação dos clientes, gerando
diferenciais competitivos e aprimorando a gestão dos recursos como melhoria da
produtividade. Este representa um ponto de melhoria a ser implementado na
instituição.

4.3 Percepção dos gestores de cursos sobre as contribuições da IC na gestão
da IES

Neste item são apresentados dois subitens: o perfil dos respondentes e a análise da
percepção dos mesmos sobre a IC.
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4.3.1 Perfil dos respondentes

A amostra para este estudo foi composta por 32 respondentes sendo: um reitor, um
diretor, dois coordenadores acadêmicos e 28 coordenadores de cursos das áreas da
saúde e humanas. A maior parte da amostra foi composta de mulheres, 72%, homens,
28%, a média de idade foi de 42 anos (± 11.5).

A formação dos respondentes varia em cursos das seguintes áreas:

- Saúde: psicologia, nutrição, enfermagem, farmácia, odontologia, fisioterapia.
- Ciências humanas: serviço social, história, ciências contábeis, administração;
direito, pedagogia.
- Ciências exatas: engenharia civil.

A Tabela 1 apresenta os dados sociodemográficos dos respondentes.

Tabela 1
Dados sociodemográficos dos respondentes
Idade
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
Sexo
Feminino
Masculino
Cargo
Coordenador(a) acadêmico(a)
Coordenador(a) de curso
Direção
Outro
Reitoria
Maior título de pós-graduação
Doutorado
Especialista
MBA
Mestrado
Fonte: Dados da pesquisa

%
12.50%
40.63%
28.13%
6.25%
12.50%
%
71.88%
28.13%
%
6.25%
84.38%
3.13%
3.13%
3.13%
%
9.38%
28.13%
3.13%
56.25%

A maior parte dos respondentes é oriunda do curso de administração (12,5%), seguida
do curso de psicologia (9,3%). A verificação referente à titulação aferiu que: 56% dos
respondentes são mestres; 28%, especialistas; e, apenas 9%, são doutores. Quanto
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ao tempo médio de formação dos profissionais: 11 anos (aproximadamente, 8,07%).
De tempo de experiência no ensino superior: nove anos (aproximadamente, 5.59%).
Em relação ao tempo médio de vínculo na Instituição: seis anos (aproximadamente,
4,36%).

4.3.2 Análise da percepção dos coordenadores sobre as contribuições da IC na
gestão da IES

A análise foi baseada nas questões de 1 a 13 do questionário de pesquisa, que se
encontra no Apêndice B. As questões do questionário foram obtidas com base nos
autores Cardoso ( 2005); Casartelli et al. (2010); Colauto et al. (2006); Gomes & Braga,
(2001); Marin e Poulter (2004); Mendes et al. (2010); Paiva et al. (2018), Oliveira, E.
(2007); Silva et al. (2018), e Vidigal e Ziviane (2017).

Para maior clareza da análise do questionário aplicado pela pesquisa, realizou-se a
redução da escala, isto é, foram somadas as respostas 1 e 2, que representam
“Discordo” e, as respostas 4 e 5, que representam “Concordo”.

Desta forma, a escala aplicada na análise foi composta por três pontos:
✓ Discordo (soma das respostas 1 e 2);
✓ Nem discordo, nem concordo (resposta 3); e
✓ Concordo (soma das respostas 4 e 5).

A Tabela 2 apresenta os resultados obtidos com a análise das questões 1 a 13 do
questionário em escala expandida de um a cinco.
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Tabela 2
Questionário com escala original de cinco pontos
Nº

Questões

A postura da Instituição de Ensino Superior (IES)
sobre as mudanças ambientais do mercado é
REATIVA, agindo de maneira conservadora e
cautelosa.
2
O perfil e o estilo da gestão estratégica são
CENTRALIZADOS: o peso é maior no foco estratégico
e tem pouca delegação de autoridade.
3
O perfil e o estilo da gestão estratégica são
DESCENTRALIZADOS: o peso é maior no foco tático
e há completa delegação de autoridade.
4
O perfil e o estilo da gestão estratégica são
HÍBRIDOS: há um mix de necessidades estratégicas
e táticas, e a tomada de decisão é feita por consenso.
5
A postura da Instituição de Ensino Superior (IES)
sobre as mudanças ambientais do mercado é
PROATIVA, agindo de maneira estruturada, com
objetivos definidos e estudos prospectivos.
6
Os planos, as metas e os resultados da Instituição de
Ensino
Superior
(IES)
são
divulgados
e
compartilhados de forma periódica entre os setores.
7
As informações fornecidas pela Instituição de Ensino
Superior (IES) no tocante às informações do mercado
competitivo e o perfil interno do alunado são fatores
que favorecem a gestão.
8
As ferramentas de gestão ofertadas pela Instituição de
Ensino Superior (IES) como softwares facilitam a
gestão interna.
9
O modelo desenvolvido para a gestão da Instituição de
Ensino Superior (IES) é satisfatório para a
manutenção e perpetuação do curso e/ou instituição.
10 Os feedbacks realizados pelos gestores auxiliam na
melhoria da sua gestão estratégica.
11 As
discussões
sobre
dados,
relatórios
e
compartilhamento de experiências entre profissionais
das várias áreas favorecem o planejamento e as
práticas de gestão a serem implementadas.
12 A inteligência competitiva traz benefício para o
desenvolvimento de minhas atividades.
13 O ambiente educacional tem mecanismos para auxiliar
a Inteligência Competitiva.
Fonte: Dados da pesquisa

1
(%)

2
(%)

3
(%)

4
(%)

5
(%

6,25

9,38

18,75

28,13

37,50

9,38

28,13

12,50

25,00

25,00

15,63

6,25

6,25

46,88

25,00

9,38

9,38

15,63

31,25

34,48

0

3,13

9,38

46,88

40,63

0

0

3,13

25,00

71,87

0

0

6,25

31,25

62,50

0

0

0

34,38

65,62

0

3,13

6,25

50,00

40,62

0

6,25

3,13

28,12

62,50

0

0

3,13

40,63

52,25

0

0

6,25

40,63

53,12

0

0

12,50

25,00

32,50

1

A Tabela 3 apresenta o questionário com a escala reduzida de um a três pontos.
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Tabela 3
Questionário com escala reduzida de três pontos
Nº

Questões

A postura da Instituição de Ensino Superior (IES) sobre as mudanças
ambientais do mercado é REATIVA, agindo de maneira conservadora e
cautelosa.
O perfil e o estilo da gestão estratégica são CENTRALIZADOS: o peso é maior
2
no foco estratégico e tem pouca delegação de autoridade.
O perfil e o estilo da gestão estratégica são DESCENTRALIZADOS: o peso é
3
maior no foco tático e há completa delegação de autoridade.
O perfil e o estilo da gestão estratégica são HÍBRIDOS: há um mix de
4 necessidades estratégicas e táticas, e a tomada de decisão é feita por
consenso.
A postura da Instituição de Ensino Superior (IES) sobre as mudanças
5 ambientais do mercado é PROATIVA, agindo de maneira estruturada, com
objetivos definidos e estudos prospectivos.
Os planos, as metas e os resultados da Instituição de Ensino Superior (IES)
6
são divulgados e compartilhados de forma periódica entre os setores.
As informações fornecidas pela Instituição de Ensino Superior (IES) no tocante
7 às informações do mercado competitivo e o perfil interno do alunado são
fatores que favorecem a gestão.
As ferramentas de gestão ofertadas pela Instituição de Ensino Superior (IES)
8
como softwares facilitam a gestão interna.
O modelo desenvolvido para a gestão da Instituição de Ensino Superior (IES)
9
é satisfatório para a manutenção e perpetuação do curso e/ou instituição.
Os feedbacks realizados pelos gestores auxiliam na melhoria da sua gestão
10
estratégica.
As discussões sobre dados, relatórios e compartilhamento de experiências
11 entre profissionais das várias áreas favorecem o planejamento e as práticas de
gestão a serem implementadas.
A inteligência competitiva traz benefício para o desenvolvimento de minhas
12
atividades.
O ambiente educacional tem mecanismos para auxiliar a Inteligência
13
Competitiva.
Fonte: Dados da pesquisa (2020).
1

1
(%)

2
(%)

3
(%)

16

19

65

37

13

50

21

07

72

19

16

65

3

9

88

0

3

97

0

6

94

0

0

100

3

6

91

8

1

91

0

3

97

0

6

94

0

13
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Questão 1: Postura REATIVA da IESP

Ao serem questionados sobre a postura da IESP frente às mudanças ocorridas no
mercado, 65% concordaram que a faculdade se apresenta como REATIVA, devido ao
seu comportamento cauteloso e cuidadoso, como demonstra a Figura 5.
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70%

65%

60%
50%
40%
30%
20%

19%

16%

10%
0%
NÃO CONCORDO

NEM CONCORDO/NEM
DISCORDO

CONCORDO

QUESTÃO 01

Figura 5
Distribuição dos respondentes, segundo a Postura Reativa da IESP
Fonte: Dados da pesquisa

Casartelli et al. (2012) ressaltam que compreender as mudanças do mercado é
fundamental para o planejamento estratégico, realizando avaliações de diagnóstico,
favorecendo o processo de planejar e de formular um propósito compartilhado pela
organização. Portanto, a postura cautelosa e cuidadosa frente ao mercado é positiva.
O desenvolvimento dos processos de IC permitem identificar ameaças, reduzindo o
tempo de reação e identificar oportunidades latentes. Antecipar as necessidades e os
desejos dos clientes, monitorar o mercado concorrente, compartilhar conhecimento
na organização, preservar as vantagens e se manter atualizado diante dos avanços
tecnológicos (Colauto et al., 2006).

Questões 2, 3 e 4: Tipo de gestão

Para avaliar a percepção dos respondentes sobre o tipo de gestão utilizada na IESP,
foram apresentadas três questões, variando entre os modelos Centralizado,
Descentralizado ou Híbrido. As respostas apontaram para o modelo Descentralizado,
com 72% dos respondentes (Figura 6). Observou-se a falta de coerência dos
respondentes ao escolherem o modelo Híbrido, com 65%, (Figura 7) e, também, o
modelo Centralizado, com 50% (Figura 8).
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40%
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DISCORDO

CONCORDO

Figura 6
Distribuição dos respondentes, segundo o Modelo Descentralizado
Fonte: Dados da pesquisa
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Figura 7
Distribuição dos respondentes, segundo o Modelo Híbrido
Fonte: Dados da pesquisa
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Figura 8
Distribuição dos respondentes, segundo o Modelo Centralizado
Fonte: Dados da pesquisa

Questão 5: Postura PROATIVA da IESP

A questão 5 apresentou um ponto de reflexão em relação à percepção dos
respondentes sobre a postura da IESP frente às mudanças ocorridas no mercado já
respondida na questão 1. Nesta oportunidade, 65% dos respondentes concordaram
que a IESP é Reativa. Em seguida, 88% dos respondentes concordaram que a
instituição é Proativa, agindo de maneira estruturada, com objetivos definidos e
estudos prospectivos (Figura 9).
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Figura 9
Distribuição dos respondentes, segundo a postura Proativa da IESP
Fonte: Dados da pesquisa
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Considerou-se que esta suposta contradição pode estar no fato da IESP desenvolver
estudos prospectivos. Nolasco et al (2018) ressaltam que a IC está relacionada com
as atividades de gestão que têm como objetivo permitir que os tomadores de decisão
se antecipem às tendências, monitorando o ambiente interno e externo, analisando e
disseminando informações.

Questões 6 e 7: Compartilhamento das informações e Informações do Mercado

Sobre o compartilhamento de informações entre os setores, 88% dos respondentes
concordaram que a comunicação ocorre entre os setores (Figura 10).
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Figura 10
Distribuição dos respondentes, segundo o compartilhamento das
informações
Fonte: Dados da pesquisa

Sobre o fluxo de informações, o conhecimento do perfil do aluno e de mercado é
conhecido por 94% dos respondentes, fato que favorece a gestão (Figura 11).
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94%
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QUESTÃO 07

Figura 11
Distribuição dos respondentes, segundo as informações de mercado
Fonte: Dados da pesquisa

Para Vidigal e Ziviane (2017), o controle sistemático de indicadores internos de gestão
acadêmica da instituição e o abastecimento de dados, é importante para a geração
de inteligência. Informações a partir de fontes diversas, rede de pessoas, produção
de relatórios quando empregados em uma equipe, favorece o melhor desenvolvimento
da IC.

Questão 8: Uso de ferramentas de gestão

Concorda-se que a IESP tem ferramentas de gestão e softwares avançados e que
facilitam a gestão interna dos resultados. Aferiu-se que 100% dos gestores
confirmaram que utilizam as ferramentas e os softwares da instituição (Figura 12).
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Figura 12
Distribuição dos respondentes, segundo o uso de ferramentas de
gestão
Fonte: Dados da pesquisa

O uso de ferramentas é fundamental para uma boa gestão. Este fato é ressaltado no
trabalho realizado por Silva et al. (2018), que observaram que as IES percebem a
necessidade de um mecanismo gerencial favorecido por meio de ferramentas capazes
de dar suporte a suas estratégias.

Questões 9 e 10: Modelo de Gestão e Feedbacks

Para os gestores investigados, o modelo de gestão com foco em resultados da IESP,
é satisfatório para 91%, favorecendo a manutenção dos cursos e da Instituição (Figura
13).
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Figura 13
Distribuição dos respondentes, segundo o modelo de gestão
Fonte: Dados da pesquisa

Sobre os feedbacks (relatórios de evolução da instituição), 91% concordaram que eles
contribuem para a gestão estratégica da IESP (Figura 14).
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Figura 14
Distribuição dos respondentes, segundo o feedback
Fonte: Dados da pesquisa
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O compartilhamento de experiências pode favorecer e contribuir para o planejamento
nas práticas de gestão. Aferiu-se que 97%dos respondentes concordaram que as
discussões sobre dados, relatórios e compartilhamento de experiências entre os
profissionais das várias áreas, favorecem o planejamento e as práticas de gestão a
serem implementadas (Figura 15).
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Figura 15
Distribuição dos respondentes, segundo o compartilhamento de
experiências e relatórios para o planejamento e práticas de gestão
Fonte: Dados da pesquisa

Questão 11: Compartilhamento de experiências
A compreensão do desenvolvimento da instituição pode favorecer a criação de
estratégias de IC. Baseadas nas informações obtidas em relatórios, podem produzir
perguntas com a finalidade de encontrar respostas específicas. Essas perguntas são
fundamentadas no conhecimento vivenciado pelos gestores e colaboradores
(Cardoso, 2005).

Ao serem questionados sobre o compartilhamento das experiências, 94% dos
respondentes concordaram que ele favorece a criação de estratégias (Figura 16).
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Figura 16
Distribuição dos respondentes, segundo o compartilhamento de
experiências na IESP
Fonte: Dados da pesquisa

Questão 12: Benefícios da Inteligência Competitiva

Sobre os benefícios da IC, 94% concordaram que ela contribui para o
desenvolvimento e a execução de suas atividades (Figura 17)
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Figura 17
Distribuição dos respondentes, segundo os benefícios da IC
Fonte: Dados da pesquisa
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Questão 13: Mecanismo no Ambiente Educacional IC

Dos respondentes, 87% concordaram que a inteligência competitiva é favorecida
pelos mecanismos já utilizados pela instituição de ensino superior (Figura 18).
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Figura 18
Distribuição dos respondentes, segundo os mecanismos no
ambiente educacional IC
Fonte: Dados da pesquisa

Os modelos de gestão descentralizado e híbrido, escolhidos pela maioria dos gestores
podem se destacar como facilitadores da implementação da inteligência competitiva,
pois, essa estrutura, facilita o acesso rápido à informação. A facilidade na tomada de
decisões locais, de acordo com os fatores observados por Cardoso (2005), defende
que o modelo em que a informação é compartilhada, em substituição ao modelo
hierárquico,

associado

à

forte

base

empreendedora,

busca

antecipar

as

oportunidades, ofertando melhor qualidade.

No cenário atual, o poder de reação aos eventos internos e externos torna-se fator
fundamental no processo de gestão institucional. Dessa maneira, os respondentes
afirmaram que a IESP se apresenta como proativa. A importância da proatividade
pode ser verificada no trabalho realizado por Silva et al. (2014), em diversas IES e
IESP no estado de Minas. No entanto, verificou-se que, apesar da compreensão sobre
as ações proativas, poucos coordenadores estão envolvidos nas estratégias do
negócio.
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Ainda sobre as ações estratégicas da IESP, o compartilhamento de informações é um
ponto considerado importante entre os respondentes, sendo o fluxo de informações
uma importante ferramenta da IC. O uso de informações no perfil estratégico pode ser
capaz de moldar o comportamento da empresa, com bases nos movimentos
concorrenciais observando o ambiente externo, podendo, assim, adaptar e antecipar
ações e decisões (Vidigal & Ziviane, 2016).

As informações são as bases para o desenvolvimento da IC. No entanto, para que
esses dados sejam utilizados, faz-se necessário que eles tenham sido organizados e
processados. O processo de resumo e apresentações, favorecem as construções de
relatórios que fazem parte do rito administrativo, permitindo aos gestores o
conhecimento sobre novas estratégias para a gestão. A tecnologia da informação faz
parte do presente e do futuro, sendo o conhecimento uma habilidade cobrada de todos
os trabalhadores, principalmente daqueles que ocupam cargos de gestão (Marin &
Poulter, 2004).

Ao serem questionados sobre o uso de software e importância da IC, mais de 90%
dos respondentes concordaram que é importante que a IESP acompanhe os fatores
internos e externos, visto que os softwares ajudam na organização das informações
de maneira mais uniforme. Silva et al. (2018) ao verificarem o uso de software em IES,
puderam observar que instituições que possuíam ferramentas de processamentos de
dados internos eram mais desenvolvidas.

4.4 Discussão dos resultados: contribuições da IC ao processo de gestão
estratégica de uma IESP

Para conhecer a opinião dos respondentes sobre as contribuições da IC ao processo
de gestão da IESP, foi feita uma pergunta aberta ao final do questionário (questão 15).
As respostas dos respondentes foram diretas e sucintas. Para melhor compreensão,
elas foram divididas em categorias que abordassem termos similares, conforme
descrito:
• A IC contribui como uma ponte estratégica para a gestão.
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• A principal contribuição da IC é a identificação das fontes de informações.
• A IC contribui fortemente para a inovação.
• A IC contribui para a tomada de decisão.
• A IC contribui para a visibilidade e captação, avanço, alcance de metas e
mais foco nos resultados.
•

A IC amplia a visão sobre a concorrência e sua própria posição em relação
ao mercado.

•

A IC realiza uma análise antecipada das exigências do mercado, agindo no
curto e no longo prazo.

• A IC alinha técnicas de gestão ao avanço e desenvolvimento do mercado.

Com base nos achados da pesquisa, é importante ressaltar a importância da
informação, que é elemento central para o desenvolvimento da IC, visto que os fatores
de sucesso de uma organização são determinados pelas tomadas de decisões. Para
Cardoso (2005), os fatores de sucesso de implantação da IC estão no tratamento das
informações, além de um grupo de gestores com poder de liderança para que
assumam o desenvolvimento de projetos e os objetivos relacionados com a ela.

Ao longo dos questionamentos sobre a IC na IESP, foi percebido que a maior parte
dos profissionais apresentam formação e capacitação em suas áreas de formação,
por não possuírem capacitação e uma compreensão mais aprofundada dos sistemas
administrativos desconhecem a definição e uso da IC.
Apesar de não conseguirem definir corretamente o termo de IC os mesmo de utilizam,
várias ferramentas como o uso de software, o uso de relatório, o compartilhamento de
experiências, e a coleta de informações. O tipo de gestão relatado pelos respondentes
apresenta a IESP como passível do uso de IC, mas para um melhor êxito é importante
que os gestores possam compreende o funcionamento do processo de IC para que
os resultados apresentem melhor eficiência.
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5 Considerações Finais

O objetivo desta dissertação foi o de identificar as contribuições da IC como processo
de gestão estratégica em uma IES pertencente a um grupo educacional no estado do
Piauí, aqui denominada de IESP.

Por objetivos específicos, foram definidos: verificar o conhecimento sobre IC na IESP
estudada; mapear os indicadores do uso da IC na IESP; e analisar a percepção de
coordenadores de cursos sobre as contribuições da IC na gestão de uma IESP.

Com a intenção de alcançar os objetivos propostos, realizou-se uma pesquisa
descritiva, com abordagem quantitativa e qualitativa, dividida em duas etapas: a
primeira documental e, a segunda, pesquisa de campo, por intermédio da aplicação
de uma survey. Após a aplicação e análise dos dados obtidos, considerou-se que
todos os objetivos propostos foram alcançados.

As principais conclusões obtidas podem ser elencadas: o tempo de experiência na
gestão e o tempo no cargo favorecem melhor compreensão da IC; os funcionários que
ocupam cargos de alta gestão apresentaram maior conhecimento sobre a temática; e
para o desenvolvimento de estratégias de IC, faz-se necessária a adequação física e
estrutural, como o uso de softwares, o que, no presente estudo, não foi descrito pelos
respondentes.

Considerou-se importante ressaltar que a IESP conta com a prática de monitoria
constante sobre as mudanças no cenário macroeconômico e setorial, podendo
influenciar as atividades realizadas. Foram identificadas que as condições financeiras
são constantemente monitoradas e identificadas para formalizar um mapa de risco. O
gerenciamento dos riscos é desenvolvido pelo conselho da administração, comitê de
finanças, presidências e pelas diretorias executivas.

Foram observados os seguintes indicadores: estratégia para evolução no volume de
matriculados; estratégia de diversificação das modalidades dos cursos; estratégia de
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abertura de novos polos; uso dos relatórios trimestrais; e comparação dos cenários
de marcado educacional.

Verificou-se o aumento nas despesas, decorrente dos investimentos em tecnologia
como projetos digitais, que tinham por finalidade preparar a transformação digital da
empresa e melhorar a experiência dos alunos em todas as etapas do processo de
aprendizagem.

Nos relatórios da IESP analisados, não foram descritos quais os programas ou
ferramentas de qualidade que eram utilizados. Contudo, considerou-se que existem
outras ferramentas empregadas pela IESP, não sendo identificadas e informadas na
pesquisa. Percebeu-se que há a preocupação em acompanhar as mudanças do
mercado, atender a demanda dos clientes e realizar políticas internas para o aumento
de produtividade.

Ao verificar o conhecimento sobre IC na IESP, os respondentes apresentaram grande
variabilidade de respostas, descrevendo apenas parte das ações compreendidas
dentro da IC.

Considerou-se o conhecimento dos coordenadores limitado sobre o tema de
inteligência competitiva, fato que pode ser relacionado ao tipo de formação dos
gestores, visto que, a maior parte dos respondentes, são oriundos da saúde:
psicologia, nutrição, enfermagem, farmácia, odontologia e fisioterapia. Outros,
advindos das ciências humanas: serviço social, história, ciências contábeis,
administração, direito, pedagogia. Os demais, ciências exatas: engenharia civil.

Os gestores não tiveram nenhum treinamento sobre IC, segundo a identificação da
pesquisa. No entanto, parte das ações verificadas nos relatórios e os resultados desta
pesquisa, revelam o emprego das ações de IC com o uso de informações
disponibilizados nos relatórios pela IESP.

Os resultados obtidos demonstram que o uso da IC na IESP pode possibilitar e
antecipar as oscilações de mercado, contribuindo para a construção de projetos e
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melhoria na gestão, a partir do monitoramento das ações estratégicas, pedagógicas e
administrativas.

Este estudo tem por limitação o fato de analisar apenas três das sessenta e duas
unidades de um grupo educacional. Para estudos posteriores, sugere-se aplicar a
metodologia em um número maior de unidades do grupo para verificar a
compatibilidade dos resultados sobre a IC.

A falta de conhecimento sobre IC pode comprometer a construção de ferramentas e
questionamentos adequados para a gestão, influenciando no planejamento e na
tomada de decisões estratégicas. Sugere-se que a direção da instituição proporcione
aos seus gestores a participação em curso de capacitação sobre IC e, assim,
promover discussões sobre o tema nos níveis estratégicos da IESP.

As contribuições desta dissertação para a academia estão relacionadas ao que tange
o estudo do mercado educacional diante da competitividade atual, para
implementação de estratégias competitivas para o desenvolvimento e crescimento da
IESP.

Para a IESP, a pesquisa contribui para compreender e avaliar o conhecimento dos
gestores da IES sobre a temática da Inteligência Competitiva e sua postura de atuação
para as tomadas de decisões diante de um mercado competitivo e de suas estratégias
de gestão.

Para esta pesquisadora, o desenvolvimento desta dissertação contribui na
compreensão sobre conhecimento, informações, indicadores, utilização de softwares,
gerenciamento e planejamento, fatores importantes para as estratégias e estudos
sobre Inteligência Competitiva.

Por fim, esta dissertação contribui para o conhecimento dos gestores de instituições
de ensino superior sobre a Inteligência Competitiva e os possíveis resultados positivos
para estratégia de gestão, impulsionando o crescimento e o desenvolvimento.
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Apêndice A – Questionário

Avaliação de conhecimento sobre Inteligência Competitiva

Olá! Tudo bem?

Sou Lilian Guimarães e desde já agradeço sua disponibilidade para responder este
questionário, que faz parte da pesquisa da minha dissertação de mestrado. Peço que
responda com cuidado e tente ser o mais fidedigno aos seus pensamentos e ações
seu ambiente de trabalho.

As questões são relativas ao conhecimento e à utilização da INTELIGÊNCIA
COMPETITIVA por gestores do Ensino Superior. Ressalto que se trata de um
formulário cego e não há como rastreá-lo para identificação do sujeito que o
respondeu, não tendo nenhum fim de gratificação ou de desabono por parte da
empresa a que o sujeito esteja vinculado.

Legenda
1 = discordo totalmente
2 = discordo parcialmente
3 = nem concordo, nem discordo
4 = concordo parcialmente
5 = concordo totalmente
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Nº
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

12
13

Questões
A postura da Instituição de Ensino Superior (IES)
sobre as mudanças ambientais do mercado é
REATIVA, agindo de maneira conservadora e
cautelosa.
O perfil e o estilo da gestão estratégica são
CENTRALIZADOS: o peso é maior no foco estratégico
e tem pouca delegação de autoridade.
O perfil e o estilo da gestão estratégica são
DESCENTRALIZADOS: o peso é maior no foco tático
e há completa delegação de autoridade.
O perfil e o estilo da gestão estratégica são
HÍBRIDOS: há um mix de necessidades estratégicas
e táticas, e a tomada de decisão é feita por consenso.
A postura da Instituição de Ensino Superior (IES)
sobre as mudanças ambientais do mercado é
PROATIVA, agindo de maneira estruturada, com
objetivos definidos e estudos prospectivos.
Os planos, as metas e os resultados da Instituição de
Ensino
Superior
(IES)
são
divulgados
e
compartilhados de forma periódica entre os setores.
As informações fornecidas pela Instituição de Ensino
Superior (IES) no tocante às informações do mercado
competitivo e o perfil interno do alunado são fatores
que favorecem a gestão.
As ferramentas de gestão ofertadas pela Instituição de
Ensino Superior (IES) como softwares facilitam a
gestão interna.
O modelo desenvolvido para a gestão da Instituição de
Ensino Superior (IES) é satisfatório para a
manutenção e perpetuação do curso e/ou instituição.
Os feedbacks realizados pelos gestores auxiliam na
melhoria da sua gestão estratégica.
As
discussões
sobre
dados,
relatórios
e
compartilhamento de experiências entre profissionais
das várias áreas favorecem o planejamento e as
práticas de gestão a serem implementadas.
A inteligência competitiva traz benefício para o
desenvolvimento de minhas atividades.
O ambiente educacional tem mecanismos para auxiliar
a Inteligência Competitiva.
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GESTÃO
14. Qual é o seu conhecimento sobre Inteligência Competitiva? (Descreva em poucas
palavras)
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________
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15. Para você, quais são as principais contribuições da Inteligência Competitiva para
a gestão da Instituição de Ensino Superior (IES)?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

GERAL
16. Idade:
17. Sexo:
18. Cargo:
•

Coordenador(a) de curso

•

Coordenador(a) acadêmico(a)

•

Direção

•

Reitoria

•

Outro

19. Tempo no cargo (em meses):
20. Área de qualificação profissional:
21. Tempo de docência:
22. Maior título de pós-graduação que possui:
23. Tempo de experiência profissional:
24. Tempo de experiência acadêmica superior:
25. Tempo de vínculo na instituição:

