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RESUMO
A educação superior no Brasil cresceu significativamente nos últimos 20 anos,
principalmente no setor privado. Isso se deu após a promulgação da Lei de
Diretrizes e Bases (LDB), que permitiu o funcionamento de Instituições de Ensino
Superior (IES) com fins lucrativos, consolidando um ambiente competitivo. As
instituições desse setor disputam entre si a atenção dos candidatos a uma vaga
no ensino superior. O marketing começa então a ser incorporado de forma
limitada na maioria universidades, sendo responsável apenas pela divulgação
dos processos seletivos e eventos internos. Nesse novo ambiente de
concorrência, as instituições comunitárias e confessionais, que foram as
primeiras privadas a surgirem no país, passaram a enfrentar desafios que
colocavam em risco a sua sustentabilidade. Com o amadurecimento do mercado
educacional, foi necessário profissionalizar o marketing praticado pelas IES.
Partindo de tal cenário, esta dissertação buscou averiguar, como objetivo geral,
o papel do Departamento de Marketing nas Instituições Comunitárias de Ensino
Superior (ICES). Os objetivos específicos investigaram a reputação deste
departamento e a sua capacidade de se integrar com outros setores, bem como
o grau de orientação para mercado das instituições. Verificamos ainda se esta
reputação influencia na nesta orientação. A pesquisa foi do tipo quantitativadescritiva, via questionário estruturado e enviado eletronicamente para 51
instituições em uma amostra por conveniência. Os resultados demonstraram que
o DM está começando a ter uma atuação mais estratégica do que operacional
na gestão das ICES. Isso é influenciado, principalmente, pelo grau de
conhecimento que o Reitor/Mantenedor possui sobre marketing. Para medir o
grau de orientação para o mercado utilizamos a escala MARKOR e verificamos
que as ICES estão no ponto médio da escala, no que diz respeito à geração e
disseminação da informação; entretanto, ainda possui pouca capacidade de
responder com eficácia às necessidades e mudanças do mercado. Concluímos
que o fortalecimento do DM dentro da ICES pode trazer muitos benefícios para
a instituição. No entanto, é necessário o envolvimento e apoio da alta
administração, a fim de que se possa criar condições adequadas para um
trabalho de marketing mais colaborativo e eficaz.
Palavras-chave: Departamento de Marketing;
Educação Superior; Universidades Comunitárias.

Marketing

Educacional;

ABSTRACT
Higher education in Brazil has grown significantly in the last 20 years, mainly in the
private sector. This occurred after the promulgation of the Guidelines and Framework
Law, which allowed the operation of Higher Education Institutions oriented for profit,
consolidating a competitive environment. The institutions in this sector compete for
new students. Then marketing begins to be built in a limited way in most universities,
being responsible only for disclosure of the entrance exam processes and internal
events. In this new competitive environment, private community and religious higher
education institutions, which were the first to arise in the country, they have faced
challenges that put in risk their sustainability. With the consolidation of the education
market, it was necessary to professionalize the marketing practiced by IES. Accepting
this scenario, this thesis sought to ascertain, as a general objective, the role of the
Department of Marketing in Community Higher Education institutions. The specific
objectives investigated the reputation of this department and its ability to integrate with
other sectors, and the degree of market orientation of the institutions. We also verified
whether this reputation influence in this direction. The data was collected with a
structured questionnaire and was sent electronically to 51 institutions in a convenience
sample. The results demonstrated that DM is beginning to have a more strategic role
that the operational management of ICES. This is mainly influenced by the degree of
knowledge that the Rector / Maintainer has about marketing. To measure the degree
of market orientation we use the MARKOR scale and found that the Community Higher
Education institutions are at the midpoint of the scale, with regard to the generation
and dissemination of information; however, still has little capacity to respond effectively
to the needs and market changes. We conclude that the strengthening of the DM within
the ICES can bring many benefits to the institution. However, the involvement and
support of CEO is necessary, so that you can create appropriate conditions for a more
collaborative and effective marketing work.
Key-words: Marketing Department; Educational Marketing; Higher Education;
Community Universities.
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INTRODUÇÃO

O setor de educação no Brasil, público e privado em todos os níveis, movimenta quase
134 bilhões de reais ao ano. Só o setor privado já está próximo de atingir faturamento
anual de 25 bilhões de reais. Tal cifra posiciona o setor entre os dez maiores da
economia brasileira (GARCIA, 2013).
De acordo com os resultados do Censo da Educação Superior 2014, publicado em
fevereiro de 2016 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP), o número de estudantes de ensino superior no Brasil cresceu mais
de 100% nos últimos dez anos. Atualmente, são mais de sete milhões. A maioria, 75%,
está matriculado em Instituições de Educação Superior (IES) privadas (CENSO,
2014).
Os números deste Censo também demonstram que a maior concorrência no ensino
superior é no estado de São Paulo porque a razão entre matrícula privada e pública é
de 5,3, ou seja, há mais de cinco alunos matriculados na rede privada para cada aluno
na rede pública. O montante é o dobro da média Brasil que é de 2,6 (CENSO, 2014).
No país, as IES são classificadas em quatro organizações acadêmicas: (i)
Universidades, (ii) Centros Universitários, (iii) Faculdades e (iv) Institutos e Centros
Federais de Ciência e Tecnologia (IFs e Cefets).
De acordo com a Divisão de Temas Educacionais do Ministério das Relações
Exteriores (EDUCACIONAIS, 2016) a mais estrita, definida na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDB), é a Universidade. Trata-se de instituição
acadêmica pluridisciplinar que conta com produção intelectual institucionalizada, além
de apresentar requisitos mínimos de titulação acadêmica (um terço de mestres e
doutores) e carga de trabalho do corpo docente (um terço em regime integral). É
autônoma para criar cursos e sedes acadêmicas e administrativas, expedir diplomas,
fixar currículos e número de vagas, firmar contratos, acordos e convênios, entre outras
ações, respeitadas as legislações vigentes e a norma constitucional. Mais da metade
de todas as matrículas estão concentradas nas Universidades, 53,2%, que equivale a
4,1 milhões de estudantes (CENSO, 2014).
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O Centro Universitário é uma instituição pluricurricular, que abrange uma ou mais
áreas do conhecimento. É semelhante à Universidade em termos de estrutura, mas
não está definido na Lei de Diretrizes e Bases e não apresenta o requisito da pesquisa
institucionalizada.
A Faculdade tem duas conotações. A primeira é a de uma Instituição de Ensino
Superior que não apresenta autonomia para conferir títulos e diplomas, os quais
devem ser registrados por uma Universidade. Além disso, não tem a função de
promover a pós-graduação. O segundo sentido é aplicado para se referir a unidades
orgânicas de uma Universidade. Ex.: Faculdade de Direito da Universidade Federal
de Pernambuco.
Os Institutos Federais são unidades voltadas à formação técnica, com capacitação
profissional em áreas diversas. Oferecem ensino médio integrado ao ensino técnico,
cursos técnicos, cursos superiores de tecnologia, licenciaturas e pós-graduação. A
denominação remonta à Lei 11.892/08, que renomeou os Centros Federais de
Educação Profissional e Tecnológica (Cefets) e as Escolas Técnicas. Essas
instituições de ensino podem ser públicas ou privadas. As públicas são aquelas
mantidas pelo Poder Público, seja ele Federal, Estadual, Municipal ou autarquias.
Essas IES são financiadas pelo Estado, e não cobram matrícula ou mensalidade.
Já as IES privadas são administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito
privado, com ou sem finalidade de lucro. As instituições privadas sem finalidade de
lucro são (i) as comunitárias, que incluem em sua entidade mantenedora
representantes da comunidade; (ii) as confessionais, que atendem a determinada
orientação confessional e ideológica; e as (iii) filantrópicas, que prestam serviços à
população, em caráter complementar às atividades do Estado (art. 20 da LDB)1. Cabe
destacar que toda instituição confessional é, por lei, comunitária.

1

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996.
Art. 20. As instituições privadas de ensino se enquadrarão nas seguintes categorias:
I - particulares em sentido estrito, assim entendidas as que são instituídas e mantidas por uma ou mais
pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que não apresentem as características dos incisos
abaixo;
II - comunitárias, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou
mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas educacionais, sem fins lucrativos, que incluam na sua
entidade mantenedora representantes da comunidade; (Redação dada pela Lei nº 12.020, de 2009)
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A categoria das IES privadas ainda é subdividida em: mercantis e sem fins lucrativos.
As IES mercantis, apesar de muitos profissionais da educação não concordarem com
o termo, são geridas como empresas educacionais e podem ser: (a) de capital aberto,
como são os grupos Anhanguera Educacional / Króton e Estácio ou (b) de capital
fechado como são a Universidade Paulista (UNIP) e a Universidade Nove de Julho
(UNINOVE).
Já as IES privadas sem fins lucrativos são também conhecidas como comunitárias2 e
podem ser: (a) confessionais, ou seja, que adota uma confissão religiosa, como é o
caso das PUCs (Pontifícias Universidades Católicas), a Universidade Presbiteriana
Mackenzie e a Universidade Metodista, ou (b) não confessionais, como por exemplo,
a Universidade Vale do Rio Sinos – UNISINOS e a Universidade Vale do Rio Doce UNIVALE.
De acordo com os dados da Associação Brasileira de Universidades Comunitárias ABRUC (2013), do total de alunos matriculados nas IES privadas brasileiras em 2011,
49% estão nas comunitárias e cerca de 30% dessas universidades comunitárias estão
no estado de São Paulo. Ainda segundo a associação, existem no Brasil 1.106
Instituições Comunitárias de Educação Superior (ICES), das quais apenas setenta são
universidades.
As reformas ocorridas na educação na década de 1990, permitiram a operação de
instituições universitárias com fins lucrativos e ampliaram o cenário da educação
superior brasileira, que até aquele momento era dominado pelas universidades
públicas e pelas de cunho confessionais. Para Calderón (2000), essa ampliação do

III - confessionais, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma
ou mais pessoas jurídicas que atendem a orientação confessional e ideologia específicas e ao disposto
no inciso anterior;
IV - filantrópicas, na forma da lei.
Fonte: PLANALTO, 2016 - http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm
2

A Universidade, Centro Universitário e Faculdade Comunitária são mantidas por uma Associação ou
Fundação sem fins lucrativos, que investe todo seu recurso humano, material e financeiro no ensino,
pesquisa, extensão, e em favor da comunidade de seu território. O estudante de uma Instituição
Comunitária, além de receber conhecimento científico e atuar em pesquisas, dedica-se a partilhar o
saber e o realiza com sua comunidade. Isso fortalece e dinamiza o desenvolvimento local e regional.
(ABRUC, 2013)
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mercado educacional faz com que tanto as IES confessionais quanto as mercantis
buscassem adaptações frente aos novos tempos, uma vez que ambas dependem das
receitas de mensalidades para garantir seus financiamentos. Tal dependência tem,
cada vez mais, gerado uma competição entre as IES, mercantis ou não, por mais
alunos ingressantes e também pela retenção dos matriculados.
Para as universidades públicas e para as confessionais que, praticamente,
navegavam em oceano azul3 antes das reformas, adaptar-se à nova realidade não
tem sido tarefa fácil. A dificuldade vem pelo fato de, em grande parte do século XX,
elas guardavam uma imagem de certa forma intocada, como se estivessem em
redomas de vidro, tanto no viés do diálogo com a realidade quanto da preocupação
em voltar seu olhar ao público consumidor de seus serviços (COLOMBO et al, 2005).
As IES confessionais, assim como as públicas, foram as primeiras universidades
brasileiras a surgirem. Sua vocação religiosa as caracteriza como uma instituição
educacional com práticas sociais que acompanham a educação no Brasil desde a
colonização, colaborando, através de seus agentes mantenedores, para o
crescimento e desenvolvimento desse campo no país. O compromisso social dessas
universidades expandiu e passou a ser um elemento da concretização dos seus ideais
de cidadania, inclusão e justiça. Com isso, estas IES se aproximaram dos mais
necessitados, que passaram a procurar pelos projetos sociais e serviços por elas
prestados, tais como, hospitais, clínicas e ambulatórios. Pode-se afirmar que as
universidades confessionais são edificadas sobre objetivos humanistas e éticos.
Geralmente, são percebidas no mercado como universidades tradicionais e de grande
renome, e são muito bem avaliadas tanto no âmbito acadêmico quanto empresarial.
Entretanto, segundo Gadotti (1995), a crise financeira das

universidades

confessionais, uma vez que elas não podem ter fins lucrativos, as obriga enfrentar o
desafio de sua própria identidade. A PUC-SP, por exemplo, uma das universidades
mais tradicionais e renomadas do Brasil, passou por uma séria crise financeira em
2006 e até os dias atuais vem realizando ajustes para manter a sua sustentabilidade,

3

Nos oceanos azuis a competição é irrelevante, pois as regras do jogo ainda não estão definidas. (KIM
e MAUBORGNE, 2005)

22
com demissão de professores e funcionários e o fechamento de turmas (VIEIRA,
2015), o que indica diminuição no número de alunos. A situação fica mais delicada
quando lembramos que além de confessional e comunitária ela também é filantrópica
o que a obriga a destinar parte de suas vagas para estudantes carentes, doando-lhes
bolsas de estudos. Isso tende a virar um ciclo vicioso, uma vez que o número de
alunos impacta diretamente na receita da instituição e isso compromete a capacidade
de investimentos em pesquisa, infraestrutura e tecnologia. A demissão de professores
e os arrochos salariais também se mostram instrumentos frágeis, uma vez que afetará
diretamente o clima organizacional. Afetam também a qualidade dos cursos
oferecidos e toda a produção acadêmica da instituição, que é um dos indicadores mais
relevantes para a atribuição da qualidade a uma IES.
As universidades comunitárias confessionais, inseridas em um cenário cada vez mais
competitivo e complexo, têm como desafio a sustentabilidade financeira, mas também
a manutenção da credibilidade de uma instituição tradicional, de qualidade e que
dialoga bem com o mercado. Duas questões de pesquisa se apresentam como, então,
relevantes para este estudo: Como as IES comunitárias têm estruturado seus
departamentos de marketing para competir no mercado educacional? Qual o nível de
orientação para o mercado dessas IES?
Ao longo dos anos pós-LDB, muitos artigos e livros foram publicados sobre marketing
para instituições brasileiras de educação superior. Entretanto, todos se preocuparam
em mostrar o quão importante ele é e como ele poderia ajudar as IES a obterem
melhores resultados. Segundo Kotler (1995), Cobra e Braga (2004), Singh (2009) e
Pupo e Botelho (2011), em grande parte das instituições de ensino, o marketing cuida
apenas da propaganda e dos eventos. São raras as IES nas quais o marketing é feito
com visão estratégica, colaborando com o planejamento e a gestão da instituição
como um todo, e não apenas operacionalizando ações de divulgação.
Apesar do crescimento do setor educacional (ENSINO SUPERIOR, 2015), ainda
persiste nas IES a distorcida visão de que educação não deve ser gerenciada por
profissionais “de mercado”, mas por educadores acadêmicos e pedagogos (NUNES
et al, 2008). Para Meyer Jr e Murphy (2003), as universidades formam profissionais e
são dirigidas por amadores, dado que a maioria é gerida por professores que não são
formados para serem gestores, dificultando a implantação de uma gestão profissional.
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Kotler (2000) acredita que há três obstáculos que uma organização possui na
conversão para a orientação pelo marketing, que também podem ser adaptados para
uma IES:
a) resistência organizada: nas IES os setores fortes – como diretorias acadêmicas e
pedagógicas – se sentem ameaçados pelo fortalecimento da função de marketing na
organização;
b) aprendizagem lenta: nas IES, é necessário mudar os processos de
desenvolvimento de produto, tais como a criação de cursos, o estabelecimento de
mensalidades ou de condições de atendimento ao aluno, que somente são aceitos a
partir de resultados comprovados pela evolução das matrículas ou pela queda dos
índices de evasão; e
c) esquecimento rápido: nas IES, eventuais sucessos podem criar padrões que são
repetidos para alunos e mercados diferentes, o que contrapõe os princípios básicos
do marketing de que é necessário pesquisar o mercado e conhecer o cliente potencial,
a cada novo curso ou programa acadêmico lançado.
Para Kotler (1995) não há nada de prejudicial ou antiético orientar a gestão de uma
instituição de ensino pelo marketing, ao contrário, poderá haver benefícios.
Tavares (2009) discute o modelo de governança nas universidades confessionais
brasileiras e aponta caminhos como: (i) a construção de meios de informação e canais
de participação que assegurem um processo decisório não centralizado; (ii) o
desempenho institucional da universidade para as demandas efetivas da sociedade
no tempo em que se vive; (iii) definição de indicadores qualitativos e quantitativos que
levem em conta as especificidades do segmento; (iv) diversificação da receita; (v) não
se acomodar com o espírito universitário de uma instituição secular; (vi) associar o
administrativo ao acadêmico nas ações estratégicas.
O autor ainda admite que a governabilidade é um dos principais desafios das IES
confessionais e que há um processo concorrencial instalado onde as universidades
mantidas por entidades com fins lucrativos alcançam crescimento e reconhecimento
rápidos.
Os estudos de Franco (2014) indicam que é importante para as IES o uso da
orientação para o mercado. Além de minimizar os riscos de investimento poderá ser
também uma ferramenta de fidelização e de combate à evasão dos alunos, uma vez
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que as diretrizes apresentadas nesse modelo de orientação trazem uma visão, não só
da IES, mas também do mercado em que ela atua.
Nunes (2008) defende que a utilização das estratégias de marketing é um fator crítico
de sucesso para essas organizações, além de estipular como essas estratégias
poderão ser utilizadas. Todavia, implementar um plano de marketing em uma
instituição de ensino superior envolve a quebra de paradigmas e profundas mudanças
na cultura organizacional.
Las Casas (2008), Braga e Cobra (2004), Singh, (2009) e Yanaze (2011) e Kotler
(1995) concordam, de modo geral, que a instituição deve ter visão de marketing –
todos devem pensar e agir estrategicamente em termos de marketing.
Pupo e Botelho (2011), ao analisar o grau de conhecimento e o uso das métricas de
marketing por parte dos dirigentes de marketing de IES privadas na cidade de Curitiba
– PR, verificaram que a gestão de marketing organizada em um departamento é algo
novo e que ainda está se estabelecendo nas IES. Porém, a maior parte das ações de
marketing ainda é utilizada para anunciar os processos seletivos e não como
ferramenta de pesquisa ou para colaborar no desenvolvimento de novos cursos e
estudos de demanda e produção de conteúdo de geração de valor para a marca.
Demonstraram também que, apesar de conhecerem (os dirigentes) muitas métricas
de marketing, essas encontram-se em evolução, pois ainda são utilizadas de forma
simples e muitas vezes de maneira informal, ou seja, sem um painel de controle de
marketing. Essa realidade valoriza a afirmação de Yanaze (2011) de que,
normalmente, os departamentos de marketing são departamentos de serviços de
marketing.
Passaram-se vinte anos do início das reformas educacionais que mudaram o cenário
da educação superior brasileira. É possível afirmar que elas consolidaram um
mercado educacional em que há disputa entre as IES de qualquer organização
acadêmica pela captação de mais alunos e/ou alunos melhores preparados, assim
como pela retenção dos atuais alunos e também pela conversão desses em
estudantes de pós-graduação.
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Objetivos
Este trabalho pretende investigar, à luz das teorias do marketing, qual o papel do
Departamento de Marketing (DM) nas Instituições Comunitárias de Ensino Superior
(ICES).

Como objetivos específicos pretende-se:


Verificar o nível de integração do DM dessas ICES com a gestão acadêmica e
administrativa;



Verificar a reputação do DM nessas ICES;



Identificar o grau de orientação para o mercado das ICES;



Verificar a se há influência da reputação do DM sobre a orientação para o
mercado.

O presente trabalho será apresentado em três capítulos:
O capítulo I dará a sustentação teórica abordando as diferentes orientações
estratégicas das organizações e como elas se apresentam nas ICES brasileiras.
Também será apresentada a organização de marketing e o papel deste departamento
nas organizações, bem como o desenvolvimento das hipóteses.
O capítulo II apresentará um breve panorama do cenário da educação superior no
Brasil, principalmente, na região sudeste e no estado de São Paulo, cuja concentração
de IES é maior. O capítulo será embasado com dados estatísticos do Censo da
Educação Superior 2014, publicado em 2016, no Mapa do Ensino Superior Privado
no Brasil 2015 e no Sistema de Informações Georreferenciadas – Geocapes 2016.
O capítulo III refere-se à metodologia utilizada e apresentará o tipo da pesquisa, a
amostra, a técnica para coleta dos dados, a construção das hipóteses e a análise dos
resultados.
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Capítulo 1 - Orientações Estratégicas e Organizações do Marketing

Este capítulo será dividido em duas partes: a primeira visa apresentar as orientações
estratégicas discutidas na literatura e como elas se manifestam em algumas
Instituições de Ensino Superior. A segunda é destinada a discutir a organização de
marketing e o papel do Departamento de Marketing nas organizações.

Toda empresa, seja ela de qualquer porte ou de qualquer natureza jurídica, segue
uma filosofia de negócios. Essa filosofia é também chamada de orientação
estratégica. As orientações que mais aparecem na literatura são aquelas voltadas
para: produção, produto, vendas, mercado e marketing.

A orientação de produção
Segundo Philip Kotler (2006) empresas que visam fabricar produtos de baixos custos,
fáceis de encontrar e com distribuição em massa são orientadas pela produção.
Acreditam que seus consumidores preferem produtos baratos e acessíveis. Como
exemplo podemos citar o mercado de fornecedores para as lojas de R$1,99, cujos
produtos são fabricados, em sua maioria, na China e em Taiwan, locais com uma
enorme quantidade de mão-de-obra barata. Analogamente, podemos afirmar que, no
setor educacional privado, as instituições de ensino superior que se assemelham a
essa orientação são aquelas que se encaixam no quadrante das instituições de massa
(figura 2). Por exemplo, o Centro Universitário Anhanguera oferece cursos de
graduação que podem ser cursados em diversos campi ou à distância. Essa IES
também tem reduzido os custos com professores, conforme aponta José Toledo
(2015) em matéria publicada no jornal O Estado de S. Paulo. Essas são características
clássicas de organizações orientadas pela produção. Para uma instituição de ensino
superior, essa filosofia de negócios representa um risco, pois com a formação de baixa
qualidade seus alunos podem ser preteridos pelo mercado de trabalho. Estudos
comprovam que a maioria das pessoas que ingressam no ensino superior buscam
ascensão profissional e melhoria na própria qualidade de vida. No caso da classe C,
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também a da família. Isso tende a se tornar um ciclo vicioso, egressos dessas
instituições sendo preteridos pelo mercado de trabalho, com isso, terá mais dificuldade
para arcar com os custos das mensalidades ou do financiamento, colaborando para o
aumento da inadimplência e, consequente, abandonando seus estudos.

A orientação de produto
As empresas que são orientadas pelo produto defendem que os consumidores
preferem produtos/serviços com qualidade e desempenho superiores ou com
características inovadoras. O foco da empresa é desenvolver produtos com qualidade
superior e melhorá-los ao longo do tempo (KOTLER e KELLER, 2006). O risco dessa
orientação é escorregar no mito da ‘ratoeira melhor’, ou seja, acreditar que apenas
fabricar um produto novo de qualidade ou aperfeiçoado atrairá as pessoas para onde
quer que a organização esteja. Com essa filosofia as pessoas irão procurar o seu
produto somente por sua qualidade não importando o preço da oferta e nem a
distância que ele se encontra deste consumidor. Há uma supervalorização do produto
e outros atributos do composto de marketing são tratados com menos importância.
Essa orientação costumava ser muito comum em empresas que dominavam um certo
mercado e não se sentiam ameaçadas pela concorrência.
No setor da educação superior privada podemos citar as instituições de ensino que
estão nos quadrantes de elite e/ou dos sonhos, como por exemplo a PUC-SP. A
universidade carrega em sua marca atributos como tradição, qualidade do corpo
docente e formação humanista e é a marca mais desejada pelas pessoas na categoria
ensino superior privado, segundo informa a pesquisa Marca Mais (2016) do jornal O
Estado de S. Paulo.
A Faculdade de Direito da PUC-SP possui tradição e qualidade superior reconhecidas,
professores renomados nos cenários político e jurídico. É um dos cursos mais caros
da Universidade e também um dos mais concorridos e é oferecido somente no campus
Perdizes. Segundo relatou Vianna (2016), em entrevista concedida a este autor, a
faculdade não fez nenhuma ação de divulgação junto a colégios, escolas ou cursinhos
nos últimos quatro anos, mas não se sente ameaçada por outras IES. A mesma
também informou que não há intenção de oferecer o curso em outras unidades e que
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todas as reformas curriculares são decididas pelo Conselho da Faculdade. Porém,
este nunca se utilizou de pesquisas de mercado ou qualquer serviço de consultoria
para orientar tais mudanças.
Diferentemente das instituições de ensino superior de massa, as desses quadrantes
não realizam grandes investimentos em publicidade e propaganda e possuem uma
quantidade menor alunos. No entanto, como ambas também dependem das receitas
de mensalidades pagas pelos alunos, não se pode ignorar os fatores concorrência,
ambiente mercadológico (micro e macro) e o público-consumidor (perfil, hábitos,
dados demográficos e suas aspirações). Desprezar esses fatores pode afetar
negativamente as inscrições e as matriculas no curso e colocar em risco o resultado
financeiro da Instituição.

A orientação de vendas
Para CHURCHILL (2002), uma orientação para vendas envolve a concentração das
atividades de marketing na venda dos produtos disponíveis, geralmente utilizada
quando a oferta de produto e serviço é maior do que a demanda. O propósito das
empresas assim orientadas é vender mais coisas para mais gente por mais dinheiro,
para obter mais lucros. Sob o pressuposto de que os consumidores, por vontade
própria, não compram os produtos da organização em quantidade suficiente e
praticam ações agressivas de vendas e promoção, principalmente com produtos
pouco procurados como jazigos funerários e seguros, ou quando dispõem de excesso
de capacidade. O objetivo é vender aquilo que se fabrica ao invés de fabricar aquilo
que o mercado quer (KOTLER e KELLER, 2006).
Nos últimos anos, a orientação para vendas tem sido muito comum entre as
montadoras de veículos e também os grandes varejistas como Casas Bahia e
Magazine Luiza. As ofertas, descontos e condições de pagamento por eles praticadas
no final e no início de cada ano são amplamente divulgadas nos meios de
comunicação de massa. As empresas que seguem a orientação de vendas
pressupõem que clientes persuadidos a comprar um produto gostarão dele. Caso ele
não goste, acredita-se que esses não o devolverão, não falarão mal e tampouco
reclamarão em algum órgão de defesa do consumidor. Todavia, nos dias atuais, os
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consumidores estão mais conscientes dos seus direitos (SILVA, 2014) e com mais
acesso aos meios de comunicação capazes de atingir um alto volume de pessoas,
como as redes sociais. Segundo Bouças (2015), essas redes influenciam a decisão
de compra de 77% dos brasileiros.
Essa orientação também é praticada por algumas instituições de ensino superior
privadas, como por exemplo, o Centro Universitário Anhanguera e a Uninove.
Figura 1: Página de Divulgação de Transferência 2016

Fonte: Site Do Centro Universitário Anhanguera, 2016

Como se pode observar na figura 4, o Centro Universitário Anhanguera realiza uma
promoção de vendas agressiva para o seu processo de transferência 2016. Cabe
esclarecer que o processo de transferência de alunos entre instituições de ensino
superior é regido pelo Artigo 49 da Lei 9.394/964 e pelo decreto 230/07 do Ministério
da Educação (MEC). A Lei diz que a instituição só poderá aceitar transferência caso
haja vagas, logo, podemos concluir pelo anúncio que há vagas sobrando na IES e,

4

A Lei nº 9.394/96 estabelece o seguinte sobre transferência de alunos:
Art. 49. As instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares, para cursos
afins, na hipótese de existência de vagas, e mediante processo seletivo.
Parágrafo único. As transferências ex officio dar-se-ão na forma da lei. (Regulamento)
A Lei nº 9.536/97, que regulamenta o parágrafo único do artigo 49 da Lei nº 9.394/96, dispõe que:
Art. 1º A transferência ex officio a que se refere o parágrafo único do art. 49 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, será efetivada, entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino, em
qualquer época do ano e independente da existência de vaga, quando se tratar de servidor público
federal civil ou militar estudante, ou seu dependente estudante, se requerida em razão de comprovada
remoção ou transferência de ofício, que acarrete mudança de domicílio para o município onde se situe
a instituição recebedora, ou para localidade mais próxima desta. (Vide ADIN 3324-7)
Parágrafo único. A regra do caput não se aplica quando o interessado na transferência se deslocar
para assumir cargo efetivo em razão de concurso público, cargo comissionado ou função de confiança.
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para preenchê-las, estão oferecendo 50% de desconto na taxa de matrícula e 20% de
desconto nas mensalidades como elemento atrativo. Ao explorar o site da instituição,
verificou-se que não há processo seletivo. O requerente deve apenas escolher o curso
em um formulário online e levar os documentos na data agendada para a matrícula.
Figura 2 Página de Transferência da Uninove

Fonte: Site da Uninove, 2016.

No caso da Uninove (figura 5) o processo é semelhante. O candidato deve procurar o
Setor de Análise Curricular já munido da documentação e com recursos para realizar
o pagamento. A isenção da taxa de matrícula está bem destacada, assim como os
percentuais de descontos nas mensalidades para cada modalidade, 50% para os
cursos presenciais e 40% para os cursos EAD. O fato de ambas as instituições não
realizarem processo seletivo para ingresso via transferência e não publicar edital ou
qualquer documento indicando as vagas por curso reforça o propósito da orientação
para vendas mencionado no início deste tópico.

A orientação de mercado ou orientação de marketing
Os estudos sobre orientação de mercado existem desde o início dos anos 60. No
entanto, esse termo se destacou na literatura no final dos anos 80 com Shapiro (1988)
e início dos anos 90 com os trabalhos de Kohli e Jaworski (1993; 1990) e Narver e
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Slater (1990). Foi a partir dos estudos desses autores que o termo orientação de
mercado foi explorado pela academia. Vejamos a seguir como esses autores
definiram o termo orientação de mercado:
Para Narver e Slater (1990), trata-se de “uma cultura organizacional que, de forma
mais eficaz e eficiente, cria comportamentos necessários para a criação de valor
superior para os consumidores e, assim, um desempenho superior contínuo para o
negócio”.
Para Kohli e Jaworski (1990, p. 6), é “a geração de toda inteligência de mercado da
organização referentes às necessidades atuais e futuras dos consumidores,
disseminação dessa inteligência em todos os departamentos e a resposta de toda
organização a esta”.
Deng e Dart (1994), complementam que são as coordenadas e a execução das
estratégias da organização em resposta às oportunidades do mercado.
Para Deshpandé, Farley e Webster (1993), a orientação de mercado é o conjunto de
crenças que coloca o interesse do cliente em primeiro lugar, sem excluir os interesses
dos proprietários, gerentes e empregados, a fim de desenvolver uma empresa de lucro
a longo prazo.
Com base nessas definições a orientação de mercado provém da estrutura conceitual
do marketing, uma vez que possui o foco central no cliente e também no mercado.
A orientação de marketing, segundo Kotler e Keller (2006), é uma filosofia de sentire-responder centrada no cliente. Consiste em encontrar os produtos certos para seus
clientes e não mais encontrar clientes certos para seu produto, como defende a
orientação pelo produto. A empresa deve ser mais rápida que seus concorrentes na
criação, na entrega e na comunicação de um valor superior (na visão do cliente) a
seus mercados-alvo escolhidos. Segundo Levitt (1960 apud KOTLER e KELLER
2006) o marketing está voltado para atender e satisfazer as necessidades do
comprador por meio do produto e de todo um conjunto de coisas associadas à sua
criação, entrega e consumo final.
Todavia, Kohli e Jaworski (1990) defendem que o termo Orientação para o Mercado
seja mais propicio e eficaz do que a Orientação para Marketing, por três razões:
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1) Como Shapiro (1988) sugeriu a orientação para o mercado esclarece que o
constructo não é exclusivamente uma preocupação da função de marketing,
mas de uma variedade de departamentos que participam na geração de
inteligência de mercado, divulgando-o e realizando ações em resposta a ele.
Consequentemente, rotular o constructo como "orientação de marketing" é
restritivo e enganoso.
2) O rótulo de "orientação para o mercado" é menos politicamente carregado na
medida em que não insufla a importância da função de marketing em uma
organização. O rótulo impede a construção de uma província no Departamento
de Marketing e compartilha a responsabilidade com todos os departamentos
de uma organização. Assim a probabilidade de ser aceita pelos departamentos
que não são de marketing é maior.
3) O rótulo chama a atenção para os mercados (que incluem os clientes e as
forças que os afetam), o que é consistente com a "gestão dos mercados"
proposta mais ampla para abordar os paradigmas adotados à época.
No entanto, para Yanaze (2011), atentar somente para os próprios interesses
organizacionais ou atender obstinadamente apenas às demandas do mercado
constituem-se em decisões conflituosas. Logo, uma organização orientada pelo
marketing é aquela que identifica claramente o potencial, as necessidades, as
expectativas e a capacidade potencial tanto da empresa quanto as do mercado e que
é capaz de tomar decisões que busquem o equilíbrio entre eles. Yanaze (2011) aponta
que a falta de sintonia entre os setores de uma organização afeta negativamente seus
resultados. Logo, todos os setores, em suas relações horizontais e verticais dentro do
organograma devem entender que, na realidade essas relações são de marketing ou
relações de “produto e cliente”. Se isso ocorrer, resultará em melhores fluxos
operacionais e, consequentemente, melhores resultados em tudo o que uma
organização

entrega

ao

mercado:

produto/serviço,

preço/remuneração,

distribuição/vendas, comunicação/promoção.
Philip Kotler (2006) define esta visão ampla e integrada como marketing holístico que
defende que tudo é importante – o consumidor, os funcionários, outras empresas, a
concorrência e a sociedade como um todo. O marketing holístico pode ser visto como
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o desenvolvimento, o projeto e a implementação de programas, processos e
atividades de marketing, com o reconhecimento da amplitude e das interdependências
de seus efeitos. Essa definição se assemelha à defendida por Yanaze (2011).
O estudo de Estevão, Mainardes e Raposo (2009) aponta que há dificuldades de
disseminar internamente as informações colhidas pelos profissionais de marketing no
mercado e isso é um dos obstáculos à melhoria das organizações em orientar-se para
o mercado. Assim, além de disseminar toda a inteligência de mercado entre os
departamentos, a empresa deve cuidar também para que estes trabalhem em
sintonia, reconheçam que fazem parte de um todo e que há uma dependência
funcional recíproca (YANAZE, 2011). Para que isto ocorra, o autor defende que a
organização, através da alta direção e com a contribuição de todos os seus setores
deve estabelecer um objetivo geral que poderá ser desdobrado em objetivos
específicos para cada área envolvida.
Para Kaur e Gupta (2010) as probabilidades de desenvolver perspectivas em níveis
de gestão são maiores na orientação de mercado do que nas funções de marketing.
Apesar de não haver um consenso na literatura sobre a orientação para o mercado,
Franco (2014) aponta algumas características que são comuns em diversos estudos
sobre o tema: orientação para o cliente, coleta de informações; coordenação
interfuncional das atividades de marketing e capacidade de resposta aos clientes.
Muitos estudos empíricos relacionando o desempenho organizacional e a orientação
para o mercado foram realizados no contexto das organizações brasileiras. Urdan e
Rocha (2006), destacaram os trabalhos de Silveira (1998), que avaliou a orientação
para o mercado entre firmas do setor calçadista; Menna (2001), que testou a relação
entre orientação para o mercado e desempenho no varejo de confecções, enquanto
Silva, Damacena e Melo (2002) abordaram essa relação no setor vinícola; Sampaio,
Perin e Henriqson (2004) e Perin e Sampaio (2004) pesquisaram as relações entre
orientação para o mercado, orientação para aprendizagem e porte empresarial na
indústria eletroeletrônica; Antoni, Damacena e Lezana (2004) e Franco (2014)
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aplicaram uma versão modificada da escala MARKOR5 a instituições de ensino
superior e relacionaram a orientação para o mercado com o desempenho
organizacional. Souza e Mello (2003) e Souza (2004, 2005) refinaram e validaram a
escala de Day (1999), associando a medida de orientação para o mercado a variáveis
de desempenho e relacionamento com clientes. Destacamos ainda o trabalho de
Sampaio (2000), que adaptou e aplicou a escala MARKOR nas indústrias de varejo
de tecido e também o trabalho de Urdan (1999), que testou a relação entre a
orientação de mercado e o desempenho organizacional nas revendedoras autorizadas
de veículos.
Por fim, destaca-se também o trabalho de Paim, Lara e Christino (2011), que
relacionaram, quantitativamente, a orientação para o mercado, o desempenho
organizacional e a percepção externa de sucesso em institutos de pesquisa
tecnológicas. De modo geral, todos os trabalhos aqui mencionados encontraram uma
relação positiva entre a orientação para o mercado e as variáveis de desempenho.
O estudo de Franco (2014) demonstra que tanto as universidades públicas quanto as
privadas têm visão sobre o que seja a orientação para o mercado. No entanto, a
maioria das IES pesquisadas não apresenta indícios de orientação para o mercado.
Entretanto, pode-se verificar indícios de orientação para o mercado na Escola de
Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo.
A FGV-SP, que está no quadrante da elite (figura 2), existe desde 1963 e é
reconhecida pela excelência das suas Escolas de Administração de Empresas e de
Economia. No entanto, no ano 2000, a instituição inaugurou a Escola de Direito de
São Paulo. Lembremos que nessa época já havia Faculdades de Direito com mais de
50 anos de tradição, como as da USP, PUC-SP e Mackenzie. Ou seja, já havia um
mercado consolidado. Contudo, a FGV identificou uma nova possibilidade nesse
mercado e passou a oferecer um curso de Direito diferente dos padrões já existentes
e com o mesmo posicionamento premium de preço das suas demais escolas. É a
maior mensalidade dentre as IES privadas mais tradicionais de São Paulo (tabela 8).

5

Escala desenvolvida por Kohli e Jaworski (1993) para mensurar a orientação de mercado nas
organizações.
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Podemos verificar indícios de orientação para o mercado na apresentação da Escola,
disponível no site da FGV-SP (ESCOLA, 2016), conforme o quadro 1:

Quadro 1: Indícios de orientação para o mercado na Escola de Direito
da FGV-SP
Indícios
Coleta
de
informações:

Orientação ao
cliente:

Respostas aos
clientes:

Missão:

Texto de apresentação do curso
“O posicionamento do Brasil no rol das potências e lideranças mundiais tem levado
à redefinição dos conteúdos das áreas clássicas do Direito e ao surgimento de
novas áreas e novos tipos de advocacia, o que torna premente a necessidade de
formação de quadros profissionais que sejam, além de altamente qualificados,
capazes de atuar em patamares diferenciados.”
“...Para responder às demandas do mercado atual, os alunos da DIREITO SP são
preparados para atuar nas esferas pública e privada e para dialogar com outros
campos do conhecimento, a fim de que possam influenciar positiva e
profundamente o cenário jurídico no Brasil e no exterior.”
“...A vocação da DIREITO SP, em seus programas acadêmicos, é ser uma escola
com professores doutores e alunos dedicados integralmente ao ensino e à
pesquisa e comprometida com a inovação permanente, tanto ao utilizar métodos
de ensino participativos quanto ao conduzir pesquisas – preferencialmente
empíricas, coletivas e de interesse público – com elevado padrão de qualidade. No
que concerne à educação executiva, a DIREITO SP busca aumentar sua inserção
substantiva no mercado jurídico, tendo em mente a integração entre o direito e
outros campos do conhecimento e o desenvolvimento de habilidades importantes
para o desempenho das atividades profissionais de seus alunos. Seu Programa de
Pós-Graduação Lato Sensu (GVlaw) diferencia-se por dispor de grupos de
pesquisa dedicados à produção de material didático e bibliográfico próprio, a fim
de oferecer a seus alunos material atualizado e em consonância com as premissas
da DIREITO SP.”
“...Com tais pressupostos e ações em mente, a DIREITO SP pretende consolidarse como alternativa ao modelo tradicional de ensino do Direito e manter a postura
crítica sempre assumida em relação a esse campo de saber.”
Elaborado pelo autor

Como podemos observar no texto de apresentação da escola, houve a fase de coleta
de informações e geração de inteligência de mercado, orientação e respostas ao
cliente. Podemos observar também que a resposta ao cliente e a missão da Escola
se associam, deixando nítida a percepção de que o foco da Instituição está voltado
para responder às necessidades dos clientes e também às do mercado.
O curso é bem procurado no processo de vestibular, em 2014 foram 1.454 candidatos
para 60 vagas (ENSINO SUPERIOR, 2016). No mesmo ano, a PUC-SP teve 2016
inscritos para 550 vagas (tabela 8).
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Tabela 1: Vagas oferecidas, Candidatos inscritos, Relação Candidato por vaga
e Mensalidade: Curso de Direito de algumas IES em São Paulo
Vagas

Inscritos

Oferecidas

Vestibular 2015

vaga

Direito PUC-SP

550

2016

3,6

R$ 2.354,00

Direito Mackenzie-SP

540

5070

9,3

R$ 1.760,00

FGV-DIREITO SP

60

1454

24,2

R$ 4.183,00

Direito - FAAP

160

380

2,3

R$ 3.087,00

Curso e Instituição

no

Candidato/

Mensalidade

Elaborado pelo autor
Base de dados: Site das IES, Inep, Guia do Estudante- Ensino Superior 2016, E-Mec.

Os indicadores de mercado apontam que a escola segue em um bom caminho. De
acordo com o Ranking Universitário da Folha de 2015 (RUF, 2015), dentre as
instituições privadas do país, o curso de Direito da PUC-SP é o primeiro no critério
Avaliação de Mercado6 e o da FGV-SP é o segundo. Ainda de acordo com o RUF,
porém, no critério Qualidade de Ensino7, as posições se invertem, o curso da FGV-SP
aparece em primeiro e o da PUC-SP em segundo. Com esses resultados, podemos
afirmar que a Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas possui um
produto sólido, com vantagens competitivas no mercado e que, apesar de existir há
pouco tempo, está consolidada como uma IES de elite que tem respondido bem ao
mercado e também aos seus alunos.

De acordo com Richard Daft (2008), a estrutura organizacional designa as relações
formais de subordinação, incluindo o número de níveis de hierarquia e a amplitude de
controle de gerentes e supervisores. Ela também identifica o agrupamento de
indivíduos em departamentos e de departamentos na organização. O projeto de

6

Mercado de Trabalho: Pesquisa Datafolha com 2.222 responsáveis pela contratação de profissionais
no mercado (empresas, consultórios médicos, academias, hospitais, firmas de construção civil etc), em
2015. Os entrevistados listam três instituições cujos alunos teriam preferência numa eventual
contratação.
7
Qualidade de Ensino: Pesquisa feita em 2015, pelo Datafolha, com 726 professores escolhidos pelo
MEC para analisar a qualidade de cursos superiores. Esses profissionais são ouvidos sobre os três
melhores cursos do país em áreas em que são responsáveis pela avaliação.
Fonte: Ranking Universitário Folha (RUF) 2015: Disponível em http://ruf.folha.uol.com.br/2015/rankingde-universidades/subindicadores/
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sistemas que visa assegurar a efetiva comunicação, integração e coordenação entre
os departamentos também está incluso na estrutura organizacional.
A estrutura organizacional de marketing, assim como o papel do Departamento de
Marketing em uma empresa e/ou instituição, tem sido objeto de estudos de diversos
pesquisadores ao longo das últimas três décadas. Diversos autores de marketing
identificaram, comumente, quatro grandes formas de organização. São elas: por
funcionalidade, por produto, por mercado e organização matricial (RUKERT, WALKER
JR. e ROERING, 1985).
A organização funcional é a forma mais simples e comum da organização de
marketing. Ela possui muitos especialistas em funções de marketing como: gerentes
de pesquisa de mercado, gerentes de vendas e gerentes de propaganda, gerente de
marketing digital, gerente de atendimento ao cliente, entre outros. Esses gerentes se
reportam a um vice-presidente (VP) de marketing que coordena as atividades de todos
eles. Kotler e Keller (2006) apontam que a principal vantagem desse modelo
organizacional é a simplicidade administrativa. Entretanto, Cespedes (1995) alerta
para os desafios de desenvolver relações harmoniosas dentro do departamento. A
competição por orçamento e status entre os gerentes faz com que o VP de marketing
dedique boa parte do tempo gerenciando conflitos entres eles. Assim, à medida que
o número de funções, produtos ou grupos de consumidores cresce, a organização
funcional fica fragilizada, dados os problemas de coordenação que o vice-presidente
de marketing terá de enfrentar na gestão do departamento.
A organização por produto aborda esta dificuldade adicionando mais uma camada de
gestor: a de gerente de produto que assumirá a responsabilidade de coordenar um
conjunto específico de produtos. Este tipo de organização é mais comum em
empresas que produzem uma ampla variedade de diferentes bens comerciáveis. Este
modelo de organização não substitui a organização funcional, apenas inclui mais uma
camada de gerência para coordenar programas. Este modelo é plausível quando os
produtos da empresa são muito diferentes ou quando a quantidade é grande demais
para ser gerenciada por uma organização funcional de marketing. Kotler e Keller
(2006) apresentam vantagens e desvantagens sobre este modelo de organização.
Dentre as vantagens apontadas estão: desenvolvimento de um mix de marketing para
o produto com um custo mais baixo; rápida reação a novos produtos no mercado; e

38
as marcas de menor importância não são negligenciadas, pois possuem seus
defensores. As desvantagens são: a falta de autonomia e habilidade dos seus
gerentes para cumprir suas responsabilidades para funções específicas; costuma ser
custoso, pois até marcas ou produtos com pouca importância possuem gerentes;
dificuldade na construção das forças de longo-prazo; dificuldade de desenvolver uma
estratégia nacional devido a fragmentação do mercado e aumento do poder da área
de vendas; baixo engajamento no relacionamento com o cliente.
Para se manter como uma forma organizacional vantajosa os autores propõem outras
três alternativas este modelo: 1) utilizar equipes de produto ao invés de gerentes de
produto, podendo estas equipes ser organizadas de três formas: equipe vertical,
equipe triangular e equipe horizontal (vide figura 6); 2) eliminar os gerentes de
produtos ou marcas menos importantes e distribuí-los aos demais gerentes restantes,
diminuindo assim os custos com esse modelo e 3) introduzir uma gerência por
categorias, com a qual a empresa se concentra em categorias de produtos para
gerenciar suas marcas.
A Procter&Gamble foi uma das empresas que adotou a estrutura de gerência por
categorias sob a perspectiva de que, nessa nova organização, é assegurado que
todas as categorias recebem os recursos adequados (SCHILLER, 1988 apud
KOTLER e KELLER, 2006, p.706). Contudo, a gestão por categorias ainda é uma
organização orientada para produtos.

Figura 3: Três tipos de Equipes de Produto

Fonte: Kotler e Keller, 2006 p. 706.
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A organização por mercado, entretanto, surge devido à complexidade de usos que um
simples produto pode ter e isso resulta do fato que diferentes mercados têm
necessidades diferentes que requerem diferentes estratégias e programas de
marketing.

Nestas

condições

pode

ser

empregada

uma

organização

de

gerenciamento de mercado. Esta forma é mais similar ao sistema de gerenciamento
de produto, entretanto, na organização por mercado, o gerente de produto será
substituído por um gerente de mercado que deverá coordenar as atividades de
marketing para um conjunto específico de consumidores. Para empresas que operam
em mercados distintos como, por exemplo, a Canon que atende tanto ao mercado
consumidor, quanto os mercados organizacional e governamental e que, portanto, os
consumidores podem pertencer a diferentes grupos de usuários com comportamentos
de compra diferentes entre eles, a organização por gerência de mercado é desejável.
A maior vantagem desse sistema é que a atividade de marketing não está concentrada
nos produtos em si, regiões ou nas funções de marketing, mas sim focada em atender
as necessidades de diferentes grupos de consumidores (KOTLER e KELLER, 2006).
A matriz organizacional, ilustrada na figura 7, combina gestores de recursos
(organização funcional) e gestores de programas (organização por produto e por
mercado) simultaneamente no mesmo nível hierárquico. A forma matricial gera grupos
ou equipes que trabalham sobre projetos relacionados a produtos ou mercados
específicos, ou ambos (WEITZ e ANDERSON, 1981). Esse modelo facilita a
discussão e a adaptação a problemas inesperados e tende a funcionar melhor em
organizações de porte moderado, com poucas linhas de produto (DAFT, 2008).
Segundo Kotler e Keller (2006) este modelo pode parecer atraente para empresas que
fornecem vários produtos para vários mercados, no entanto, além de ser um modelo
dispendioso, também costuma criar conflitos, uma vez que, questões como: a quem
deve caber a autoridade e a responsabilidade não possuem respostas claras. Para os
seus defensores a organização matricial é achatada, formada por equipes enxutas e
focadas em processos de negócios que atravessam as funções horizontalmente. Para
Daft (2008) a organização matricial requer grande esforço para manter o poder
equilibrado e não funciona, a menos que os participantes adotem relacionamentos do
tipo colegiado em vez de vertical.
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Além das quatro formas de organização apresentadas por Weitz e Anderson (1981),
outras duas foram acrescentadas por Kotler e Keller (2006), são elas: a organização
geográfica e por corporação/divisão. A primeira refere-se àquelas empresas que
atendem a mercados nacionais, e até mesmo internacionais, e organizam suas forças
de vendas de acordo com subdivisões geográficas. Nesse modelo de organização o
gerente nacional de vendas pode supervisionar os gerentes regionais, que por sua
vez supervisionam os gerentes distritais, que supervisionarão grupos de vendedores.
Os gerentes regionais e distritais acabam se tornando especialistas de mercado
regionais, conhecendo melhor os clientes em todos os aspectos que o cercam e que
de certo modo podem influenciá-lo na decisão de compra a respeito de determinado
produto ou marca. Compartilhando essas informações com o gerente de marketing da
sede, este poderia ajustar o mix de marketing ao local, podendo inclusive criar planos
para mercados específicos. Estas são características de glocalização em que as
empresas utilizam marcas que buscam escala global, porém customizam as
características de seus produtos à cultural local (HOLT, QUELCH e TAYLOR, 2004;
MAYNARD e TIAN, 2004).
De acordo com Daft (2008) esse modelo estrutural é mais adequado para mudanças
rápidas em ambientes instáveis e funciona melhor em grandes organizações com
diversos produtos. Além disso, permite que as unidades se adaptem às diferenças em
produtos, regiões e clientes. As desvantagens encontradas são que este modelo
elimina a economia de escala em departamentos funcionais, a competência a fundo e
a especialização técnica. Dificulta, ainda, a integração e a padronização entre linhas
de produto.
Figura 4: Organização Matricial

Fonte: Yanaze, 2011 p.512
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As empresas que crescem e passam a oferecer múltiplos produtos em múltiplos
mercados tendem a transformar seus maiores grupos de produtos ou de mercado em
divisões separadas. Essas divisões criam suas próprias estruturas e acabam
emergindo questões sobre quais serviços e atividades de marketing deveriam ser
mantidos na matriz da empresa. As repostas são divergentes: (1) nenhum marketing
corporativo – algumas empresas não contam com nenhuma equipe de marketing
corporativo e não veem nenhuma função para tal, assim, cada divisão tem o seu
próprio Departamento de Marketing; (2) marketing corporativo moderado – algumas
empresas possuem uma pequena equipe de marketing corporativo responsável por
algumas funções como (i) assessorar a alta administração com a avaliação de
oportunidades gerais; (ii) dar consultoria às divisões quando solicitada; (iii) ajudar as
divisões cuja atividade de marketing é pequena ou inexistente e (iv) promover a
orientação de marketing em toda a empresa; (3) marketing corporativo forte –
algumas empresas têm uma equipe de marketing corporativo que, além de realizar as
atividades citadas anteriormente, também presta serviços de marketing às divisões,
como propaganda especializada, promoções de vendas, pesquisas de marketing e
gerenciamento de vendas.
Para Kotler e Keller (2006), independente do grau de formalidade do marketing
corporativo, algumas decisões dentro da empresa devem ocorrer de cima para baixo.
Kotler e Armstrong (2014) defendem que a organização de marketing tem ganhado
importância nos últimos anos e muitas empresas tem deixado de se concentrar na
gestão da marca para focar na gestão dos clientes. Com isso elas tem se distanciado
da gestão apenas da lucratividade da marca ou produto e se aproximado mais da
gestão da lucratividade do cliente. Essas empresas se veem como gestoras das
experiências e dos relacionamentos dos clientes com a marca.
Kotler e Keller (2006) defendem que o papel do marketing no nível corporativo deva
ser: 1) promover uma cultura de orientação para o cliente e defendê-lo diante dos
formuladores de estratégia da alta gerência; 2) avaliar atratividade do mercado,
analisando as necessidades e os desejos dos clientes e as ofertas da concorrência; e
3) desenvolver a proposta geral de valor da empresa, bem como a visão e a
articulação da maneira como ela pretende entregar valor superior aos clientes.
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Os departamentos de marketing modernos surgiram no início dos anos 50 como uma
evolução do departamento de vendas que, nos anos 20 e 30, agregavam atividades
como propaganda, promoção de vendas e pesquisa. O crescimento destas atividades
e o acirramento da concorrência geraram a necessidade de maior especialização a
fim de obter maior entendimento sobre as necessidades e desejos dos consumidores
e garantir novas formas de comercialização (LAS CASAS, 2013). A chamada ‘era do
marketing’ coloca o foco das organizações sob os anseios dos clientes e satisfazê-los
é a meta. Dessa forma, todas as atividades de um Departamento de Marketing devem
se relacionar com as de outros departamentos da empresa, tais como finanças,
recursos humanos, produção, vendas entre outras. Como o processo de
comercialização envolve todas as áreas de uma empresa, logo, todos devem ter
consciência dos objetivos e buscar alcança-los. Essas interações acabam gerando
muitos conflitos de interesses e insatisfação entre os departamentos. Assim, muitas
vezes, o papel do Departamento de Marketing dentro da empresa é questionado e
confundido com as atividades de vendas. De acordo com Las Casas (2013), muitas
empresas tendem a sacrificar a satisfação dos clientes em função de economizar e
obter mais lucros.
Geralmente, as grandes empresas são dirigidas pela alta gestão, ou seja, por seus
diretores ou executivos. Um estudo da Booz Allen Hamilton estimou que,
aproximadamente, somente 50% das empresas listadas na Fortune10008 possuem
um executivo ou diretor de marketing (HYDE, LAUNDRY e TIPPING, 2004) enquanto
mais de 80% das empresas da Fortune 500 possuem um diretor financeiro (ZORN,
2004). Os altos executivos executam funções multidimensionais como monitorar o
ambiente do negócio, interpretar informações e fazer escolhas estratégicas
(FINKELSTEIN e HAMBRICK, 1996). Ao mesmo tempo, eles são limitadamente
racionais, sendo restringidos pelas exigências sobre os seus tempos e pela
capacidade de processamento limitadas. (CYERT e MARCH, 1963; MARCH e
SIMON, 1958 apud NATH e MAHAJAN, 2008). Consequentemente, os altos

8

Revista americana que lista as maiores empresas por faturamento
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executivos enfrentam condições de complexidade e incerteza. Para lidar com essas
condições esses executivos fazem escolhas estruturais ou adaptações que os
auxiliem na tomada de decisão, principalmente quando estas condições ou decisões
são de domínio crítico (HICKSON et al, 1971 apud NATH e MAHAJAN, 2008). Assim
sendo, a escolha de um alto executivo está relacionada a capacidade deste em lidar
com causas de complexidade e incertezas. Alguns estudos sugerem que a presença
de executivo de marketing na alta gestão deve ser relacionada a capacidade deste de
diminuir as incertezas e complexidades nos aspectos críticos de domínio do marketing
(NATH e MAHAJAN, 2008).
Entre as funções de um executivo de marketing dentro da organização estão: conduzir
a organização do marketing da empresa, responder pelos recursos de marketing
global, unir e estreitar as relações entre os vários departamentos, elaborar planos de
marketing próprios e dirigir os esforços de marketing global incluindo a gestão da
marca, mercantilização do produto e relacionamento com o cliente (ANDRADE, 2009).
Vorhies e Morgan (2005), defendem que existem oito capacidades que são
adequadas ao marketing e algumas, senão todas, aparecem nas descrições sobre o
papel dos executivos de marketing, são elas: desenvolvimento de produto,
precificação, gerenciamento de canais, vendas, gerenciamento de informações de
mercado, comunicações de marketing, planejamento de marketing e implementação
de marketing.
Hopkins e Earl (1984), apontam que as responsabilidades desses executivos estão
divididas entre, aconselhar a gestão empresarial sobre as questões de marketing e
coordenar as atividades de marketing e desenvolver as habilidades nas divisões da
empresa.
Hyde, Landry e Tipping (2004), incluem o monitoramento do cenário de consumo,
desenvolver os insights dos consumidores, dirigir a estratégia de marca, coordenar as
unidades de negócio e também os serviços de marketing, como a pesquisa de
mercado.
Os estudos de Nath e Mahajan (2008) não encontraram nenhuma relação entre a
presença de um executivo de marketing na alta gestão com o desempenho da
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empresa. No entanto, percebeu-se que as empresas que o possuem são mais
inovadoras, diferenciadas e têm estratégias de marca corporativas.
Muitas pesquisas também têm discutido a influência do Departamento de Marketing
dentro das organizações. Algumas delas demonstram que o Departamento de
Marketing tem perdido influência ao longo dos tempos (ANDERSON, 1982; WIND e
ROBERTSON, 1983; DAY, 1992; VARADARAJAN, 1992; WEBSTER, MALTER e
GANESAN, 2003; SHETH e SISODIA, 2005; WEBSTER et al, 2005; HOMBURG et al,
2015). De modo geral, as razões encontradas são as seguintes: (i) a maioria dos
diretores de marketing não está realmente imerso em atividades de marketing, pois
se concentram mais em comunicação do que em produto e preço; (ii) os diretores
financeiros se tornaram mais poderosos e assumiram o controle da variável preço em
função dos tempos difíceis e, por conta disso, são mais propensos a ocupar o cargo
de diretor executivo, dando menos atenção ao diretor de marketing; (iii) muitas vezes
o impacto do marketing na empresa é difícil de medir, logo, o orçamento dessa área
tem maior probabilidade de ser cortado em tempos difíceis e; (iv) ninguém tem ideia
clara do que é marketing, ao passo que a maioria das pessoas entende no que implica
a área de produção ou a área de finanças dentro da organização. A falta de prestação
e contas de marketing reduz a satisfação do diretor executivo da empresa com o
Departamento de Marketing, logo, o menor apoio da alta gerência limita, ainda mais,
a influência do Departamento de Marketing dentro da empresa.
Turpin (2012) sugere que o diretor de marketing de uma empresa seja substituído por
um diretor de clientes. A este caberia identificar quem são os clientes, o que querem
e suas tendências, e usar essas informações para influenciar os debates dentro da
empresa na fabricação de produtos e precificação.
Para Kotler (2013), este diretor de clientes, sugerido por Turpin (2012), não estaria
fazendo nada de diferente do que deveria ser feito por um bom diretor de marketing.
Kotler (2013) destaca que o diretor de marketing deve ter forte influência na integração
dos quatros pês do marketing (produto, preço, praça, promoção) e que uma empresa
não deve deixar seu produto ser desenvolvido por um grupo, os seus preços definidos
por outro grupo, os seus canais de distribuição por um terceiro grupo e o
desenvolvimento das promoções por um quarto grupo. No entanto, o próprio Kotler
(2014) assemelha o CMO (Chief Marketing Officer) ao CCO (Chief Client Officer).
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O estudo de Homburg (2015) demonstrou que a influência do Departamento de
Marketing contribui significativamente tanto para o desempenho do relacionamento
com o cliente quanto para o desempenho financeiro da empresa. O departamento de
vendas apresentou significância sobre o relacionamento com o cliente, porém,
curiosamente, o mesmo não é verdade quanto ao desempenho financeiro. Os
resultados da pesquisa também não encontraram relacionamento significante entre o
desempenho do relacionamento com o cliente com nenhum outro departamento.
Feng, Morgan e Rego (2015), em um estudo longitudinal, analisaram o poder do
Departamento de Marketing em empresas americanas entre os anos de 1993 e 2008
e o impacto deste sobre o desempenho da organização e observaram que, em geral,
o poder do Departamento de Marketing aumentou durante este período. Os estudos
também demonstram que um Departamento de Marketing mais forte aumenta o
retorno total de longo prazo para os acionistas e também exerce um efeito positivo
sobre o retorno sobre os ativos (ROA) no curto prazo.
As investigações de Gök et al. (2015) fornecem fortes evidencias de que um
respeitável Departamento de Marketing é necessário para se conseguir clientes mais
satisfeitos e leais, melhorar a lucratividade, aumentar a participação de mercado e
conquistar novos clientes. Um Departamento de Marketing com boa reputação
também pode exercer influência dentro da organização, o que afeta positivamente o
desempenho dos negócios. Pode ainda denotar uma cultura de marketing
proeminente e fortalecer uma orientação para o cliente ou para o mercado dentro da
empresa, o que também deve conduzir positivamente os resultados desta.
Um departamento respeitável também pode servir para promover uma
melhor progressão profissional para os gestores de marketing e
pavimentar o caminho para as funções estratégicas em altos escalões.
Nossa evidência sugere ainda que a reputação do marketing está
positivamente ligada ao desempenho do mercado, independentemente
do tipo de estratégia. Consequentemente, pode-se argumentar que a
reputação do Departamento de Marketing é fundamental para o
desempenho do mercado de qualquer empresa, independentemente
da estratégia genérica perseguida pela empresa (Gök et al, 2015 p.
375, tradução nossa).

46
Um forte apoio da alta gerência pode aumentar a influência do Departamento de
Marketing (WEBSTER, 2005). Esta influência é maior em empresas cujo diretores
executivos têm experiência ou formação em marketing (HOMBURG et al, 1999).
Todavia, isso tem diminuído (VERHOEF e LEEFLANG, 2009).
Para Homburg et al. (2015), o Departamento de Marketing pode revitalizar sua posição
dentro da empresa se puder demonstrar o valor de seus programas. Um possível
caminho seria a contratação de pessoas que tenham a competência em decisões
estratégicas e questões de preço, pois são áreas fundamentais para o sucesso da
organização e são nelas que a influência do setor é menor. O Departamento de
Marketing deve procurar garantir o apoio da alta gerência e neste caso, aumentar a
responsabilidade do marketing pode ser benéfico (O’SULLIVAN e ABELA, 2007).
Nas instituições de ensino superior brasileiras o que se observa é que muitos gestores
ainda não dão a devida importância ao marketing e às ferramentas de gestão. Assim
como os professores e coordenadores de curso ainda não entendem o que é
marketing e para o que serve. Com isso, as ações da área ficam prejudicadas, já que
o marketing não faz parte da cultura da universidade (GOMES, SILVEIRA e DE
SOUZA, 2013).
O estudo de Pupo e Botelho (2011) verificou as métricas mais comuns na gestão do
marketing educacional e nenhuma delas se refere ao retorno do investimento das
ações de marketing. Mesmo as métricas reveladas, são utilizadas de maneira simples
e na maioria das vezes de maneira informal. Isso demonstra que os gestores das IES
utilizam as métricas educacionais sem o uso de ferramentas avançadas ou de painéis
de controle e, na maioria das vezes, tudo isso ocorre de maneira informal.

De acordo com Creswell (2007), as hipóteses quantitativas são previsões que o
pesquisador faz sobre as relações esperadas entre as variáveis. As hipóteses são
testadas estatisticamente, a fim de verificar sua rejeição ou confirmação.
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Capacidades dos Departamento de Marketing das ICES
O estudo de Gök et al (2015) apresenta resultados de trabalhos que definem a
capacidade organizacional como a habilidade que uma organização tem para executar
um conjunto coordenado de tarefas, usando seus recursos organizacionais para
alcançar um resultado final particular. Gök (idem) também identifica que diversos
estudos sobre reputação apontam as capacidades e as competências de uma
entidade como determinantes para se auferir reputação. Replicaremos nesse estudo
algumas variáveis testadas no trabalho de Gök (idem): prestação de contas, conexão
com clientes e integração. As duas primeiras foram positivamente relacionadas à
reputação do marketing.

1.4.1.1 Prestação de contas do Departamento de Marketing
Em muitas organizações, o Departamento de Marketing é percebido como um custo
e não como um investimento (VERHOEF e LEEFLANG, 2009). A falta de habilidade,
frequentemente observada, dos profissionais de marketing para comunicar sua
influência nos resultados da empresa é vista como a principal razão pela redução do
prestígio do Departamento de Marketing (DM) dentro das empresas (GRUCA e
REGO, 2005; LEHMANN, 2004 apud HOMBURG et al., 2015). Essa falta de prestação
de contas reduz a satisfação da alta administração com o departamento (O’SULLIVAN
e ABELA, 2007). Consequentemente, ter menos apoio dos executivos limita a
influência do DM. Homburg et al. (2015) identificou que o departamento de vendas é
quem está se beneficiando dessa redução de influência do DM, isto porque vendas é
a função primária que gera receita. Logo, resultados podem ser medidos em curto
prazo como, por exemplo, o crescimento das vendas. O DM irá perder influência para
qualquer outro departamento que melhor for capaz de apresentar os impactos dos
seus resultados (LEHMANN, 2004 apud HOMBURG et al.,2015). Uma das formas de
reverter esta situação é o DM recrutar pessoas que sejam competentes nas áreas de
estratégia e cálculos financeiros. Ambas as áreas são altamente relevantes para os
resultados da empresa e o marketing tem perdido influência nelas nos últimos 15 anos
(HOMBURG et al., 2015). Considerando os pontos aqui apresentados, segue a nossa
hipótese.
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H1: A capacidade de prestar contas do Departamento de Marketing da
ICES está positivamente relacionada à sua reputação na instituição.

1.4.1.2 Conexão com clientes e potenciais clientes
De acordo com o diretor executivo do Sindicato das Mantenedoras do Ensino Superior
– Semesp, a evasão no ensino superior é uma ameaça à saúde financeira das IES
privadas e a tendência é que metade dos estudantes não conclua a faculdade
(ENSINO SUPERIOR, 2015). A principal fonte de receita das instituições de ensino
superior no Brasil advém das mensalidades pagas pelos alunos, logo, são eles os
principais clientes de uma IES. O papel de um diretor de marketing como membro da
alta administração é defender os interesses do cliente (KOTLER e ARMSTRONG,
2014; KOTLER e KELLER, 2006). Entender e prever as necessidades dos
consumidores melhor do que a concorrência e, efetivamente ofertá-las aos clientes,
resultará em vantagem competitiva (GÖK et al., 2015). A orientação para o mercado
coloca o interesse do cliente em primeiro lugar, sem excluir os interesses dos
proprietários (DESHPANDÉ, FARLEY e WEBSTER, 1993). A empresa deve ser mais
rápida que seus concorrentes na criação, na entrega e na comunicação de um valor
superior (na visão do cliente) a seus mercados-alvo escolhidos. A orientação para
marketing consiste em encontrar os produtos/serviços certos para seus clientes e não
mais encontrar clientes certos para seus produtos ou serviços (KOTLER e KELLER,
2006). Nas IES cada vez mais a retenção tem sido motivo de preocupação, tanto
quanto a captação de novos alunos. Com base nisso, formulamos a seguinte hipótese:
H2: A capacidade do Departamento de Marketing de se conectar com
os alunos e potenciais alunos das ICES está positivamente relacionada à sua
reputação na instituição.

1.4.1.3 Integração do Departamento de Marketing com outros Setores
Sob a orientação de marketing, todos os departamentos devem trabalhar em conjunto
para satisfazer as necessidades e expectativas dos clientes e o Departamento de

49
Marketing tem de fazer com que isso aconteça. Quando os departamentos trabalham
juntos, com objetivos comuns, o marketing é mais efetivo (KOTLER e KELLER, 2006;
YANAZE, 2011). Os mesmos autores afirmam que as relações interdepartamentais
costumam ser conflituosas e caracterizadas por desconfianças e rivalidades. Isso em
decorrência das diferenças de opinião quanto ao que é melhor para a empresa. Por
causa de sua experiência com o gerenciamento de relações inter-organizacionais, o
DM pode ser, idealmente, posicionado para integrar e mediar as relações de rede
interna, a fim de aumentar a sua proeminência funcional nas organizações modernas
(ACHROL e KOTLER 1999). A comunicação, negociação e colaboração com outros
setores da instituição são determinantes para uma reputação positiva (YU e CABLE,
2011 apud GÖK et al. 2015). Baseado nessas premissas, nossa hipótese é:
H3: A cooperação do Departamento de Marketing da ICES com os
outros departamentos (acadêmicos e administrativos) está positivamente relacionada
à sua reputação na instituição.

O conhecimento de Marketing do CEO
A presença de um CMO entre os executivos da organização deve ser relacionada a
contingenciar as incertezas e complexidades nos aspectos críticos de domínio do
marketing (NATH e MAHAJAN, 2008). O DM tem sido posto em dúvida em algumas
empresas (HOMBURG et al.,2015) e uma das razões notada é a falta de habilidade
para comunicar a contribuição dos seus investimentos para os resultados da empresa
(HOMBURG et al., 2015). Esta falta de habilidade pode impactar na redução de
orçamento para o DM (KUMAR e SHAH, 2009; TAVASSOLI e SORESCU, 2014;
WEBSTER et al. 2005). Esses cortes reduzem o potencial de ação do departamento
e, consequentemente, a sua influência dentro da empresa. Para que isso não ocorra
é fundamental que este profissional tenha formação superior completa e pelo menos
quatro anos de experiência na área (ANDRADE, 2009), preferencialmente, com pósgraduação em gestão, marketing ou equivalente. Para Homburg et al. (1999), o
conhecimento que o CEO tem sobre marketing influência na reputação do DM dentro
da organização. Dessa forma, formulamos a seguinte hipótese:
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H4: O conhecimento de marketing do Reitor/ Mantenedor da ICES está
positivamente relacionada à reputação do Departamento de Marketing da instituição.

Responsabilidades do Departamento de Marketing
As responsabilidades do DM de uma instituição de ensino superior, geralmente, são
voltadas apenas para a promoção dos processos seletivos, propaganda e eventos, ou
seja, debruçam-se somente sobre um dos “Ps” do composto de marketing, o da
promoção (PUPO e BOTELHO, 2011; LAS CASAS, 2008; KOTLER e FOX, 1995).
Todavia, a literatura de marketing prevê também a contemplação dos outros três pês,
ou seja, no apoio à concepção de novos cursos ou serviços, nas estratégias de preços
e de local da oferta. Para tal, utilizam-se de pesquisas de mercado, análises dos
ambientes de atuação da instituição, sejam eles macros (relativos aos ambientes
externos à organização, tais como, os cenários econômico, político, legal, tecnológico,
cultural e natural que a cercam) ou micros (concorrência, força de vendas,
fornecedores e clientes). O alinhamento dos quatro “Ps” permite à organização
entregar maior valor para o seus clientes e potenciais clientes. Para Kotler e Reibstein
(2013) uma empresa não deve deixar seu produto ou serviço ser desenvolvido por um
grupo, os seus preços definidos pelo outro grupo, os locais da oferta ou canais de
distribuição determinados por um terceiro e a divulgação e promoção desenvolvida
por um quarto grupo. A chave para uma estratégia de marketing bem-sucedida é que
todos os pês estejam em sincronia. Dessa forma, a seguinte hipótese foi formulada:
H5: Quanto maior for a responsabilidade o Departamento de Marketing
maior será a reputação deste dentro da instituição.

A reputação do marketing e Orientação para o Mercado
Partindo da literatura da sociologia, os pesquisadores organizacionais definem o
status de uma entidade como algo socialmente construído, intersubjetivamente
acordado e aceito, ordenando ou classificando indivíduos, grupos, organizações ou
atividades em um sistema social (HUBERMAN, LOCH e ÖNÇULER, 2004;
WASHINGTON e ZAJAC, 2005).
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O status organizacional mais elevado de uma unidade leva à inclusão desta nas
atividades-chave da empresa e ao respeito dos outros departamentos (KAHN, 2005).
Dessa forma, o status do DM depende do quanto ele é respeitado pelos demais
departamentos. Está bem posicionado nesta hierarquia de status é crucial para que o
DM consiga atrair melhores talentos e melhores orçamentos e, consequentemente,
coordenar suas atividades interfuncionais com mais harmonia, efetividade e melhor
eficácia, contribuindo, assim, para um nível melhor de orientação para o marketing
(KOTLER e KELLER, 2006).
Um brilhante plano de marketing conta pouco se não for implementado
adequadamente. Logo, “fazer a coisa de maneira certa”, tem a mesma, ou até mais,
importância do que “fazer as coisas certas”. (KOTLER e KELLER, 2006; KOTLER e
ARMSTRONG, 2014). Alcançar a eficácia de marketing requer muitas habilidades do
CMO (Chief Marketing Officer).
Segundo Thomas Bonoma (1988 apud KOTLER e KELLER, 2006 p. 721), há quatro
conjuntos de habilidades para a implementação de programas de marketing: (i)
capacidade de fazer diagnóstico, ou seja, conseguir avaliar o desempenho dos
indicadores das ações propostas; (ii) identificar se a implementação ocorre na função
de marketing, no programa de marketing ou no nível de políticas de marketing; (iii)
habilidades de implementação, ou seja, saber alocar os recursos orçamentários,
capacidades para desenvolver uma organização eficaz e para interagir e motivar as
pessoas a fazer o que precisa ser feito; (iv) habilidade para monitorar e avaliar as
ações de marketing.
Em uma empresa, cada função ou departamento exerce um impacto sobre a
satisfação do cliente. Logo, as atividades de marketing devem estar coordenadas com
finanças, operações e outras áreas da empresa, a fim de atender o cliente (KOTLER
e KELLER, 2006; YANAZE, 2011; LAS CASAS, 2008). Para isso, a estrutura de
marketing da empresa deve dar condições para o DM interagir com os todos os
setores dela para construir uma relação de respeito e reciprocidade, melhorando a
eficácia de seus planos. Entendemos, assim, que o marketing contempla atividades
bem mais complexas do que, simplesmente, operacionalizar campanhas de
publicidade ou elaborar panfletos, como acontece em muitas empresas e também em
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algumas instituições de ensino superior (PUPO e BOTELHO, 2011; KOTLER e FOX,
1995).
O marketing deve estar estruturado em nível de gestão e exercer um forte papel de
influência na empresa. Segundo Homburg et al. (1999), esse papel do DM é facilitado
quando o presidente ou o diretor geral da empresa possui formação em marketing.
Assim, para conseguir cumprir todas essas funções, o DM da organização deve estar
estruturado com pessoas qualificadas e capazes de executar bem suas funções, a fim
de garantir a reputação e o status do departamento e, consequentemente, conseguir
melhores resultados (GÖK et al., 2015).
Esse conjunto de crenças que coloca o cliente em primeiro lugar, porém sem excluir
os interesses da empresa e, portanto, visando desenvolver uma organização de lucro
à longo prazo, pode-se dizer que é orientação para o mercado (DESHPANDÉ,
FARLEY E WEBSTER, 1993) ou orientação para o marketing (YANAZE, 2011).
Kohli e Jaworski (1990) defendem o uso do termo orientação para o mercado por este
ser menos carregado politicamente, na medida que não insufla a importância da
função de marketing evitando, assim, uma província no DM. Dessa forma, a
responsabilidade é compartilhada com todos e a probabilidade de ser aceita pelos
outros departamentos é maior.
Para Yanaze (2011), todos os setores devem entender que, na realidade, suas
relações horizontais e verticais, são relações de marketing. A integração harmônica
entre os setores da empresa beneficia a disseminação de toda inteligência de
mercado colhida pelo Departamento de Marketing na empresa (ESTEVÃO,
MAINARDES e RAPOSO, 2009). Isso favorece o desempenho da organização em
sua resposta ao mercado, ou seja, aquilo que ela entrega: produto/serviço,
preço/remuneração, distribuição/vendas e comunicação/promoção (YANAZE, 2011).
Para Kaur e Gupta (2010), as probabilidades de desenvolver perspectivas em níveis
de gestão são maiores na orientação para o mercado do que nas funções de
marketing. O modelo mais aceito pela academia para medir a orientação de mercado
de uma empresa é a escala MARKOR, que foi desenvolvida por Kohli e Jaworski
(1993) e avalia o grau de geração de inteligência, disseminação da informação e
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reposta ao mercado de uma empresa. Feitas essas considerações, levantamos a
seguinte hipótese:
H6(a): A orientação para o mercado das ICES está no ponto médio da
escala.
H6(b): A reputação do Departamento de Marketing está positivamente
relacionada à orientação de mercado da ICES.
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Capítulo 2 – A Educação Superior no Brasil
Esse capítulo apresenta alguns aspectos do cenário atual da educação superior
brasileira. O enfoque será, principalmente, no âmbito privado, cujo mercado possui
maior competitividade e a exigência de uma área de marketing. A Região Sudeste,
mais especificamente, a Região Metropolitana de São Paulo, cujo mercado
educacional é mais consolidado, ganhará destaque. Serão apresentados dados
estatísticos do setor tais como número de matrículas, evasão, ingressantes,
concluintes, taxa de escolarização, maiores cursos do país por gênero, Fies e Prouni.

2.1 Breve apresentação do cenário nacional
De acordo com o Guia do Estudante (ENSINO SUPERIOR, 2015), a taxa de
escolarização bruta9 na educação superior no Brasil é de 28,7%. Comparada a 2003,
houve um crescimento de 12%. A taxa líquida de escolaridade10 é de 15,1% (vide
gráfico 1) e, comparada ao mesmo período, teve aumento de 5,3%. Ambas as taxas
tiveram tendência positiva ao longo desses 11 anos, indicando a maior presença do
jovem no ensino superior. O crescimento acompanha o desenvolvimento do mercado
educacional no país, nos últimos dez anos. As estatísticas do Ministério da Educação
(MEC) revelam que o número de ingressantes saltou de 1,6 milhão, em 2003, para
3,1 milhões, em 2014. No mesmo período, a taxa de estudantes que finalizaram a
graduação quase que dobrou, passando de 532 mil para pouco mais de 1 milhão, e o
número de cursos superiores passou de 16.505 para 32.049, representando um
aumento de 94%.
O Censo da Educação Superior (2014) confirma a existência de 2.368 Instituições de
Ensino Superior (IES) no Brasil. O número de matrículas nessas instituições cresceu
7,1% em relação a 2013. Atualmente, são mais de 7,8 milhões e, desse total, apenas

9

Percentual da população na Educação Superior sobre o universo da população de 18-24 anos.

10

Percentual da população de 18 – 24 anos na Educação Superior sobre o universo da população na
mesma faixa etária.
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2% referem-se às matrículas em programas de Pós-Graduação Stricto Sensu. Cerca
de 67,5% são na graduação são em cursos de bacharelado; os outros 33,5% estão
divididos entre os cursos de licenciatura e tecnológicos, com 18,9% e 13,7%
respectivamente.
Gráfico 1: Taxa de escolarização no Brasil

Fonte: Ensino Superior 2016
Base: MEC/Inep

A maior concentração dessas matrículas está nas Universidades: 4,1 milhões,
equivalentes a 53,2% do total. Apesar de ter o maior montante, essa categoria
representa menos de 10% do total de IES. As Faculdades são a maioria, com 84%,
como se pode observar na tabela 1.
Mais de 80% dessas matrículas são em cursos presenciais. No período 2012-2013, o
crescimento dessa modalidade foi 3,9%. Nos cursos a distância (EAD), o crescimento
foi de 3,6%. Essa última modalidade de curso já representa uma participação superior
a 15% no total na graduação.
Tabela 2: Número de Instituições de Educação Superior e Número de
Matrículas de Graduação, por Organização Acadêmica – Brasil – 2014.

Fonte: Censo da Educação Superior 2014
Base: Mec/Inep; Tabela elaborada por Inep/Deed

56
De acordo com o mapa do Sindicato das Mantenedoras do Ensino Superior – Semesp
(BRASIL, 2015), a região Sudeste é a que concentra o maior número de matrículas
presenciais, 2,9 milhões, que equivalem a 47,2% do total. A região Nordeste, é a
segunda maior, com 20,9%, seguida das regiões Sul (15,6%), Centro-Oeste (9,4%) e
Norte (6,9%). O Sudeste também é a região líder em matrículas em EAD, com
participação de 37%, seguido pelas regiões Nordeste (20,3%), Sul (19,7%), Norte
(12,5%) e Centro-Oeste (10,5%). A região Sudeste ainda concentra o maior número
de IES do país, 1.270, o que equivale a 61%.
Nesta região estão instaladas faculdades e universidades tradicionais e de excelência
reconhecida, tanto em âmbito nacional quanto internacional, como: USP, Unicamp,
UFRJ, UERJ, Unesp, Unifesp, UFMG, UFScar, PUC-SP, PUC-Rio, PUC-Minas, PUCCampinas, FGV-Rio e FGV-SP, Mackenzie, Insper, Belas Artes, Cásper Líbero, FAAP
e UFABC. Isso se deve pelo tamanho e pela rentabilidade do mercado na região –
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e renda per capita altos – conjugados com
grande população – comparadas às demais regiões do país.
O estado de São Paulo tem a maior participação em matrículas, tanto em cursos
presenciais quanto em cursos EAD, 26,8% e 18,7%, respectivamente. O segundo é o
estado de Minas Gerais, com 10,2% de participação em ambas as modalidades.
O Censo da Educação Superior (2013) aponta o curso de Administração como o maior
do Brasil em número de matrículas, são cerca de 800 mil estudantes nessa graduação.
A quantidade equivale a 11% do total geral. Em seguida, aparece Direito, com 770 mil
estudantes, o equivalente a 10,5% sobre o total. Pedagogia é o terceiro maior curso,
com participação de 7,8% sobre o total. A soma dos três cursos equivale a quase 30%
do total de matrículas (Vide tabela 3). Podemos observar que são apenas dez cursos
que concentram mais de três milhões de matrículas no ensino superior.
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Tabela 3: Os dez maiores cursos do Brasil
Curso

Matrículas Partic %

Administração

800.114

11,0%

Direito

769.889

10,5%

Pedagogia

568.030

7,8%

Ciências contábeis

328.031

4,5%

Enfermagem

194.166

2,7%

Engenharia civil

183.297

2,5%

Serviço social

157.919

2,2%

Psicologia

146.347

2,0%

Gestão de pessoal / RH

138.243

1,9%

Ciência da computação

106.266

1,5%

Total
Total Brasil

3.392.302
7.305.977
Fonte: Censo da Educação Superior 2013
Base: MEC/Inep

46,4%
100%

Podemos visualizar melhor a distribuição das matrículas por área geral do curso na
tabela 4, que indica Ciências Sociais, Negócios e Direito como a de maior
concentração (40%), seguida por Educação (18,8%), Engenharia, Produção e
Construção (14,0%) e Saúde e Bem-Estar Social (13,5%).

Tabela 4: Matrículas por Área Geral do Curso – Brasil 2013.

Fonte: Censo da Educação Superior 2013
Base: MEC/Inep

Este Censo (2013) também apresenta um estudo por gênero e demonstra que o
número de matrículas é maior entre as mulheres, que representam 55,5% do total.
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Nesse gênero, os três maiores cursos são, respectivamente, Pedagogia,
Administração e Direito. Já entre os homens (44,5%), os cursos com maior quantidade
de matrículas, em ordem de preferência, são Direito, Administração e Engenharia
Civil. O curso de Ciências Contábeis também tem a preferência dos dois gêneros.
As mulheres também têm maior representatividade entre os ingressantes (54,7%) e
entre os concluintes (59,2%). Isso nos permite afirmar que os homens são o que mais
abandonam seus cursos, uma vez que apenas 40,8% dos concluintes são
representados por este gênero. Trataremos da evasão no ensino superior no item a
seguir.

2.1.1

Evasão no Ensino Superior

Outro dado importante no ensino superior é a taxa de evasão, que é calculada com
base nos alunos desistentes em relação aos alunos matriculados. De acordo com o
mapa da Semesp (BRASIL, 2015), a evasão é maior nos cursos a distância da rede
privada, quase 30%. Nos cursos presenciais as taxas são 27,4%, na rede privada, e
17,8%, na rede pública, conforme ilustra o gráfico 2.

Gráfico 2: Evasão no Ensino Superior 2013 - Brasil

Fonte: Semesp – Mapa do Ensino Superior no Brasil 2015.
Base: MEC/ Inep

A evasão é uma ameaça à saúde financeira das IES privadas, uma vez que mais de
90% da receita dessas provém das mensalidades escolares e a tendência é que, na
média global, metade dos estudantes não concluam seus cursos. A evasão também
é um problema para as IES públicas, uma vez que o orçamento disponibilizado a elas
pelo MEC leva em consideração não só o número de matriculados, mas também o
número de estudantes que concluem a graduação. Logo, quanto maior for o número
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de desistentes menos concluintes serão positivamente contabilizados na verba.
(ENSINO SUPERIOR, 2015).
O último Censo também nos mostra que a média de novos ingressantes nos últimos
quatro anos é de 2,5 milhões de estudantes e a de concluintes é de pouco mais 1,0
milhão. A média da relação concluintes x ingressantes nesse mesmo período é de
40%.

Gráfico 3: Evolução do número de matrículas

Fonte: Censo da Educação Superior 2013.
Base: MEC/Inep

Os índices de concluintes por área geral do curso (tabela 4) não têm muita variação
quando comparados aos índices de matrículas da mesma categoria (tabela 3). As
áreas de Ciências Sociais, Negócios e Direito, Educação e Saúde e Bem-Estar Social
são as que mais possuem concluintes. Juntas elas representam quase 80% do total.
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Tabela 5: Concluintes por Área Geral do Curso – Brasil 2013.

Fonte: Censo da Educação Superior 2013
Base: MEC/Inep

Apesar dos dados do Semesp, o cálculo dos índices nacionais de evasão no Ensino
Superior costuma gerar controvérsias, pois não há exatidão, uma vez que, o número
exato depende do acompanhamento da vida escolar de cada estudante e a
identificação do abandono. Tais dados não são sistematicamente divulgados pelo
MEC e nem pelas IES. Isso dificulta a elaboração de uma metodologia precisa. O
próprio Semesp considera como evadidos os alunos falecidos, os desvinculados do
curso e as matrículas trancadas, o que acaba elevando o índice. Por essa dificuldade
de conseguir nivelar uma metodologia, ainda não há estudos estatísticos sobre os
motivos da evasão no ensino superior brasileiro. Entretanto, alguns especialistas
afirmam que muitos gestores associam, erroneamente, a desistência à falta de
condições financeiras dos alunos. Consideram que o dinheiro pode sim ser umas das
causas, mas está longe de ser a principal. Esse dado é comprovado quando se
comparam os índices constantes da evasão à diminuição da taxa de inadimplência,
como apontou a pesquisa da Semesp. Na visão de alguns especialistas esse não
pagamento se dá pela fata de interesse do aluno e as principais causas da perda
desse interesse são: baixa qualidade do ensino e dos serviços oferecidos, dificuldade
em acompanhar as aulas e falta de identificação com o curso ou com a IES. (ENSINO
SUPERIOR, 2015)
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De acordo com o Mapa da Educação Superior no Brasil 2015, elaborado pela Semesp,
a contar pelo número de concluintes, os cinco cursos com os maiores índices de
permanência são: Medicina (83%), Serviço Social (60%), Pedagogia (59%), Psicologia
(54%) e Logística (53%). Os cursos de Administração e Direito, que são os dois
maiores do Brasil, vide tabela 2, possuem taxas de permanência abaixo de 50%. Ou
seja, mais da metade das pessoas que ingressam nesses cursos não os concluem.
Esse cenário, além de trazer impactos negativos à saúde financeira das instituições,
prejudica também o desenvolvimento do país, visto que existem metas estipuladas no
Plano Nacional de Educação (PNE) que preveem alcançar uma taxa bruta de
escolarização de 50% até 2024. Mesmo assim, especialistas apontam que a maior
parte das IES dedica, equivocadamente, mais investimentos na captação de novos
ingressantes do que na manutenção dos que já estão.

2.2 O Ensino Superior Privado
Foi a partir da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1996 que se iniciou a
expansão do setor privado da educação superior brasileira. A LDB concedeu maior
autonomia às universidades, permitiu que elas criassem novos cursos e aumentassem
o número de vagas. Permitiu também que os empresários interessados investissem
em educação fazendo com que este setor crescesse de forma tão rápida. Cinco anos
após a LDB, as matrículas na rede privada chegaram a três milhões – contra 1,1
milhão em 1996. Crescimento equivalente a 172% no período. Uma média de 35% ao
ano. A rede pública, todavia, passou de 736 mil matrículas para 936 mil. Um
crescimento de 27,5% no mesmo período. Outro motivo que colaborou com a
expansão do ensino superior privado foi a ampliação da oferta de cursos tecnológicos
e a criação de graduações na modalidade a distância (EAD), no início da década de
2000. Os cursos tecnológicos atraíram jovens interessados em obter uma formação
mais rápida e focada no mercado profissional. Os cursos à distância eram preferidos
pelos adultos que já não estavam mais em idade escolar e ainda não tinham um
diploma superior. (ENSINO SUPERIOR, 2016)
Outros dois programas formulados pelo Ministério da Educação também foram
decisivos para a rápida expansão da Educação Superior: o Fies e o Prouni.
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O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) foi criado em 1999 para financiar
estudantes da rede privada sem condições de arcar com os custos de mensalidade
do curso. Nos dez primeiros anos foram assinados 564 mil contratos. A partir de 2010,
quando o programa foi reformulado para incluir mais alunos e suas taxa de juros foram
reduzidas para abaixo da inflação, o Fies se expandiu. No período de 2010 a junho de
2015 o número de contratos chegou a 2,1 milhões. Só o ano de 2014 registrou 732
mil contratos.
A região Sudeste é a que concentra a maior quantidade, no acumulado do período
soma 976,4 mil. O estado de São Paulo é o que mais possui contratos, são 543,5 mil.
Minas Gerais aparece em segundo, com 253,6 mil, seguido pelos estados da Bahia e
do Rio de Janeiro, com 149,5 mil e 138,4 mil, respectivamente (BRASIL, 2015 p.14).
No Fies, o estudante assina um contrato de financiamento de crédito que pode variar
de acordo com a renda comprovada. O valor financiado deverá ser pago após o
término da graduação. Como a taxa de juros é inferior às praticadas pelos bancos e o
prazo de pagamento é três vezes o tempo do curso, esse sistema se apresentou como
uma vantagem para os estudantes. Para as IES também foi um ótimo negócio, pois
cada contrato representava dinheiro em caixa e o risco da inadimplência era do
governo e não da instituição. Entretanto, com a crise econômica de 2015 e visando a
sustentabilidade do FIES, o Governo Federal elevou a taxa de juros do programa de
3,4% ao ano para 6,5%. Houve também mudanças no limite da renda, que passou de
20 salários por família para até3 por pessoa (ESTADAO CONTEÚDO, 2016), e se
passou a exigir uma pontuação mínima na nota do Enem11. Além dessas mudanças
que impactam diretamente os candidatos, houve mudança de regras também para as
instituições de ensino superior.
O Governo passa a priorizar os cursos com notas altas no Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior (SINAES) e os de áreas consideradas estratégicas
para o desenvolvimento do país ou para atendimento de demandas sociais, como

11

Criado em 1998, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) tem o objetivo de avaliar o desempenho
do estudante ao fim da escolaridade básica. Podem participar do exame alunos que estão concluindo
ou que já concluíram o ensino médio em anos anteriores. O Enem é utilizado como critério de seleção
para os estudantes que pretendem concorrer a uma bolsa no Programa Universidade para Todos
(ProUni). Fonte: Portal MEC. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/enem-sp-2094708791
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engenharias, formação de professores (licenciaturas, pedagogia ou normal superior)
e saúde. Isso faz com que o nível de qualidade aumente, pois muitas IES terão que
oferecer um curso melhor, caso queiram continuar se beneficiando. De acordo com
Gomes (2015), consultor financeiro da Hoper Educacional, a queda no número de
novos contratos após mudanças pode ser de até 35%. Para instituições cuja maior
parcela da receita advém dessa fonte, o impacto financeiro pode levar à falência.
Algumas IES chegam a ter 50% das matrículas atreladas ao programa, a maioria
faculdades pequenas e em praças específicas, que só conseguem adesão de alunos
usando o FIES.

O ProUni (Programa Universidade para Todos) foi criado em 2005 e, diferentemente
do Fies, nele o graduando não se compromete com um empréstimo e nem a IES
recebe pagamento direto. Neste programa o estudante, prioritariamente os que
fizeram o Ensino Médio na rede pública e cuja renda familiar seja de, no máximo, três
salários mínimos, recebe uma bolsa parcial ou integral. O estudante também precisa
ter uma boa nota no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM.
A vantagem deste programa para as IES são os benefícios fiscais, como a isenção de
impostos sobre os rendimentos. Todavia, essa é uma vantagem que beneficia as
instituições com fins lucrativos, uma vez que as IES que são filantrópicas e às ligadas
a instituições religiosas já possuem isenção fiscal. O programa concedeu 1,5 milhão
de bolsas desde a sua fundação e foi fundamental para abrir as portas das
universidades para as classes D e E (ENSINO SUPERIOR, 2016).
Não há dúvidas que esses dois programas foram primordiais para a expansão de todo
a rede de educação superior, mas principalmente, para o ensino superior privado.
Desde 1990, o número de matrículas cresceu quase cinco vezes em todo o setor da
Educação e foi puxado, principalmente, pelo setor privado. Podemos observar essa
evolução e os seus principais marcos no gráfico 4.
De acordo com o Censo (2014), as IES privadas possuem 74% das matrículas de
graduação, o que corresponde a 5,8 milhões de estudantes distribuídos em 2.070
instituições. Entretanto, a matrícula nos cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu é
maior na rede pública, são 172 mil contra 31 mil na rede privada.
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Os cursos tecnológicos representam 13,7% do total de matrículas em cursos de
graduação no país. Desses, 85,6% são em IES privadas, equivalendo a mais de 850
mil estudantes.
Já os cursos na modalidade a distância têm participação de 15,8% sobre o total de
matrículas de graduação, das quais, cerca de 87% são em IES privadas, somando
aproximadamente 1 milhão de estudantes.
Gráfico 4: Redes Pública e Privada: Estudantes na Educação Superior (Em mil)

Fonte: Semesp - Mapa do Ensino Superior no Brasil 2015

De acordo com o Mapa do Ensino Superior Brasileiro, publicado pela Semesp
(BRASIL, 2015), dos 5,3 milhões de alunos do ensino superior que há na rede privada,
69,7% são oriundos do ensino médio público e somente 30,3% são egressos do
ensino médio privado. Os cursos de Serviço Social, Pedagogia e Gestão de RH
possuem mais de 80% de seus alunos procedentes da rede pública. Os cursos de
Administração e Direito, que estão entre os maiores do Brasil, possuem 76,6% e
61,6%, respectivamente. O curso de Administração é o 5º entre esse público e o de
Direito, o 10º.
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2.3 O setor da Educação Privada no Estado de São Paulo
Conforme apresentado nos parágrafos anteriores a região Sudeste é a que tem o
maior número de matrículas do país, com 3,3 milhões ou 45,6% do total. O estado de
São Paulo possui mais da metade, (56,8%), equivalendo a 1,8 milhão. Minas Gerais
é o segundo, com participação de 21,6% e é seguido pelos estados do Rio de Janeiro
e Espírito Santo com 17,8% e 3,8% respectivamente. De acordo com o Censo (2014),
a relação entre matriculados na rede privada e na rede pública no Brasil é de 2,6. Ou
seja, existem mais de dois alunos no ensino superior privado para cada aluno da rede
pública. No estado de São Paulo, essa relação é um pouco mais que o dobro, 5,3.
Isso mostra que a concorrência no setor privado é maior nesse estado.
Entre os anos 2000 e 2014, o número de Instituições de Ensino Superior no estado
de São Paulo cresceu 58%, totalizando 589, das quais 499 são privadas e apenas 90
são públicas. Ou seja, quase 30% das instituições de ensino superior do país estão
neste estado.
A população do estado de São Paulo está estimada em 44 milhões e é formada por
15 Regiões Administrativas (totalizando 645 municípios). A Região Metropolitana de
São Paulo é a que tem maior número de matrículas (920,2 mil) e, juntamente com as
regiões de Campinas (233,4 mil) e Sorocaba (83,3 mil), detém 74,8% das matrículas
de todo estado. Vide figura 1. No entanto, em 2013, o número de ingressantes no
ensino superior (que iniciam o 1º ano) teve uma queda de 0,5% nos cursos presenciais
e 1,9% nos cursos a distância (EAD). Especificamente na rede privada essa queda foi
de 1,7% nos presenciais e 1,9% nos de EAD. A porcentagem de evasão anual dos
cursos presenciais no estado, em 2013, chegou a 28,1% na rede privada e 16,6% na
pública, ficando a Região Metropolitana de São Paulo com o maior índice –
29,5%. Nos cursos a distância (EAD), no mesmo período, o índice de evasão anual
chegou a 30,7%, sendo 31% na rede privada e 19,8% na pública.
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Figura 5: Regiões Administrativas e seus respectivos números de Municípios,
Matrículas e IES do Estado de São Paulo

Fonte: Semesp – Mapa do Ensino Superior no Brasil 2015.

Na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) estão presentes instituições de ensino
superior de grande prestígio em todo o país, como: USP e UNIFESP, que são
públicas, e ESPM, FGV-SP, Insper, Mackenzie e PUC-SP, privadas.
A USP é a instituição de ensino superior mais concorrida do país. O número de
inscritos no vestibular 2016 foi de 142 mil, sendo o curso de Psicologia o de maior
índice na relação candidato/vaga (59,8). Já as IES privadas citadas são consideradas
“de elite” ou “dos sonhos”, conforme definições apontadas por Garcia (2005 apud
Sécca e Leal, 2009) no relatório do BNDES – Análise do setor de ensino superior
privado no Brasil – Vide figura 6.
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Figura 6: Segmentação de atuação das IES privadas

Fonte: GARCIA (2005 apud Sécca e Leal 2009, p. 123)

Nesse estudo a segmentação se dá por preço, quantidade de alunos e tradição. Das
instituições privadas citadas anteriormente, podemos afirmar que ESPM, FGV-EAESP
e Insper estão no quadrante “Instituições de elite”. Por serem Faculdades (i) possuem
menos alunos e (ii) oferecem cursos em torno de uma mesma área. Todas praticam
preços de mensalidade acima de R$3.000,00 e atendem alunos de classes mais
abastadas. A PUC-SP e o Mackenzie são instituições comunitárias e confessionais,
ou seja, estão ligadas a uma ordem religiosa. Conforme mencionado anteriormente,
estão entre as primeiras IES privadas de São Paulo e possuem excelência acadêmica
e tradição reconhecidas. Por serem Universidades, possuem mais alunos que as
Faculdades. O valor médio da mensalidade delas é em torno de R$2.000,00, quase
três vezes a mais do que a média do estado. Elas estão no quadrante “dos sonhos”.
As instituições como a Anhanguera, a UNIP e a UNINOVE estão no quadrante de
“massa”, pois têm diversos campi, muitos alunos, praticam valores de mensalidade
baixos e ganhos de escala. O público-alvo dessas instituições são os estudantes das
classes C/D que não têm condições de pagar pelas mensalidades das instituições dos
sonhos ou da elite.
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Na tabela 6, podemos verificar um comparativo do preço médio das mensalidades
dessas universidades e também a quantidade total de alunos que elas possuem. Para
facilitar a pesquisa, foi considerado o preço apenas do curso de Administração, por
ser o maior do Brasil e estar presente em todas as IES.

Tabela 6: Valor da Mensalidade do Curso de Administração em algumas IES da
Região Metropolitana de São Paulo e o número total de alunos da IES
GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO
TOTAL DE
ALUNOS DA
IES

IES

PREÇO 2016

ESPM

R$

3.460,00

FAAP

R$

3.303,00* 5.489

FGV-EAESP

R$

3.700,00

2.044

INSPER

R$

3.550,00

1.765

MACKENZIE

R$

1.778,00

29.265

PUC-SP

R$

2.300,00

13.871

UNIP

R$

554,98

291.768

UNINOVE

R$

455,00*

138.158

ANHANGUERA

R$

550,00*

N/D**

4.580

*preço informado através do call center da IES no dia 19/01/2016.
** números não divulgados.
Elaborado pelo autor
Fonte: Ensino Superior 2016, RUF 2015, Site oficial das IES.

Segundo Lira (2014), o preço médio das mensalidades no estado de São Paulo em
2014 era de R$598,00. Se sobre este valor aplicarmos o índice de reajuste médio das
mensalidades escolares nos últimos dois anos, aproximadamente 10,5% ao ano, em
2016 esse preço médio fica em torno de R$720,00.
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Como podemos observar na tabela 6, as instituições de massa praticam preços mais
próximos da média e são inferiores à renda média da população da região
Metropolitana de São Paulo. De acordo com o DIEESE (2015), o rendimento médio
real dos ocupados, assalariados e autônomos na RMSP é de R$1.890,0012.
A região Sudeste também apresenta a maior quantidade de programas de PósGraduação Stricto Sensu do país, 46% (vide tabela 7). Essa alta proporção tem reflexo
na produção científica, particularmente em São Paulo, de onde sai quase a metade
dos trabalhos científicos brasileiros. O Estado é o que possui a maior quantidade de
programas de pós-graduação do Brasil (vide tabela 8) e, consequentemente, o maior
número de alunos, dos quais apenas 17% são de IES privadas (GEOCAPES, 2016).
Não é à toa que, das cinco melhores instituições brasileiras no ranking inglês Times
Higher Education (THE), quatro estão localizadas no Sudeste – USP, Unicamp, UFRJ
e PUC-Rio – (ENSINO SUPERIOR, 2016). No ranking mundial Quacquarelli Symonds
(QS), onze universidades, de um total de 22, são da região Sudeste. Dessas, três são
instituições privadas, sendo duas do Sudeste: a PUC-Rio e a PUC-SP. Ambas são
universidades confessionais e comunitárias. (TOP UNIVERSITIES, 2016).

Tabela 7: Quantidade de Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil
por Região
Região
NORTE
NORDESTE
CENTRO-OESTE
SUDESTE
SUL
TOTAL

Mestrado/Doutorado
61
282
127
1024
402
1896

Elaborado pelo autor.

12

Mestrado
92
337
133
374
263
1199

Mestrado Profissional
28
85
34
266
112
525

Doutorado
4
16
6
25
7
58

Total
185
720
300
1689
784
3678

Partic. No Total
5%
20%
8%
46%
21%
100%

Fonte: Geocapes, 2016.

Dados da Pesquisa de Emprego e Desemprego do DIEESE – Mês de referência Out/2015 – Região
Metropolitana de São Paulo.
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Tabela 8: Quantidade de Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu na
Região Sudeste
UF

Região

ES
MG
RJ
SP
Total

SUDESTE
SUDESTE
SUDESTE
SUDESTE

Mestrado/
Doutorado
25
189
252
558
1024

Mestrado
28
126
76
144
374

Mestrado
Profissional
9
53
92
112
266

Doutorado Total
0
1
6
18
25

Elaborado pelo autor.

62
369
426
832
1689

Partic. no
Total
2%
10%
12%
23%
46%

Fonte: Geocapes, 2016.

Como podemos observar nas tabelas 7 e 8, a região Sudeste, principalmente, o estado
de São Paulo, é o principal formador de docentes do Brasil. Na Região Metropolitana
de São Paulo estão concentrados 44% dos programas de pós-graduação stricto sensu
de todo Estado (vide figura 3), consequentemente, é também a região que mais titula
mestres e doutores do país e também a que tem o maior número de alunos
(GEOCAPES, 2016).

Figura 7: Quantidade de Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu: Brasil,
Região Sudeste, Estado de São Paulo, Região Metropolitana de S. Paulo

Elaborado pelo autor.

Fonte: GEOCAPES, 2016.

De acordo com o Censo (2013) a maioria das matrículas de Pós-Graduação Stricto
Sensu está nas IES públicas, 65%. Isso ocorre porque a maior parte das IES privadas
são faculdades, cuja missão é o ensino e não a pesquisa. Entretanto, as
universidades, cuja missão se pauta pelo compromisso com o ensino, a pesquisa e a
extensão, estão mais concentradas nas IES públicas.
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De acordo com o Sistema de Informações Georreferenciadas da CAPES13, no ano de
2014 a PUC-SP é a instituição de ensino superior privada com o maior número de
alunos matriculados na pós-graduação stricto sensu em todo o país.

2.4 Instituições Comunitárias de Educação Superior – ICES
Antes de discorrer sobre as Instituições Comunitárias de Educação Superior (ICES) é
necessário esclarecer como as Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras são
denominadas. No que diz respeito à classificação acadêmico-administrativa, as IES
podem receber diferentes denominações.
As Instituições Comunitárias de Ensino Superior (ICES), que são objetos deste
estudo, são regulamentadas pela Lei 12.881/2013. Esta lei lhes confere uma
qualificação diferente e garante o caráter de instituição privada de interesse público,
a fim de que possam atuar em parceria com o Poder Público na ampliação das
políticas públicas voltadas ao ensino superior.
As prerrogativas conferidas às entidades qualificadas como ICES são: (i) acesso aos
editais de órgãos governamentais de fomento direcionados às instituições públicas;
(ii) recebimento de recursos orçamentários do poder público para o desenvolvimento
de atividades de interesse público; (iii) ser considerada como alternativa na oferta de
serviços públicos nos casos em que não são proporcionados diretamente por
entidades públicas estatais; e (iv) oferecimento de forma conjunta com órgãos
públicos estatais, mediante parceria, serviços de interesse público. Assim, as ICES
podem receber recursos orçamentários para prestar serviços de interesse público
diretamente, atuar em parceria como Poder Público ou mesmo substituir as entidades
estatais na oferta de serviços públicos ligados à educação, quando não houver oferta
direta pelo Estado.
De acordo com os últimos dados informados pela ABRUC (2013) em seu Relatório de
Gestão, existem no Brasil 1.106 ICES. Essa quantidade representa 46% do total de

13

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), fundação do Ministério
da Educação (MEC) - http://www.capes.gov.br
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IES do Brasil. Entre as instituições privadas a participação é de 53%. Juntas elas
somam 2,4 milhões de matrículas, que representam 45% das matrículas em
instituições privadas.
O Sudeste também se destaca entre as ICES. Quase 60% delas estão nesta região,
sendo o estado de São Paulo o mais representativo ao somar 22 Universidades, 34
Centros-Universitários e 224 Faculdades.
As instituições de ensino confessionais foram as primeiras universidades privadas do
país e surgiram, assim como as públicas, na metade do século XX. As pioneiras foram
a PUC-SP e a PUC-Rio, ambas de 1946. Dentre as protestantes foi a Universidade
Presbiteriana Mackenzie, reconhecida em 1952. Na década de 70 surgiram novas
instituições confessionais e outras comunitárias. Com a reforma na educação superior
nos anos 90, o setor privado da educação superior cresceu, principalmente em função
do reconhecimento das IES com fins lucrativos. Houve forte aumento no número de
matrícula, através da abertura de campi, ampliação no número de cursos e
interiorização da oferta. Isso mudou o cenário da educação superior e acirrou a
concorrência em um mercado que era predominado pelas universidades públicas e as
privadas comunitárias/confessionais (TAVARES, 2012). Os impactos dessas
mudanças afetaram, principalmente, as ICES, uma vez que suas receitas, assim como
as instituições com fins lucrativos, também dependem da mensalidade do aluno. Além
do ensino, da pesquisa e da extensão, as ICES também mantêm serviços à
comunidade,

tais

como:

Hospitais-Escola,

Clínicas

Psicológica,

Assistência Jurídica, Núcleos de Trabalhos Comunitários. Como são instituições
filantrópicas, também oferecem bolsas de estudos para os alunos carentes
economicamente, além de ter que destinar 10% das vagas oferecidas para cumprir a
cota do Programa Universidade para Todos (Prouni) em troca de benefícios fiscais.
Por

essas

razões,

as

instituições

comunitárias

enfrentam o

desafio

da

sustentabilidade financeira, econômica e mercadológica. Há de se considerar também
que houve expansão da rede pública no ensino superior. Programas do governo
federal como o Sistema de Seleção Unificada (SISU) e o sistema de cotas facilitaram
a entrada de mais estudantes nas universidades federais. Assim sendo, a
concorrência das ICES é também com as universidades públicas, cuja tradição e
qualidade se assemelham às comunitárias.
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Capítulo 3 – Metodologia da Pesquisa
A seguir detalharemos a metodologia e o tipo da pesquisa que procurará responder
aos objetivos desse trabalho e explicaremos, com mais detalhes, a seleção da
amostra e o processo de coleta de dados. Apresentaremos ainda a estrutura de
variáveis e constructos, bem como as hipóteses que buscaremos validar com o
instrumento sugerido.

Para responder aos objetivos desse trabalho foi realizado, primeiramente, um estudo
de natureza exploratória. Fizemos a análise de fontes documentais ou bibliográficas,
seguindo as definições de Appolinário (2009) que no Dicionário de Metodologia
Científica as tratam como sinônimos: pesquisa documental: [bibliographical research;
documental research]; pesquisa bibliográfica: [bibliographical research; documental
research].
Normalmente, as pesquisas possuem duas categorias de
estratégias de coleta de dados: a primeira refere-se ao local
onde os dados são coletados (estratégia-local) e, neste item, há
duas possibilidades: campo ou laboratório. [...] A segunda
estratégia refere-se à fonte dos dados: documental ou campo.
Sempre que uma pesquisa se utiliza apenas de fontes
documentais (livros, revistas, documentos legais, arquivos em
mídia eletrônica), diz-se que a pesquisa possui estratégia
documental (ver pesquisa bibliográfica). Quando a pesquisa não
se restringe à utilização de documentos, mas também se utiliza
de sujeitos (humanos ou não), diz-se que a pesquisa possui
estratégia de campo (APPOLINÁRIO, p. 85, 2009).

Segundo Gil (2008), a pesquisa exploratória proporciona melhor familiaridade com o
tema e visa tornar o problema mais explícito, colaborando assim para a construção
das hipóteses. Assim sendo, analisamos documentos obtidos em fontes reguladas e
gabaritadas no assunto, disponíveis no Ministério da Educação (MEC), no Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), na Associação
Brasileira das Universidades Comunitárias (ABRUC), na Associação Nacional da
Educação Católica (ANEC), no Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior
(Semesp), em anuários de educação superior como o Guia do Estudante, em revistas
de educação superior e de gestão, jornais, artigos acadêmicos, relatórios de
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consultorias educacionais, sites de universidades, portais de educação, redes sociais
de empresas, pesquisas públicas, entre outros, cujo conteúdo seja pertinente a este
estudo.
Para responder às questões de pesquisa e também aos objetivos geral e específico
deste estudo, realizamos uma pesquisa do tipo quantitativa-descritiva que utilizou o
método survey via questionário estruturado.
A pesquisa quantitativa é um meio para testar teorias objetivas examinando a relação
entre as variáveis. (CRESWELL, 2007).
Tripoldi (1981) define os estudos quantitativos-descritivos como uma categoria dentro
da pesquisa com propósitos de verificação de hipóteses e a descrição de relações
quantitativas entre as variáveis especificadas.
A pesquisa descritiva exige do investigador uma série de informações sobre o que
deseja investigar. Esse tipo de estudo pretende descrever os fatos e fenômenos de
determinada realidade (TRIVIÑOS, 1987).
O método survey, também traduzido por muitos autores como pesquisa de
levantamento, proporciona uma descrição quantitativa de tendências, atitudes ou de
opiniões de uma população, estudando uma amostra dessa população, utilizando
questionários ou entrevistas estruturadas para a coleta de dados, com a intenção de
generalizar a partir de uma amostra para uma população (CRESWELL, 2007).

De acordo com o Relatório de Gestão da ABRUC, há no Brasil 1.106 Instituições
Comunitárias de Ensino Superior (ICES). Entretanto, no site da associação constam
apenas 49 instituições listadas, com telefone e e-mail das suas respectivas
Assessorias de Comunicação e Marketing, equivalente a 5% do total. Boa parte
dessas ICES são conhecidas e renomadas no mercado educacional, como por
exemplo as PUCs (Pontifícia Universidade Católica), a Universidade Presbiteriana
Mackenzie, a Universidade Metodista, o Centro Universitário São Camilo, bem como
as Universidades Católicas de Brasília e a de Salvador. Em função disso, a amostra
foi do tipo não probabilística por acessibilidade e conveniência do autor. Também foi
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considerado que as instituições que constam desta lista possuem diferentes portes e
organizações acadêmicas e são de diferentes regiões do país, como podemos
verificar no quadro 2.
Quadro 2: Instituições Comunitárias de Ensino Superior Relacionadas no site
da ABRUC
INSTITUIÇÃO COMUNITÁRIA DE ENSINO SUPERIOR
Centro Universitário Católico Auxilium – UniSALESIANO
Centro Universitário da FEI
Centro Universitário da Fundação de Ensino Octávio Bastos - UNIFEOB
Centro Universitário de Votuponga - UNIFEV
Centro Universitário Franciscano - UNIFRA
Centro Universitário La Salle – UNILASALLE
Centro Universitário Metodista
Centro Universitário Metodista Bennett
Centro Universitário Salesiano de São Paulo - UNISAL
Centro Universitário São Camilo – São Camilo
Centro Universitário UNIVATES – UNIVATES
Faculdades Integradas de Taquara - FACCAT
Pontifícia Universidade Católica de Campinas – PUC-Campinas
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC-Minas
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP
Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUCPR
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUCRJ
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS
Universidade – FEEVALE
Universidade Católica de Brasília - UCB
Universidade Católica de Pelotas - UCPel
Universidade Católica de Pernambuco - UNICAP
Universidade Católica de Petrópolis - UCP
Universidade Católica de Santos - UNISANTOS
Universidade Católica do Salvador - UCSal
Universidade Católica Dom Bosco - UCDB
Universidade Caxias do Sul - UCS
Universidade Comunitária Regional de Chapecó – UNOCHAPECÓ
Universidade da Região da Campanha - URCAMP
Universidade da Região de Joinville - UNIVILLE
Universidade de Cruz Alta - UNICRUZ
Universidade de Passo Fundo - UPF
Universidade de Sorocaba - UNISO
Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC
Universidade do Planalto Catarinense – UNIPLAC
Universidade do Sagrado Coração - USC
Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL
Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI
Universidade do Vale do Paraíba - UNIVAP
Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS
Universidade Metodista de Piracicaba - UNIMEP
Universidade Metodista de São Paulo - UMESP
Universidade Presbiteriana Mackenzie - UPM
Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul - UNIJUÍ
Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões - URI
Universidade Santa Cruz do Sul - UNISC
Universidade São Francisco - USF
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Universidade Vale do Rio Verde - UNINCOR

ORGANIZAÇÃO
Centro Universitário
Centro Universitário
Centro Universitário
Centro Universitário
Centro Universitário
Centro Universitário
Centro Universitário
Centro Universitário
Centro Universitário
Centro Universitário
Centro Universitário
Faculdade
Universidade
Universidade
Universidade
Universidade
Universidade
Universidade
Universidade
Universidade
Universidade
Universidade
Universidade
Universidade
Universidade
Universidade
Universidade
Universidade
Universidade
Universidade
Universidade
Universidade
Universidade
Universidade
Universidade
Universidade
Universidade
Universidade
Universidade
Universidade
Universidade
Universidade
Universidade
Universidade
Universidade
Universidade
Universidade
Universidade
Universidade

Elaborado pelo autor.
Dados extraídos do site da ABRUC em 07.04.2016

ESTADO
SP
SP
SP
SP
RS
RS
MG
RJ
SP
SP
RS
RS
SP
MG
SP
PR
RJ
RS
RS
DF
RS
PE
RJ
SP
BA
MS
RS
SC
RS
SC
RS
RS
SP
SC
SC
SP
SC
SC
SP
RS
SP
SP
SP
RS
RS
RS
SP
MG
MG
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Segundo Aaker et al. (2004), uma das razões pela qual se utiliza a amostragem não
probabilística é pelo fator da facilidade operacional. Nesse método o pesquisador
pode decidir, arbitraria ou conscientemente, sobre quais elementos farão parte da
amostra (MALHOTRA, 2001). Dessa forma serão incluídas pelo autor mais cinco ICES
à lista da ABRUC, conforme o quadro 3.

Quadro 3: Instituições Comunitárias de Ensino Superior Não Relacionadas no
site da ABRUC
INSTTITUIÇÃO COMUNITÁRIA DE ENSINO SUPERIOR
Centro Universitário Assunção - UNIFAI
Centro Universitário FIEO - UNIFIEO
Faculdade Paulus de Tecnologia
Faculdade Zumbi dos Palmares
Universidade de Sorocaba - UNISO

ORGANIZAÇÃO
Centro Universitário
Centro Universitário
Faculdade
Faculdade
Universidade

ESTADO
SP
SP
SP
SP
SP

Elaborado pelo autor

Anderson, Sweeney e Williams (2007) afirmam que amostras por conveniência têm a
vantagem de permitir que a escolha dos pesquisados e a coleta de dados sejam
relativamente fáceis.
Curwin e Slater (2008) alegam que uma pesquisa com amostragem não probabilística
bem conduzida pode produzir resultados satisfatórios mais rápidos e com menor custo
do que uma pesquisa com amostragem probabilística.

A coleta dos dados foi por meio de questionário eletrônico estruturado com perguntas
fechadas com escalas de Likert, tipo Likert e itemizadas.
A escala de Likert é o modelo mais utilizado e debatido entre os pesquisadores e foi
desenvolvida para mensurar atitudes no contexto das ciências comportamentais. Ela
consiste em tomar um constructo e desenvolver um conjunto de afirmações
relacionadas à sua definição. Os respondentes se posicionam de acordo com uma
medida de concordância, em uma escala de cinco pontos, atribuída ao item e, de
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acordo com esta afirmação, se infere a medida do constructo (SILVA JR e COSTA,
2014). As escalas tipo Likert nada mais são do que aquelas que seguem os mesmos
preceitos, porém, utilizam variações de medidas diferentes de cinco pontos.
A elaboração do questionário usou de constructos das Teorias em Marketing com
objetivo de obter dados que possibilitem o entendimento sobre a estrutura e a
reputação do Departamento de Marketing da Instituições Comunitárias de Ensino
Superior e a sua relação com o grau de orientação para o mercado delas.
A estrutura de variáveis seguiu o modelo conceitual de Gök et al. (2015), com as
devidas adaptações para o presente estudo, conforme ilustrado na figura 8.

Figura 8: Estrutura de Variáveis e Constructos para a Elaboração do
Questionário

Capacidades do DM
Integração do DM com outros dptos
Prestação de contas do DM
Conexão do DM com os alunos

Conhecimento do Reitor/Mantenedor

Reputação do
marketing

Orientação para
o mercado

Responsabilidades do DM

Variáveis de controle
- Cargo do Responsável do DM
- Formação do Responsável do DM
- Posição hierárquica do DM

Elaborado pelo autor, adaptado de GÖK et al, 2015.

O questionário foi construído no Google Form, uma ferramenta gratuita da empresa
Google que permite criar formulários de pesquisa estruturados, com possibilidades de
determinar as escalas, dividir o questionário em páginas, criar perguntas
condicionadas e determinar obrigatoriedade. A vantagem dessa ferramenta é que não
há limites de perguntas e existe diversas possibilidades de edição, como por exemplo:
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incluir, imagens, vídeos, escolher o tipo e a cor da fonte para cada texto do
questionário e exportar as respostas em diversas opções de formatos. Tudo isso
permite que os dados coletados sejam tratados em outros editores de planilha, como
por exemplo o Excel e o SPSS. A ferramenta também gera um endereço eletrônico
que pode ser compartilhado tanto por e-mail, quanto pelas redes sociais digitais. O
ambiente virtual do questionário é compatível com os principais sistemas
operacionais, como Windows, IOS e Android, podendo, assim, ser respondido por
computador pessoal (PC), notebooks, smartphones e tablets. Essa facilidade poderá
diminuir a barreira entre o questionário e o respondente.
A fim de estimular as ICES a participarem da pesquisa o autor garantiu aos
respondentes que o resultado final consolidado não traria nenhuma identificação, seja
da ICES, seja de quem respondeu. O material será disponibilizado por e-mail.
Para avaliar os resultados desta pesquisa será realizada uma análise descritiva dos
dados demográficos. Para rodar os testes estatísticos será utilizado o software SPSS,
no qual se pretende analisar a confiabilidade de cada constructo, bem como, verificar
a correlação entre as variáveis. Será necessária também a análise de regressão para
verificar o quanto cada constructo pode explicar a reputação do Departamento de
Marketing, assim como, o quanto esta reputação pode explicar do grau de orientação
para o mercado das ICES pesquisadas.

O questionário foi encaminhado para o e-mail das 49 ICES listadas na página da
internet da ABRUC e também para as outras cinco relacionadas no quadro 3,
totalizando 54 instituições. Todavia, nove e-mails retornaram por endereço inválido.
Este autor buscou, nas páginas de internet e nas redes sociais destas ICES, os
contatos atualizados, tendo obtido retorno de seis. Das três instituições que não
retornaram pode-se verificar que uma delas – o Centro Universitário Metodista Benett
– havia encerrado as atividades em 2013, conforme publicou Magalhães (2013). Logo,
o número final de questionários entregues foi de 51.
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3.5.1.

Análise Descritiva

O questionário foi integralmente preenchido pelos respondentes, logo, não houve
dados faltantes. A taxa de resposta foi de 41%, o equivalente a 21 instituições. Todas
são instituições tradicionais com média de idade de 55 anos. Todos os respondentes
afirmaram que a ICES possui um Departamento de Marketing (ou equivalente). As
ICES que participaram da pesquisa são dos estados de São Paulo, Minas Gerais,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul, conforme demonstra o quadro 4.
Quadro 4 - Participação da ICES por Estado.

Estado
São Paulo
Minas Gerais
Rio Grande do Sul
Santa Catarina

qtd
9
4
6
2
21

%
43%
19%
29%
10%
100%

Elaborado pelo autor

Os estados constantes no quadro 5 são representativos no setor da educação superior
brasileira, pois estão situados em regiões que concentram o maior número de
matrículas do país. A região Sudeste, principalmente o estado de São Paulo, é maior
tanto em número de matrículas quanto em número de IES, conforme apresentado no
capítulo III.
Como podemos observar no gráfico 5, as Universidades representam 71% dos
respondentes e os Centros Universitários, 29%. As Universidades e os Centros
Universitários são maioria entre as ICES. De acordo com a tabela 1, a soma de alunos
matriculados em instituições dessas categorias representa 70% do setor.

80
Gráfico 5 – Organização Acadêmica das ICES

Elaborado pelo autor

Em relação ao porte das ICES respondentes, 57% são de grande porte e 43% de
médio porte, vide gráfico 6. Portanto, são instituições mais complexas para gerenciar,
uma vez que possuem mais alunos, mais professores e mais funcionários,
consequentemente, mais processos e maior custo operacional. Dessa forma, os
departamentos de marketing dessas ICES tendem a ter a necessidade de captar uma
quantidade grande de novos alunos, bem como a se preocupar com o volume de
evasão e taxas de retenção. Logo, entende-se que o conhecimento aprofundado
desses indicadores seja importante para que o planejamento de marketing da
instituição seja mais eficaz.
Gráfico 6 – Porte das ICES

Elaborado pelo autor
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Verificamos também que 90% das ICES possuem a sua área de marketing
diretamente ligada ao Reitor(a) ou à Mantenedora (vide quadro 6). Desses 71% são
juntos à área de comunicação, ou seja, são denominados Departamento de
Comunicação e Marketing. Os outros 19% são denominados Departamento de
Marketing. Isso nos mostra que poucas ICES compreendem o marketing de forma
distinta à comunicação. O dado corrobora as teorias de Kotler (1995), Cobra e Braga
(2004), Singh (2009) e Pupo e Botelho (2011) que afirmam que serem raras as IES
cujo marketing colabora com o plano de gestão da instituição e seja feito com visão
estratégica. Em relação à posição hierárquica Gök et al. (2015) afirma que esta é um
sinal de reputação para os stakeholders. Ou seja, os setores que estão mais bem
posicionados na estrutura organizacional possuem melhor percepção entre aqueles
que se relacionam com a instituição.

Quadro 5 – Posição Hierárquica do Departamento de Marketing das ICES.
Posição Hierárquica do Departamento de Marketing

Qtd.

%

Temos um departamento de comunicação ou comunicação e marketing,
que NÃO se reporta diretamente ao Reitor(a) ou à Mantenedor(a).

1

5%

Temos um departamento de comunicação ou comunicação e marketing,
que se reporta diretamente ao Reitor(a) ou à Mantenedor(a).

15

71%

Temos um departamento de marketing separado que NÃO se reporta ao
Reitor(a) ou à Mantenedor(a).

1

5%

Temos um departamento de marketing separado que se reporta ao
Reitor(a) ou à Mantenedor(a).

4

19%

Não temos um Departamento de Marketing Intitulado

0

0%

Total Geral

21

100%

Elaborado pelo autor

Os resultados apresentados no quadro 7 levam a crer que os Departamentos de
Marketing das ICES estão, em sua maioria, organizados em Coordenadoria, 57%,
seguido por Gerência, 33%. Apenas uma instituição possui uma Diretoria de
Marketing. Nota-se também que somente uma instituição possui como responsável
pela área de marketing um(a) Analista Sênior. A média de colaboradores desses
departamentos é de 13 pessoas.
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Quadro 6 – Cargo do responsável pelo Departamento de Marketing
Cargo do Responsável pelo Departamento de Marketing
Analista Sênior de Marketing (ou equivalente)

Qtd.
1

%
5%

Coordenador de Marketing (ou equivalente)

12

57%

Diretor de Marketing (ou equivalente)

1

5%

Gerente de Marketing (ou equivalente)

7
21

33%
100%

Total Geral

Elaborado pelo autor

No que se refere à formação dos responsáveis pelo Departamento de Marketing, 57%
deles possuem graduação em Comunicação, sendo que 38% são graduados e pósgraduados em Comunicação. Os graduados e pós-graduados em Administração
representam 24%. Os graduados em Comunicação e com pós-graduação em
Administração somam 14%, vide quadro 8. A grande maioria desses profissionais
possui mais de 5 anos de experiência, 90%.

Quadro 7 – Formação do Responsável pelo Departamento de Marketing
Formação do Responsável do Departamento de Marketing

%

Graduado e Pós-graduado em Comunicação

38%

Graduado e Pós-graduado em Administração

24%

Graduado em Comunicação e Pós-graduado em Administração

14%

Graduado em Comunicação

5%

Graduado em Processamento de Dados e Pós-Graduado em
Administração em Marketing

5%

Humanas - Geografia

5%

Marketing

5%

Mestrado em Educação

5%
Total Geral 100%

Elaborado pelo autor

Os

resultados demonstrados nos quadros

6 e 8 permitem-nos concluir,

preliminarmente, que a área de marketing dentro da maioria das ICES é organizada
mais pelos princípios da Comunicação do que pelos da Administração. A implicância
disso na gestão é que os profissionais da comunicação não são formados para lidar
com finanças, pois essa é uma disciplina da administração. Considerando os estudos
de Homburg et al. (2015), o DM tem perdido influência dentro da organização
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justamente por não ser capaz de demonstrar os resultados financeiros de seus
programas.
Quadro 8 - Relação Cargo e Formação do Responsável pelo DM
Diretor de Marketing (ou equivalente)
Graduado e Pós-graduado em Comunicação
Gerente de Marketing (ou equivalente)
Graduado e Pós-graduado em Administração
Graduado e Pós-graduado em Comunicação
Graduado em Comunicação e Pós-graduado em Administração
Coordenador de Marketing (ou equivalente)
Mestrado em Educação
Graduado e Pós-graduado em Administração
Graduado e Pós-graduado em Comunicação
Graduado em Comunicação
Graduado em Comunicação e Pós-graduado em Administração
Graduado em Processamento de Dados e Pós-Graduado em Administração em Marketing
Graduado em Geografia
Graduado em Marketing
Analista Sênior de Marketing (ou equivalente)
Graduado e Pós-graduado em Comunicação
Total

1
4
2
1
1
1
4
1
2
1
1
1
1
21

Elaborado pelo autor

Verificamos no quadro 9 que nas ICES pesquisadas não há qualquer relação entre o
grau de formação do responsável pelo DM e o cargo que ele ocupa. Percebe-se que
em muitas dessas instituições a estrutura organizacional não leva em consideração
que o gestor desse departamento seja especializado em gestão ou marketing, como
recomenda Andrade (2009). Profissionais sem formação ou especialização nessas
áreas comprometem a habilidade em demonstrar como o setor contribui para os
resultados da organização. Isso impacta na redução de orçamento e também de
prestígio do DM, conforme apontou Kumar e Shah (2009); Tavassoli et al. (2014) e
Webster et al. (2005).

3.5.2.

Estatística Descritiva e Confiabilidade

Para realizar a análise estatística utilizaremos o software SPSS. Primeiramente,
realizamos uma estatística descritiva das perguntas a fim de se verificar a normalidade
da média e do desvio-padrão (vide tabela 9).
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Tabela 9 - Análise descritiva das perguntas
Estatísticas descritivas
Desvio
N
Média
Padrão
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
Q16
Q17
Q18
Q19
Q20
Q21
Q22
Q23
Q24
Q25
Q26
Q27
Q29
Q30
Q31
Q32
Q33
Q34
Q35
Q36
Q37
Q38
Q39
Q40
Q41
Q42
Q43
Q44
Q45
Q46
Q47
N. válido de lista

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

3,143
3,952
5,524
4,048
3,857
5,000
2,190
3,905
4,857
5,095
3,619
5,333
4,810
3,952
4,857
4,810
4,095
4,476
2,429
3,143
3,095
4,190
2,286
3,476
3,095
2,857
3,905
3,476
3,143
3,429
2,905
2,714
3,333
2,810
2,476
3,714

1,7113
2,3553
1,9396
2,0610
2,2424
1,3784
1,3274
2,0225
1,6213
1,6705
1,8835
1,4259
1,5690
1,7457
1,6818
2,3156
1,8683
1,6619
1,4343
1,4243
,8891
1,2091
,9024
1,2091
1,2611
1,3887
1,1792
,9284
1,1084
,9258
1,2209
1,1019
,9661
1,2498
1,0305
1,2705

Variância
2,929
5,548
3,762
4,248
5,029
1,900
1,762
4,090
2,629
2,790
3,548
2,033
2,462
3,048
2,829
5,362
3,490
2,762
2,057
2,029
,790
1,462
,814
1,462
1,590
1,929
1,390
,862
1,229
,857
1,490
1,214
,933
1,562
1,062
1,614

Elaborado pelo autor

Verificamos que todas as questões possuem o desvio-padrão positivo, indicando a
normalidade do conjunto de itens. O maior desvio-padrão aparece no item Q12 (2,355)
que pertence ao constructo “Responsabilidades do DM” e verifica se o Departamento
de Marketing da ICES realiza pesquisas de satisfação com seus alunos e se as
compartilha com outros departamentos da instituição. O menor é no item Q32 (0,8891)
que avalia se a IES é lenta para detectar mudanças nas preferências dos alunos e
pertence à variável “Geração da Informação”.
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Em relação à média, verificamos que a questão com a menor marca é a Q17 (2,190)
que pertence ao constructo prestação de contas do DM e investiga se este atribui
pouca atenção para os resultados financeiros de suas atividades. A maior média
encontrada foi em Q13 (5,524) que está associada à variável “responsabilidades do
DM” e averigua se há na instituição um plano de marketing anual aprovado pela alta
administração (Reitor/Mantenedor). O estudo de Singh (2009) relata que ter um plano
de marketing formal, aprovado pelo Reitor/Mantenedor, auxilia a IES a conseguir o
compromisso dos participantes e a comunicação do plano em toda a instituição. A
disseminação da informação colabora para que se tenha uma orientação para o
mercado. O estudo também demonstrou que a participação do Reitor/Mantenedor
nesse plano melhorou significativamente os índices de retenção.

Para o teste de confiabilidade das variáveis utilizou-se o alfa de Cronbach. O
coeficiente alfa é certamente uma das ferramentas estatísticas mais importantes e
difundidas em pesquisas envolvendo a construção de testes e sua aplicação
(CORTINA, 1993). A equação que determina alfa é:

Figura 9 - Equação de Alfa de Cronbach

Adaptado de Leontitsis e Pagge (2007)

Seguindo a classificação de Freitas (2005), verificamos na tabela 10 que o valor de
alfa (α= 0,920) indica a alta confiabilidade do instrumento, permitindo maior robustez
à pesquisa realizada.
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Tabela 10 - Alfa de Cronbach Geral

Elaborado pelo autor

Verificou-se também a consistência interna de cada item, sendo que as variáveis
Responsabilidades do DM ( ,832) e Prestação de contas do DM ( ,800) foram
consideradas altas. As variáveis Resposta ao cliente ( ,720), Disseminação da
Informação ( ,669) e Reputação do DM ( ,632) tiveram um alfa de consistência
moderado. As variáveis Conexão com clientes ( ,548) e Geração da Informação ( ,517)
tiveram consistências baixas. A variável Integração do DM ( ,223), que visa identificar
o grau de integração do Departamento de Marketing da ICES com outros
departamentos, teve uma consistência interna considerada muito baixa (vide quadro
9).
No geral, pode-se afirmar que o conjunto de itens das variáveis abaixo apresenta bons
índices de confiabilidade.

Variáveis

Quadro 9 - Alfa de Cronbach
Valor de Alfa Confiabilidade

Responsabilidades do DM

,832

Alta

Prestação de contas do DM

,800

Alta

Resposta ao cliente

,720

Moderada

Disseminação da Informação

,669

Moderada

Reputação do DM

,632

Moderada

Conexão com clientes

,548

Baixa

Geração da Informação

,517

Baixa

Integração do DM

,223

Muito baixa

Elaborado pelo autor
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3.5.3.

Análise Fatorial Exploratória

Para determinar o número ótimo de fatores que podem ser extraídos na análise fatorial
exploratória utilizamos o critério da porcentagem da variância. Foram considerados
como satisfatório os itens com coeficiente igual ou acima de 0,50. Ou seja, itens que
tivessem um poder de explicação maior ou igual a 50%. Pode-se observar que cinco
fatores (componentes) somados são capazes de explicar 68,9% (vide tabela 11). O
componente 1 é o que tem o maior poder de explicação, 30%. É mais que o dobro do
componente 2, 12%. Os componentes 3 e 4 possuem 9,7% e 9,1%, respectivamente
e o componente 5 responde por 7,6%.
Tabela 11 - Autovalores e percentual de Variância Explicada pelos Fatores
Variância total explicada
Valores próprios iniciais

Componente
1

Total

carregamentos ao quadrado

% de
%
variância cumulativa

Total

10,828
30,076
30,076
10,828
2
4,431
12,310
42,386
4,431
3
3,526
9,793
52,179
3,526
4
3,276
9,100
61,279
3,276
5
2,746
7,626
68,906
2,746
6
1,663
4,619
73,525
7
1,629
4,526
78,051
8
1,240
3,443
81,494
9
1,151
3,198
84,692
10
1,080
3,000
87,692
Método de Extração: Análise de Componente Principal.

% de
%
variância cumulativa
30,076
12,310
9,793
9,100
7,626

30,076
42,386
52,179
61,279
68,906

carregamentos ao quadrado

Total
8,073
5,683
4,242
3,602
3,205

% de
%
variância cumulativa
22,426
15,787
11,783
10,006
8,904

22,426
38,214
49,997
60,002
68,906

Elaborado pelo autor

A retenção dos cinco fatores pode ser confirmada com a análise do gráfico Scree,
conforme se pode observar no gráfico 7.
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Gráfico 7- Gráfico Scree

Elaborado pelo autor

Na tabela 12, podemos observar que para as variáveis Responsabilidades do DM,
Prestação de Contas do DM, Conexão do DM com os Clientes, Integração do DM,
Reputação do DM e Geração da Informação há predomínio do componente 1. Por
conta dessas variáveis contemplarem diversas frentes do marketing, denominamos
esse componente de Gestão do Marketing.
O componente 2 destaca o grau de conhecimento do Reitor ( ,830). Porém, a maioria
dos itens refere-se ao envolvimento do Departamento de Marketing com outros
departamentos da instituição. Dessa forma, podemos denominá-lo como Interação
Inter-departamental.
Todos os itens do componente 3 pertencem à variável “Orientação para o Mercado”
e referem-se à velocidade com que a instituição age em certas situações. Em função
disso, pode-se nomeá-lo como Agilidade das IES.
No componente 4 predomina a falta de atenção do Departamento de Marketing com
os resultados financeiros da instituição e o alto grau de dependência das políticas
internas. Todavia no componente 5 predomina a variável Resposta ao Mercado.
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Tabela 12- Matriz dos Componentes após a Rotação
Matriz de componente rotativa

a

Componente
1
2
3
4
,856
Q14 Respons abilidades do DM
O_DM_ass ess ora_CoordCurs os
,810
Q12 Respons abilidades do DM
O_DM_faz_pesquis a_de_s atisfação_com_alunos ,766
Q25 Reputação do DM
O_DM_ass ess _AltaAdmin
,759
Q35 Geração de Informação
RevisEfeitoDasMudanc_SobreAlunos
,737
Q15 Respons abilidades do DM
O_DM_organiz_PainelMtericas
,719
Q20 Conexão com clientes
O_DM_apres ComoIns erir_neces sALun
,695
Q13 Respons abilidades do DM
O_DM_pos sui_planoMKT_aprov
,683
Q19 Conexão com clientes
O_DM_promoveNecess Alun
,679
,565
Q24 Integração do DM
OutrDptoCompartilham_com_DM
,654
Q33 Geração de Informação
Pes quALunos QualidCurso
,649
Q16 Prestação de Contas do DM
O_DM_efetivo_conectar_ResulFinanc
,632
,620
Q27 Reputação do DM
O_DM_consegRecursFacilidad
,625
Q31 Geração de Informação
Fazem_Muitas_Pesquis
,561
-,529
Q29 Conhecimento do Reitor
ConhecMKTdoReitor
,830
Q44 Resposta ao Mercado
AtivDifAreas BemCoorden
,762
Q26 Reputação do DM
O_DM_tem_As sentoGarant_gerent
,712
Q36 Dis seminação da Informação ReuniaoEntreDptos
,704
Q37 Dis seminação da Informação Dis cuteComOutrosDpto_necesAlunos
,691
Q43 Resposta ao Mercado
Varios DptosReunePlanejar
,647
Q30 Geração de Informação
Reune_com_Alunos
,583
Q39 Dis seminação da Informação CompartResultPesquEmTodos_niveis
,519
Q23 Integração do DM
O_DM_temProblComOutrosDpto
Q46 Resposta ao Mercado
EsforçoDptos ParaRealiza_mudanc
Q40 Resposta ao Mercado
LentoParaAlertarOutros Dptos
,738
Q34 Geração de Informação
Lentos ParaDetecMudan_RamoAtiv
,682
Q32 Geração de Informação
Lentos ParaDetecMudan_Pref_alun
,652
Q41 Resposta ao Mercado
DemoraParaRes poMudancPreço
,615
Q17 Prestação de Contas do DM
O_DM_tem_pouca_aten_Res ulFinanc
,739
Q47 Resposta ao Mercado
Curs osDependMaisdePolit_Interna
,712
Q38 Dis seminação da Informação AgilidadeEntreDptos
-,587
Q21 Conexão com clientes
O_DM_naoTemConhecParaTraduz
,525
Q22 Integração do DM
O_DM_compartResultComOutrosDpto
Q45 Resposta ao Mercado
NaoSomosCapazImplemPlanoMKT
Q42 Resposta ao Mercado
IgnoramosNecessMudancCurs
,598
Q11 Respons abilidades do DM
O_DM_cuida_só_da_divulgação
Método de Extração: Análise de Componente Principal. Método de Rotação: Varimax com Normalização de Kaiser.
a. Rotação convergida em 16 iterações.
Ques t
Q18

Cons tructo
Prestação de Contas do DM

Item
O_DM_apres _ROI

5

-,537

-,785
,724
,667
,521

Elaborado pelo autor

Os itens Q23 (verifica se o Departamento de Marketing possui problemas na
coordenação das atividades com outros departamentos) e Q46 (avalia os esforços dos
departamentos da IES para implementar alguma mudança desejada pelos alunos)
foram os únicos que apresentaram variância percentual abaixo de 50%.
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3.5.4.

Análise de Correlação

Para avaliar a correlação entre as variáveis utilizou-se do coeficiente de Pearson.
Como pode ser verificado no quadro 11, houve no total 140 correlações significativas,
sendo 12 delas consideradas de grau forte, ou seja, são questões com alto poder de
explicação entre elas. São correlações com significância no nível 0,01 (2
extremidades).

Quadro 10 - Grau de correlação de Pearson encontrado na matriz
Grau de Correlação
Forte positiva
Moderada positiva
Fraca positiva
Forte negativa
Moderada negativa
Fraca negativa
Total de correlações

Qtd
11
72
39
1
9
8
140

%
8%
51%
28%
1%
6%
6%
100%

Elaborado pelo autor

O quadro 12 sintetiza todas as correlações significativas encontradas, tanto no nível
0,01 quanto no 0,05, inclusive àquelas consideradas fracas. Vejamos a seguir as
correlações fortes e as moderadas no nível de significância 0,01.

Correlações fortes
As questões Q15 e Q18 foram as que apresentaram um maior índice de correlação
(,890). Logo, podemos afirmar que quanto mais o DM organiza um painel de métricas
com os indicadores educacionais maior a tendência dele para apresentar estudos com
previsão de ROI e viabilidade econômica e financeira em seus planos. Trata-se de
uma correlação forte positiva.
Um alto índice de correlação (,855) também foi verificado nas questões Q19 e Q20.
Demonstra que há uma correlação forte positiva entre o Departamento de Marketing
que promove as necessidades dos alunos e potenciais alunos dentro da IES com
aquele que insere essas necessidades na estratégia da instituição.
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Verificamos também uma alta correlação (,839) entre as questões Q14 e Q25. Dessa
forma, o departamento que assessora os coordenadores de cursos com pesquisas e
avaliação de oportunidades e ameaças gerais tem uma correlação forte positiva com
o que assessora a Reitoria ou a Mantenedora.
Há uma correlação significante entre os itens Q14 e Q18 (,793). Demonstra que existe
uma correlação forte positiva entre o departamento que assessora os coordenadores
de cursos com aquele que apresenta estudo de viabilidade econômica e financeira no
seu plano de marketing, com previsão de retorno sobre o investimento (ROI).
Também há correlação significativa entre as questões Q26 e Q29 (,791). Indica que o
Departamento de Marketing que tem assento garantido nas reuniões de gerentes tem
correlação forte positiva com o grau de conhecimento do Reitor/Mantenedor.
As questões Q36 e Q37 também são significantes entre si (,779). Portanto, existe uma
correlação forte positiva entre as IES que realizam reuniões interdepartamentais para
discutir tendências e desenvolvimento de mercado com aquelas cujo equipe de
marketing investe tempo discutindo com outros departamentos sobre as necessidades
futuras dos alunos.
Verificou-se também significância nos itens Q12 e Q15 (,756). Assim, há uma
correlação forte positiva entre o Departamento de Marketing que realiza, pelo menos
uma vez por ano, pesquisas de satisfação com os alunos e as compartilha com outros
setores da IES com aquele que organiza um painel de métricas.
Os itens Q16 e Q18 também apresentaram correlação significante (,753). Dessa forma
pode-se concluir que o Departamento de Marketing que é efetivo para conectar suas
atividades com os resultados financeiros da IES possui correlação forte positiva com
a apresentação de estudos de viabilidade econômico-financeira e previsão de ROI
nos planos de marketing.
Há significância também na correlação entre Q12 e Q18 (,734). Pode-se afirmar que
o Departamento de Marketing que realiza pesquisas de satisfação com os alunos e as
compartilha com outros setores da IES possui correlação forte positiva com aqueles
que apresentam estudos de viabilidade econômica e financeira previsão de ROI.
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Ainda no nível de 1%, verificou-se significância entre Q13 e Q18 (,727). Podemos
afirmar que há correlação forte positiva entre o Departamento de Marketing que possui
um plano de marketing anual aprovado pela Reitoria/Mantenedora com aquele que
apresenta estudo de viabilidade financeira e previsão de ROI.
As questões Q14 e Q15 apresentaram significância (,726), de modo que podemos
afirmar que há correlação forte positiva entre o Departamento de Marketing que
assessora os Gestores dos Cursos com pesquisas e avaliação de oportunidades e
ameaças com aquele que organiza um painel de métricas.
Verificaram-se correlações significantes também nas questões Q16 e Q17 (,-711), em
que é possível determinar que o Departamento de Marketing que é efetivo para
conectar suas atividades com os resultados financeiros da IES possui uma correlação
forte negativa com o departamento que tem pouca atenção para os resultados
financeiros de suas atividades.

Correlações moderadas
Podem-se verificar a seguir as correlações moderadas ainda no nível de significância
0,01 (2 extremidades), exibidas por ordem de grandeza.
Há correlação significativa nas questões Q43 e Q46 (,698), o que permite afirmar que
o fato dos diversos departamentos da IES se encontrarem periodicamente para
planejar uma resposta às mudanças que ocorrem no mercado educacional do ensino
superior possui uma correlação moderada positiva quanto ao envolvimento dos
departamentos nos esforços para implementar as mudanças desejadas pelos alunos.
Os itens Q13 e Q31 apresentaram significância na correlação (,696). Logo, vemos que
o

fato

do

DM

possuir

um

plano

de

marketing

anual

aprovado

pela

Reitoria/Mantenedora possui correlação moderada positiva com o fato da própria IES
realizar muitas pesquisas de mercado.
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A correlação entre as questões Q14 e Q35 é significativa (,693), de forma que o DM
que assessora os Gestores dos Cursos com pesquisas e avaliação de oportunidades
e ameaças tem uma correlação moderada positiva com o fato da IES revisar
periodicamente os prováveis efeitos sobre os alunos das mudanças que ocorrem no
ambiente de negócios, como por exemplo: a legislação.
As questões Q24 e Q27 também possuem correlação significante (,691), assim sendo
o fato de outros departamentos da IES compartilharem seus dados estratégicos com
o DM possui uma correlação moderada positiva com a facilidade deste em conseguir
com facilidade recursos necessários para o bom andamento do trabalho, como
contratar bons profissionais, softwares e recursos financeiros.
Há correlação significativa entre as questões Q27 e Q35 (,687). Logo, o fato do
Departamento de Marketing da IES conseguir com facilidade os recursos necessários
para o bom andamento do trabalho tem uma correlação moderada positiva com a IES
revisar periodicamente os prováveis efeitos que as mudanças no ambiente de
negócios têm sobre os alunos.
Esta revisão periódica dos efeitos que mudanças no ambiente de negócios gera sobre
os alunos também apresentou correlação moderada positiva com a IES fazer
pesquisas com os alunos para medir a qualidade dos cursos e serviços oferecidos. A
correlação entre as questões Q33 e Q35 foi de (,687).
Os itens Q19 e Q25 são significativamente correlatos (,671). Portanto, a promoção
das necessidades dos alunos e potenciais alunos dentro da IES possui correlação
moderada positiva como o DM da instituição assessorar a Alta Administração
(Reitoria/Mantenedora) com pesquisas e avaliação das oportunidades e ameaças
gerais.
A correlação entre Q15 e Q20 (,671) permite afirmar que o DM que organiza um painel
de métricas é moderadamente positiva com o fato deste apresentar o modo como as
necessidades dos alunos e potenciais alunos podem ser inseridas na estratégia da
instituição.
Existe significância também entre Q24 e Q43 (,668), sendo possível afirmar que o fato
de outros departamentos da IES compartilharem seus dados estratégicos com o DM
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possui correlação moderada positiva com o de diversos departamentos se
encontrarem periodicamente para planejar uma resposta às mudanças que ocorrem
no mercado educacional do ensino superior.
Entre Q13 e Q33 também existe uma correlação significativa (,659), assim o DM
possuir um plano de marketing anual aprovado pela Reitoria/Mantenedora se
correlaciona em grau moderado positivo com o fato da IES realizar pesquisas com os
alunos pelo menos uma vez por ano para avaliar a qualidade dos cursos e/ou serviços.
A correlação entre Q43 e Q44 também existe (,658). Logo, o fato dos diversos
departamentos se encontrarem periodicamente para planejar uma resposta às
mudanças que ocorrem no mercado educacional do ensino superior possui correlação
moderada positiva com boa coordenação das atividades de diferentes áreas da IES
(administrativa e acadêmica).
As questões Q29 e Q43 (,651) também estão correlacionadas e isso nos permite
afirmar que o grau de conhecimento que o Reitor(a) ou Presidente da Mantenedora
da IES possui sobre Marketing tem correlação moderada positiva com o fato de
diversos departamentos se encontrarem periodicamente para planejar uma resposta
às mudanças que ocorrem no mercado educacional do ensino superior.
Ao observamos a correlação existente entre Q14 e Q19 (,646) podemos afirmar que
o DM assessorar os Gestores dos Cursos com pesquisas e avaliação de
oportunidades e ameaças possui correlação moderada positiva com o fato deste
promover as necessidades dos alunos e potenciais alunos dentro da IES.
O grau de conhecimento sobre marketing que a alta gestão possui também tem
correlação moderada positiva com o fato das atividades das diferentes áreas da IES,
sejam elas acadêmicas ou administrativas, serem bem coordenadas. A correlação
significante entre as questões Q29 e Q44 (,644) sustentam a afirmação.
Verificou-se também correlação significativa entre Q14 e Q16 (,634), o que nos
permite afirmar que o DM assessorar os Gestores dos Cursos tem correlação
moderada positiva com a sua efetividade para conectar as atividades do setor com os
resultados financeiros da IES.
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A correlação existente entre Q12 e Q24 (,632) nos leva ao entendimento que o DM
que mensura a satisfação dos alunos e compartilha o resultado com outros setores
possui correlação moderada positiva com o fato de outros departamentos da IES
compartilharem seus dados estratégicos com o DM.
Nas questões Q16 e Q47 também há correlação (,-628), e podemos afirmar que a
efetividade do DM para conectar as atividades com os resultados financeiros possui
uma correlação moderada negativa com o fato dos cursos oferecidos pelas IES
dependerem mais de políticas internas do que das necessidades do mercado.
A apresentação de estudos de viabilidade econômica e financeira e previsão de ROI
pelo Departamento de Marketing tem correlação moderada positiva com o fato deste
assessorar a alta gestão. Essa correlação (,628) é apresentada nas questões Q18 e
Q25.
A apresentação de estudos financeiros (Q18) também está correlacionada em grau
moderado positivo (,624) com o fato de outros departamentos da IES compartilharem
seus dados estratégicos com o Departamento de Marketing (Q20).
Nas questões Q12 e Q14 também há significância (,618) de modo que o DM realizar
pesquisas de satisfação com os alunos e as compartilhar com outros setores da IES
possui correlação moderada positiva com o fato deste assessorar os Gestores dos
Cursos com pesquisas e avaliação de oportunidades e ameaças.
O DM cuidar somente da divulgação e promoção dos processos seletivos e eventos
internos (Q11) possui correlação moderada negativa (,-617) com o fato de outros
departamentos da IES compartilharem seus dados estratégicos com o DM (Q24).
Organizar um painel de métricas com os principais indicadores educacionais (Q15)
tem correlação moderada positiva (,615) com a efetividade do DM em conectar suas
atividades com os resultados financeiros da instituição (Q16).
A correlação entre Q12 e Q27 (,615) nos mostra que o DM realizar pesquisas de
satisfação com os alunos e as compartilhar com outros setores da IES possui uma
correlação moderada positiva para que o setor consiga com mais facilidade os
recursos necessários para o bom andamento do trabalho, como contratar bons
profissionais, softwares e recursos financeiros.
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As questões Q17 e Q25 apresentam uma correlação moderada negativa (,-614). Logo,
quanto menor a atenção do DM para com os resultados financeiros das suas
atividades, menor o grau em que ele assessora a alta gestão da IES.
Verificou-se correlação significativa nas questões Q40 e Q42 (,602), Podemos afirmar
que a lentidão de um departamento da IES em alertar os outros departamentos
quando descobre algo importante sobre os concorrentes tem correlação moderada
positiva com o fato da IES, por alguma razão tenderem a ignorar as mudanças nas
necessidades de produto ou serviço.
Ter um plano um plano de marketing anual aprovado pela Reitoria/Mantenedora (Q13)
também possui correlação moderada positiva (,598) com a efetividade do DM para
conectar suas atividades com os resultados financeiros da IES (Q16).
O DM promover as necessidades dos alunos e potenciais alunos dentro da IES (Q19)
está correlacionado em grau moderado positivo (,598) com o fato de outros
departamentos compartilharem seus dados estratégicos com o Departamento de
Marketing (Q24).
A correlação entre as questões Q27 e Q29 também são significativas, de modo que
podemos concluir que a facilidade do DM em conseguir os recursos necessários para
o bom andamento do trabalho tem correlação moderada positiva (,597) com o grau de
conhecimento do Reitor/Mantenedor.
Verificou-se também que o fato do DM ter assento garantido nas reuniões de gerentes
(Q26) possui correlação moderada positiva (,589) com o fato da IES realizar reuniões
interdepartamentais pelo menos uma vez por trimestre para discutir tendências e
desenvolvimento do mercado (Q36).
Outra correlação significativa se dá nas questões Q12 e Q35. É possível afirmar que
o DM realizar pesquisas de satisfação com os alunos e as compartilhar com outros
setores da IES possui correlação moderada positiva (,588) com a instituição revisar
periodicamente os prováveis efeitos que as mudanças no ambiente de negócios têm
sobre os alunos.
Também podemos verificar que o DM assessorar os gestores de cursos (Q14) possui
correlação moderada positiva (,585) com a posição da IES de se reunir com os alunos
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pelo menos uma vez ao ano para identificar quais cursos ou serviços eles necessitarão
no futuro (Q30).
Há também uma correlação moderada positiva (,581) entre o DM cuidar somente da
divulgação e promoção dos processos seletivos e eventos internos (Q11) e a IES
tender a ignorar as mudanças nas necessidades de produto ou serviço (Q42).
As questões Q12 e Q19 também possuem correlação significativa (,574). É possível
afirmar que o DM realizar pesquisas de satisfação com os alunos e compartilhá-las
com outros setores tem correlação moderada positiva com o fato deste de promover
as necessidades dos alunos e potenciais alunos dentro da IES.
Todavia, o DM promover as necessidades dos alunos e potenciais alunos dentro da
IES (Q19) possui uma correlação moderada negativa (,-572) com a lentidão de um
departamento em alertar os demais setores algo importante que descobriu sobre o
concorrente (Q40).
O DM conseguir recursos com facilidade (Q27) tem correlação moderada positiva
(,572) com o fato de diversos departamentos se encontrarem para planejar uma
resposta às mudanças que ocorrem no mercado educacional (Q43).
As questões Q13 e Q14 apresentam correlação significativa (,569), o que nos permite
afirmar que o DM possuir um plano de marketing anual aprovado pela
Reitoria/Mantenedora tem correlação moderada positiva com o fato deste assessorar
os Gestores dos Cursos.
A correlação também é moderada positiva (,569) entre os itens Q41 e Q42. É possível
afirmar que a IES demorar muito tempo para decidir como responder às mudanças de
preços de nossos concorrentes tem relação com o fato de que, por alguma razão
qualquer, ela ignora as mudanças nas necessidades de produto ou serviço.
Também existe correlação entre os itens Q31 e Q33 cujo fato da própria IES realizar
muitas pesquisas de mercado possui correlação moderada positiva (,564) com o fato
dela medir a qualidade dos cursos e serviços oferecidos aos alunos.
O DM possuir um plano de marketing aprovado pela alta gestão (Q13) possui uma
correlação moderada positiva (,562) com o fato da IES se reunir com os alunos, pelo
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menos uma vez por ano, para identificar quais cursos ou serviços eles necessitarão
no futuro (Q30).
A correlação também é moderada positiva (,561) entre Q25 e Q27. Ou seja, o DM
assessorar a Alta Administração (Reitoria/Mantenedora) com pesquisas e avaliação
das oportunidades e ameaças e o DM conseguir recursos com mais facilidades para
garantir o bom andamento dos trabalhos.
Verifica-se também que o DM que mensura a satisfação de seus alunos e as
compartilha dentro da IES (Q12) tem correlação moderada positiva (,560) com o DM
apresentar como as necessidades dos alunos e potenciais alunos podem ser inseridas
na estratégia da instituição (Q20).
Os itens Q15 e Q24 também são correlacionados significativamente, demonstrando
que o DM organizar um painel de métricas possui correlação moderada positiva (,560)
com o compartilhamento de dados estratégicos de outros departamentos para com
ele.
O pessoal de marketing investir tempo discutindo com outros departamentos sobre as
necessidades futuras dos nossos alunos (Q37) possui correlação moderada positiva
(,559) com a boa coordenação das atividades nas diferentes áreas, sejam elas
administrativa ou acadêmicas (Q44).
Apresentar como as necessidades dos alunos e potenciais alunos podem ser
inseridas na estratégia da IES (Q20) também possui correlação moderada positiva
(,557) com o DM assessorar a alta administração da instituição (Q25).
Esse mesmo grau de correlação (,557) também é visto nas questões Q14 e Q27. Isso
nos permite afirmar que o DM que assessora os gestores de cursos tem uma
correlação moderada positiva com o fato deste conseguir com facilidade os recursos
necessários para o bom andamento do trabalho, como contratar bons profissionais,
softwares e recursos financeiros.
Verificamos também que a lentidão para detectar mudanças fundamentais no ramo
de atividade (por exemplo: concorrência, tecnologia, legislação) Q34 tem correlação
moderada positiva (,557) com a lentidão dos departamentos em alertar os demais
sobre algo importante que descobriu sobre a concorrência (Q40)
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O DM assessorar os Gestores dos Cursos com pesquisas e avaliação de
oportunidades e ameaças gerais (Q14) também tem correlação moderada positiva
(,557) com o fato de diversos departamentos se encontrarem periodicamente para
planejar uma resposta às mudanças que ocorrem no mercado educacional do ensino
superior (Q43).
A IES ser lenta para detectar as mudanças de preferências dos alunos por cursos ou
serviços (Q32) também possui correlação moderada positiva (,555) com o fato desta
demorar muito tempo para decidir como responder às mudanças de preços de nossos
concorrentes (Q41).
Também existe uma correlação significativa entre Q25 e Q35. O DM que assessora a
alta administração com pesquisas, avaliações de mercado e revisão dos pontos fortes
e fracos tem correlação moderada positiva (,551) com o a IES revisar periodicamente
os prováveis efeitos sobre os alunos das mudanças em nosso ambiente de negócios
(Q35).
Por fim, há correlação significativa no nível 1% entre Q14 e Q20. O DM assessorar os
gestores dos cursos tem correlação moderada positiva (,550) com o fato deste
apresentar como as necessidades dos alunos e potenciais alunos podem ser inseridas
na estratégia da IES.
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Quadro 11 - Resumo das Correlações de Pearson
Item

Q11

Q12

Q13

Q14

Q15

O DM cuida só da divulgação

O DM faz pesquisa de
satisfação com alunos

O DM possui plano MKT
aprovado

O DM assessora
coordenadores de cursos

O DM organiza painel de
métricas

Variância

Grau de
correlação

Q24

Outros dpto compartilham dados com DM

-0,617

Moderada negativa

Q25

O DM assessora Alta Admin

Q27
Q29
Q33
Q42
Q43

O DM consegue recursos com facilidade
Conhecimento de MKT do Reitor/Mantenedor
Medimos a qualidade dos curs os e serviços anualm
Ignoramos necess mudanc nos cursos e serviço
VariosDptosReunePlanejar resposta às mudanç de mercado

-0,514
-0,458
-0,517
-0,473
0,581

Moderada negativa
Fraca negativa
Moderada negativa
Fraca negativa
Moderada positiva

-0,534

Moderada negativa

Q44

Atividades de difer area são bem coorden

-0,454

Fraca negativa

Q46

Os dptos se esforçam para implem mudanç desej

-0,466

Fraca negativa

Q14

O DM assessora coordenadores de cursos

0,618

Moderada positiva

Q15
Q16
Q18
Q19
Q20
Q24
Q25
Q27
Q35

O DM organiza painel de métricas
O DM é efetivo para conectar Resultados Financ
O DM apresenta ROI
O DM promove necessidade alunos
O DM apres como inserir necess aluno na estrategia
Outros dpto compartilham dados com DM
O DM assessora Alta Admin
O DM consegue recursos com facilidade
Revisamos os efeitos da mud ambiente de negoc nos alunos

0,756
0,524
0,734
0,574
0,560
0,632
0,478
0,615

Forte positiva
Moderada positiva
Forte positiva
Moderada positiva
Moderada positiva
Moderada positiva
Fraca positiva
Moderada positiva

0,588

Moderada positiva

Q14

O DM assessora coordenadores de cursos

Q15
Q16
Q18
Q25
Q30
Q31
Q33
Q35

O DM organiza painel de métricas
O DM é efetivo para conectar Resultados Financ
O DM apresenta ROI
O DM assessora Alta Admin
Reune com Alunos p identificar neces s futuras
A própria IES faz muitas pesquisas de mercado
Medimos a qualidade dos curs os e serviços anualm
Revisamos os efeitos da mud ambiente de negoc nos alunos

0,569
0,547
0,598
0,727
0,453
0,562
0,696
0,659
0,443

Moderada positiva
Moderada positiva
Moderada positiva
Forte positiva
Fraca positiva
Moderada positiva
Moderada positiva
Moderada positiva
Fraca positiva

Q15

O DM organiza painel de métricas

Q16
Q17
Q18
Q19
Q20
Q24
Q25
Q26
Q27
Q30
Q31
Q35
Q37
Q43
Q46

O DM é efetivo para conectar Resultados Financ
O DM tem pouca atenção com Resultados Financ
O DM apresenta ROI
O DM promove necessidade alunos
O DM apres como inserir necess aluno na estrategia
Outros dpto compartilham dados com DM
O DM assessora Alta Admin
O DM tem As sento Garantido na reunião de gerentes
O DM consegue recursos com facilidade
Reune com Alunos p identificar neces s futuras
A própria IES faz muitas pesquisas de mercado
Revisamos os efeitos da mud ambiente de negoc nos alunos
O DM investe tempo discut outros Dpto neces alunos
VariosDptosReunePlanejar resposta às mudanç de mercado
Os dptos se esforçam para implem mudanç desej

0,726
0,634
-0,515
0,793
0,646
0,550
0,501
0,839
0,484
0,557
0,585
0,457
0,693
0,439
0,557

Forte positiva
Moderada positiva
Moderada negativa
Forte positiva
Moderada positiva
Moderada positiva
Moderada positiva
Forte positiva
Fraca positiva
Moderada positiva
Moderada positiva
Fraca positiva
Moderada positiva
Fraca positiva
Moderada positiva

0,460

Fraca positiva

Q16

O DM é efetivo para conectar Resultados Financ

0,615

Moderada positiva

Q18

O DM apresenta ROI

Q19
Q20
Q24
Q25

O DM promove necessidade alunos
O DM apres como inserir necess aluno na estrategia
Outros dpto compartilham dados com DM
O DM assessora Alta Admin

0,890
0,530
0,671
0,560

Forte positiva
Moderada positiva
Moderada positiva
Moderada positiva

Q26
Q27
Q30

O DM tem As sento Garantido na reunião de gerentes
O DM consegue recursos com facilidade
Reune com Alunos p identificar neces s futuras

0,472
0,534
0,457
0,440

Fraca positiva
Moderada positiva
Fraca positiva
Fraca positiva

Q37

O DM investe tempo discut outros Dpto neces alunos

0,539

Moderada positiva

Elaborado pelo autor
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Continuação
Item

Q16

Q17

Q18

Q19

O DM é efetivo para conectar
Resultados Financ

O DM tem pouca atenção com
Resultados Financ

O DM apresenta ROI

O DM promove necessidade
alunos

Q20

O DM apres como inserir
necess aluno na estrategia

Q22

O DM compartilha resultados
com outros dpto

Q23

Q24

Q17

O DM tem pouca atenção com Resultados Financ

Q18
Q24

O DM apresenta ROI
Outros dpto compartilham dados com DM

Q25
Q30

O DM assessora Alta Admin
Reune com Alunos p identificar neces s futuras

Q31
Q46
Q47

A própria IES faz muitas pesquisas de mercado
Os dptos se esforçam para implem mudanç desej
Os cursos depend mais de politicas internas

Q25
Q36
Q46
Q47

O DM assessora Alta Admin
Reuniao entre dpto p discutir tendenc de mercado
Os dptos se esforçam para implem mudanç desej
Os cursos depend mais de politicas internas

Q19

O DM promove necessidade alunos

Q20
Q24

O DM apres como inserir necess aluno na estrategia
Outros dpto compartilham dados com DM

Q25
Q31
Q35

O DM assessora Alta Admin
A própria IES faz muitas pesquisas de mercado
Revisamos os efeitos da mud ambiente de negoc nos alunos

Q20

O DM apres como inserir necess aluno na estrategia

Q24
Q25
Q27
Q34
Q40
Q43

Outros dpto compartilham dados com DM
O DM assessora Alta Admin
O DM consegue recursos com facilidade
Somos lentos para detec mudan ramo de atividade
Somos lentos para alertar outros dptos
VariosDptosReunePlanejar resposta às mudanç de mercado

Q24

Outros dpto compartilham dados com DM

Q25
Q40

O DM assessora Alta Admin
Somos lentos para alertar outros dptos

Q42
Q45

Ignoramos necess mudanc nos cursos e serviço
NaoSomosCapazImplemPlanoMKT em tempo hábil

Reune com
Alunos
identificar neces s futuras
O DM tem problemas com outrosQ30
dpto relativos
à coord
dep ativ

Outros dpto compartilham
dados com DM

Q25

O DM assessora Alta Admin

Q26

O DM tem Assento Garantido
na reunião de gerentes

Q27

Variância

O DM consegue recursos com
facilidade

Q25

O DM assessora Alta Admin

Q27
Q29
Q33
Q35
Q36
Q37
Q43
Q44
Q46

O DM consegue recursos com facilidade
Conhecimento de MKT do Reitor/Mantenedor
Medimos a qualidade dos curs os e serviços anualm
Revisamos os efeitos da mud ambiente de negoc nos alunos
Reuniao entre dpto p discutir tendenc de mercado
O DM investe tempo discut outros Dpto neces alunos
VariosDptosReunePlanejar resposta às mudanç de mercado
Atividades de difer area são bem coorden
Os dptos se esforçam para implem mudanç desej

Q27

O DM consegue recursos com facilidade

Q35
Q43
Q46

Revisamos os efeitos da mud ambiente de negoc nos alunos
VariosDptosReunePlanejar resposta às mudanç de mercado
Os dptos se esforçam para implem mudanç desej

Q27

O DM consegue recursos com facilidade

Q29
Q30
Q36
Q37

Conhecimento de MKT do Reitor/Mantenedor
Reune com Alunos p identificar neces s futuras
Reuniao entre dpto p discutir tendenc de mercado
O DM investe tempo discut outros Dpto neces alunos

Q29

Conhecimento de MKT do Reitor/Mantenedor

Q33
Q35
Q36
Q43

Medimos a qualidade dos curs os e serviços anualm
Revisamos os efeitos da mud ambiente de negoc nos alunos
Reuniao entre dpto p discutir tendenc de mercado
VariosDptosReunePlanejar resposta às mudanç de mercado

Elaborado pelo autor

Grau de
correlação

-0,711
0,753

Forte negativa
Forte positiva

0,478
0,518
0,481
0,535
0,493

Fraca positiva
Moderada positiva
Fraca positiva
Moderada positiva
Fraca positiva

-0,628

Moderada negativa

0,614
0,489
0,435

Moderada negaitiva
Fraca negativa
Fraca negativa

0,508

Moderada positiva

0,529
0,624

Moderada positiva
Moderada positiva

0,523
0,628
0,526

Moderada positiva
Moderada positiva
Moderada positiva

0,510

Moderada positiva

0,855
0,598
0,671
0,500
0,518
-0,572

Forte positiva
Moderada positiva
Moderada positiva
Moderada positiva
Moderada positiva
Moderada negativa

0,480

Fraca positiva

0,598
0,671

Moderada positiva
Moderada positiva

-0,572

Moderada negativa

-0,479

Fraca negativa

0,486

-0,495

Fraca positiva
Fraca negativa

0,491
0,691
0,456
0,478
0,461
0,434
0,492
0,668
0,544

Fraca positiva
Moderada positiva
Fraca positiva
Fraca positiva
Fraca positiva
Fraca positiva
Fraca positiva
Moderada positiva
Moderada positiva

0,486

Fraca positiva

0,561
0,551
0,516
0,445

Moderada positiva
Moderada positiva
Moderada positiva
Fraca positiva

0,455
0,791
0,462
0,589

Fraca positiva
Forte positiva
Fraca positiva
Moderada positiva

0,535

Moderada positiva

0,597
0,434
0,687
0,442

Moderada positiva
Fraca positiva
Moderada positiva
Fraca positiva

0,572

Moderada positiva

102
Continuação
Item

Q29

Conhecimento de MKT do
Reitor/Mantenedor

Q30

Reune com Alunos p
identificar necess futuras

Q31

A própria IES faz muitas
pesquisas de mercado

Q32

Somos lentos para detectar
mudan prefer alunos

Q33
Q34

Medimos a qualidade dos
cursos e serviços anualm
Somos lentos para detec
mudan ramo de atividade

Variância

Grau de
correlação

0,539
0,504
0,454
0,464
0,461
0,651
0,644
0,474

Moderada positiva
Moderada positiva
Fraca positiva
Fraca positiva
Fraca positiva
Moderada positiva
Moderada positiva
Fraca positiva

0,441
0,434
0,524

Fraca positiva
Fraca positiva
Moderada positiva

-0,533
0,564
0,481

Moderada negativa
Moderada positiva
Fraca positiva

0,438

Fraca positiva

0,494
0,544

Fraca positiva
Moderada positiva

Q30

Reune com Alunos p identificar neces s futuras

Q35
Q36
Q37
Q39
Q43
Q44
Q46

Revisamos os efeitos da mud ambiente de negoc nos alunos
Reuniao entre dpto p discutir tendenc de mercado
O DM investe tempo discut outros Dpto neces alunos
Compartilha dados da s atisfação dos alunos em todos niveis
VariosDptosReunePlanejar resposta às mudanç de mercado
Atividades de difer area são bem coorden
Os dptos se esforçam para implem mudanç desej

Q33

Medimos a qualidade dos curs os e serviços anualm

Q37
Q43
Q47

O DM investe tempo discut outros Dpto neces alunos
VariosDptosReunePlanejar resposta às mudanç de mercado
Os cursos depend mais de politicas internas

Q33

Medimos a qualidade dos curs os e serviços anualm

Q35
Q38

Revisamos os efeitos da mud ambiente de negoc nos alunos
Agilidade entre os dptos

Q33

Medimos a qualidade dos curs os e serviços anualm

Q36
Q41

Reuniao entre dpto p discutir tendenc de mercado
Demoramos para responder mudanc preço

-0,555

Moderada negativa

Q35

Revisamos os efeitos da mud ambiente de negoc nos alunos

0,687

Moderada positiva

Q40

Somos lentos para alertar outros dptos

0,557

Moderada positiva

Q42

Ignoramos necess mudanc nos cursos e serviço

0,434

Fraca positiva

Q37

O DM investe tempo discut outros Dpto neces alunos

Q43
Q44

VariosDptosReunePlanejar resposta às mudanç de mercado
Atividades de difer area são bem coorden

0,779
0,524
0,506

Forte positiva
Moderada positiva
Moderada positiva

Q36

Reuniao entre dpto p discutir
tendenc de mercado

Q37

O DM investe tempo discut
outros Dpto neces alunos

Q43

VariosDptosReunePlanejar resposta às mudanç de mercado

0,495

Fraca positiva

Q44

Atividades de difer area são bem coorden

0,559

Moderada positiva

Agilidade entre os dptos
Somos lentos para alertar
outros dptos
Demoramos para responder
mudanc preço
VariosDptosReunePlanejar
resposta às mudanç de
mercado

Q44

Atividades de difer area são bem coorden

0,512

Moderada positiva

Q41

Demoramos para responder mudanc preço

0,522

Moderada positiva

Q42

Ignoramos necess mudanc nos cursos e serviço

0,602

Moderada positiva

Q42

Ignoramos necess mudanc nos cursos e serviço

0,569

Moderada positiva

Q47

Os cursos depend mais de politicas internas

0,492

Fraca positiva

Q44

Atividades de difer area são bem coorden

0,658

Moderada positiva

Q46

Os dptos se esforçam para implem mudanç desej

0,698

Moderada positiva

Q38
Q40
Q41
Q43

Elaborado pelo autor

Correlações moderadas significativas no nível 0,05 (2 extremidades).
O DM ter um plano de marketing aprovado (Q13) possui uma correlação moderada
positiva (,547) com o fato deste organizar um painel de métricas (Q15).
A correlação entre Q32 e Q36 é moderada negativa (,-544). Logo, quanto mais lentos
a instituição for para detectar as mudanças de preferências de nossos alunos por
cursos ou serviços menos reuniões interdepartamentais para discutir as tendências e
desenvolvimento do mercado são realizadas.
Entre Q24 e Q44 a correlação é moderada positiva (,544), indicando que o fato de
outros departamentos da IES compartilharem seus dados estratégicos com o DM
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influencia

favoravelmente

a

boa

coordenação

entre

as

diferentes

áreas

administrativas e acadêmicas.
O grau de conhecimento do Reitor (Q29) também possui correlação moderada
positiva (,539) com o fato da IES se reunir com alunos para identificar as necessidades
futuras de cursos ou serviços.
Organizar um painel de métricas no DM (Q15) tem correlação moderada positiva
(,539) com o investimento de tempo desprendido pelo pessoal de marketing em
discutir com outros departamentos as necessidades futuras dos alunos (Q37).
O item Q37 também tem correlação moderada positiva (,535) com o fato do DM ter
assento garantido nas reuniões de gerentes da IES (Q26).
A efetividade do DM para conectar suas atividades com os resultados financeiros da
IES (Q16) tem correlação moderada positiva (,535) com o fato deste fazer muitas
pesquisas de mercado (Q31) (,535).
A correlação entre Q11 e Q43 é moderada negativa (,-534). Quando o DM cuida
apenas da divulgação dos processos seletivos, os diversos departamentos se
encontram menos para planejar resposta às mudanças do mercado educacional.
O DM ter um painel de métricas organizado (Q15) tem correlação moderada positiva
(,534) com ter assento garantido na reunião de gerentes da instituição.
A IES se reunir com alunos para identificar quais cursos eles necessitarão no futuro
(Q30) tem correlação moderada negativa (,-533) com o fato dos cursos oferecidos
dependerem mais de políticas internas do que das de mercado.
A correlação entre o DM inserir na estratégia da IES as necessidades dos alunos
(Q20) tem correlação moderada positiva (,533) com o fato de outros departamentos
compartilharem os dados estratégicos com este (Q24).
Organizar um painel de métricas (Q15) também tem correlação moderada positiva
(,530) com a promoção das necessidades dos alunos e potenciais alunos dentro da
IES (Q19).
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O item Q19 também tem correlação moderada positiva (,529) com a apresentação de
estudos de viabilidade econômica e financeira e a previsão ROI nos planos de
marketing (Q18).
Apresentar esses estudos de viabilidade (Q18) também tem correlação moderada
positiva (,526) com o fato da própria IES realizar muitas pesquisas de mercado.
Reunir-se com alunos para identificar suas necessidades futuras de cursos e serviços
(Q30) possui correlação moderada positiva (,524) com os diversos departamentos da
IES se reunirem para planejar respostas às mudanças do mercado (Q43).
Ter reuniões interdepartamentais para discutir as tendências e desenvolvimento do
mercado (Q36) também possui correlação moderada positiva (,524) com o esforço da
IES em implementar mudanças desejadas pelos alunos (Q46) (,524).
Há correlação entre Q12 e Q16 de grau moderado positivo (,524). Quanto mais o DM
realiza pesquisas de satisfação com os alunos e as compartilha com outros setores,
mais efetivo ele será para conectar suas atividades com os resultados financeiros da
IES.
Apresentar estudos financeiros no plano de marketing (Q18) também tem correlação
moderada positiva (,523) com o compartilhamento de dados estratégicos por parte
dos demais setores da ICES (Q24).
A lentidão da IES em alertar os seus departamentos sobre algo importante da
concorrência (Q40) tem correlação moderada positiva (,522) com a demora da
instituição para decidir como responder às mudanças de preço realizadas por seus
concorrentes.
Quando o DM é efetivo para conectar suas atividades com os resultados financeiros
da IES (Q16) mais ele assessora a alta administração (Q25). A correlação entre esses
dois fatores é moderada positiva (,518).
A correlação entre Q19 e Q34 é moderada negativa (,-518). Quanto mais o DM
promove as necessidades dos alunos e potenciais alunos dentro da IES, menos lenta
a instituição tende a ser para detectar as mudanças fundamentais no ramo de
atividade.
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Quando o DM cuida somente da divulgação dos processos seletivos (Q11) o grau de
conhecimento sobre marketing do Reitor/Mantenedor (Q29) tende a ser menor. A
correlação encontrada entre esses dois fatores foi moderada negativa (,-517).
A correlação existente entre Q25 e Q43 é moderada positiva (,516). Quanto mais o
DM assessora a alta administração (,516) mais os diversos departamentos da IES se
reúnem para planejar as mudanças que ocorrem no mercado educacional.
Podemos verificar também que o DM assessorar os gestores dos cursos (Q14) possui
grau de correlação moderado negativo (,-515) com a pouca atenção dada para os
resultados financeiros das suas atividades (Q17).
Outra constatação é que há uma correlação moderada negativa (,-514) entre o DM
cuidar somente da divulgação dos processos seletivos (Q11) com assessorar a alta
administração (Q25).
O fato de todos os departamentos envolvidos saberem, em um curto intervalo de
tempo, de algo relevante que aconteceu a algum aluno (Q38) tem correlação
moderada positiva (,512) com a boa coordenação das atividades das diferentes áreas
(Q44).
Apresentar nos planos de marketing estudos financeiros (Q18) tem correlação
moderada positiva (,510) com a revisão dos prováveis efeitos que as mudanças no
ambiente de negócios terá sobre os alunos.
Dar pouca atenção aos resultados financeiros constantes no plano de marketing (Q17)
também tem correlação moderada positiva (,-508) com o grau que de dependência
que os cursos da IES têm das políticas internas.
Existe correlação moderada positiva (,506) também entre Q36 e Q44. Podemos
afirmar que realizar reuniões interdepartamentais para discutir as tendências e
desenvolvimento do mercado tem influência positivamente com a boa coordenação
das atividades das diferentes áreas.
O grau de conhecimento do Reitor/Mantenedor (Q29) tem correlação moderada
positiva (,504) com a revisão periódica dos prováveis efeitos que as mudanças no
ambiente de negócios terá sobre os alunos, como por exemplo: legislação. (Q35)
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Verificamos também que há uma correlação moderada positiva (,501) entre Q14 e
Q24. Quanto mais o DM cumpre o papel de assessorar os Gestores dos Cursos com
pesquisas e avaliação de oportunidades e ameaças gerais, assim como na revisão
dos pontos fortes e fracos do curso, mais os outros departamentos tendem a
compartilhar seus dados estratégicos.
Por fim, verificou-se que quanto mais o DM apresenta estudos de viabilidade
econômica e financeira e previsão de ROI em seus planos (Q18), este tende a ter
mais facilidade terá para conseguir os recursos necessários para o bom andamento
do trabalho, como contratar bons profissionais, softwares e recursos financeiros
(Q27). A correlação encontrada é moderada positiva (,500).

3.5.5.

Análise da Regressão e Validação das hipóteses

Na análise de regressão linear múltipla pode-se verificar um R² = 0,824, ou seja, as
variáveis independentes conseguem explicar em média 82,4% da variação da variável
dependente e o p-valor é menor 0,05 (vide tabela 13). Dessa forma, podemos afirmar
que o modelo é significante e tem uma capacidade muito boa de explicação e que
pelo menos uma das variáveis independentes tem influência sobre a variável
dependente.
Tabela 13 – Resumo do Modelo Proposto 1
Resumo do modelob

Modelo
1

R
a

Estatísticas de mudança
Alteração
R
de R
Alteração
Sig. Alteração
R
quadrado Erro padrão da
quadrado
F
df1
df2
F
quadrado ajustado
estimativa
,824
,766
,72499
,824
14,073
5
15
,000

,908
a. Preditores: (Constante), Conhecimento CEO, Integracao do DM, Prestacao de Contas do DM, Conexao do DM, Responsabilidades_do_DM
b. Variável Dependente: Reputacao do DM

Elaborado pelo autor

Através desta análise verificamos a significância estatística dos parâmetros de cada
variável independente e a possibilidade de suporte às hipóteses apresentadas.
Como se pode observar na tabela 14, os resultados demonstraram que as variáveis
Conhecimento do CEO (Reitor/Mantenedor) e Responsabilidades do DM exercem
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uma influência forte e significante sobre a reputação do DM dentro da ICES (p<.01).
Podemos afirmar que as hipóteses H4 e H5 foram corroboradas pelo modelo
estatístico. Entretanto, diferentemente do que prevíamos, os resultados revelaram que
a capacidade do DM de se conectar com seus clientes e potencias clientes não está
significativamente relacionada à reputação deste dentro das ICES. O mesmo ocorre
com as variáveis Integração do DM e Prestação de Contas do DM. Assim, H1, H2 e H3
não foram suportadas.

Tabela 14 - Significância dos Parâmetros de Regressão Múltipla
Coeficientesa
Coeficientes não
padronizados
Erro
B
Padrão

Modelo
1
(Constante)
Responsabilidades_do_DM
Prestacao de Contas do DM
Conexao do DM
Integracao do DM
Conhecim ento CEO

-,459
,728

1,040
,260

-,408
-,098
,279
,602

,371
,170
,198
,107

Coeficientes
padronizados
Beta
,658

t
-,441
2,802

Sig.
,665
,013

-,245
-,079
,183
,668

-1,098
-,575
1,412
5,622

,289
,574
,178
,000

95,0% Intervalo de
Confiança para B
Lim ite
Limite
inferior
superior
-2,676
,174

1,758
1,282

-1,199
-,461
-,142
,374

,383
,265
,700
,831

Elaborado pelo autor

Rodamos uma nova regressão linear múltipla utilizando apenas as duas variáveis
significantes para verificar a consistência dessas sobre o modelo. Verificamos o valor
de R²=0,791, que pode ser considerado muito bom. Isso nos mostra que as variáveis
independentes Conhecimento do CEO e Responsabilidades do DM explicam, em
média, 79,1% da variância da Reputação do DM (variável dependente). O p-valor
continuou significativo (p<.01), conforme podemos observar na tabela 15.
Tabela 15 - Resumo do Modelo Proposto 2
Resumo do modelob
Estatís ticas de mudança

Modelo
1

R

Alteração
R
de R
R
quadrado Erro padrão da
quadrado
quadrado ajus tado
estimativa

Alteração
F

df1

,824
,766
,72499
,824
14,073
5
,908a
a. Preditores: (Constante), Conhecimento CEO, Integracao do DM, Pres tacao de Contas do DM, Conexao do DM,
Responsabilidades_do_DM
b.
Variável Dependente: Reputacao do DM

Elaborado pelo autor.

Sig.
Alteração
F

df2
15

,000
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Orientação para o mercado
Utilizamos a escala MARKOR, originalmente de Kohli e Jaworski (1993) e adaptada
por Sampaio (2000), para verificar o nível de orientação para o mercado das ICES.
No tocante à geração da informação, podemos verificar na tabela 16 que uma mediana
(Q30) ficou abaixo do ponto médio da escala e uma mediana (Q33) se situa no ponto
máximo da escala. Em dois itens dessa variável, (Q34 e Q35) a mediana foi igual 4.
A média total da variável geração da informação é de 3,31.

Tabela 16 - Média, Mediana e Desvio-padrão dos itens de Geração de Informação
Geração da Informação
Q30
Q31
Q32
Q33
Q34
Q35

Média Mediana

Reune com Alunos para identificar necess futuras
A própria IES faz muitas pesquisas de mercado
Somos lentos para detectar mudanças preferencias dos alunos
Medimos a qualidade dos cursos e serviços anualmente
Somos lentos para detectar mudanças ramo de atividade
Revisamos os efeitos da mudanças ambiente de negócios nos alunos

2,43
3,14
2,90
4,19
3,71
3,48

2
3
3
5
4
4

Desvio
padrão
1,43
1,42
0,89
1,21
0,90
1,21

Média
total

3,31

Nível de confiança de 95%

Elaborado pelo autor.

Em relação à disseminação da informação nota-se, na tabela 17, que não houve
nenhuma mediana abaixo do ponto médio da escala. Todavia, também não se
verificou nenhuma mediana no ponto máximo. Os itens Q36, Q37, Q39 e Q40
apresentaram mediana no ponto médio da escala. O item Q38 teve a mediana acima
do ponto médio. A média geral dessa variável foi de 3,24.
Tabela 17 - Média, Mediana e Desvio-padrão dos itens de Disseminação da
Informação
Disseminação da Informação
Q36
Q37
Q38
Q39
Q40

Reuniao entre dpto para discutir tendencias de mercado
O DM investe tempo discutindo outros dpto necessidades alunos
Agilidade entre os dptos
Compartilha dados da satisfação dos alunos em todos niveis
Somos lentos para alertar outros dptos

Nível de confiança de 95%

Elaborado pelo autor

Média Mediana
3,10
2,86
3,90
3,48
2,86

3
3
4
3
3

Desvio
padrão
1,26
1,39
1,18
0,93
1,11

Média
Total

3,24
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A variável que mede a resposta ao mercado apresentou uma mediana (Q46) abaixo
do ponto médio e nenhuma no ponto máximo da escala. A maioria dos itens (Q41,
Q42, Q43, Q45 e Q47) apresentou mediana no ponto médio da escala. O item Q46
teve mediana acima do ponto médio. A média total para esta variável foi de 2,81, como
se pode verificar na tabela 18.
Tabela 18 - Média, Mediana e Desvio-padrão dos itens de Resposta ao Mercado
Resposta ao mercado
Q41
Q42
Q43
Q44
Q45
Q46
Q47

Média Mediana

Demoramos para responder às mudanças de preço
2,57
Ignoramos necessidades mudanças nos cursos e serviço
3,10
Varios dptos reunem-se para planejar respostas às mudanç de mercado 2,71
Atividades de diferentes áreas são bem coordenadas
3,33
Não somos capazes de implementar plano marketing em tempo hábil
3,19
Os dptos se esforçam para implementar mudanças desejadas pelos alunos
2,48
Os cursos dependem mais de politicas internas do que do mercado
2,29

3
3
3
4
3
2
3

Desvio
padrão
0,93
1,22
1,10
0,97
1,25
1,03
1,27

Média
Total

2,81

Nível de confiança de 95%

Elaborado pelo autor

Para se chegar ao valor que define o nível de orientação para o mercado, foi tirada a
média aritmética entre as médias totais das três variáveis (Geração da Informação,
Disseminação da Informação e Resposta ao Mercado). A estatística descritiva, vide
tabela 19, demonstra que as ICES estão discretamente acima do ponto-médio da
escala (3,15). É possível afirmar que há suporte empírico para H6(a).
Tabela 19 - Média, Desvio Padrão e Variância de Orientação para o Mercado

Elaborado pelo autor.

A relação entre a Reputação do DM e a Orientação para o Mercado
Para verificar a relação existente entre a reputação do DM com o nível de orientação
para o mercado das ICES rodamos, no SPSS, um teste – T de uma amostra com
intervalo de confiança de 95% (vide tabela 20). Esse teste revelou que há significância
assintótica entre as variáveis (p< .01), o que indica forte suporte para H6(b). Ou seja, a
reputação do DM exerce forte influência positiva no nível de orientação para o
mercado das ICES.
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Tabela 20 - Teste -T entre Reputação do DM e Orientação para o Mercado
Teste de uma amostra
Valor de Teste = 0

Orientacao Mercado
Reputacao do DM

t
31,085
14,035

Sig. (2
Diferença
df
extremidades)
média
20
,000
3,15094
20
,000
4,58730

95% Intervalo de
Inferior
2,9395
3,9055

Superior
3,3624
5,2691

Elaborado pelo autor

3.5.6.

Discussão dos Resultados

A diretriz mais eficaz desta investigação para fundamentar a aplicabilidade do
questionário de pesquisa foi a abordagem de Gök et al. (2015), que analisou a
reputação do Departamento de Marketing nas organizações e sua influência sobre o
desempenho organizacional. O autor salienta que capacidades do DM, tais como
prestar contas à gestão, conectar-se com os clientes e cooperar com outros
departamentos, influenciam positivamente na reputação do departamento. Já a
compilação dos trabalhos de Pupo e Botelho (2011), Las Casas (2008) e Kotler e Fox
(1995) nos permitiram indicar que, de modo geral, as Responsabilidades do DM
devem ir além de divulgar processos seletivos, e que o alinhamento do composto de
marketing (4Ps) permite entregar maior valor para os clientes. Consequentemente,
melhores resultados para instituição. Por fim, o trabalho de Homburg et al. (1999), que
analisou a influência do marketing dentro da organização, demonstrou que o
conhecimento do CEO sobre o assunto é um fator determinante.
Verificamos que a maioria dos Departamentos de Marketing existe em conjunto com
os de comunicação e está vinculado diretamente ao Reitor/Mantenedor das ICES
(71%). São organizados em Coordenadoria (57%), Gerência (33%) e Diretoria (5%).
Em apenas uma instituição o responsável pelo setor de marketing possui cargo com
nível abaixo de coordenador. A maioria dos responsáveis pelo DM é graduado em
Comunicação (57%), sendo que 43% possuem pós-graduação em Administração.
De acordo com Andrade (2009), os coordenadores de marketing têm atuação mais
voltada para a estruturação da estratégia de projeto, pesquisa do macro-ambiente,
análise do mercado, desenvolvimento de propaganda e promoções e implantação de
ações de relações públicas e assessoria de imprensa. Já os gerentes e os diretores
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de marketing, além de atuar no nível da coordenação e da execução das atividades
de comunicação, comercialização e marketing, são também aptos a assessorar a
diretoria e os setores da empresa, gerenciar recursos humanos, administrar recursos
financeiros e materiais, bem como promover condições de segurança, saúde, meio
ambiente e qualidade. Os resultados aqui apresentados demonstram que a forma
como estão organizados os Departamentos de Marketing explicam o fato do item Q25
da pesquisa (que avalia se o DM assessora a alta administração) não ter apresentado
nenhuma correlação com o item Q26 (que avalia se o responsável pelo DM tem
assento garantido nas reuniões de gerência da ICES).
Verificamos também que o grau de conhecimento do Reitor/Mantenedor da ICES é o
que mais interfere na reputação do DM. Essa constatação confirma a teoria de
Homburg et al. (1999), de que Departamento de Marketing tem mais influência nas
organizações cujo CEO tem experiência ou formação em marketing. Nesta pesquisa,
esse grau de conhecimento foi pontuado pelos gestores das áreas de marketing, com
base em suas próprias experiências com a administração da ICES. Devido à
inconsistência dos dados relacionados à formação acadêmica do Reitor/Mantenedor,
não foi possível relacioná-la à nota atribuída.
Esta pesquisa também nos mostrou que a variável independente Responsabilidades
do DM exerce influência positiva sobre a variável dependente Reputação do DM. Isso
nos leva a crer que as ICES pesquisadas vêm desenvolvendo um trabalho de
marketing mais robusto, com funções que vão além da simples operação de divulgar
os processos seletivos e organizar eventos. Quatro dos cinco itens dessa variável
apresentaram pelo menos uma correlação forte positiva com o modelo. O único que
não teve foi justamente aquele que avalia se o DM cuida somente da divulgação dos
processos seletivos. Tais resultados demonstram que o DM destas instituições está
investindo mais em pesquisas de satisfação com os alunos, em assessorar os
coordenadores de cursos e em organizar um painel de métricas. São funções mais
estratégicas do que operacionais. Isso indica que estas ICES apresentaram uma boa
evolução frente aos resultados alcançados nos estudos de Pupo e Botelho (2011),
Las Casas (2008) e Kotler e Fox (1995).
Diferentemente dos resultados demonstrados no estudo de Gök et al. (2015), a
variável independente Prestação de Contas não apresentou relação positiva direta

112
com a Reputação do DM. Entretanto, percebemos pelas análises de correlações que
o Departamento de Marketing dessas instituições tem se preocupado com a
apresentação de previsão de ROI e estudos de viabilidade econômica e financeira nos
seus planos estratégicos. Isso indica que alguns desses DM têm buscado conectar
seus planos de marketing aos resultados financeiros da IES. O trabalho de Homburg
et al. (2015) indica que, frequentemente, tem se observado a falta de habilidade dos
profissionais de marketing para sua influência nos resultados da empresa. A
capacidade desse profissional em demonstrar estudos financeiros coerentes e
consistentes poderá, a médio-prazo, melhorar a confiança do Reitor/Mantenedor em
relação ao setor.
A variável independente Conexão do DM com os alunos e potenciais alunos da IES
também não apresentou relação positiva direta com a variável dependente Reputação
do DM. Um dos itens desse constructo não apresentou correlação com nenhum outro.
Trata-se do item que avalia a habilidade do DM para traduzir as necessidades dos
alunos e potenciais alunos em especificações técnicas. Isso enfraqueceu o constructo,
que nos demais itens apresentou correlações moderadas. Podemos concluir que o
DM está identificando, através das pesquisas de satisfação, as necessidades dos
alunos. Todavia, ainda encontra dificuldades para traduzi-las de forma eficaz,
fazendo-se necessária uma revisão tanto na metodologia de investigação quanto na
interpretação dos resultados.
Nesta investigação também verificamos que o constructo Integração do DM com
outros setores não influencia a reputação deste. O único item do constructo que
apresentou correlação com outros itens foi o que averigua o fato dos outros
departamentos da IES compartilharem os dados com o DM. No geral essa correlação
é positiva. Destacamos nessa análise que o item que avalia se o DM compartilha seus
dados com outros setores apresenta poucas correlações com outros itens do modelo.
Foram somente duas, e com grau fraco. Isso indica que o DM nessas ICES tende a
colher mais informações do que a compartilhar. É importante para a instituição que
todos os setores estratégicos saibam que exercem relações de marketing (YANAZE,
2011). Partilhar, estrategicamente, as informações colhidas pelo DM em toda a
organização é fundamental para se ter um marketing mais efetivo (KOTLER e
KELLER, 2006). Além do mais, é uma forma de demonstrar aos demais setores o
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trabalho que está sendo desenvolvido pelo DM e também de criar uma relação de
troca, diminuindo possíveis desconfianças e rivalidades interdepartamental. A
pesquisa de Gök et al. (2015) aponta que a colaboração com outros departamentos
da instituição é determinante para uma reputação positiva. Estevão, Mainardes e
Raposo (2009), afirmam que a integração harmônica entre os setores da empresa
beneficia a disseminação de toda a inteligência de mercado colhida pelo
Departamento de Marketing.
No geral, verificamos que a reputação do DM nas ICES pesquisadas é mediana.
Apesar de não ser alta, podemos concluir que o resultado é satisfatório, considerando
os diversos trabalhos publicados que apontam o Departamento de Marketing das IES
como o setor que cuida apenas da publicidade de seus processos seletivos.
No tocante à orientação para o mercado constatamos que as ICES pesquisadas
apresentaram resultados medianos, ou seja, a geração e a disseminação da
informação ficaram no ponto médio da escala. Estevão, Mainardes e Raposo (2009)
apontam que a dificuldade de disseminar internamente as informações é um dos
obstáculos à melhoria das organizações em relação a se orientar para o mercado. A
variável que mede o grau de resposta ao mercado ficou abaixo do ponto-médio. Os
estudos de Kotler e Keller (2006) afirmam que orientar uma instituição pelo marketing
poderá trazer benefícios como: 1) aumentar o nível de profissionalização da
instituição; 2) tornar transparente a qualidade dos serviços prestados pela instituição;
3) obrigar a instituição a definir missão, metas e objetivos; 4) impelir a instituição a
trabalhar com planejamento estratégico; posicionar a instituição no mercado; 5)
selecionar mercados-alvo, distinguindo os melhores segmentos com potencial de
mercado; 6) auxiliar na melhoria do produto ou serviço oferecido pela instituição, uma
vez que ela se volta para o atendimento das necessidades dos clientes; 7) melhorar a
satisfação dos diversos públicos da instituição.
Os resultados também demonstraram que a reputação do DM influencia positivamente
no grau de orientação para o mercado. Logo, quanto melhor for a reputação do
Departamento de Marketing dentro da ICES, melhor será o seu grau de orientação
para o mercado.

114

Considerações Finais
O objetivo geral dessa dissertação foi investigar o papel e a reputação do
Departamento de Marketing nas Instituições Comunitárias de Ensino Superior.
Procuramos entender como elas têm organizado e estruturado esta unidade para
enfrentar os desafios impostos pelo atual ambiente de negócios, que vem sofrendo os
impactos da crise política e econômica do país.
O primeiro objetivo específico foi entender o nível de integração do DM com a gestão
acadêmica e administrativa da ICES. Os resultados da análise fatorial demonstraram
que a interação interdepartamental foi um dos componentes que, no modelo proposto,
apresentaram itens com poder de explicação igual ou acima de 50%. Isso se deu,
principalmente, em respeito à disseminação da informação. Ou seja, de modo geral,
o DM dessas ICES faz muitas pesquisas e os resultados são compartilhados com
outros departamentos. Isso favorece as instituições, pois todos passam a conhecer
mais sobre o perfil dos estudantes, dos candidatos, da concorrência e do ambiente
em que atuam podendo, assim, elaborar estratégias e processos mais eficazes. Fazer
uma gestão de curso ou da instituição se valendo das informações produzidas pelo
marketing pode ajudar a administração a criar vantagens competitivas claras e
verdadeiras. Em um cenário cada vez mais disputado, tais vantagens podem sustentar
até mesmo a IES que tem uma estratégia de preço premium. Toda a instituição
(alunos, professores e funcionários) deverá adotar esses diferenciais em seus
discursos frente ao público-alvo. O DM também deverá cuidar para que esses
benefícios fiquem claros na publicidade e nas suas ações de marketing.
O segundo objetivo específico buscou avaliar o nível da reputação do DM nas
referidas ICES. Vimos que em algumas instituições o Departamento de Marketing tem
assento garantido na reunião de gerentes. Também conseguem com facilidade
recursos que garantem o bom andamento do trabalho, como pessoas, softwares,
orçamento, além de assessor a alta administração. Porém, vimos que em muitas
instituições o cargo do responsável é abaixo de gerente. Isso significa possuir menos
prestígio na gestão, pois não estar em nível de igualdade impacta na credibilidade do
departamento junto às demais gerencias e enfraquece o trabalho desenvolvido pelo
setor. No geral, concluímos que a reputação é mediana. Os resultados desta pesquisa
demonstram que algumas dessas ICES já possuem um Departamento de Marketing
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mais consolidado e preparado para entender corretamente o ambiente de negócios e
assessorar a Reitoria/Mantenedora. Podemos dizer que tais instituições estão melhor
preparadas para lidar com as questões que envolvem o mercado educacional e
conseguem ter uma atuação mais estratégica. Outras estão evoluindo aos poucos,
todavia, percebemos indícios de que o DM não está atuando somente na divulgação
dos processos seletivos, como apontam alguns estudos já mencionados neste
trabalho, cumprindo também uma função tática na gestão da ICES. Considerando o
fato de que, por muito tempo, as instituições mais tradicionais não se sentiam
ameaçadas por uma concorrência e, portanto, não tinham tanta preocupação com o
marketing, acreditamos que nossos resultados foram satisfatórios.
Nosso terceiro, e último, objetivo específico foi avaliar o grau de orientação para o
mercado das ICES. A medição foi feita utilizando a escala MARKOR, adaptada para
o segmento da educação superior. Tal escala considera três atributos de aferição: 1)
as capacidades da instituição de gerar informação; 2) disseminar esta informação
internamente e; 3) capacidade de dar respostas ao mercado. Os resultados obtidos
nos mostram que as ICES atuam de forma mediana nos dois primeiros e abaixo da
média no terceiro. O resultado é coerente com o encontrado no segundo objetivo, uma
vez que esta pesquisa nos permitiu verificar que a reputação do Departamento de
Marketing tem influência positiva sobre o grau de orientação para o mercado das
ICES. Dessa forma, quanto melhor for a reputação do DM melhor será a capacidade
da instituição de gerar e compartilhar informações e de dar respostas ao mercado em
tempo hábil, tornando-se assim mais competitiva.
Os resultados demonstram que há um esforço por parte de algumas ICES em
fortalecer o Departamento de Marketing dentro da instituição. No entanto, é preciso
que o Reitor/Mantenedor tenha uma correta visão do que é marketing e dos benefícios
que ele pode trazer para a gestão da instituição. Dessa forma, poderá organizar uma
estrutura de marketing com condições de realizar um trabalho eficaz. Criar essas
condições implicará investimento na capacitação dos profissionais do setor. Os
gestores de marketing precisam ser competentes para conectar o plano de marketing
aos resultados financeiros da IES, bem como para traduzir melhor as necessidades
dos alunos no plano estratégico, dadas as razões aqui já destacadas.
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A maior limitação desta pesquisa está relacionada à amostra, visto que o relatório de

gestão da ABRUC aponta a existência de 1.106 ICES, mas apenas 49 são listadas
em sua página na internet, estando muitas delas com os contatos desatualizados.

Como sugestão de estudos futuros, recomendamos que este modelo investigativo

seja replicado também nas IES privadas não comunitárias, a fim de verificar se há

diferenças significativas na estrutura, organização e reputação do Departamento de

Marketing. Também se poderia verificar se elas atuam com maior ou menor grau de
orientação para o mercado.

Concluímos esta dissertação desejando que ela possa contribuir com o meio
acadêmico e estimular novas investigações acerca do tema no Brasil. Espero, ainda,
que

seja

útil aos gestores

de

marketing

das

IES

e

seus

respectivos

reitores/mantenedores, na formatação e compreensão de um Departamento de
Marketing mais forte e colaborativo.
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APÊNDICES
I - Termo de Livre Consentimento e Questionário da Pesquisa
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Questão

Constructo

Itens

Escala

Q4



Ano de fundação da IES

Texto

Q5



Cidade e Estado da IES

Texto

Q6



Organização Acadêmica da IES

Itemizada



Porte da IES

Itemizada

Q7

Perfil da IES

Q8


A IES possui um Departamento de Marketing
Itemizada
ou equivalente

Q9



Quanto funcionários possui?

Texto


Temos um departamento de comunicação ou
comunicação e marketing, que NÃO se reporta
diretam ente ao Reitor(a) ou à Mantenedor(a).

Posição Hierárquica
Q10

(GÖK et al. 2015)


Temos um departamento de comunicação ou
comunicação e marketing, que se reporta diretamente
ao Reitor(a) ou à Mantenedor(a).
 Temos um Departamento de Marketing separado Itemizada
que NÃO se reporta ao Reitor(a) ou à Mantenedor(a).

Temos um Departamento de Marketing
separado que se reporta ao Reitor(a) ou à
Mantenedor(a).

Não temos um Departam ento de Marketing
intitulado.


Graduado e Pós-Graduado em Administração


Graduado em Comunicação e Pós-Graduado
em Administração

Q11

Q12

Formação
do

responsável do DM

Graduado e Pós-Graduado em Comunicação

(ANDRADE, 2009)



Graduado em Administração



Graduado em Comunicação



Graduado e Pós-Graduado em outra área



Graduado em outra área



Não possui graduação



Diretor



Gerente

Cargo do responsável

do DM

Coordenador

(ANDRADE, 2009)



Supervisor



Analista Sênior 



Outro abaixo de Sênior

Itemizada

Itemizada

Menos de 1 ano
Q13

Tempo
Exepriência
(ANDRADE, 2009)

de

de 1 a 3 anos
de 3 a 5 anos
Mais de 5 anos

Itemizada
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Q14

Q15

Q16

Q17

Responsabilidades
do DM
(KOTLER, 2006;
ANDRADE, 2009;
YANAZE, 2011; LAS
CASAS, 2008; PUPO,
2011)

Q18

Q19

Q20

Q21

Prestação de contas
do DM
(VERHOEF e
LEEFLANG, 2009)

Q22

Q23

Conexão com
clientes
(VERHOEF e
LEEFLANG, 2009)


O Departamento de Marketing cuida somente
da divulgação e promoção dos processos seletivos e
eventos internos (R)

O Departamento de Marketing realiza, pelo
menos uma vez por ano, pesquisas de satisfação com
os alunos e as compartilha com outros setores da
IES.

O Departam ento de Marketing pensa em boas
estratégias de marketing mas não consegue realizálas.

O Departamento de Marketing assessora os
Gestores dos Cursos com pesquisas e avaliação de
oportunidades e am eaças gerais, assim como, na
revisão dos pontos fortes e fracos do curso.

O Departamento de Marketing organiza um
painel de métricas com os principais indicadores
educacionais da IES, que é revisto periodicamente
com a mantenedora e reitoria.

O Departamento de Marketing na sua IES é
efetivo para conectar suas atividades com os
resultados financeiros da IES.

O Departamento de Marketing na sua IES é tem
pouca atenção para os resultados financeiros das
suas atividades. (R)

O Departamento de Marketing na sua IES
apresenta estudos de viabilidade econômica e
financeira em seus planos e a previsão de retorno
sobre o investimento (ROI)

O Departamento de Marketing na sua IES
promove as necessidades dos alunos e potenciais
alunos dentro da IES

O Departamento de Marketing na sua IES
apresenta como as necessidades dos alunos e
potenciais alunos podem ser inseridas na estratégia
da IES.

Q24


O Departamento de Marketing na sua IES não
tem conhecimento ou habilidade suficiente para
traduzir as necessidades dos alunos e potenciais
alunos em especificações técnicas. (R) 

Q25


O Departamento de Marketing compartilha os
resultados das pesquisas que realiza com outros
departamentos da IES.

Q26

Q27

Integração do DM
com outros
departamentos
(VERHOEF e
LEEFLANG, 2009)

Q28

Reputação do DM
Q29

Q30

Q31

Formação do Reitor /
Mantenedor
(HOMBURG et. Al,
1999)

1- discordo totalmente
7- concordo totalmente

1-discordo totalmente
7-concordo totalmente

1-discordo totalmente
7-concordo totalmente


O Departamento de Marketing e outros
departamentos
têm
problemas
relativos
à
coordenação das atividades. (R)
1-discordo totalmente

Os outros departamentos da IES compartilham 7-concordo totalmente
seus dados estratégicos com o Departamento de
Marketing.

O Departamento de Marketing assessora a Alta
Administração
(Reitoria/Mantenedora)
com
pesquisas e avaliação das oportunidades e ameaças
gerais, assim como na revisão dos pontos fortes e
fracos
1-discordo totalmente

O Departamento de Marketing da IES tem 7-concordo totalmente
assento garantido nas reuniões de gerentes (ou
equivalente)

O Departamento de Marketing da IES raramente
é convidado à participar das reuniões de gerentes (ou
equivalente). (R)


Qual a formação acadêmica do Reitor(a) e/ou
Texto livre
Presidente da Mantenedora da sua IES?
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Q32

Conhecimento de
Marketing do Reitor /
Mantenedor
(HOMBURG et. Al,
1999)


Na sua opinião, qual o grau de conhecimento
que o Reitor(a) ou Presidente da Mantenedora da sua
IES possui sobre Marketing?

7-Conhecimento pleno
sobre marketing

Q33


Nesta IES, nós nos reunimos com os alunos
pelo menos uma vez ao ano para identificar quais
cursos ou serviços eles necessitarão no futuro.

Q34


Nesta IES nós mesm os fazemos muitas
pesquisas de mercado.

Q35

Q36

Geração de
Informação
(KOHLI e JAWROSKI,
1993; FRANCO, 2014)


Nós somos lentos para detectar as mudanças
de preferências de nossos alunos por cursos ou
serviços. (R)
1-discordo totalmente

Nós pesquisamos os alunos pelo menos uma 5-concordo totalmente
vez por ano para avaliar a qualidade de nossos
cursos e/ou serviços.

Q37


Nós somos lentos para detectar mudanças
fundam entais em nosso ramo de atividade (por
exemplo: concorrência, tecnologia, legislação) (R)

Q38


Nós revisamos periodicamente os prováveis
efeitos sobre os alunos das mudanças em nosso
ambiente de negócios (por exemplo: legislação)

Q39

Q40

Q41

Q42

Q43

Q44

Q45

Q46

Q47
Q48

Q49

Q50

1-Muitíssimo pouco
conhecimento sobre
marketing


Nesta IES há reuniões interdepartamentais pelo
menos uma vez por trimestre para discutir as
tendências e desenvolvimento do mercado.

O nosso pessoal de marketing investe tempo
Disseminação da
discutindo com outros departamentos sobre as
Informação
necessidades futuras dos nossos alunos.
(KOHLI e JAWROSKI, 
Quando algo muito relevante acontece a algum
1993; FRANCO, 2014) aluno, todos os departamentos, que tenham alguma
relação com o fato, sabem sobre o ocorrido em um
curto intervalo de tempo.

Dados sobre a satisfação dos alunos são
disseminados regularmente em todos os níveis
hierárquicos da IES.

Quando um departamento descobre algo
importante sobre os concorrentes, ele é lento para
alertar todos os outros departamentos.

Nós demoramos muito tempo para decidir como
responder às mudanças de preços de nossos
concorrentes. (R)

Por alguma razão qualquer, nós tendemos a
ignorar as mudanças nas necessidades de produto
ou serviço. (R)

Diversos departamentos se encontram
periodicamente para planejar uma resposta às
mudanças que ocorrem no mercado educacional do
ensino superior.

Nesta IES as atividades das diferentes áreas
Resposta ao mercado (administrativa e acadêmica) são bem coordenadas.
(KOHLI e JAWROSKI, 
Mesmo se nós formulássemos um excelente
1993; FRANCO, 2014) plano de marketing, nós provavelmente, não
seríamos aptos a implementá-lo em tempo hábil. (R)

Quando descobrimos que nossos alunos
gostariam que modificássem os algum curso ou
serviço, os departamentos envolvidos fazem um
esforço combinado para implementá-los.

Os cursos que oferecemos nesta IES dependem
mais de políticas internas do que das necessidades
de mercado. (R)

1-discordo totalmente
5-concordo totalmente

1-discordo totalmente
5-concordo totalmente
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II – Matriz de correlações de Pearson

1
,389

Q14

Q15

-,132 ,166 ,696 ** ,457* ,351
,056 -,069 ,318 ,025 -,018

Q31

-,454
,294

,296

,254 0,000
,186 -,145

,408

-,030

-,235

,237
,411

,413

-,091
,264

-,200
,017
,032

,301

,104 -,024

,418 -,137

,396

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades).

Q46

Q20

Q21

Q22

Q23

1

Q24

1

Q26

Q29

Correlações
Q27

,360
,084

1

Q30

1
,305

Q31

Q34

Q35

,297

1

Q37

1

Q38

Q39

Q40

Q41

Q42

,361 -,171 ,189 ,173 ,327 ,318
1
,016 ,557 ** ,059 -,261 -,181 -,257 -,021
1
,141 ,555 ** ,147 ,205 -,013 -,379 -,222 ,039 ,216 ,522 *
1
,210 ,285 -,123 ,434 * -,069 -,059 ,198 -,319 -,002 ,602 ** ,569 **
1
,091 -,328 ,268 -,165 ,407 ,524* ,495 * ,286 ,140 -,292 -,266 -,281

,185
,239

-,353 -,132 -,125 ,072 ,779 **
-,039 -,022 -,302 -,002 ,141

1

Q36

Q43

Q44

1
,651** ,524*
**
,325 -,109 -,388 ,114 ,000 ,157 ,506* ,559 ** ,512 * ,260 -,233 -,391 -,311 ,658 **
1
,644
-,026 -,343 -,237 -,163 -,173 -,038 ,195 ,202 ,358 ,292 -,004 ,237 ,377 ,414 ,104 ,179

-,346 -,090

Q33

1
,494*
,401 ,085
1
,235 ,687 ** ,098
1
-,544* -,209 -,157 ,100

1

Q32

1

Q45

1

Q46 Q47

,089 -,134 ,159 -,127 ,486* ,445 * ,354 ,365 ,474 * ,430 ,088 -,107 ,405 -,207 ,411 ,387 ,260 ,245 ,378 -,194 -,015 -,161 ,698 ** ,335 -,043
1
-,045 -,081 ,182 ,166 ,373 -,164 -,137 -,325 -,199 -,216 -,533* -,087 ,158 -,126 ,075 -,005 -,357 -,109 ,215 -,006 ,137 ,492 * ,272 -,133 -,163 ,342 -,235
,252

-,285 -,118 ,027 ,479 * ,016 -,331 -,129 -,184 -,237
,480 * ,423 ,282 ,127 -,062 ,668 ** ,516 * ,409 ,572**
,255 ,227 ,293 -,085 -,121 ,544* ,154 ,343 ,369
,134 ,129 ,159 ,486 * ,057 ,179 -,085 -,013 ,072

-,357 -,254 ,156 ,303 -,148 -,234 -,183 -,240 -,285 -,334 -,371

,219

,397 ,053 ,119 -,045 ,691 ** ,561 ** ,455 *
1
,163 ,173 -,345 -,289 ,456* ,258 ,791 ** ,597**
1
,191 ,100 -,220 -,495 * ,368 ,420 ,462 * ,339 ,539 *
-,012 ,141 ,021 ,172 ,013 ,204 ,322 ,191 ,352 ,075
-,198 -,074 ,082 -,381 -,201 -,319 ,043 -,088 -,126 -,066

,500 *
,305
,200

,134

1

Q25

,238 -,032 -,155 -,191 ,478* ,358 ,067 ,434 * ,276 ,441* ,564 **
,119 -,176 -,518 * -,351 ,097 -,078 -,313 -,404 -,038 -,140 -,076 ,005 ,210 ,200
-,184 ,510* ,394 ,224 -,048 -,010 -,003 ,461* ,551 ** ,355 ,687** ,504 * ,367 ,481*
-,489 * ,239 ,227 ,114 -,110 ,232 -,294 ,434* ,266 ,589 ** ,442 * ,454 * ,419 -,036
-,229 ,298 ,412 ,373 ,150 ,303 -,288 ,492* ,226 ,535 * ,352 ,464 * ,434* -,040
,236 -,088 ,149 ,005 ,366 -,159 ,017 ,362 -,007 ,158 ,027 ,305 -,093 -,438*
,004 -,001 -,019 -,127 ,223 -,126 -,278 ,323 -,146 ,393 ,290 ,461 * ,177 ,173
,252 -,150 -,572** -,494 * ,171 ,190 -,156 -,255 -,257 -,106 -,224 -,120 -,040 ,240

-,055

-,466 * ,278 ,319 ,460* ,247 ,493* -,435 * ,335
Q47
,342 -,138 -,241 -,262 -,313 -,628 ** ,508 * -,264
**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades).

Q45

*

,144 ,557 **
,073 -,125 ,218
,336 -,307 ,101

,001 -,018 -,042

Q43
Q44

,064 -,195 -,210

,275 -,219

,581 ** -,106
-,534 * ,361

Q42

,235

,403

-,281
,360

,360

,156
-,164

Q41

Q40

Q19

1
**
**
1
,624 ,855
-,299 -,068 -,020
1
,272 ,130 ,196 -,099
1
-,085 ,126 ,103 ,025 ,097
1
*
**
*
,523 ,598 ,533 ,101 ,248 -,095

,529*

1

Q18

-,200 ,526*
,323 ,061

-,043
-,386

,131

,481
,535*
-,122

*

-,290

-,013 ,011 ,216 -,039 ,106
,094 -,285 -,013 -,156 -,193

-,265

Q38
Q39

,349

-,312
-,121
,370
-,220
,042
-,255

,427

-,277

,009

1

-,384

Q17

,518* -,614** ,628 ** ,671** ,557** -,097 ,188 ,008 ,491*
,282 -,085 ,370 ,205 ,082 -,040 -,131 -,368 ,282

,478*

,122 ,439* ,539 *
,196 -,218 -,019 ,127

-,473 * ,302 ,659 ** ,377 ,232
,037 -,299 ,082 -,061 -,176
-,349 ,588** ,443 * ,693 ** ,395
-,146 ,305 ,040 ,421 ,376

Q37

Q36

Q35

Q32
Q33
Q34

Q30

Q27
Q29

Q26

,501* ,560 **

-,514 * ,478 * ,453 * ,839 ** ,472 *
-,258 ,292 ,268 ,484* ,534 *
-,458 * ,615** ,317 ,557 ** ,457 *
*
-,517 ,249 ,120 ,431 ,422
-,413 ,228 ,562 ** ,585 ** ,440 *

,793 ** ,890 ** ,753 **
,646 ** ,530 * ,336
**
**
,369
,550 ,671
-,072 -,014 -,289
,216 ,203 ,280
-,121 -,179 -,069

Q25

Q21
Q22
Q23
Q24

Q19
Q20

Q16

1
*
**
1
,547 ,726
1
,598 ** ,634 ** ,615 **
-,313 -,515* -,192 -,711 **

,569 **

1

Q13

-,371 ,734** ,727 **
-,263 ,574** ,216
-,232 ,560** ,292
,049 -,128 -,216
,184 ,243 ,187
,234 ,092 -,409
-,617 ** ,632** ,392

-,371 ,618**
-,320 ,756**
-,276 ,524 *
,208 -,173

1
-,246
-,340

Q12

Q18

Q17

Q16

Q11
Q12
Q13
Q14
Q15

Q11
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