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RESUMO 

 

A dissertação teve como objetivo principal estudar como uma Instituição de Ensino 

Superior Privada (IES) atuante no Brasil tem crescido pós Lei de Diretrizes e Bases 

(LDB) de 1996 até 2015, por meio da análise do curso de bacharelado em 

Administração de Empresas, nas modalidades: presencial, EAD e Flex 

(semipresencial). Para este fim, foi realizada uma pesquisa exploratória, de caráter 

qualitativo baseada no método do estudo de caso. Para coleta de evidências foram 

analisados relatórios corporativos (Annual Report, Relatórios Internos e outros 

documentos), entrevistas baseadas em roteiro semiestruturado com gestores da IES 

privada e observações.   Dentre os principais achados, verificou-se que as principais 

estratégicas de crescimento da IES privada estudada se basearam em fusões e 

aquisições de outras IES, abertura de novos polos de EAD, na abertura de novas 

unidades próprias, bem como em inovações em várias dimensões da organização. 

Os programas governamentais de financiamento aos alunos também são fortes 

contribuintes para este crescimento, como o Fundo de Financiamento ao Estudante 

do Ensino Superior (FIES) e o Programa Universidade para Todos (Prouni). Com 

essa nova realidade, o ensino superior privado recebeu incentivo e facilitação para o 

seu crescimento, a um ritmo acelerado. Consequentemente pode-se concluir que a 

IES privada estudada adotou as seguintes estratégias de crescimento: Expansão 

orgânica com fusões/ aquisições de Instituições menores, com desenvolvimento de 

planos para todos os campi Brasil; Greenfield (por meio de solicitação de 

autorização de novas unidades e/ou cursos) em cidades sem possibilidades de 

aquisições/fusões, e aumentando o número de vagas/ matriculas nas unidades já 

existentes, aderiu aos programas do governo e também cuidou da evasão por meio 

de: Seguro educacional; gestão preparada para atender necessidades do discente; 

Sistema de Ensino com currículos integrados nacionalmente; Intercâmbio de alunos 

e professores entre as diversas unidades em todas as regiões do país e 

padronização dos processos.  

 

Palavras-chave: Modalidades de Ensino Superior; Estratégias de crescimento; 

Estratégias de expansão de Instituições de Ensino Superior Privadas. 
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ABSTRACT 

 

 

This dissertation presents an analysis of a Brazilian Private Higher Education 

Institution (IES) growth after the establishment of the Lei de Diretrizes e Bases 

(LDB), from 1996 to 2015, through the bachelor's program in Business 

Administration, in different modes: traditional classes, distance learning and semi-

distance education. In order to do this, it was performed an exploratory research, 

based on qualitative methods and case studies. The material was colleted from 

corporate reports (Annual Report, internal reports and other documents), semi-

structured interviews with managers of IES and observations. The key findings of this 

study were that the main strategies chosen by the institution in order to grow in this 

market were based on mergers and acquisitions of other IES, opening of new 

distance learning centers, the opening of new educational units as well as innovative 

ideas in different areas of the organization. Government funding programs to 

students are also significant contributors to this growth, such as the Fundo de 

Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) and the Programa 

Universidade para Todos (Prouni). In this new reality, the specific institution had the 

most important incentive plan to encourage and facilitate its growth, in an accelerated 

way. As a result, the conclusion is that the institution employs the following growth 

strategies: organic expansion with mergers/acquisitions of smaller institutions, which 

includes development plans for all campuses in Brazil; Greenfield (through the 

request of new units and/or courses) in cities where there is no potential 

acquisitions/mergers; and the increase in the number of places/enrollment in the 

universities, associated to the participation in the public financing programmes. The 

IES also implemented actions in order to decrease drop-out rates, such as 

educational insurance; managers prepared to meet student needs; an educational 

system with national and integrated curriculum; higher education cooperation 

including exchanges of students and professors all over the country and the 

standardization of processes. 

Keywords: higher education modalities; Growth strategies; Growth strategies of 

Private Higher Education Institutions.  
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INTRODUÇÃO 

 

O ensino superior no Brasil passou por várias mudanças nos últimos anos e 

sofreu forte e expressiva expansão das Instituições de ensino privado. Tal fenômeno 

tem despertado o interesse de pesquisadores que, sob a perspectiva dos estudos 

organizacionais e estratégicos, buscam investigá-lo com vistas a compreender como 

essas Instituições têm atuado e crescido em todo o país. 

Dentre tais pesquisas, pode-se destacar os estudos de Chaves (2010), para 

quem a expansão do ensino superior tem se tornado uma prática cujo propósito 

principal é a busca desenfreada da demanda do público-alvo e da concentração do 

capital financeiro. Segundo o autor, no sistema de ensino superior no Brasil, foram 

implantadas reformas pautadas por uma política privatista e de desmonte do Estado 

Social. 

Para Chaves (2010), esse processo adquire um novo formato. São 

constituídos oligopólios (grandes grupos privados gerindo a maior parte das 

instituições de ensino superior) a partir das fusões e aquisições de IES pequenas e 

da abertura do capital nas bolsas de valores. Para compreender melhor esse 

processo, faz-se necessário apresentar os principais marcos histórico/político, 

evidenciando a relevância das Instituições de ensino superior no Brasil. 

A expansão das universidades brasileiras se deu com a criação de novas 

universidades federais nos anos 40, em diversas regiões nacionais. Nessa década, 

quatro novas IES federais foram criadas; na década de 1950, seis; nos anos 60, 19; 

nos anos 70, quatro; nos anos 80, três; e na década de 1990, duas (TREVISOL, 

2009). Todavia, ainda, segundo Trevisol (2009), o Estado percebeu que somente 

seria capaz de assegurar o direito do ensino superior a todos, estabelecido pela 

Constituição de 1988, por meio da iniciativa privada. 

Para tanto, após 1980 até os tempos atuais, tem-se dado maior valor à 

organização, às normas e regras para dar condições de gerenciar as IES, pois com 

a grande demanda e crescimento dessas instituições, se não houver sistematização, 

não se terá forma de controle. A demanda das privatizações tem sido grande. 

Embora as bases legais e políticas para a expansão da educação superior 

privada já estivessem presentes na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1961 (Lei no. 
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4024/61), e na Lei da Reforma Universitária, de 1968 (Lei n. 5540/68), como 

propõem Mendonça (2002), Marques (2003) e Germano (2000), foi na Constituição 

Brasileira de 1988 e na nova LDB de 1996 que se estabeleceram as bases legais e 

políticas para a expansão da educação superior privada. 

A Constituição e a LDB definiram novo marco legal entre público estatal e 

privado, com consequências imediatas para o ensino superior brasileiro (TREVISOL, 

2009). Este novo modelo organizacional, por ser movido de valores econômicos e de 

marketing, baseia-se em maior flexibilidade, racionalidade, produtividade e 

competitividade, transformando a educação superior em negócio altamente lucrativo, 

citado pelo estudo de Chaves (2010) em seu artigo: “Expansão da 

privatização/mercantilização do ensino superior brasileiro: a formação dos 

oligopólios”. 

No panorama da educação superior no Brasil, apresentado por Ristoff e Giolo 

(2006), a expansão e a privatização aparecem intimamente relacionadas. Segundo 

esses autores, é no período pós-LDB (1996–2004) que se evidencia o 

enquadramento do sistema educacional às regras do mercado, com a busca 

crescente da classe média baixa e de alguns setores populares pelo acesso à 

educação superior. De acordo com os referidos autores, 

 

Essa demanda era o que faltava para que a iniciativa privada vislumbrasse, 
na educação, uma excelente oportunidade de negócio. Instituições com fins 
lucrativos, ágeis e competitivas, disseminaram-se pelos quadrantes do 
Brasil, obrigando toda a rede privada a se mobilizar na mesma direção. [...] 
A política educacional sentia-se plenamente justificada com a resposta dada 
pela iniciativa privada na oferta da educação superior, de modo que não 
viam razões para expandir a rede pública. Com efeito, as instituições do 
sistema federal receberam pouca atenção e pouco investimento, por isso 
seu relativo encolhimento no conjunto do sistema (RISTOFF; GIOLO, 2006, 
p. 20). 

 

As fusões entre as instituições de ensino têm aumentado o poder do setor 

privado, proporcionado, assim, maior força aos grandes grupos. Por conseguinte, os 

acionistas têm recebido lucros interessantes, o que tem chamado a atenção dos 

investidores, mas não dispensam o apelo ao fundo público, de forma direta ou 

indireta (VALE, 2011). 

Segundo registros do INEP (2011) houve um crescimento nas matrículas no 

ensino superior no Brasil de 262,52% entre 1995 e 2010. Nesse período, a maior 
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expansão se deu nas instituições privadas, que registrou 347,15% de aumento de 

matrículas contra apenas 134,58% nas instituições públicas.  

 Esse crescimento continua acentuado, como se observa no gráfico abaixo, 

que ilustra bem um expressivo aumento tanto do número de matrículas para cursos 

presenciais quanto à distância, respectivamente, nos setores público e privado, até 

2013. 

 

Gráficos 1 e 2 – Evolução das matrículas dos cursos de graduação presenciais e a 

distância no Brasil, respectivamente, por organização acadêmica (1997-2013) 
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 Com a característica de mensalidades baixas dos cursos à distância, o 

aumento da sua oferta nos cursos superiores privilegia um maior número de 

pessoas que passam a ter acesso a essa formação e, consequentemente, há maior 

acesso das pessoas com baixa renda. 

Esta pesquisa irá focar como base o curso de Administração de Empresas, 

que no Brasil, tem pouco mais de cinquenta anos, período no qual esta área se 

extrapolou o campo de prática estrita para o de ramo de conhecimento (FISCHER, 

2001) 

 Isso é comprovado com o levantamento que a ABED – Associação Brasileira 

de Educação a Distância – fez no ano de 2013, que aponta a existência de 

aproximadamente 4,4 milhões de alunos matriculados em algum curso de Educação 

a Distância no país. Corrobora essa informação da ABED a divulgação que o 

MEC/INEP realizou naquele mesmo ano, quando afirmou que a Educação a 

Distância foi a modalidade que mais cresceu no mercado de ensino superior, com 

uma taxa composta de crescimento anual de 35,2% entre 2002 a 2013, período em 

que havia aproximadamente 1,2 milhão de alunos matriculados em cursos de ensino 

superior a distância no país. 

 Incentiva-se a busca pelo curso de bacharelado em administração o fato 

também da profissão do administrador ser valorizada por conta da evolução 

tecnológica, levando as empresas a buscar cada vez mais talentos com habilidades 

gerenciais e relacionadas.  

Esse curso, em suas várias habilitações, é um ícone no processo de 

expansão do ensino superior privada. 

 Neste panorama, o curso de administração foi o que tem mais estudantes 

matriculados no país, segundo dados do Censo da Educação Superior desde 2007, 

divulgados pelo MEC (Ministério da Educação). Motivo pelo qual, a pesquisa deste 

trabalho aborda este curso. 

 

 1.2. Situação Problema 
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Existem algumas pesquisas que apontam o crescimento e a diversificação 

das instituições que integram o sistema de ensino superior no país, como as 

realizadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira Microdados (INEP), entre outras, porém ainda há poucos estudos sobre o 

sistema educacional privado das IES e suas estratégias para expansão. Trata-se de 

um campo ainda com necessidades de pesquisas, permeada pelos debates 

ideológicos conflitantes com os estudos gerenciais (TAKAHASHI, 2001).   

O que merece ser aprofundado nesta questão não é a existência de um 

processo de privatização, fato já evidenciado em estudos como os de Sguissardi 

(2004), Mancebo (2004) e Carvalho (2006), mas em que aspectos – instituições, 

cursos e dados relativos ao corpo discente – essa privatização se mostrou mais 

presente, bem como que consequências trouxe para o sistema de educação 

superior. 

Segundo Takahashi (2001), a competitividade do mercado, que também se 

estendeu ao setor educacional superior, associada ao nível de turbulência 

ambiental, demanda novos estudos para eliminar as carências desse setor. Há a 

relevância na importância na formação de profissionais, penetração no mercado e 

desenvolvimento de novos produtos.  

Estudar a trajetória de crescimento de uma IES privada por meio do curso 

superior em Administração de empresas passa a ser importante para os gestores de 

IES que intencionam aumentar as chances de sobrevivência da IES, bem como para 

direcionar as ações destas instituições para o crescimento. A seguir serão 

apresentadas a questão de pesquisa, objetivos e justificativa do estudo. 

 

1.3. Questão da Pesquisa  

 

 Como, na perspectiva da gestão de Instituições de Ensino Superior (IES) 

privadas, o curso de bacharelado em Administração de Empresas do Brasil, tem se 

expandido e quais as estratégias de crescimento adotadas para esse curso, nas 

modalidades: presencial, a distância e flex. 
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 A modalidade presencial é hoje ainda a modalidade que mais absorve os 

alunos de administração. As aulas são no mínimo 80% dadas presenciais ou seja, 

com professor e aluno presentes em sala. 

 Já na modalidade a distância, onde 100% das aulas são virtuais a adesão 

ainda não é tão expressiva como a presencial porém está numa crescente e agora, 

surge a Flex que é uma modalidade híbrida, 60% virtual e 40% presencial. Todas 

elas mereceram estudos neste trabalho. 

 

1.4. Objetivos 

 

 Identificar as diretrizes estratégicas do curso de bacharelado em 

Administração de Empresas sob a perspectiva da expansão; 

 Analisar os objetivos e as metas estratégicas de expansão estabelecidas para 

o curso de Administração de Empresas, nas modalidades Presencial, EaD e 

Flex (semipresencial); 

 Identificar os fatores facilitadores e dificultadores para a implementação, ou 

não, das estratégias; 

 Verificar se estratégias de expansão aplicadas à IES afetam o crescimento do 

curso de Administração de Empresas. 

 Apresentar os resultados das ações estratégicas de crescimento 

 

1.5. Relevância e Justificativa da Pesquisa 

 A escolha do tema decorreu da necessidade de se desenvolverem estudos 

mais específicos nesta área, na tentativa de contribuir com a área da administração, 

na amplitude do tema, uma vez que todo o cenário de Instituições de Ensino 

Superior se modificou.  

 Trata-se de um cenário positivo por ampliar o acesso da população ao ensino 

superior, mas deve-se atentar para alguns efeitos complexos e que merecem 

atenção, principalmente no que tange ao perfil dos cursos e das carreiras criadas 

pelas instituições privadas, cuja expansão se dá sob a influência direta de demandas 

das necessidades do mercado e do interesse na venda de serviços educacionais, 

superando os desafios impostos pelo ambiente competitivo. 
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Os pontos aqui apresentados contribuirão para que as IES privadas que estão 

focadas na expansão do ensino superior avaliem os seus processos, façam ajustes 

de suas rotas e adaptem-se ao novo cenário competitivo, tendo como base o curso 

de bacharelado em administração de empresas. 

 

CAPÍTULO II - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Neste capítulo, são apresentados os principais conceitos e teorias que 

sustentarão esta pesquisa. Especificamente serão abordados os seguintes 

assuntos: o panorama das Instituições de Ensino Superior no Brasil, iniciando pelo 

histórico do Ensino Superior no Brasil, passando por suas reformas e chegando ao 

posicionamento dessas Instituições nos dias atuais, Estratégia, Estratégias de 

Crescimento e avaliação de desempenho organizacional. 

 

2.1. Panorama das Instituições de Ensino Superior Privadas no Brasil: breve 

histórico 

 

Foi após a chegada da família real portuguesa ao Rio de Janeiro, em 1808, 

que se deu o início do desenvolvimento do ensino superior no Brasil, segundo 

Ghiraldelli (2008). No momento em que a corte portuguesa passou a residir na 

colônia, fugindo do avanço das forças de Napoleão Bonaparte, que prometia invadir 

e anexar Portugal ao seu império, a vinda da Família Real causou um grande 

impacto sociocultural na colônia.  

Naquela época, mais da metade dos 3,5 milhões de habitantes do país eram 

escravos e, para atender às novas exigências e reivindicações da corte, foram 

criadas instituições de caráter técnico e científico, tais como as escolas de Cirurgia 

da Bahia e de Anatomia e Cirurgia no Rio de Janeiro, as academias dos Guardas-

Marinhas e Real Militar, o Real Horto e o Museu Real.  Todas elas foram fundadas 

no primeiro quarto do século XIX, com o principal objetivo de formar quadros para o 

Estado e cumprir finalidades práticas e imediatas de qualificar profissionais 

destinados à saúde, à defesa e segurança do território e ao conhecimento das 
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riquezas naturais brasileiras, sendo que alguns de seus integrantes e associados 

estimularam a criação de um número crescente de novas instituições capazes de 

impulsionar o desenvolvimento técnico, científico e tecnológico em terras brasileiras 

(NAGAMINI, 2004). 

As primeiras universidades oficiais do Brasil foram criadas somente após a 

Proclamação da Independência, em 1822, e, principalmente, da República, em 

1889: a Universidade do Rio de Janeiro, em 7 de setembro de 1920, e a 

Universidade de São Paulo (USP), fundada em 1934 – a primeira seguindo o modelo 

francês de universidade; a segunda, o modelo alemão. Houve tentativas anteriores 

que não se concretizaram ou mesmo universidades privadas que foram formadas, 

mas não se estabeleceram, sendo fechadas em pouco tempo, como a Universidade 

de Manaus (1909), de São Paulo (1911) e do Paraná (1912). Um dos motivos 

desses fracassos, conforme aponta a professora da Faculdade de Educação da 

UFRJ, Maria de Lourdes Albuquerque Fávero (2006), em seu texto, era o fato de 

que a elite da época preferia enviar seus filhos para universidades europeias, como 

a Universidade de Coimbra. 

No contexto da Primeira República, o acesso ao ensino superior foi reduzido, 

pois a organização educacional era dual e mantinha o caráter elitista do período 

anterior. Como afirmam Ferreira e Bittar (2008), a República não foi capaz de mudar 

o panorama elitista da história da educação brasileira.  

Comparado aos outros países, o surgimento das universidades no Brasil deu-

se de forma tardia, mesmo sendo a Primeira República um período considerado fértil 

para a sua expansão. De acordo com Sguissardi (2004), nos anos de 1910, 

existiram três instituições chamadas universidades: a de Manaus, a de São Paulo e 

a do Paraná. Contudo, as instituições não se firmaram, sendo fechadas. Somente 

em 1920 surgiu a primeira universidade brasileira: Universidade do Rio de Janeiro, 

mais estruturada, nascida como uma confederação de faculdades – Medicina, 

Politécnica e Direito. A seguir veio a Universidade Federal de Minas Gerais, em 

1927, com a aglutinação de cinco faculdades – Engenharia, Medicina, Direito, 

Farmácia e Odontologia. Era o modelo neonapoleônico, com ausência de estruturas 

de pesquisa e pós-graduação stricto sensu, organizando-se em cátedras. Vale 

salientar que faculdades carregavam a herança do velho modelo francês. 
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Segundo Morosini (2005), o período compreendido entre o final do século XIX 

até 1930, carrega muito do modelo universitário do período imperial, com reformas 

consecutivas e desconexas, orientado ainda sob a influência dos jesuítas, que 

significava na prática ser de conteúdo intelectualista, alienada do mundo do trabalho.  

De acordo com Nosella (1998), as precárias reformas educacionais da 

Primeira República, no que se refere à universalização do ensino, não podem ser 

atribuídas à incompetência do sistema escolar, mas à característica dual daquela 

sociedade.  

O ensino superior seguia o tipo de sociedade da época, e o pensamento era 

ainda positivista. Para Morosini (2005), são a criação da Associação Brasileira de 

Educação e a Academia Brasileira de Ciências em 1924 que viriam contribuir para a 

emergência de uma nova concepção do ensino superior, reagindo ao pensamento 

positivo do período, refletindo na criação de universidades com a organização de 

departamentos de pesquisa. 

Sguissardi (2004) relata que, no contexto subsequente da Primeira República, 

o período de Getúlio Vargas, com suas concepções modernizantes, os projetos para 

um ensino superior qualificado começaram a ser implantados. A Universidade de 

São Paulo – USP (1934), e o da Universidade do Distrito Federal – UDF (1935) 

foram os primeiros a se constituírem. O espírito liberal-progressista de Anísio 

Teixeira esteve presente neles, contudo acabaram sucumbindo ao elitismo 

tradicional desse nível de ensino. A perspectiva de uma universidade redentora foi 

vista como ameaça as relações Universidade-Estado. 

Mesmo assim, segundo Jacob (1997), ocorreu no período uma relativa 

abertura dos canais de acesso ao ensino superior, com o aumento de cursos que 

proporcionaram o crescimento do número de estudantes oriundos de outras classes. 

No período seguinte, anterior ao da Ditadura Militar, o controle do Estado 

sobre as universidades é reduzido pelo estabelecimento de um decreto-lei, que dava 

autonomia didática, administrativa, financeira e disciplinar, ao ensino superior, que é 

mantida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN, promulgada 

em 1961, segundo Jacob (1997).  

Morosini (2005) relata, entretanto, que a LDBEN, de 1961, restringiu-se a 

determinar que a fixação dos currículos mínimos e a duração dos cursos caberiam 
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ao Conselho Federal de Educação – CFE, mantendo a hierarquia docente com a 

figura do catedrático e delegando às universidades a normalização sobre concursos, 

distribuição dos docentes segundo o tipo de disciplinas e cursos a serem atendidos. 

Após o período militar, o ensino superior passou a ampliar a oferta de vagas, 

com consequente acesso de maior parcela da sociedade a esse nível de ensino 

(JACOB, 1997). 

2.2. Modelos de universidades com influências no Brasil 

 

Alguns modelos de universidades influenciaram o ensino superior no Brasil, 

dentre eles, a universidade de modelo francês segundo o qual uma instituição tinha 

caráter fragmentado e profissionalizante, e era formada pela consolidação de 

escolas isoladas, com dissociação entre ensino e pesquisa. Ademais, tinha como 

papel central a formação de mão-de-obra especializada para suprir as necessidades 

práticas da sociedade na qual estava inserida, segundo Fávero (2006). 

A universidade brasileira também sofreu influência do modelo alemão que 

tinha como preocupação introduzir a pesquisa científica como elemento chave do 

universo acadêmico. Conforme apresentado no texto “A Formação Universitária no 

Brasil: concepções e influências”, de Maria de Fátima Paula, coordenadora do 

Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação Superior da Universidade Federal 

Fluminense (UFF), esse modelo colocava a Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras no “coração da instituição”, funcionando como centro integrador e catalisador 

da ideia de uma universidade responsável pela produção de ciência livre e 

desinteressada, de cunho humanista e não pragmático (CEPAL,1962). 

Esses dois modelos de universidade, assim como o modelo americano (de 

Whitehead, segundo o qual deve haver uma interação entre ensino e pesquisa com 

o objetivo de produzir conhecimento aplicado, útil para o progresso da sociedade), 

serviram de base para a concepção e a estrutura do ensino superior no Brasil ao 

longo de sua história, afirma Cepal (1962). 

O formato assumido pelo ensino superior no Brasil, segundo Carneiro 

(1998), de conteúdo generalizante e humanístico, terminou por repercutir no próprio 

ensino secundário. Voltado para os vestibulares de acesso às universidades, não se 
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avançou no ensino técnico voltado para atender às demandas do desenvolvimento 

econômico. 

O rigor, o intelectualismo, a desvinculação da realidade e do mundo do 

trabalho que caracterizaram o ensino superior dessa época, além de herança do 

passado colonial, eram também o traço marcante de uma sociedade elitista e 

excludente. Nesse sentido, o modelo de ensino superior adotado também 

corroborava com a manutenção desse tipo de sociedade e do pensamento 

positivista dominante nesse contexto. A emergência de uma nova concepção de 

universidade numa nítida reação ao positivismo dominante ocorreu mais tarde. E 

isso se refletiu na proposta de criação de novas universidades com consequente 

desenvolvimento de atividades de pesquisa aplicada (MELO, SANTOS & 

ANDRADE, 2009). 

 

2.3 Tendências da educação superior 
 

Atualmente o ensino superior no Brasil vem apresentando novas tendências 

principalmente devido à demanda do mercado de trabalho que tornou o papel da 

educação no país mais evidente na formação de mão-de-obra profissional e técnica, 

à inversão tecnológica, à difusão de inovações, à aptidão empresarial, aos padrões 

de consumo, à adaptabilidade, às mudanças econômicas e à integração de distintos 

setores nas tarefas do desenvolvimento (SCHUTZER, 2014). 

Criaram os cursos chamados de tecnológicos, com dois ou dois anos e meio 

de duração, o que serviu para distanciar ainda mais o ensino e a pesquisa no país, 

afirma Santos & Freitas (2010). Segundo Schutzer, o número de Instituições de 

Ensino Superior (IES) cresceu, porém focadas na formação rápida para absorção 

junto ao mercado de trabalho, pautadas no aspecto prático profissional, com 

baixíssimo investimento em pesquisas, principalmente em instituições privadas 

“Esse pragmatismo voltado às necessidades do mercado acaba por dificultar uma 

formação de fundamentação teórica e crítica, capaz de levar o profissional a analisar 

a realidade social e propor alternativas para sua transformação.” (FRANCO, 2001). 

Uma etapa importante também são os cursos on line que estão sendo 

ofertados pelas universidades promovendo formação superior em grande escala, a 

um público muito maior e numa velocidade expressiva. 
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Tem-se claro, não é de hoje, a necessidade de alocação de recursos na 

educação para que se tenha um aumento da produtividade. É a partir da melhora da 

educação que transmite ou modifica valores de uma sociedade encaminhada para o 

desenvolvimento econômico (CEPAL, 1962). 

 

 

 

 

2.4. Panorama atual 
 

A expansão do ensino superior no Brasil não se deu de forma homogênea. 

Ocorreu principalmente nas Instituições Privadas, conforme demonstrado na tabela 

abaixo: 

 

Tabela 1 – Evolução do Número de Instituições de Educação Superior 

 

ANO TOTAL FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL PRIVADA 

1920 1 1 - - - 

1930 2 - 1 - - 

1940 9 5 - - 3 

1950 20 11 2 - 7 

1960 50 30 5 - 15 

1970 64 34 10 1 19 

1980 94 37 15 4 19 

1990 920 55 83 84 698 

1991 893 56 82 84 671 

1992 893 57 82 88 666 

1993 873 57 77 87 652 

1994 851 57 73 88 633 

1995 894 57 76 77 684 

1996 922 57 74 80 711 

1997 900 56 74 81 689 

1998 973 57 74 78 764 

2006 2270 - - - 2022 

2009 2314 94 84 67 2069 
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2010 2378 99 108 71 2100 

2011 2365 103 110 71 2081 

2012 2416 103 116 85 2112 

2013 2391 301 119 76 2090 

Fonte: com base em Bittar (2003), Brasil (2004) e atualização de dados pela tabela elaborada pela Deed/Inep 

INEP (2014) 

 

Como se pode observar, foi o setor privado que liderou o processo de criação 

de novas IES, e foi o período de 1995 a 2002 o mais favorável para a expansão dos 

cursos de graduação superior no país devido às políticas implantadas pelo governo 

Fernando Henrique Cardoso. Inclui-se o novo regulatório das políticas de ensino 

superior, introduzida pela LDB – Lei de Diretrizes e Bases de 1996 (SEGENREICH, 

2009). 

O crescimento na quantidade de IES refletiu-se imediatamente no número de 

matriculas, conforme demonstrado na Tabela 2, segundo a Organização Acadêmica 

– Brasil, no período de 2009 a 2013. 

 

Tabela 2- Número de matrículas 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Total 5.954.021 6.379.299 6.739.689 7.037.688 7.305.977 

Fonte: MEC/Inep. Tabela elaborada pela Deed/Inep 

 

Chaves (2010) afirma que houve uma forte contribuição na expansão do 

ensino superior, quando este deixa de ser direito social e transforma-se em negócio, 

principalmente após as modificações das regras para abertura de cursos e novas 

instituições, as alterações nas cobranças de impostos incluindo até isenções 

tributárias, criação de programa de Crédito Educativo com disponibilização de bolsas 

de estudos para alunos menos favorecidos, o chamado Fundo de Financiamento ao 

Estudante do Ensino Superior (FIES), e outras formas de incentivos como os 

empréstimos financeiros a juros baixos por instituições bancárias oficiais, como o 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o PROUNI. 

O Programa Universidade para Todos (Prouni), instituído pela Medida 

Provisória número 213/2004, convertida na Lei número 11.096, em 13 de janeiro de 
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2005, regulamentada, esta última, pelo Decreto número 5.493, de 18 de julho de 

2005, é um programa do governo federal que se destina à extensão dos benefícios 

fiscais que as IES filantrópicas já possuíam a todas as instituições de ensino 

superior privadas, em "troca" de preenchimento das "vagas ociosas" por alunos 

"carentes" (afrodescendentes, pessoas com necessidades especiais, indígenas, ex-

presidiários), por meio de bolsas integrais e parciais (50% e 25%), informações do 

MEC (Brasil, 2015). 

Com essa nova realidade, o ensino superior privado recebeu incentivo e 

facilitação para o seu crescimento, a um ritmo acelerado, e em paralelo nota-se uma 

drástica redução nos recursos para a expansão e a manutenção das instituições 

públicas de ensino superior (AMARAL, 2003). 

De acordo com a Organização Acadêmica Brasil, no período de 2003 a 2013, 

houve uma evolução no número de matrículas de graduação, conforme 

demonstrado no Gráfico 3. 

Gráfico 3 – Evolução no Número de Matrículas de Graduação 

 

 Fonte: MEC/Inep. Tabela elaborada pela Deed/Inep 

 

Segundo o Censo (2013), no período 2011-2013, o número de ingressantes 

cresceu 16,8% nos cursos de graduação, sendo 8,2% na rede pública e 19,1% na 

rede privada. Nos últimos 10 anos, a taxa média de crescimento anual foi de 5,0% 
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na rede pública e 6,0% na rede privada. Em 2013, a rede privada teve uma 

participação superior a 80% no número de ingressos nos cursos de graduação. 

Como a procura pela rede privada aumentou, as mantenedoras das instituições 

privadas optaram pela forma comercial e se instituíram como mantenedoras de 

instituições privadas com finalidade lucrativa.  

Todo esse movimento fez com que as IES buscassem um novo conceito de 

administração, o de capital aberto, levando-as à abertura de capital na bolsa de 

valores e/ou parcerias com redes internacionais de educação com objetivos muito 

claros: por um lado, angariar investimentos externos; por outro, aperfeiçoar a 

profissionalização da gestão das instituições de ensino. 

Dentro deste novo modelo de abertura de capital social (ações) e o grande 

aporte financeiro proveniente das fusões e aquisições, bem como de investidores 

dos mais diversos ramos, nem sempre do ramo educacional, uma nova configuração 

para o setor privado de ensino superior no Brasil está se formando. Esses dados 

evidenciam a necessidade que as instituições têm de adotar estratégicas para um 

crescimento ordenado e com viabilidade de sobrevivência. 

O censo da educação superior desenvolvido pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP, no ano 2012, confirmaram a tendência 

histórica de as IES brasileiras serem, em sua maioria, vinculadas à rede privada. 

Aponta ainda que o curso de Administração, em 2013, está nos primeiros dez cursos 

de graduação mais procurados por ingressantes do curso superior. 

 

Tabela 3 – Total de ingressantes do ensino superior Brasil / curso 
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Fonte: MEC/Inep  

Nesse cenário, Castro (1981) relata que o curso de administração 

acompanhou essa ampliação do curso superior. Trata-se de um curso que surgiu em 

1941 quando nos Estados Unidos já se formavam em torno de 50 mil bacharéis, 4 

mil mestres e 100 doutores por ano nessa área. 

A partir da década de 1940, a profissionalização do ensino de administração 

destacou-se em função da necessidade de mão de obra qualificada no processo de 

desenvolvimento econômico do país (MARTINS, 1989). A partir da década de 1960, 

o ensino superior intensificou-se, diz Covre (1982). 

De acordo com Martins (1989), duas instituições marcaram essa expansão: a 

Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo (FEA/USP) 

e a Fundação Getulio Vargas (FGV). A criação e a evolução dos cursos de 

administração, de acordo com o Conselho Regional de Administração (CRA-SP), se 

deram em instituições universitárias que se tornaram centros de excelência e de 

referência no ensino e pesquisa. Entretanto, a partir dos anos 1960, os cursos se 

expandiram em faculdades isoladas e privadas que proliferaram na sociedade. 

Posteriormente, em 1965, a atividade do administrador foi regulamentada no 

nível de Ensino Superior pela Lei no 4.769, e seu currículo foi fixado pelo Conselho 
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Federal de Educação pela Lei no. 4.024 de 1961. Esses fatos ampliaram o campo 

de formação do administrador. Em 1966, foi fixado o primeiro currículo do curso de 

administração, ficando, assim, institucionalizada a profissão e a formação (CRA-SP). 

De acordo com Castro (1981), o ensino de administração passou de dois 

cursos em 1954 para 31 em 1967, para 177 em 1973, posteriormente para 244 em 

1978, chegando em 454 em 1995. No início da década de 1980, o setor privado já 

se reafirmava como maior ofertante dos cursos de administração, sendo responsável 

por aproximadamente 79% dos alunos. 

Administração é o curso superior com mais estudantes do país. O curso teve 

833.042 matrículas em 2012 e 800.114 em 2013, segundo dados do Censo da 

Educação Superior.  

O despertar para o estudo do processo de expansão dos cursos de 

graduação em administração no Brasil decorre do fato de esta pesquisadora atuar 

no ensino superior e perceber um crescimento na procura deste, pelos futuros 

alunos. 

Tendo em vista tal preocupação de pesquisa, optou-se pelo referencial teórico 

cujo aporte está centrado nos escritos referentes à expansão da educação superior 

no âmbito da reforma do Estado e da educação superior, no período de 1996/2009, 

durante o governo de Fernando Henrique Cardoso (1995 – 2002) e parte no governo 

de Luiz Inácio Lula da Silva (2003 – 2010). A coleta e a análise de dados foram 

realizadas nos dados do Censo da Educação Superior do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) de 2006 a 2008. Na 

temática “Crescimento do ensino superior” é importante discutir a inclusão do 

sistema de Ensino a distância (EaD) como parte importante neste processo. Os 

dados do Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância 

(SANCHEZ, ABRAEAD/2008) deixam claro que essa forma de educação veio para 

ficar, e que a tendência é de aumento. 

Há de se considerar também o desempenho das instituições de ensino para 

análise dos seus resultados. Este desempenho depende muito de seu 

posicionamento competitivo e da sua estratégia. Criar uma estratégia de serviços 

significa para uma empresa alcançar e manter uma posição competitiva distintiva 
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que lhe permita vantagens sobre seus concorrentes com a melhor satisfação de 

seus clientes. 

Para entendermos este crescimento, faz-se necessário compreender as 

estratégias adotadas pelas Instituições, iniciando da definição de estratégia e 

chegando à análise das estratégias utilizadas por estas.  

 

2.5. Estratégia 

Nesta seção, apresentar-se-á, inicialmente, a definição de estratégia, seguida 

das ferramentas estratégicas de análise de negócio que auxiliam no diagnóstico de 

negócios possibilitando a comparação com a expansão deste. Prossegue-se com 

uma breve descrição das metodologias de estratégias de Porter, Ansoff e Galbraith e 

das escolas da administração estratégica, que permite uma visão mais sistêmica 

para análise de estratégias de crescimento. 

Iniciaremos então com uma breve revisão das fases históricas pelas quais o 

conceito de gestão estratégica passou, e também de um entendimento atual que é 

amplamente aceito, para que possamos compreender melhor as definições de 

estratégias e como as IES se estruturam para o crescimento. 

 

 

2.5.1. Desenvolvimento histórico  

 

 O historiador de negócios Alfred D. Chandler Jr (1962) fez um dos trabalhos 

mais significativos sobre planejamento estratégico. Inicialmente estudou quatro 

grandes empresas americanas de sucesso e, em seguida, procedeu com a 

investigação de outras 40. A partir desses estudos, Chandler identificou um padrão 

de comportamento dessas empresas em face de descontinuidades no ambiente: um 

padrão de reatividade. As empresas, a princípio, recusavam a reconhecer que as 

mudanças impactavam em seu desempenho; depois começaram a olhar para as 

estruturas e a se reorganizarem, porém as reações eram lentas e faziam com que as 

empresas demorassem muito a mudar até mesmo décadas.  

 No entanto, após a Segunda Guerra Mundial, as mudanças ambientais 

ocorreram rapidamente e tornou-se a concorrência uma séria ameaça. A visão de 



29 
 

futuro passou a ser ponto importante para a sobrevivência das empresas. As líderes 

estavam envolvidas em um Planejamento de longo alcance (Ansoff e McDonnell, 

1990: 13; Taylor, 1986), que envolveu prolongado período de orçamentos, previsões 

de longo prazo e análise operacional detalhada. 

 Esse início de pensar de forma antecipada deu-se durante os anos 1960 e 

1970, quando relativa calma e estabilidade prevaleceram, mas essa crença foi 

fortemente abalada pela crise do petróleo de 1974, momento em que um forte 

aumento dos preços do petróleo provocou uma série de mudanças em todo o 

mundo, nos indicadores econômicos, resultando em recessão profunda. Esta era 

chamou a atenção para a formação da estratégia. As grandes empresas 

implementaram o setor de planejamento estratégico, porém gerou burocracia e 

muitos descontentamentos, o que acabou levando as empresas a retornar aos 

sistemas anteriores, nascendo, dessa forma, o desafio para a próxima época: a de 

implementação. 

 No início de 1980, a recessão estava ao redor do mundo e fez-se necessário 

o pensar dos planejadores na busca de soluções para as questões de 

implementação, ou seja, Gestão Estratégica e nas ondas de Gestão da Qualidade 

Total (GQT) que se voltou para o Oriente. Os teóricos do Planejamento foram tão 

longe nesta direção que as organizações tomam suas decisões estratégicas 

"organicamente" (Mintzberg, 1973).  

 Fica claro, então, que cada etapa da estratégia foi construída sobre os 

anteriores e sobre o que tínhamos aprendido com eles, ou seja, foi uma evolução e 

continuarão a ter descendentes. 

 

2.5.2. O que é Estratégia  
 

 Rhoden (2010) define que a palavra estratégia vem do grego strategos e 

significa literalmente “general”; porém, na literatura sobre administração, seu 

significado extrapola o conceito simplista de base militar. É uma palavra usualmente 

empregada no meio empresarial, e sua significação é compreendida intuitivamente, 

por não existir nenhuma definição unanimemente reconhecida. Uma das mais 

comuns é apresentada por Wright, Kroll e Parnell (2000, p. 3) que definem: 



30 
 

“Estratégia é o conjunto de planos da alta administração para alcançar resultados 

consistentes com a missão e os objetivos gerais da organização”. 

 Segundo Albrecht (1992), a estratégia de serviços é como a estratégia de 

produtos. O posicionamento do serviço no mercado é tal como o posicionamento do 

produto. Para o autor, o que difere em serviços é que a organização não tem como 

ser igual para todas as coisas, por isso: “uma estratégia de serviço é uma fórmula 

especial para a prestação de serviço; essa estratégia está especificamente 

vinculada a uma premissa bem selecionada de benefício valioso para o cliente, e 

cria posição competitiva efetiva” (ALBRECHT, 1992, p.182). 

 Porter (1999) acentua que é relevante a integração de estratégia e ambiente. 

O SWOT – Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats, que em português 

significa: Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças, leva em conta essa 

integração interna e externa, sabendo-se que oportunidades são para a organização 

e as ameaças vêm dos concorrentes. 

 Já a definição de estratégica para Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010, p.16-

20) é feita por meio dos 5 P’s: plano, padrão, posição, perspectiva e ploy (truque, 

manobra).  

 Para Whittington (2006, p. 613) e Jarzabkowski e Whittington (2008, p.282), a 

estratégia é mais do que apenas uma propriedade das organizações, é algo que as 

pessoas fazem. 

 Estratégia como práticas são ações institucionalizadas que incorporam formas 

de pensar, falar e agir, de compreender, sentir e se posicionar (SARAIVA, 2009). 

 Observa-se complexidade para a conceituação de estratégia, inclusive, pela 

diversidade de organizações existentes, cada uma com suas peculiaridades e 

influências internas e externas, que modificam as ações estratégicas a todo o 

momento. Diante de tantas definições de estratégias, fica difícil determinar uma 

única como verdade, mas pode-se dizer que as ações previamente definidas, ou 

não, pela alta administração, em busca dos resultados por ela estabelecidos, é 

melhor definição até o momento. 

 Em vista desta diversidade de condições e interesses das instituições, pode-

se considerar que a estratégia como prática é um conceito ainda em formação. 

Contudo, desde a sua origem nos campos de batalha, passando pela teoria do 
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Planejamento Estratégico, até as novas teorias de estratégia como prática, não foge 

à sua essência buscar alternativas para vencer os desafios enfrentados, no sentido 

de garantir a sobrevivência e/ou o crescimento das organizações as quais precisam 

saber criar suas estratégias para que sobrevivam e para que consigam ter uma boa 

administração. Além de possuir um bom planejamento, o administrador tem que lidar 

com as oportunidades das estratégias.  

Como bases para a opção da estratégia a ser adotada, a seguir, na Tabela 4, 

estão apresentados alguns conceitos de estratégias na visão de alguns autores 

relevantes. 
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Tabela 4: Definições de modelos de Estratégia 

Autor (ano) Conceito 

Porter (1980) A estratégia deve alinhar as forças da empresa de acordo com as oportunidades 
verificadas e/ou detectadas no setor, orientando a empresa para explorar as 
oportunidades. Desta forma é o exterior que determina a estratégia. 

Ansof (1990) Segundo Ansoff (1990), a estratégia competitiva especifica o enfoque especial 
que a empresa tentará utilizar para ter sucesso em cada uma das áreas 
estratégicas de negócio. Portanto, a estratégia ótima para obter sucesso era 
simplesmente minimizar os custos dos produtos da empresa e vender a um preço 
igual ou inferior aos dos concorrentes. Como este comportamento resultava na 
otimização da participação de mercado da empresa, era frequente dizer que esta 
era uma estratégia de participação no mercado, ou de posição de mercado. 
A capacidade de oferecer produtos que respondessem às necessidades 
específicas de um dado grupo de clientes passou a ser um fator crítico para o 
sucesso e a diferenciação de produtos transformou-se em estratégia competitiva. 
A estratégia competitiva inclui os objetivos de mais longo prazo da empresa ou 
da unidade de negócios que serão repassados às estratégias funcionais. E, em 
geral, está baseada em competências acumuladas durante período de tempo 
relativamente longo. 

Galbraith (1997) Um modelo em estrela em que contempla as cinco dimensões da gestão 
estratégica: estratégia, estrutura, processo, pessoas e recompensas. (Conforme 
figura 3). 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Mintzberg (2006) complementa que Ansoff se concentrou nas extensões da 

estratégia empresarial. Então, Ansoff define o vetor de crescimento como elo 

comum, relação entre produtos e mercados presentes e futuros que permite 

perceber a direção na qual a empresa está avançando. Para uma melhor 

compreensão veja na Figura 1, abaixo os componentes aos quais Ansoff se refere e 

suas definições. 

 

Figura 1: Componentes do Vetor de Crescimento 

 

  PRODUTOS 

  Existentes Novos 

MERCADOS 

Existentes 

Penetração de Mercado 
Desenvolvimento de 

Produtos 

Novos 

Desenvolvimento de Mercado Diversificação 

Fonte: Ansoff (1997) 
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As definições para Ansoff (1997) são complementadas da seguinte forma: 

 

a) Penetração no mercado: denota uma direção de crescimento por meio 

do aumento da participação relativa da empresa nas suas linhas correntes de 

produtos e mercados. 

b) Desenvolvimento de mercados: a empresa busca novas missões para 

os seus produtos atuais, além de conquistar clientes da concorrência. 

 

c) Desenvolvimento de produtos: representa o processo pelo qual a 

empresa cria novos produtos para substituir os já existentes. 

 

d) Diversificação: a empresa busca novos produtos e novas missões. A 

empresa normalmente foca na comunicação explicando porque está entrando em 

novos mercados com novos produtos, visando ganhar credibilidade. 

 

A Estratégia pode ser escolhida de acordo com a adequação e estabelecida 

para cada situação. Oliveira (2007) cita os tipos de estratégias como: estratégia de 

sobrevivência dividida em redução de custos e desinvestimento; estratégia de 

manutenção dividida em estabilidade, nicho e especialização; estratégia de 

crescimento dividida em inovação, internacionalização, joint venture (quando duas 

empresas se juntam para produzir um produto e entrar num novo mercado) e de 

expansão e a estratégia de desenvolvimento dividida em mercado, produto e 

serviços, financeiro, capacidade e de estabilidade. 

Porter (1980) descreve a estratégia competitiva como ações ofensivas e 

defensivas de uma empresa para criar uma posição sustentável dentro da indústria. 

Ações que são uma resposta às cinco forças competitivas (Rivalidade entre os 

concorrentes; Poder de barganha dos clientes; Poder de barganha dos 

fornecedores; Ameaça de novos entrantes; Ameaça de produtos substitutos) que o 

autor indicou como determinantes da natureza e grau de competição que cerca uma 

empresa. 
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Figura 2: As cinco forças de Porter 

 

Fonte: Porter (1980) 

 

A estrutura estratégica mais influente no mundo empresarial atual, defendida 

por Porter (1980), baseia-se em duas maneiras excludentes de competir no 

mercado: baixo custo e diferenciação. Uma empresa pode atingir a primeira ao 

reduzir drasticamente seus custos ou escolher a segunda, criando algo que seja 

percebido como singular em todo o setor. 

Para melhor entender o modelo de Galbraith, há abaixo a Figura 3, 

complementada pelas explicações abaixo: 

Figura 3: Modelo de Estrela de Galbraith 
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Fonte: GALBRAITH, J. R. Designing organizations – an executive briefing on strategy, structure and process. San 
Francisco: Joney Bass, 1995. 

 

 

A dimensão Estratégia determina as metas e os objetivos da organização, 

assim como os valores e a missão a ser alcançada. Ela define os produtos ou 

serviços que serão oferecidos, o mercado ao qual servirá e os valores que a 

organização assumirá perante seus clientes. Ao definir a direção a ser seguida pela 

organização, ela estabelece os parâmetros que nortearão a escolha do desenho 

organizacional mais adequado para a implementação das estratégias. 

A Estrutura define a forma como a organização distribui internamente o poder 

e a autoridade especialmente em relação a quatro aspectos básicos: (a) o tipo de 

especialização requerida para a realização do trabalho; (b) o formato de cada nível 

da estrutura; (c) os critérios a serem utilizados para a distribuição de poder, tanto na 

dimensão vertical quanto lateral; (d) os critérios de departamentalização que serão 

utilizados para definição das áreas que compõem cada um dos níveis da estrutura. 

Os Processos descrevem os fluxos de informações que atravessam toda a 

empresa, podendo ocorrer tanto verticalmente, por meio da alocação de recursos 

escassos, talentos e recursos, como horizontalmente, via planejamento e fluxo de 

trabalho. 

Na dimensão Pessoas, encontram-se as políticas de recursos humanos que 

norteiam a ação organizacional e que estão relacionadas às formas que serão 

utilizadas para identificar, recrutar, selecionar, contratar e promover os talentos que 

são requeridos pela estratégia e pela estrutura da organização, bem como as 

habilidades e conhecimentos que são necessários para implementar as escolhas 

estratégicas. 

Por fim, no Sistema de Recompensas, encontram-se aqueles aspectos que 

influenciam a motivação e o comprometimento das pessoas com os objetivos da 

organização e que devem estar alinhados com a estrutura e os processos para 

influenciar a direção estratégica da organização. 

Contudo, Hax e Wilde (2001) observaram que essa estrutura não explica 

algumas estratégias bem sucedidas e realizaram uma pesquisa com cem empresas 

dos EUA durante quatro anos, concluindo: a estrutura de Porter não abrange todas 
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as maneiras pelas quais as empresas competem no ambiente atual. Assim, 

identificaram um novo modelo estratégico, que batizaram de Modelo Delta, ou 

triângulo estratégico, baseado em três opções estratégicas – apresentado na Figura 

4 abaixo: 

Figura 4: Triângulo estratégico 

 

Fonte: Adaptado de Hax e Wilde II (2001) 

 

O Modelo Delta tem grandes diferenças em relação às teorias anteriores, 

afirmam seus criadores, tais como o fato de definir posicionamentos estratégicos 

que refletem fundamentalmente novas fontes de lucratividade, alinhar essas opções 

de estratégia as atividades (aos processos) de uma empresa e introduzir processos 

de adaptação capazes de responder continuamente a um ambiente de incertezas. 

Criou o conceito de amarração, que pode ser obtida através do negócio, seus 

compradores e os complementadores. O papel do complementador torna-se mais 

claro e decisivo para o sucesso ou fracasso de um negócio, diz Hax e Wilde II 

(2001). 

 É importante a estratégia organizacional para a sobrevivência da empresa, 

para sua permanência de forma competitiva no mercado. Há várias escolas de 

estratégias que são divergentes, mas que se complementam, de acordo com cada 

realidade. Mintzberg (1999) compilou as diferentes vertentes e pensadores, dividindo 

as dez escolas de estratégia em três categorias: 

Escolas Prescritivas: Escola do Design, Escola do Planejamento, Escola do                 

Posicionamento; 

Escolas Descritivas: Escola Empreendedora, Escola Cognitiva, Escola do 

Aprendizado, Escola do Poder, Escola Cultural e Escola Ambiental; 
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Escola Configurativa: Escola da Configuração. 

 

Em um estudo realizado por Hernandes e Lombardi (2011), concluiu-se que 

as IES chamam de processo de gestão estratégica mais um pensar 

estrategicamente dada à informalidade com a qual é ainda realizada. 

Rebechi (2007) ressalta em seu artigo que muitas IES desejam implantar um 

processo de planejamento estratégico, portanto conclui-se que poucas são as que 

têm um planejamento estratégico aplicado e quando têm nem sempre são utilizados 

como ferramenta de gestão. 

 

2.5.3. Estratégias de Crescimento 
 

Observando estas escolas mencionadas sobre estratégia e as Instituições de 

Ensino Superior (IES), nota-se que estas estão inseridas num ambiente de mercado 

incerto e de forte concorrência. 

Nota-se um aumento significativo no número de vagas ofertados pelas 

instituições privadas, podendo confirmar pela taxa de expansão do número de 

matrículas anual de 7% em média. Essa demanda tem possibilitado a criação de 

novos cursos presenciais e a distância, a fragmentação de carreiras e a 

interiorização com abertura de novas instituições.  

Esse novo cenário motiva as IES privadas a buscarem mudanças para que se 

mantenham de forma competitiva no mercado, pois têm o faturamento atrelado 

principalmente à cobrança de taxas de matrículas e de mensalidades dos alunos 

matriculados no ensino de graduação. 

Essas mudanças levam as instituições a conceberem e implantarem 

estratégias a fim de assegurar uma prestação de serviços e garantir a própria 

sobrevivência organizacional. 

Estratégias de crescimento podem ser classificadas em dois âmbitos: 

intensivo e integrativo, como ilustrado na tabela GAJ (1990), abaixo: 
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Tabela 5: Estratégia de Crescimento Intensivo e Integrativo 

Estratégia de Crescimento Intensivo Estratégias de Crescimento 
Integrativo (ou 

conglomerativo) 
Produtos 

 

Mercados 

Produtos atuais Produtos Novos 1. Integração Vertical para trás 

Mercados atuais 1. Penetração de 
mercado 

3. Desenvolvimento 
de Produtos 

2. Integração Horizontal 

Mercados 

Novos 
2. Desenvolvimento 
de Mercados 

4. Diversificação: 

4.1 Concêntrica 

4.2 Horizontal 

4.3Por 
conglomerados 

3. Integração Vertical para frente 

   Fonte: GAJ (1990)  

O crescimento intensivo pode ocorrer através de estratégias de penetração de 

mercado, desenvolvimento de produto, desenvolvimento de mercado e 

diversificação. 

No crescimento integrativo, encontram-se as estratégicas de integração para 

frente, de integração para trás e a integração horizontal, embora sejam muitas vezes 

chamadas de integração vertical. 

Segundo Gaj (1990), as alternativas específicas de entrada em novos 

negócios podem ser via modalidades de desmembramento, fusões, aquisições ou 

incorporações, associações, e essa entrada deve procurar contemplar o objetivo 

principal, podendo ser suplementar (acesso a novos mercados) e/ou complementar 

(acesso a novos produtos e habilidades) ao negócio exigente. Deve-se assim 

analisar a familiaridade em duas dimensões: produtos e tecnologia.  

Adotar estratégias para que se chegue aos objetivos traçados, oriente os 

rumos do negócio e se obtenha o caminho nos quais focar os esforços para que se 

atinjam suas metas dentro de um mercado competitivo, faz parte de qualquer 

empresa independente do porte e do ramo de atividade, com a finalidade de 

permanência neste. 
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2.5.4. Avaliação de Desempenho Organizacional 
 

O processo administrativo requer planejamento futuro e visão das situações 

passadas e atuais das organizações, tornando o controle um aspecto indispensável, 

pois o que não pode ser medido não pode ser controlado e sem controle não pode 

ser gerenciado (KAPLAN; NORTON, 1997; JURAN, 1991, apud HARRINGTON, 

1997).  

Os indicadores de desempenho servem de apoio administrativo na tomada de 

decisões organizacionais por serem instrumentos de controle que proporcionam 

visão dos resultados do negócio e também de cada área específica da organização. 

Podem ser uma informação ou um conjunto de informações, formados por medidas 

e que, quando organizados, formam um Sistema de Medição de Desempenho. Se 

adequados com a estrutura da organização, levam aos administradores importantes 

subsídios que são pontos de apoio para a tomada de decisões e feedback.  

A adequação da construção de indicadores de desempenho está diretamente 

relacionada à qualidade da configuração do sistema de avaliação de desempenho 

organizacional. No entanto, é fundamental que algumas características importantes 

ao desempenho almejado sejam percebidas no momento da construção dessas 

medidas, como destacam Kaplan e Norton (2000), que apontam que os indicadores 

de instituições de ensino devem incluir medidas financeiras e não financeiras. 

A definição de uma visão clara em serviços permite a criação de um quadro 

do futuro que será inspirador para as pessoas (funcionários da organização), razão 

pela qual as pessoas devem lutar para criar esse futuro. 

Segundo Kotler (1999), a visão adequada atende a três objetivos importantes: 

esclarecer a direção geral da organização, motivar as pessoas a tomarem medidas 

certas e auxiliar na coordenação das ações de diversas pessoas de forma eficiente. 

A mensuração do desempenho organizacional é de grande importância à 

organização, seja ela qual for. Sendo apropriada pode reduzir os potenciais 

problemas da falta de dados ou da má qualidade destes, apesar de, em 
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praticamente em todas as organizações, as decisões serem tomadas sobre esses 

dados (MASON; SWANSON, 1981, p.5). 

No ensino superior, além dos indicadores organizacionais, tem-se alguns 

indicadores de qualidade de ensino que foram criados pelo MEC, por meio da 

Portaria Normativa nº 40 de 12 de dezembro de 2007, Art. 33-B para avaliar 

comparativamente as instituições de ensino, de forma a garantir qualidade a esta 

modalidade. 

  Esses são calculados pelo Inep, com base nos resultados do Enade e demais 

insumos constantes das bases de dados do MEC, segundo metodologia própria, 

aprovada pela CONAES, atendidos os parâmetros da Lei nº 10.861, de 2004: 

 I - de cursos superiores: o Conceito Preliminar de Curso (CPC), instituído 

pela Portaria Normativa nº 4, de 05 de agosto de 2008; 

 II - de instituições de educação superior: o Índice Geral de Cursos 

Avaliados da Instituição (IGC), instituído pela Portaria Normativa nº 12, de 

05 de setembro de 2008; 

 III - de desempenho de estudantes: o conceito obtido a partir dos resultados 

do Enade; 

 Os indicadores de qualidade são expressos em escala contínua e numa 

escala de cinco níveis, em que os níveis iguais ou superiores a 3 (três) indicam 

qualidade satisfatória. Eles servem como orientadores das avaliações in loco do 

ciclo avaliativo, sendo importantes instrumentos de avaliação da educação superior 

brasileira.  
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CAPÍTULO III - METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Definido o objeto de pesquisa e elaborado os objetivos, a próxima etapa é a 

escolha do método da análise, sobre a qual Yin (2005) postula que o ponto de 

partida para tomada de decisão quanto à opção do método em uma pesquisa, que 

se dá por meio das questões a serem utilizadas na investigação. 

 

3.1. Método da Pesquisa 

 

Nesta etapa do trabalho, a finalidade é indicar o caminho que se deu o 

processo da pesquisa para o desenvolvimento do trabalho, apresentando várias 

partes, englobando os procedimentos metodológicos e as técnicas de investigação 

que se utilizou as leituras, as discussões sobre o assunto abordado neste, buscando 

um referencial teórico no qual, segundo Demo (1994), constrói-se a “capacidade 

explicativa” do autor no sentido de dar conta das causas, origens, razões do 

problema em foco e no qual se desenvolve a “capacidade argumentativa”, 

correspondendo à função básica da construção científica, fazendo surgir o espírito 

crítico e o conhecimento dos autores pertinentes.  Assim, far-se-á com que as 

argumentações do autor mediante a literatura científica existente conduzam a uma 

atualização para novos conhecimentos, permitindo outras direções na própria 

ciência. 

Partindo, então, dos objetivos propostos por este trabalho, utilizou-se a 

metodologia do tipo exploratório qualitativo, que segundo Bogdan & Biklen (1982, 

citado por LUDKE & ANDRÉ, 2003), “envolve a obtenção de dados descritivos, 

obtidos no contato direto do pesquisador com a situação estudada”. Para Strauss e 

Corbin (2008), o termo pesquisa qualitativa quer dizer qualquer tipo de pesquisa que 

produza resultados não alcançados através de procedimentos estatísticos ou de 

outros meios de quantificação.  

Neste trabalho, os dados foram coletados por meio de questionário 

semiestruturado, cujo modelo está anexo, composto de perguntas abertas aplicados 

na IES a dirigentes dos departamentos de mercado, expansão e integração e de 

núcleo administrativo, que forneceram informações consistentes acerca do assunto 

abordado. Também foram utilizados documentos da própria IES e públicos, além de 
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alguns dados publicados pelo INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira. 

Ademais, por ser um método de pesquisa que investiga um fenômeno, 

geralmente contemporâneo e dentro de um contexto real, tais como processos 

organizacionais administrativos e maturação de alguns setores, definiu-se o estudo 

de caso como a metodologia a ser utilizada no presente trabalho, por Yin (2005). 

Apresentamos abaixo a estrutura de um estudo de caso para melhor elucidar 

como será apresentado este trabalho: 

 

3.2. Características e componente de um Estudo de Caso  

 

De forma sintética, Yin (1989) apresenta quatro aplicações para o Método do 

Estudo de Caso: 

1. para explicar ligações causais nas intervenções na vida real que são muito 

complexas para serem abordadas pelos 'surveys' ou pelas estratégias 

experimentais; 

2. para descrever o contexto da vida real no qual a intervenção ocorreu; 

3. para fazer uma avaliação, ainda que de forma descritiva, da intervenção 

realizada;  

4. para explorar aquelas situações onde as intervenções avaliadas não possuam 

resultados claros e específicos. 

 

 Para Yin (2005), uma pesquisa que adote a metodologia de estudo de caso 

deve possuir cinco componentes importantes, sendo eles: 

1) as questões a serem abordadas no estudo; 

2) os dados relevantes; 

3) como analisar; 

4) a lógica que une os dados às proposições; 

5) os critérios para interpretar as constatações.  
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Assim, o estudo de caso como estratégia de pesquisa compreende um 

método que abrange tudo: a lógica de planejamento, as técnicas de coleta de dados 

e as abordagens específicas da análise dos mesmos. Nesse sentido, o estudo de 

caso não é nem uma tática para a coleta de dados nem meramente uma 

característica do planejamento em si, mas uma estratégia de pesquisa abrangente 

(YIN, 2005). 

A presente pesquisa tem como questão descrever “como” o curso de 

bacharelado em administração de empresas, da Estácio de Sá, vem se expandindo. 

Foram dois os principais motivos que levaram a escolha da Instituição Estácio 

de Sá. Por tratar-se de uma das maiores instituições do país dentre as IES privadas 

sendo estrategicamente bem colocada no mercado em âmbito nacional, com 

presença em 23 unidades da federação e pela facilidade de acesso aos dados 

necessários para o estudo. 

 

3.3. Procedimentos da pesquisa  

 

Para Yin (2005), as evidências para o estudo de caso podem vir de seis fontes 

distintas: documentos, registros em arquivo, entrevistas, observação direta, 

observação participante e artefatos físicos. 

 

Para este trabalho, foram utilizados: 

  a pesquisa documental e a ampliação da pesquisa da literatura sobre o tema 

(expansão do ensino superior no Brasil, estratégias de crescimento, curso de 

administração de empresas no Brasil); 

  registros em arquivo: que foram obtidos por meio de registros, tabelas, 

gráficos e censos; 

  entrevistas: é uma das mais importantes fontes de informações para um 

estudo de caso e obedeceu a um roteiro semiestruturado. 

 

Yin (2005) também ressalta que em um estudo de caso é importante que haja 

evidências provenientes de duas ou mais fontes, que se construa um banco de 
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dados que venha compor um relatório final e que haja uma ligação clara entre as 

evidências e as questões da pesquisa. 

Neste trabalho, as unidades de análise que compõem o caso estudado são as 

metas versus resultados de expansão do curso bacharelado em administração de 

instituição de ensino superior privada no Brasil, nas modalidades Presencial, Flex e 

EaD.  

Nesta pesquisa, as etapas da análise de dados estão relacionadas às metas de 

crescimento estabelecidas e os dados oficiais, registrados e compilados ao longo de 

anos.  

 

3.4. Protocolo de Análise  

 

 A proposição utilizada foi a identificação das diretrizes estratégicas do 

curso de bacharelado de Administração de empresas nas Instituições de ensino 

superior privadas, respeitando a realidade, necessidades e objetivos da organização 

e como e de que forma estão contribuindo para o seu crescimento.  

 

3.4.1.  Protocolo de Pesquisa 

 

Para Yin (2005), o protocolo para o estudo de caso contém o instrumento e os 

procedimentos para a realização da pesquisa, elevando a confiabilidade da 

pesquisa.  

O autor destaca quatro etapas importantes para a elaboração de um protocolo 

de estudo de caso: visão geral do projeto do estudo de caso; procedimentos de 

campo; questões do estudo de caso e guia para relatório do estudo de caso. 

Para este trabalho, as etapas estão apresentadas da seguinte forma: 

identificação da IES estudada, as estratégias de crescimento nas modalidades 

presencial, Flex (Semipresencial) e EaD, os fatores facilitadores e os que 

dificultaram a expansão e os resultados obtidos até a presente data pesquisada. 
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CAPÍTULO IV – APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DO ESTUDO DE 

CASO 

 

4.1. Identificação da Instituição estudada 
 

 As informações apresentadas neste capítulo foram retiradas na íntegra, do 

portal da Estácio, site dos investidores e das informações obtidas nas entrevistas. 

 

4.1.1. Histórico da Instituição 

 

 A empresa tomada como estudo de caso foi a Estácio de Sá que se faz 

presente de forma representativa na história da educação superior brasileira. É uma 

das maiores organizações privadas no setor de ensino superior no Brasil em 

números de alunos matriculados. Em 30 de setembro de 2015, contava com 536,8 

mil alunos matriculados na modalidade presencial e a distância, em cursos de 

graduação e pós-graduação. A rede é formada por universidades, centros 

universitários, 36 faculdades e 170 polos de ensino a distância credenciados pelo 

MEC, com uma capilaridade nacional representada por 90 campi, nos principais 

centros urbanos de 22 estados brasileiros e no Distrito Federal, estrategicamente 

localizados nas proximidades das residências, e/ou dos locais de trabalho do seu 

público-alvo, que é de trabalhadores de classes média e média-baixa. 

 A Estácio oferece 78 cursos de graduação integrados nacionalmente nas 

áreas de Ciências Exatas, Ciências Biológicas e Ciências Humanas, em graduação 

tradicional e tecnológica. Adicionalmente, oferta cursos de pós-graduação lato 

sensu, cursos de mestrado e de doutorado, além de diversos cursos de extensão. 

Para chegar a essa realidade, percorreu por uma história que se iniciou na cidade do 

Rio de Janeiro e hoje está presente em todas as regiões do Brasil alcançando esse 

marco na seguinte trajetória. As informações abaixo estão declaradas no site da 

empresa e foram retiradas do site da Estácio em 01.12.2015: 

 A história da Estácio inicia-se em 1970, em uma pequena casa na zona norte 

do Rio de Janeiro, quando seu fundador, o magistrado João Uchôa Cavalcanti Netto, 

cria a Faculdade de Direito Estácio de Sá com um projeto pedagógico inovador, 

conseguindo, em pouco tempo, que o curso se torne um modelo de ensino na área 
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de Direito no Brasil. Em 1972, transforma-se em Faculdades Integradas Estácio de 

Sá, incorporando novos cursos de ensino superior. Em 1988, conquista o status de 

Universidade e começa a crescer no município do Rio de Janeiro e, em 1996, 

ultrapassa os limites municipais, com a criação das unidades de Resende, Niterói e 

Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. 

 Em 1998, inicia sua expansão nacional, chegando a São Paulo, Minas Gerais, 

Espírito Santo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Bahia, Pernambuco, Pará e 

Ceará. Todavia, seu grande marco foi a partir de 2007, quando abriu seu capital na 

Bolsa de Valores e em 2008 os sócios-fundadores associam-se à GP Investments, 

na gestão da Estácio. 

 Foi em 2009 que a Estácio ingressou numa nova modalidade de ensino, o 

ensino a Distância (EaD). Em 2010, há a oferta pública secundária e primária de 

ações, no valor de R$ 685,6 milhões, sendo 32,8 milhões de ações vendidas pelos 

fundadores e emissão de 3,2 milhões de ações, elevando o free float para 76%. Em 

paralelo desenvolveu um modelo de ensino inovador, focado no mercado de 

trabalho, com currículos integrados nacionalmente. A partir desta revolução, inova 

mais uma vez e leva o material didático gratuito a todos seus alunos de todos os 

campi espalhados pelo Brasil. 

 Em 2011, retoma as aquisições, agora nos mercados do Amazônia, Roraima 

e Natal.  Entra em novos negócios com a aquisição da academia do concurso, 

segmento de cursos preparatórios para concursos públicos. 

 Em 2012, chega ao Amapá, Maranhão, Paraíba e Rio Grande do Sul. Em 

2014 consegue a aprovação pelo CADE para a compra da UniSEB.  Há a aquisição 

da Faculdade LITERATUS em Manaus, da IESAM em Belém e CEUT em Teresina. 

Sua última aquisição foi, em 2015, a Faculdade Nossa Cidade, em Carapicuíba, São 

Paulo. 

 

4.1.2. Localização da IES 

 
 

 Abaixo são apresentados dois mapas do Brasil ilustrando as localidades onde 

a Estácio hoje está presente. 
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Fonte: Site de investidores da Estácio - Última Atualização em 5 de novembro de 2015 

 

Fonte: Site de investidores da Estácio - Última Atualização em 5 de novembro de 2015. 



48 
 

4.1.3. Estrutura Societária 

 

 
 
Fonte: Site de investidores da Estácio - Última Atualização em 5 de novembro de 2015. 
 

 

4.1.4.  Diretrizes 
 
 

 A Estácio tem como missão “Educar para Transformar” cujos valores 

declarados são “Gente educando gente”, por meio das premissas abaixo: 

 

Foco no Aluno - O aluno é nossa razão de ser. 
Gente & Meritocracia - Valorizamos e reconhecemos o mérito do maior. 
ativo que possuímos: nossa gente. 
Inovação - Devemos criar e ousar sempre. 
Simplicidade - Devemos ser simples para sermos ágeis e austeros. 
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Resultado - Perseguimos resultados extraordinários com paixão e método, 
agindo sempre como "donos". 
Ética - Não toleramos desvios de conduta. 
Excelência - Perseguimos a excelência na prestação de serviços dentro e 
fora da sala de aula. 
Hospitalidade - Tratamos as pessoas como gostamos de ser tratados. 

(*) Retirado do site de investidores – atualizado em 15.12.2015 

 

 A IES está direcionada para a nova visão, chamada por ela de VISÃO 2020 

que é: “Ser reconhecida como a melhor opção em Educação Superior para alunos, 

colaboradores e acionistas”. 

 

4.1.5. Diretorias e Conselhos 
 

a) Composição Acionária  
 

 

O organograma abaixo indica a quantidade de ações ordinárias detidas pelos 

acionistas da Estácio Participações. 

 

 

 

Fonte: Site de investidores da Estácio - Última Atualização em 30 de outubro de 2015 

 

b) Conselho de Administração 

  

 O Conselho de Administração é composto por no mínimo sete e no máximo 

nove  membros, todos acionistas, sendo 20% conselheiros independentes, eleitos 

em Assembleia Geral para um mandato de dois anos, passível de reeleição. 
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c) Diretoria 

 

De Acordo com o Estatuto Social da Estácio, a Diretoria deve ser composta 

por no mínimo três e no máximo oito membros, sendo um Diretor Presidente, um 

Diretor Financeiro, um Diretor de Ensino e os demais Diretores sem designação 

específica. Os Diretores Executivos são eleitos pelo Conselho de Administração por 

dois anos e podem ser removidos do cargo a qualquer tempo. 

 

Atualmente tem-se: 

 

Figura 5: Estrutura da direção 

Cargo 
Data de 
Eleição 

Término do 
Mandato 

Diretor Presidente 30/04/2014 30/04/2016 

Diretor de Ensino 30/04/2014 30/04/2016 

Diretor Financeiro e de Relações 
com Investidores 

30/04/2014 30/04/2016 

Diretor de Gente, Gestão e 
Serviços 

30/04/2014 30/04/2016 

Diretor de Operações Próprias 30/04/2014 30/04/2016 

Diretor de Educação Continuada 30/04/2014 30/04/2016 

Diretor de Relações Corporativas 
e Sustentabilidade 

30/04/2014 30/04/2016 

Diretor de Mercado* - - 

Diretor de Operações EAD* -   - 

 

  Fonte: Site de investidores da Estácio - Última Atualização em 30 de outubro de 2015 

 

 

d) Conselho Fiscal 

 

O Estatuto Social da Estácio Participações prevê um Conselho Fiscal de 

caráter não permanente, eleito unicamente a pedido dos acionistas da Companhia 

em assembleia geral. 

http://www.estacioparticipacoes.com.br/estacio2010/web/conteudo_pt.asp?idioma=0&tipo=30103&conta=28
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e) Comitê de Auditoria e Fianças 

 

O Comitê de Auditoria e Finanças é composto por quatro membros e 

reúne-se ordinariamente a cada três meses. 

 

f) Comitê de Gente e Gestão Corporativa 

      

 O Comitê de Gente e Gestão Corporativa é composto por quatro 

membros. 

 

g) Comitê Acadêmico 

 

O Comitê Acadêmico é composto por quatro membros. 

 

4.1.6. Objetivos estratégicos 
 
 Em resposta à pergunta o que é Estratégia para a IES, a diretora de 

expansão afirmou que: “Para a Estácio expansão é todo crescimento, orgânico e 

inorgânico, que permita um aumento de ganhos de participação de mercado e 

aumento da abrangência geográfica”. 

 

Segundo declarado no site dos investidores da Estácio, a sua estratégia é 

orientada pelos seguintes princípios: 

 
 

Qualidade e diferenciação do produto. Com investimento contínuo na 
inovação do modelo de ensino, daremos continuidade no desenvolvimento e 
oferta de ensino universitário de qualidade, com cursos constantemente 
atualizados em linha com as necessidades e perfis de nossos alunos, 
ministrados por um corpo docente altamente capacitado, contando com as 
mais modernas metodologias e ferramentas pedagógicas e com instalações 
bem mantidas e convenientemente localizadas. Com a criação e 
implementação da nova Diretoria de Inovação, pretendemos organizar e 
acelerar as iniciativas de desenvolvimento e adoção de novas tecnologias, 
visando garantir a manutenção da vantagem competitiva que obtivemos ao 
inovar com a nossa primeira versão do modelo de ensino. Um exemplo 
recente da nossa capacidade de inovação foi o lançamento da rede social 
"Didatic@", uma plataforma de ensino digital que chega ao tablet dos alunos 
da Companhia e que possibilita o compartilhamento de conteúdos 
acadêmicos entre alunos e docentes de vários locais do país além de outras 
funcionalidades. 
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Qualidade e diferenciação do nível de serviços no nicho de mercado 
em que atuamos. Sabemos que além de obter uma educação de primeira 
linha e um encaminhamento ao mercado de trabalho, nosso aluno 
característico também valoriza bastante um atendimento de alto padrão. Por 
isso, também temos investido e inovado de modo relevante para melhorar a 
"experiência" do aluno junto à Companhia. Exemplos de esforços nessa 
direção incluem: (i) a remodelagem constante do sistema de atendimento 
agendado para os nossos alunos; (ii) a adoção de sistema de "assistente 
virtual" 24h por dia para atendimento on-line a qualquer momento; (iii) o 
aperfeiçoamento e especialização crescentes do nosso call center, que 
atende cerca de 8 mil ligações ao dia; (iv) a adaptação dos serviços de 
atendimento on-line no formato mobile; entre outros. 
 
Crescimento. Após a organização e consolidação de nossa estrutura 
operacional e o estabelecimento dos novos fundamentos sobre os quais 
operamos, notoriamente o nosso modelo de ensino e o nosso nível de 
serviço diferenciado, demos reinício ao nosso processo de crescimento.  
 
Atualmente, tem-se os seguintes objetivos para seguir no sentido da 
ampliação da operação: 
 
Aumento da base de alunos matriculados. Nossa captação de novos 
alunos é alavancada por meio de programas de marketing e por nossa força 
de vendas estruturada, que trabalha em coordenação com nossas unidades 
e nosso call-center no contato direto com nosso público-alvo através de 
pontos de venda e iniciativas de trade-marketing específicas e em 
programas com empresas, órgãos públicos e escolas, feiras universitárias e 
outros eventos importantes para o sourcing de alunos em potencial. Nas 
últimas 5 rodadas de captação, apresentamos crescimento superior a 10% 
no número de ingressantes, muito acima do crescimento de demanda 
verificado no período. Também buscamos níveis crescentes de retenção de 
nossos alunos ao longo de seus cursos, a partir da melhoria de nossos 
serviços de atendimento, apoio acadêmico e programas de fidelização. 
Destacamos que programas como o FIES podem ajudar muito na retenção 
dos alunos, visto que geram uma oportunidade de financiamento a baixo 
custo para o aluno, além de diminuir a ineficiência. 
 
Inovação na oferta de cursos. Reavaliamos regularmente o conjunto de 
cursos que oferecemos em nossas unidades (campi), com base nas 
necessidades do mercado de trabalho e tendências de desenvolvimento 
econômico específicas de cada região. Como exemplos, podemos citar os 
cursos na área de petróleo & gás que lançamos com sucesso nos últimos 
anos, o que acreditamos tenha sido reflexo da elevada demanda a partir do 
desenvolvimento da indústria petrolífera nacional, e os de turismo e 
hotelaria que estamos expandindo para outras cidades para atender às 
oportunidades geradas pela realização no Brasil da Copa do Mundo em 
2014 e dos Jogos Olímpicos em 2016. Adicionalmente, estamos 
desenvolvendo uma nova estratégia para educação continuada, incluindo a 
ampliação da oferta de nossos cursos de pós-graduação e o lançamento de 
cursos livres de curta duração, incluindo cursos preparatórios para 
concursos e de especialização, que acreditamos ter grande potencial de 
mercado, e que podem ser distribuídos através de nossa infraestrutura 
existente e plataforma on-line e a distância, disponíveis. 
 
 
Expansão da nossa atuação no ensino a distância. Acreditamos que o 
segmento de EAD apresenta forte tendência de crescimento, dada a sua 
atratividade de preço e maior conveniência de locomoção, podendo atrair 
alunos com menor poder aquisitivo e também com maior dificuldade de 
locomoção até um campus tradicional. Lançamos nossos cursos de EAD 



53 
 

em julho de 2009 e atingimos a marca de 145,4 mil alunos em 30 de 
setembro de 2015. Creditamos esse sucesso à qualidade de nossos 
programas e à infraestrutura tecnológica e de apoio, além da qualificação de 
nossos professores tutores envolvidos nas atividades de suporte aos alunos 
e na coordenação dos cursos. Pretendemos continuar alavancando nosso 
crescimento em EAD a partir do lançamento de novos cursos nessa 
plataforma, para o que temos livre autonomia regulatória a partir de nossa 
subsidiária Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda., e também 
através da abertura e credenciamento junto ao MEC de novos polos, além 
dos atuais 170 em operação, contando os polos da UniSEB, adquirida em 
2013. Para garantir o crescimento sustentável e com qualidade dessa 
operação tão relevante, recentemente criamos uma Diretoria Executiva de 
Operações EAD. 
 
Abertura de novas unidades. A partir de nossos estudos e inteligência de 
mercado, identificamos oportunidades de abertura de novas unidades em 
localidades com demanda ainda não atendida pelas instituições de ensino 
locais. Também estamos em processo para credenciar algumas de nossas 
Faculdades como Centros Universitários, a fim de ampliar nossa autonomia 
para o lançamento de novos cursos e a abertura de novas unidades, 
acelerando assim nosso crescimento orgânico nas praças onde já 
operamos. 
 
 
Aquisições e consolidação do setor. O setor de ensino superior no Brasil 
é altamente fragmentado, com aproximadamente 1.600 empresas 
mantenedoras representando, em 2010, cerca de 75% do total de alunos na 
graduação presencial no país, de acordo com relatório da Consultoria Hoper 
de 2012. Ao mesmo tempo, graças à estrutura montada na Companhia com 
características de economia de escala como o modelo de ensino nacional e 
a CSC, temos grande capacidade de integração de ativos adquiridos pelo 
país todo. Por isso, mantemos um time de profissionais que trabalha na 
abordagem, estudo e negociação dessas possíveis aquisições, bem como 
no monitoramento da integração de tais ativos. 
 
Novos negócios: A fim de explorar também novas oportunidades de 
negócio em outras áreas no setor de educação e garantir novas fontes de 
receita, em 2012 criamos uma diretoria para cuidar de programas com 
características de menor regulação. Além da absorção dos cursos de pós-
graduação lato sensu e da "Academia do Concurso", essa nova Diretora 
será responsável pela entrada no segmento de "Educação Corporativa", 
visando operar diretamente com empregadores na formação e capacitação 
da sua mão de obra. 
 
 
Ganhos de eficiência e rentabilidade. Nosso modelo baseado em 
centralização, padronização e escala possibilita o crescimento orgânico da 
base de alunos e um ganho de eficiência e, portanto, de margem 
operacional, como tem sido verificado nos últimos 3 anos. Da mesma forma, 
à medida que absorvemos novas operações e unidades via aquisições, e 
passamos a introduzir em tais empresas nosso modelo acadêmico mais 
eficiente e de melhor qualidade, assim como nossas melhores práticas de 
gestão e escala de operações, melhoramos o nível de rentabilidade dessas 
operações, trazendo-as para o nosso patamar regular e gerando mais 
escala para as operações centralizadas como a CSC. 
 
Perpetuação da cultura organizacional e do nosso modelo de gestão. 
Paralelamente ao programa de crescimento da Companhia, trabalhamos 
para preservar e intensificar a cultura corporativa que desenvolvemos e 
implementamos ao longo dos últimos anos. Acreditamos que a gestão 
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profissionalizada e focada em qualidade e eficiência, com o alinhamento de 
centenas de executivos em torno de um único sistema meritocrático, seja o 
principal diferencial competitivo de longo prazo em nosso setor. Desse 
modo, investimos permanentemente na atração, retenção, treinamento e 
promoção dos melhores talentos humanos. Adotamos um modelo 
organizacional transparente e de forte comunicação no qual os valores e 
ideias são disseminados ativamente através de toda a Companhia, 
contribuindo para o fortalecimento de nossa cultura e desenvolvimento de 
nossos colaboradores. Por isso, buscamos formar sempre profissionais de 
alta qualificação, prontos para assumir cargos de liderança, garantindo 
assim o crescimento com rentabilidade de nossas atividades de forma 
autossustentável no longo prazo. Nesse contexto, inauguramos em 2013 a 
nossa própria "Universidade Corporativa", que tem como missões principais 
garantir o abastecimento de talentos para o nosso crescimento, ao mesmo 
tempo em que dissemina os princípios e valores em que tanto acreditamos 
na Companhia. 
 

Fonte: Site de investidores - Última Atualização em 15 de dezembro de 2015. 

O que se observa é que as informações destacadas e publicadas aos 

acionistas e interessados pelo assunto expansão, está de acordo com a fala 

da diretora. E o que se vê hoje como resultado é exatamente o crescimento 

da IES orgânica e inorganicamente inclusive quando se vê o número de 

unidades que compõem o grupo Estácio e o crescente número de alunos que 

nela estuda independente da modalidade e do curso. Não pode se negar 

quando analisada a fala da diretora e os relatórios analisados que por se 

tratar de uma instituição privada não se perde de vista o aumento da 

participação de mercado e lucratividade. Não basta somente expandir 

fisicamente precisa-se garantir lucro e assim competitividade no mercado 

(que são apresentados no decorrer deste trabalho). 

4.2. Análise do crescimento do curso de Administração da Estácio  
 
 

De acordo com o censo da educação superior desenvolvido pelo INEP, no 

ano 2012 aponta ainda que o curso de Administração, em 2013, está nos primeiros 

dez cursos de graduação mais procurados por ingressantes do curso superior no 

Brasil. 

Abaixo na tabela 6 é demonstrada a evolução de ingressantes no curso de 

administração de empresas no Brasil: 
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Tabela 6 – Evolução dos ingressantes no curso de Administração de 

Empresas - Brasil 

REDE MODALIDAD
E 

CURSO 2009 2010 2011 2012 2013 

PRIVADA EAD ADMINISTRAÇÃO 40.657 45.896 56.948 73.526 69.561 

PRIVADA EAD Outros cursos 240.719 287.115 333.321 420.580 430.917 

PRIVADA Total EAD  281.376 333.011 390.269 494.106 500.478 

PRIVADA Share ADM  14,4% 13,8% 14,6% 14,9% 13,9% 

        

PRIVADA PRESENCIAL ADMINISTRAÇÃO 207.697 194.922 139.515 217.110 198.087 

PRIVADA PRESENCIAL Outros cursos 1.129.63
8 

1.152.43
2 

1.250.84
5 

1.487.90
6 

1.546.63
3 

PRIVADA Total 
Presencial 

 1.337.33
5 

1.347.35
4 

1.444.36
0 

1.705.01
6 

1.744.75
0 

PRIVADA Share ADM  15,5% 14,5% 13,4% 12,7% 11,4% 

        

PUBLICA EAD ADMINISTRAÇÃO 3.770 7.918 6.917 7.181 7.600 

PUBLICA EAD Outros cursos 47.629 39.399 34.411 41.346 29.306 

PUBLICA Total EAD  51.399 47.317 41.328 48.527 36.906 

PUBLICA Share ADM  7,3% 16,7% 16,7% 14,8% 20,6% 

        

PUBLICA PRESENCIAL ADMINISTRAÇÃO 23.899 22.949 24.353 26.481 24.238 

PUBLICA PRESENCIAL Outros cursos 371.379 431.598 446.385 472.959 470.702 

PUBLICA Total 
Presencial 

 395.278 454.547 470.738 499.440 494.940 

PUBLICA Share ADM  6% 5% 5,2% 5,3% 4,9 

Fonte: Censos dos anos respectivos 
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Tabela 7 – Evolução de matriculados no curso de Administração de Empresas 

– Brasil 

REDE MODALIDAD
E 

CURSO 2009 2010 2011 2012 2013 

PRIVADA EAD ADMINISTRAÇÃO 81.659 105.458 119.885 148.532 150.089 

PRIVADA EAD Outros cursos 572.534 630.378 681.630 783.694 861.066 

 Total EAD  654.193 735.836 801.515 932.226 1.011.155 

 Share ADM  12,5% 14,3% 15,0% 15,9% 14,8% 

        

PRIVADA PRESENCIAL ADMINISTRAÇÃO 615.088 624.609 619.378 585.089 559.721 

PRIVADA PRESENCIAL Outros cursos 3.097.864 3.295.265 3.481.98
5 

3.621.53
8 

3.821.354 

 Total 
Presencial 

 3.712.952 3.919.874 4.101.36
3 

4.206.62
7 

4.381.075 

 Share ADM  16,6% 15,9% 15,1% 13,9% 12,8% 

        

PUBLICA EAD ADMINISTRAÇÃO 26.757 31.797 31.368 28.668 26.000 

PUBLICA EAD Outros cursos 157.175 162.546 160.036 152.956 128.553 

 Total EAD  183.932 194.343 191.404 181.624 154.553 

PUBLICA Share ADM  14,5% 16,4% 16,4% 15,8% 16,8% 

        

PUBLICA PRESENCIAL ADMINISTRAÇÃO 83.089 85.436 88.878 91.470 91.618 

PUBLICA PRESENCIAL Outros cursos 1.319.855 1.443.810 1.556.52
1 

1.625.74
1 

1.686.356 

 Total 
Presencial 

 1.402.944 1.529.246 1.645.39
9 

1.717.21
1 

1.777.974 

 Share ADM  5,9% 5,6% 5,4% 5,3% 5,2% 

Fonte: Censos dos anos respectivos 

 

Na Estácio essa realidade não é diferente. Trata-se de um dos cursos mais 

demandados pelos alunos nas três modalidades que oferece: Presencial, EaD e Flex 

(Semipresencial). Nas tabelas abaixo é demonstrado a evolução na Estácio de Sá, 

tanto dos ingressantes quanto dos matriculados. 
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Tabela 8 – Evolução dos ingressantes no curso de Administração de 

Empresas –Estácio 

REDE MODALIDADE CURSO 2011 2012 2013 2014 

PRIVADA EAD ADMINISTRAÇÃO  2.869 2.092 2.102 

PRIVADA EAD Outros cursos  17.820 18.904 19.232 

 Total EAD   20.689 20.996 21.334 

       

PRIVADA PRESENCIAL ADMINISTRAÇÃO 9.639 11.456 15.562 16.322 

PRIVADA PRESENCIAL Outros cursos 63.955 79.491 92.671 98.571 

 Total Presencial   90.947 108.233 114.893 

Fonte: Elaborada pela autora – informações retiradas do relatório gerencial – não se tem informações 

atualizadas de 2015  

 

Tabela 9 – Evolução de matriculados no curso de Administração de Empresas 

– Estácio 

REDE MODALIDADE CURSO 2014 2015 

PRIVADA EAD + Flex ADMINISTRAÇÃO 11.917 15.109 

PRIVADA EAD Outros cursos 30.000 32.420 

 Total EAD   47529 

     

PRIVADA PRESENCIAL ADMINISTRAÇÃO 31.997 33.960 

PRIVADA PRESENCIAL Outros cursos 191.723 200.071 

 Total Presencial  223.720 234.031 

Fonte: Elaborada pela autora – informações retiradas do relatório gerencial 
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4.2.1 As estratégias de crescimento da Estácio e do curso de Administração 
nas modalidades Presencial, EaD e Flex (semipresencial) 
 

  Quando questionada sobre a quais as principais estratégias de 

crescimento/expansão utilizadas pela Estácio, a diretora de expansão respondeu: 

“Estar presente fisicamente nos principais municípios brasileiros. Essa estratégia 

está alinhada com a Visão 2020 definida no planejamento estratégico. Importante ter 

uma estratégia, mas mais importante é ser fiel a ela”. 

  Segundo ela, não há estratégias diferenciadas por curso. “A Expansão 

é trabalhada de forma macro, mas dentro do processo é analisado o micro (portfólio 

e esteira de cursos)”. 

  Há de se considerar que para implantação das estratégias de 

crescimento há fatores tanto os que facilitam e os que dificultam o resultado 

esperado. 

 

4.3 Fatores facilitadores da expansão 
 

  No mercado de ensino superior, há grandes destaques mundiais, 

porém a representatividade brasileira, segundo dados do MEC/INEP 2013, é bem 

expressiva, com 7,3 milhões de matrículas aproximadamente. 

  Apesar do significativo crescimento nos últimos anos, de acordo com o 

observatório do PNE1, apenas 16,5% da população brasileira entre 18 e 24 anos 

estava matriculada em instituições de ensino superior em 2013, uma porcentagem 

ainda bem abaixo da meta de 33% estipulada pelo Governo Federal para até 2024, 

o que indica potencial de continuidade de crescimento do setor de ensino superior 

no Brasil.  

 Analisando o setor de ensino no Brasil, identificam-se quatro alavancas de 

crescimento: 
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Figura 6: Alavancas de crescimento 

 

Fonte: Site de investidores da Estácio - Última Atualização em 30 de outubro de 2015. 

 

4.3.1 Ensino a distância 
 

 Para se ganhar velocidade e volume de penetração do ensino superior no 

Brasil, foi autorizado e implantado o ensino a distância. Os valores das 

mensalidades que, por economia de estrutura e atendimento em grande escala 

passam a ser mais baixa que a presencial, resultando num aumento significativo 

quanto ao número de pessoas que passam a ter condições financeiras de assumir 

estes cursos. 

 Ainda não é expressivo o número de alunos de graduação, no Brasil, na 

modalidade à distância, mas foi a modalidade que atingiu o maior percentual de 

crescimento, 35,3% no período compreendido entre 2010 a 2013. Apesar das 

inúmeras resistências dos alunos para esta opção, cada vez mais há adesões e 

consequente aumento no percentual de alunos. Muitas são as ferramentas e 

recursos utilizados para aumentar a interação entre alunos e docentes, o que 

contribuíram para que os cursos ofertados nessa modalidade saltassem para 1.258 

no ano de 2013.  
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 O gráfico 4, abaixo, ilustra este crescimento: 

Gráfico 4 - Evolução do Número de Cursos de Graduação, segundo a Modalidade 

de Ensino – Brasil ( 2010-2013 )  

 

Fonte: Censo da Educação Superior. Inep/Deed.                     Nota: Não inclui Área Básica de Ingresso – ABI. 

 

Na tabela 10, abaixo, pode-se notar também o crescimento do número de 

ingressantes no ensino superior por região e modalidade, o que demonstra também 

o crescimento da modalidade EaD. 

 

Tabela 10 – Total de ingressantes no ensino superior por região e modalidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Censo 2013 
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 Ratificando as informações acima, a diretora de mercado, entrevistada, 

afirmou que a base de alunos da Estácio têm crescido em número, contando 

substancialmente com os alunos na modalidade EaD, influenciado também pelo 

valor da mensalidade ser mais acessível, conforme demonstrado nos gráficos 4 e 5 

abaixo, o que contribui para o aumento da receita liquida, demonstrado no gráfico 6. 

 

Gráfico 4 – Base alunos Estácio comparativo entre 2014 e 2015 

 

  Fonte: Site de investidores da Estácio - Última Atualização em 30 de outubro de 2015. 

 O que se pode observar, é que a presença do curso na modalidade EaD tem 

contribuído muito para o crescimento em número de alunos da IES, principalmente 

pelo valor da mensalidade que é significativamente inferior. Como consequência, 

comprova-se, por meio do gráfico 6 que a receita líquida da IES tem aumentado. 

 

Gráfico 5 – Valor do ticket médio por modalidade 

 

Fonte: Site de investidores da Estácio - Última Atualização em 30 de outubro de 2015. 
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Gráfico 6 – Receita LIQUIDA em 2015 

 

 

Fonte: Site de investidores da Estácio - Última Atualização em 30 de outubro de 2015 

 Para que se tenha uma ideia melhor ainda, o percentual de crescimento da 

captação de novos alunos nos cursos da Estácio tem sido muito maior no ensino a 

distância do que no presencial, demonstrado na tabela 11. 

 

Tabela 11 - Comparativo da captação de novos alunos nas modalidades Presencial 

e EaD – (2015) 

 

MODALIDADE PERCENTUAL DE CAPTAÇÃO (2015) 

Presencial + 5,8% 

EAD + 20,4 % 

Fonte: Elaborada pela autora.  

Informações retiradas do Site de investidores da Estácio - Última Atualização em 30 de outubro de 2015. 

 

4.3.2 Aumento de alternativas de financiamento para estudantes 

 

 Outro fator importante que impactou o crescimento do ensino superior foi o 

aumento de alternativas de financiamentos. 
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 Ter condições financeiras para custear um curso superior no Brasil é para 

poucos, mas é o que o mercado de trabalho mais tem exigido do trabalhador, sua 

formação superior. É essa parcela da população que mais necessita de incentivo 

financeiro. 

 Com o aumento das possibilidades de financiamento aos alunos, e o aumento 

expressivo do número de instituições e cursos de educação superior destinado à 

população de classes média e baixa, têm contribuído para o aumento no número de 

alunos matriculados, tendo como consequência o crescimento do número de alunos 

ingressantes no ensino superior. Alunos esses que estão em busca de melhores 

salários e oportunidades de emprego. Alguns dos programas são: 

 

 a) Programa Universidade para Todos ("PROUNI"): 

 

 O PROUNI foi criado em 2005 e dá isenção 
de certos tributos federais para as receitas decorrentes de cursos de 
graduação oferecidos pelas instituições de ensino superior que concedem 
uma determinada quantidade de bolsas de estudo aos alunos de baixa 
renda dos seus cursos de graduação e cursos relacionados. Ao fornecer 
isenções fiscais a instituições com fins lucrativos, o PROUNI também 
desempenhou o importante papel de estimular o crescimento e o 
investimento privado no setor de educação superior, possibilitando que as 
instituições com fins lucrativos oferecessem cursos a preços competitivos 
comparados àqueles praticados por instituições filantrópicas e sem fins 
lucrativos. 

 Para aderir ao programa, as instituições de 
educação superior devem firmar um contrato de 10 anos (renovável por 
mais 10 anos) estabelecendo o número de bolsas a serem oferecidas em 
cada programa, campus e curso. Para aderir ao PROUNI, a instituição deve: 
(i) cumprir suas obrigações fiscais; e (ii) oferecer bolsas de estudo. 

 O PROUNI exige que as instituições 
beneficiadas ofereçam: (i) pelo menos uma bolsa integral para cada 10,7 
alunos que pagam uma mensalidade regular e estejam regularmente 
matriculados no fim do ano letivo anterior (8,5% da receita total); ou (ii) uma 
bolsa integral para cada 22 alunos que pagam a mensalidade regular em 
cursos de graduação e sequenciais de formação específica, desde que 
também ofereçam bolsas de 50% ou 25% em um valor total equivalente a 
8,5% de sua receita anual. 

 As empresas que aderem ao programa ficam 
isentas durante toda a vigência de sua adesão ao PROUNI, de: (i) COFINS 
e PIS sobre a receita de cursos de graduação e sequenciais de formação 
específica; e (ii) IRPJ e CSLL sobre a receita líquida proporcional à receita 
dos cursos de graduação e sequenciais de formação específica. 
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b) Programa de Financiamento Estudantil ("FIES"): 
 O FIES foi criado em 1999 e oferece financiamento de até 100% das 
mensalidades junto às instituições de ensino superior que participam do 
programa e que receberam uma boa classificação do MEC. 

 Até o momento, mais de 500 mil alunos foram beneficiados pelo 
programa, e cada vez mais instituições de ensino superior são cobertas pelo 
programa no Brasil. Desde 2005, o FIES também oferece financiamento a 
alunos que recebem bolsas de estudo parciais do PROUNI. 

 Assim, esses alunos conseguem financiar os outros 50% de seus 
custos de educação superior com um empréstimo do FIES. 

 Atualmente, os empréstimos do FIES são concedidos na seguinte 
ordem de prioridade: 

1. Alunos que recebem bolsa de estudo de 50% do PROUNI; 
2.  Alunos que recebem bolsas complementares e estão matriculados em 
cursos considerados prioritários pelo FIES (licenciatura em química, física, 
matemática e biologia, bem como cursos de engenharia, geologia e outros 
cursos incluídos no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos); 
3. Alunos que recebem bolsas complementares e estão matriculados em 
outros cursos; 
4. Alunos matriculados em instituições de educação superior que aderiram 
ao PROUNI;  
5. Outros alunos inscritos em instituições de educação superior que não 
aderiram ao PROUNI. 
 
 
Mudanças recentes 
 
 As normas do FIES mudaram recentemente para oferecer mais 
vantagens e tornar o programa ainda mais interessante para os alunos, 
principalmente aqueles que pretendem se tornar professores e doutores. As 
principais mudanças foram as seguintes: 

1. Redução das taxas de juros de 6,5% para 3,4% ao ano, capitalizada 
mensalmente à taxa de 0,27901%; 
2. Redução de 1% ao mês no valor da dívida para professores e doutores 
que optarem por trabalhar no setor público após a graduação (professores 
que têm de trabalhar em educação pública básica e doutores em áreas 
determinadas pelo Ministério da Saúde); 
3. Aumento dos prazos. Atualmente, os alunos têm um prazo equivalente a 
três vezes a duração do curso para quitar o financiamento. Antes, o prazo 
era equivalente a duas vezes a duração do curso. 
4. Possibilidade de alunos solicitarem o FIES sem necessidade de fiador 
nos casos de alunos de curso de licenciatura, ou estudante que possua 
renda familiar mensal bruta per capita de até um salário mínimo e meio ou 
alunos bolsistas parciais do PROUNI. Para tal, foi criado o Fundo Garantidor 
que permite ao estudante a dispensa de apresentação de fiador ou 
formação de fiança solidária; 
5. Necessidade de, a partir de 2011, o aluno calouro (ingressante no 1º 
período - vestibular) ter feito o ENEM; 
6. Percentuais de financiamento variados de 50% a 100%. 
 
 De acordo com a diretora entrevistada, a IES acredita que essas 
mudanças elevarão o número de matrículas nas escolas de graduação em 
virtude das melhores condições para os alunos que não podem arcar com 
seus custos de educação. Taxas de juros mais baixas, somadas a prazos 
de financiamento mais longos, devem impulsionar ainda mais as matrículas, 
favorecendo o setor como um todo. Além disso, o governo está criando um 
fundo para garantir os empréstimos estudantis, o que isentará o aluno da 
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necessidade de um fiador para seu empréstimo e tornará o programa ainda 
mais interessante. 

Fonte: Site de investidores - Última Atualização em 15 de dezembro de 2015. 

Tabela 12: Demonstrativo comparativo de números de alunos por tipo de adesão 

financeira - Estácio 

 No. ALUNOS 2012 No. ALUNOS2013 No. ALUNOS  2014 No. ALUNOS 2015 

SEM FINANCIAMENTO 141.325 134.526 115.709 113.340 

PROUNI 12.679 17.613 21.961 35.851 

FIES 42.739 77.893 127.947 132.369 

Fonte: Elaborado pela autora – Informações retiradas do relatório gerencial  

 

4.3.3 Expansão do segmento formado por trabalhadores que estudam 
 
 

 O mercado de trabalho está cada vez mais exigente. Busca profissional com 

competências comportamentais e técnicas. Dá melhores salários e possibilidades de 

crescimento a quem possui formação superior o que vem incentivando cada vez os 

adultos a procurarem tal formação. De acordo com a Consultoria Hoper, o Brasil é 

um dos países onde o fato de possuir um diploma superior exerce uma das maiores 

diferenças salariais no mundo, aumentando em média 171% a renda daqueles que o 

detêm (relatório de investidores).  

 Essas razões mencionadas acima tem impulsionado o crescimento de 

matrículas no curso superior. 

 Ainda segundo a Consultoria Hoper, o aumento no número de alunos que 

trabalham durante o dia e estudam à noite deverá continuar impulsionando o 

crescimento do setor. Em 2010, o número de alunos matriculados no Ensino 

Superior noturno atingiu 3,45 milhões, representando quase 64% dos alunos 

matriculados. Adicionalmente, o crescimento anual composto do número de alunos 

matriculados em cursos noturnos é 9,5%, significativamente maior que o de cursos 

diurnos, que é de 3,8%, ambos para o período de 2002 a 2010. 
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Não se tem ainda dados oficiais posterior a este período mas dá para se notar 

que a procura pelos cursos noturnos continua crescendo, se basearmos na 

demanda de vagas oferecidas pela IES. 

Tabela 13– Número de matriculas do Ensino Superior por turno - Brasil 

 

Fonte: Censo da Educação Superior. Inep / Deed. Nota: Para os anos de 2010, 2012 e 2013, o cálculo do turno 
diurno equivale à soma dos seguintes turnos: Matutino, vespertino e integral 
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Impulsionada por esta realidade, a Estácio oferece mais oferta de vagas no 

período noturno do que diurno e suas unidades são estrategicamente localizadas 

para facilitar o acesso dos trabalhadores, sejam em lugares de fácil acesso a 

transporte público como em locais de maior concentração populacional. 

 

4.3.4 Consolidação do setor 

 

 Com base nos dados do MEC/INEP divulgados em 2013, as instituições 

privadas de ensino superior consideradas como as maiores do Brasil são 20, e são 

responsáveis por 38% do total de matriculados privados e apresentavam mais de 2 

milhões de alunos matriculados, ao passo que as demais no total de 1.591  são 

responsáveis por 62% do total de alunos matriculados privados e apresentavam 

aproximadamente 3,35 milhões de alunos matriculados. Não temos os registros 

posterior mas essa realidade não mudou muito. Ainda temos grandes IES privadas 

que detém um expressivo número de alunos. 

 

Gráfico 7 – Gráfico de total de alunos matriculados no Ensino Superior Brasil (2013) 

 

Fonte: MEC/INEP 2013 – não se tem ainda dados mais atualizados 

  

O setor de educação superior no Brasil ainda está bastante fragmentado, 

apesar do aumento das operações de fusão e aquisição e do interesse pelo setor de 

capital estrangeiro iniciado em 2007. 
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 De acordo com a Consultoria Hoper, espera-se que a concorrência 
entre as instituições de ensino superior privado sofra alterações 
significativas, uma vez que novos elementos são inseridos no cenário 
competitivo, incluindo as vantagens competitivas que as instituições de 
maior porte possuem em comparação às de porte menor. Dentre essas 
vantagens, incluem-se ganhos de escala e redução de custos provenientes 
da centralização operacional e administrativa, maior acesso a capital para 
financiar investimentos e maior habilidade em atrair talentos para o corpo 
docente e discente. 

Fonte: Site de investidores - Última Atualização em 15 de dezembro de 2015. 

  

Diante desta realidade nacional, outros fatores também influenciaram 

positivamente a expansão e o crescimento da Estácio, segundo o declarado no site 

dos investidores e confirmado pelos entrevistados, que foram: 

 Forte posicionamento para explorar o potencial crescimento do 
setor:  
1. Presença nacional, com unidades distribuídas nos maiores centros 
urbanos do país estrategicamente localizadas;  
2. Amplo portfólio de 78 cursos de graduação presencial e 25 cursos de 
EAD no novo Modelo de Ensino, bem como cursos de pós-graduação lato 
sensu, cursos de mestrado e de doutorado além de diversos cursos de 
extensão;  
3. Comprovada capacidade empresarial e financeira de inovação e 
melhoria de nossos cursos, objetivando a constante diferenciação em 
relação à concorrência, como, por exemplo, o lançamento de novos cursos, 
as diferentes formas de distribuição de conteúdo (EAD e disciplinas on-line), 
a renovação e atualização de nossos currículos, a utilização de disciplinas 
padronizadas e compartilhadas e a disponibilização e distribuição de 
material didático; 
4. A marca "Estácio", que é amplamente reconhecida no setor 
educacional brasileiro, desfrutando de uma sólida reputação junto a 
professores e alunos, fortemente associado a um ensino de qualidade, que 
ajuda o aluno na sua ascensão profissional, de forma acessível, 
configurando a melhor proposição de valor em comparação aos nossos 
concorrentes;  
5. O alinhamento dos currículos e programas com as demandas do 
mercado de trabalho através da consulta constante da nossa área de ensino 
a empresas "referência" no mercado, bem como do cuidado com o 
encaminhamento profissional do nosso aluno, através do "Espaço Estágio 
Emprego", que gera mais de 471 mil oportunidades de estágio e emprego 
registradas em nosso sistema. 

 

  Fonte: Site de investidores - Última Atualização em 15 de dezembro de 2015. 

 

 Qualidade diferenciada de ensino: 
O modelo de ensino é coordenado por uma equipe acadêmica central 
altamente capacitada, que atua em conjunto com milhares de professores 
conteudistas do Brasil todo, que assim constroem os currículos de modo 
coletivo, em linha com uma tendência global já em curso em países 
desenvolvidos. Por isso, os currículos dos cursos são nacionalmente 
integrados, atualizados às demandas do mercado de trabalho e seguem os 
pré-requisitos regulatórios estabelecidos pelo MEC. A metodologia de 
ensino utiliza conteúdos diferenciados, distribuídos em materiais impressos 
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e ferramentas on-line produzidos pela nossa equipe de especialistas e 
também em parceria com as melhores editoras atuantes no Brasil. Os 
currículos e conteúdo dos cursos presenciais e EAD são rigorosamente 
iguais, o que confere economias de escala e sinergias, ao mesmo tempo 
em que assegura o cumprimento dos padrões estabelecidos pela legislação 
aplicável. Faz-se uso intensivo de tecnologia contribuindo para o 
monitoramento da qualidade do ensino através da aplicação de provas 
nacionais para cada disciplina. Conta-se ainda com um corpo docente 
altamente qualificado a partir de programas de capacitação e treinamento, 
de programas acadêmicos padronizados, e de ferramentas e metodologias 
de ensino pré-definidas. Cuida-se com atenção do corpo docente 
oferecendo benefícios como plano de saúde e seguro de vida, patrocínios 
para produção científica e programas de formação stricto sensu, e 
programas de remuneração variável para aqueles que se destacam nas 
suas áreas. Tudo isso se traduz em uma vantagem para atrair alunos de 
diversas classes sociais que valorizam o diferencial de qualidade de ensino 
e inovação e estão dispostos a pagar um prêmio por isso. 
 

 Gestão operacional profissional e integrada e Cultura de Gestão 
plenamente implementada: 
O modelo de gestão é orientado para resultados e focado na busca de 
qualidade do ensino oferecido aos nossos alunos, em sincronia com a 
busca de maior rentabilidade e resultados positivos para a empresa. Possuí 
um sistema de gestão e avaliação de desempenho baseado em indicadores 
operacionais e financeiros atribuídos a todos os gestores de nossas 
Unidades, abrangendo desde a qualidade do ensino e do atendimento aos 
alunos à rentabilidade de nossas operações, garantindo assim um balanço 
entre qualidade e resultado que procura garantir a longevidade da 
Instituição. A mesma sistemática de definição de metas e acompanhamento 
periódico com a aferição de desempenho e remuneração variável é aplicada 
aos gestores das atividades de apoio (back-office) e das áreas corporativas. 
Em 2015, são mais de 553 gestores que possuem metas específicas e 
remuneração variável dependente de seu desempenho individual, bem 
como de o desempenho como empresa, o que gera forte disciplina e 
previsibilidade orçamentária e alinhamento entre os interesses dos 
colaboradores, da Companhia e de seus acionistas. Além do programa 
executivo de remuneração variável, existem outros programas como o "PIQ 
Remuneração" dos Docentes (programa de remuneração variável específico 
para os docentes da Estácio), a "Copa Estácio" (programa de remuneração 
variável, que premia o resultado das atividades de captação e retenção de 
alunos), e programas de participação nos lucros para áreas de back-office, 
de modo que todos os colaboradores da Estácio são elegíveis pelo menos a 
uma compensação baseada em meritocracia. A partir de 2013 foi lançada o 
"Programa de Excelência Estácio", que visa reunir em um só processo 
vários desses programas e também fomentar o reconhecimento e a 
premiação de boas práticas nas diversas áreas da Empresa. Além disso, 
como companhia participante do Novo Mercado, adota-se melhores práticas 
de governança corporativa, observando regras mais rígidas às previstas na 
Lei das Sociedades por Ações. Dentre essas obrigações, incluem-se o 
detalhamento e inclusão de informações adicionais nas informações 
trimestrais, a disponibilização de demonstrações financeiras anuais no 
idioma inglês e com base em princípios de contabilidade internacionalmente 
aceitos ou com base na legislação societária brasileira, acompanhadas do 
parecer dos auditores independentes, o dever de em qualquer distribuição 
pública de ações a favorecer a dispersão acionária e a vedação do 
estabelecimento de quóruns qualificados para deliberação de assembleia 
geral de acionista ou grupo de acionistas, bem como a inclusão de medidas 
que dificultem ou impossibilitem a aprovação de alterações estatuárias 
pelos acionistas. Ao combinar o sistema de gestão e avaliação de 
desempenho com o exercício de melhores práticas de governança 
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corporativa pelos administradores e demais colaboradores, busca-se 
promover o alinhamento dos interesses dos acionistas aos dos 
administradores e demais colaboradores. Além disso, de acordo com a Lei 
das Sociedades por Ações e nosso Estatuto Social, os membros do nosso 
Conselho de Administração e da Diretoria são eleitos e destituíveis a 
qualquer tempo, respectivamente, em Assembleia Geral de acionistas e 
Reunião do Conselho de Administração. Da mesma forma, o Conselho 
Fiscal, quando e se instalado, também terá seus membros eleitos e 
destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral de acionistas, nos 
termos da Lei das Sociedades por Ações e nosso Estatuto Social. 

 

 Modelo de negócio escalável com capacidade para crescer com 
rentabilidade: 
Com a conclusão de reestruturação acadêmica e organizacional, iniciada 
em 2009, a Estácio tem condições de expandir as operações de forma 
orgânica e via aquisições, gerando importantes ganhos de eficiência a partir 
do modelo de negócio escalável, capaz de absorver um número maior de 
unidades e alunos a um custo incremental reduzido. Os sistemas e 
processos são totalmente integrados e padronizados para toda a Empresa. 
Ou seja, opera-se uma empresa igual de norte a sul do País. Possui uma 
Central com 303 colaboradores atualmente e nesta está centralizados 
diversos processos com característica transacional (ou seja, processos que 
apresentam uma rotina, que podem ser medidos com um indicador e com 
certa frequência) de modo extremamente eficiente, gerando economias de 
escala e liberando as Unidades para focar na qualidade da prestação de 
serviços e na gestão dos seus próprios resultados. 

 

 Solidez e disciplina financeira: 
Possuí um balanço patrimonial sólido, com reservas de caixa, equivalentes 
de caixa e aplicações financeiras de R$ 715,1 milhões em 31 de dezembro 
de 2014 e uma capacidade de geração e captação de recursos adicionais 
que possibilita investir em crescimento e na melhoria contínua dos serviços 
prestados. Adicionalmente, mantem uma administração financeira 
diferenciada, focada na rentabilidade e qualidade de indicadores 
financeiros, tais como a geração de fluxo de caixa operacional, o controle de 
capital de giro e da carteira de CAPEX atrelado à geração de caixa de 
recebíveis e inadimplência. Faz-se uso de ferramentas tradicionais e de 
eficácia reconhecida como orçamento base-zero e orçamento matricial, bem 
como de práticas consagradas como "benchmarkings internos". 
Historicamente, distribui dividendos aos acionistas anualmente, nos termos 
do nosso Estatuto Social, sendo certo que pode distribuir dividendos em 
períodos menores, de acordo com a Lei das Sociedades por Ações e o 
Estatuto Social da IES. Desde a obtenção do registro de companhia aberta 
junto à CVM, em 27 de julho de 2007, até o exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2010, distribuíram dividendos aos nossos acionistas em 
percentuais superiores ao dividendo mínimo obrigatório de 25% do nosso 
lucro líquido ajustado, conforme previsto no Estatuto Social da IES, a saber:  
53% com relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2007; 57% com relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2008; 50% com relação ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2009 e 50% com relação ao exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2010. 
 
Com relação aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 
2011, 31 de dezembro de 2012, 31 de dezembro de 2013 e 31 de dezembro 
de 2014 distribuíram 25% do nosso lucro líquido ajustado a título de 
dividendos aos acionistas. 

 

  Fonte: Site de investidores - Última Atualização em 15 de dezembro de 2015. 
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4.4 Os fatores que dificultaram a expansão 
 

 Não é só de facilidades que se pode contar quando da aplicação de estratégia 

de crescimento, há os dificultadores, que impactam nos resultados. 

 

 Durante as entrevistas com os representantes da IES, apontaram os fatores 

abaixo, como sendo os que contribuíram e continuam contribuindo para dificultar o 

processo de crescimento / expansão da IES. São eles: 

 

- Incertezas geradas pelo cenário político econômico; 

- Questões regulatórias, incluindo a demora na publicação dos polos EAD, demora 

média de dois anos; 

- Visão do Mantenedor – acredita que o negócio deve ser valorado considerando 

questões emocionais e não como um negócio; 

- Dificuldades imobiliárias/espaço físico: Localização do imóvel adequado, ajustes 

nas instalações para atender o regulatório e como não compram os imóveis somente 

locais e com a demora de aprovação, muitas vezes a parceria entre a IES e o dono 

do mesmo acaba sendo prejudicada. Nem todo dono de imóvel concorda em 

aguardar meses e até anos para começar a receber o aluguel. 

- Nível de chegada do aluno (contribui para a evasão) – o aluno ingressante vem 

com muita defasagem de conhecimentos e nas primeiras dificuldades acaba 

interrompendo o curso. 

 

4.5 Tipos de estratégias de expansão 
 

 Quanto aos tipos de expansão utilizados pelas IES privadas identificamos na 

Estácio primeiramente a Expansão Orgânica, com planos de desenvolvimento para 

todos os núcleos com visão de crescimento Brasil para um determinado período 

(próximos 3 anos), implementando padronização nos processos por meio de 

metodologia/ferramenta específica. Por meio de Greenfield em cidades que não se 

tem a presença física e não se identifica oportunidades de aquisição, protocola-se 

pedidos de IES novas, e nestas sempre há o pedido do curso de Administração de 

Empresas, ou por operações de M&A (fusões ou aquisições). Com estes processos 

estratégicos alcança-se: maiores ganhos de participação no mercado, expansão 

geográfica, superação das metas, com resultados sustentáveis.  
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 Por tratar-se de uma Instituição de capital aberto, há a prestação de contas 

periodicamente, de forma pública e por meio de relatórios aos investidores e/ou 

acionistas (Annual Report), auditados e de extrema confiabilidade, por isso as 

informações obtidas para análise neste trabalho se mostram consistentes. Foram 

utilizados, também, relatórios oficiais do Ministério da Educação. 

 

 Em seu último relatório aos investidores, declarado pela diretoria corporativa 

no final de 2015, a Estácio encerrou o terceiro trimestre com uma base total de 

536,8 mil alunos, 14,8% acima do ano anterior, sendo 379,0 mil matriculados nos 

cursos presenciais (11,3% sobre o ano anterior) e 145,4 mil nos cursos a distância 

(14,3% acima do ano anterior), além dos 12,4 mil alunos das aquisições realizadas 

nos últimos 12 meses. 

 

Tabela 14 – Base de Alunos Total* (em mil) 

 3º. Trimestre de 

2014 

3º. Trimestre de 

2015 

Variação 

Presencial 340,4 379,0 11,3% 

Graduação 315,7 346,3 9,7% 

Pós-graduação 24,7 32,7 32,4% 

EAD 127,2 145,4 14,3% 

Graduação 105,7 114,7 8,5% 

Pós-graduação 21,5 30,7 42,8% 

Base de Alunos same shops 467,6 524,4 12,1% 

Aquisições nos últimos 12 

meses 

- 12,4 N.A 

Base de Alunos Total - Final 467,6 536,8 14,8% 

Número de Campi 84 90 7,1% 

Alunos Presenciais por Campus 4.052 4.349 7,3% 

Número de Pólos 163 170 4,3% 

Alunos EAD por Pólo 780 855 9,6% 

*Nota: Aquisições dos últimos 12 meses referem-se aos alunos da CEUT (3,7 mil) e da FNC (8,7 mil).  
Estas informações não são revisadas pelos auditores. 
Fonte: Site de investidores da Estácio 
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 A receita operacional líquida totalizou R$724,6 milhões no terceiro trimestre 

de 2015, um aumento de 16,0% em relação ao terceiro trimestre de 2014, resultado 

do crescimento da base de alunos.  

 O EBITDA atingiu R$202,2 milhões no terceiro trimestre de 2015, um 

crescimento de 23,3%, e uma margem EBITDA de 27,9%, um ganho de 1,7 ponto 

percentual.  

 O lucro líquido somou R$157,0 milhões no terceiro trimestre de 2015, 18,0% 

acima do terceiro trimestre de 2014, para um lucro por ação de R$0,50, 19,0% 

acima do verificado no ano passado.  

 O fluxo de caixa operacional no terceiro trimestre de 2015 foi positivo em 

R$83,5 milhões, um aumento de 39,4% em relação ao terceiro trimestre de 2014. 

  Ao final de setembro, a Estácio contava com uma sólida posição de caixa, 

depósitos bancários e aplicações financeiras de R$721,2 milhões. 

 

Foram identificados resultados financeiros e orgânicos muito favoráveis e 

consistentes, o que deixa transparecer que as estratégicas utilizadas vêm dando 

resultados positivos para a proposta da instituição quanto ao planejamento 

estratégico estipulado e aplicado nesta, mesmo tendo que enfrentar fatores e 

situações que impactam neste crescimento de forma a dificultar o processo. 

 

Foi exposto pela Diretora de Expansão que a expansão orgânica possui 

desenvolvimento de planos estruturados de crescimento, oportunidades e 

planejamento estratégico para um período de programado e determinado (três 

anos). Essa expansão se dá por meio da visão do todo, subsidiando a tomada de 

decisão e aporte de investimento. 

 

4.6 Pontos fortes 
 

Após entrevista com membros da Direção da Estácio, estudos realizados por 

intermédio dos documentos analisados incluindo os relatórios divulgados (Annual 

Report) diante das estratégias adotadas pela IES, a mesma apresenta vários pontos 

fortes. São eles:  
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 Forte posicionamento para explorar o Potencial Crescimento do Mercado; 

 Presença nacional, com unidades nos maiores centros urbanos do país; 

 Amplo portfólio de cursos; 

 Capacidade empresarial e financeira de inovação e melhoria dos nossos 

cursos; 

 Marca “Estácio’’, amplamente reconhecida; 

 Qualidade Diferenciada de Ensino; 

 Currículos nacionalmente integrados; 

 Metodologia de ensino diferenciada; 

 Total convergência entre os Modelos Presencial e EAD; 

 Corpo docente altamente qualificado; 

 Gestão Operacional Profissional e Integrada; 

 Modelo de gestão orientado por resultados; 

 Foco na qualidade do ensino; 

 Modelo de Negócio Escalável; 

 Crescimento com rentabilidade; 

 Expansão orgânica e via aquisições; 

 Solidez Financeira Forte - reserva de caixa; 

 Capacidade de geração e captação de recursos; 

 Controle do capital de giro; 

 Além de grande participação do público interno 

 

 Ao final do terceiro trimestre de 2015, a Estácio chega a aproximadamente 

537 mil alunos de graduação, pós-graduação e ensino a distância matriculados em 

sua rede de ensino de abrangência nacional que, após as aquisições dos últimos 

anos, opera em todos os estados do país. 

 

Abaixo estão demonstrados em tabelas e gráficos alguns destaques: 
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Gráfico 8 – Gráfico demonstrativo das aquisições (2011 – 2014)  

 

 Fonte: Relatório expansão Estácio 2014 

 

 Como consequência, a Estácio tem obtidos resultados financeiros bastante 

expressivos, conforme demonstrado no gráfico 9 abaixo. 

 

Gráfico 9 – Demonstrativo do EBITDA (2009 – 2013) da Estácio 

 

Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2013 



76 
 

 

Tabela 15 - Fluxo de Caixa 

Demonstrações dos fluxos de caixa 
 (em R$ milhões) 

3T14 3T15 9M14 9M15 

Lucro antes dos impostos e após o resultado das operações 
descontinuadas 

127,1 150,5 351,7 415,0 

Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas: 60,7 93,2 182,2 285,3 

Resultado após conciliação das disponibilidades geradas 187,8 243,7 533,8 700,3 

Variações nos ativos e passivos: (68,4) (125,9) (239,1) (696,2) 

Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades operacionais 119,4 117,8 294,7 4,1 

CAPEX (ex-aquisições) (59,5) (34,3) (127,5) (146,2) 

Fluxo de caixa operacional (FCO): 59,9 83,5 167,2 (142,0) 

Outras atividades de investimentos: (919,0) (38,6) (919,3) (37,1) 

Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades de investimentos (859,1) 44,9 (752,1) (179,1) 

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos: 506,5 182,4 447,9 185,2 

Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades de financiamentos (352,5) 227,3 (304,3) 6,1 

Caixa no início do exercício 787,4 493,9 739,2 715,1 

Aumento nas disponibilidades (352,5) 227,3 (304,3) 6,1 

Caixa no final do exercício 434,9 721,2 434,9 721,2 

 
Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2013 

 

 

Gráfico 10 – Fluxo de Caixa Operacional 

 

 
     Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2013 

  
 Segundo o relatório de sustentabilidade de 2013 apresentado pela Estácio, o 

sucesso das políticas internas e a consolidação de lideranças são sempre objetivos 

de reflexão da Pesquisa Anual de Clima Organizacional. Em 2013, foi alcançada a 
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marca de 72% de participação, com 8.358 respondentes, e atingiu-se a meta de 

favorabilidade, apontando 68% de aprovação de nossos colaboradores em todo o 

Brasil, um resultado 3% superior ao obtido em 2012, conforme demonstrado no 

gráfico 11. Ainda não se tem dados oficiais mais atualizados divulgados. 

 

Gráfico 11 – Resultados Gerais da Pesquisa de Clima nas dimensões 

 

Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2013 
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Gráfico 12 – Resultados gerais da avaliação de clima organizacional 

 

 

Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2013  

 

 Como base de clima favorável há uma métrica acadêmica muito importante, o 

número de publicações acadêmicas declaradas pelos docentes. Se há um crescente 

no número de produções é sinal que os docentes se encontram motivado na IES. 

Abaixo está demonstrado no gráfico 13 uma crescente no número de trabalhos 

acadêmicos submetidos pelos docentes da Estácio. 

Gráfico 13 – Número de trabalhos acadêmicos submetidos a publicação pelos 

docentes da Estácio 

 

Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2013 
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 Esses dados apontados anteriormente, apesar de não serem de 2015 reforça 
as informações levantadas nas entrevistas com os dirigentes, quando afirmam que 
há uma preocupação com a expansão sim e com a lucratividade mas também com a 
marca. 
 

4.7 Concorrência 
 

 O setor de ensino superior no Brasil é muito fragmentado e com concorrentes 

em todas as localidades. Segundo os diretores entrevistados, os fatores que 

influenciam a concorrência no mercado de ensino superior incluem preço, 

experiência educacional, tradição da instituição, corpo docente, instalações, 

localização e variedade de cursos, entre outros.  

 Devido à fragmentação do setor, a Estácio enfrenta diferentes níveis de 

concorrência, dependendo da localização de suas unidades. De acordo com o MEC, 

em 2011 havia 2.053 instituições particulares de ensino superior no Brasil. A Estácio 

concorre diretamente com instituições de ensino superior com e sem fins lucrativos e 

com alternativas ao ensino superior. As instituições privadas menores, normalmente 

com apenas uma unidade, têm menor capacidade de atrair e manter administração e 

corpo docente experiente.  

 Têm também recursos limitados para abrir novas unidades, desenvolver e 

prestar serviços de educação de qualidade e montar cursos de interesse dos alunos. 

Entretanto, de acordo com os dados do INEP, a Estácio representava, em 2011, a 

terceira maior rede universitária privada do Brasil em termos de alunos matriculados. 

 

4.7.1 Participação de mercado da Companhia 
 

 O gráfico abaixo mostra o número total de estudantes nas 20 maiores 

instituições de ensino superior privadas no Brasil. 
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Gráfico 14 – Número de estudantes nas maiores IES Privadas do Brasil (2011) 

 

 

 

 Já a tabela a seguir mostra a participação de mercado da Companhia 

segmentada por local de atuação com base no número de estudantes ingressantes 

em instituições de ensino superior privadas em cada local mencionado para o ano 

de 2010. 
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Tabela 16 – Comparativo Estácio e demais IES privadas, quanto ao número 

de alunos ingressantes no Ensino Superior Brasil por localidade 
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 Observa-se que há uma representatividade proporcional e significativa, em 

todas as localidades onde a IES está presente. Não se pode expandir sem se tornar 

bem representada. 

 A gestão de uma organização passa pela definição de estratégias que devem 

atender aos fatores críticos do negócio e também prospectar caminhos para a 

ampliação e qualificação das atividades desenvolvidas. O processo de tomada de 

decisão deve estar embasado em informações importantes e relevantes e que 

permitam avaliar as relações de causa e efeito relativas às tomadas de decisões. 

 As estratégias definidas para o período de vigência do PDI (2012-2016) foram 

elaboradas a partir da Visão e Missão da instituição e ficaram assim estabelecidas: 

Excelência no Ensino, Pesquisa e Extensão, Qualidade nos serviços prestados, 

Inserção social e cidadania e Crescimento Sustentável. 

 Segundo os entrevistados, a estratégia de crescimento para esse período de 

travessia pode ser sintetizada em quatro partes:  

 

 Continuar aumentando a base, por meio da captação e da retenção de alunos, 

com destaque para a implantação da central de captação;  

 Controlar, com mais disciplina ainda, custos, despesas e CAPEX, com o objetivo 

de compensar eventuais perdas em receita e aumento em recebíveis; 

  Manter um clima de energia e atitude positivas na organização, ao mesmo tempo 

em que seguir trabalhando para ampliar ainda mais os diferenciais que nos 

permitirão seguir adiante no contexto atual; e  

 Ficar atentos a oportunidades de crescimento não orgânicas, visando ampliar e 

melhorar a qualidade da infraestrutura e a nossa distribuição em todo o Brasil. 

 Se observado os números apresentados, eles as estratégias vem dando certo 

e assim o discurso, levantado nas entrevistas, se concretizam nos números. 

 Para os próximos ciclos, além de trabalhar com muita ênfase no atual modelo 

de gestão, cultura organizacional e governança corporativa, tem-se uma série de 

iniciativas que deverão ganhar mais relevância na estratégia e que potencialmente 

ajudarão na jornada, entre as quais se destacam:  
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a) a criação, de uma Central de Relacionamento, com a implementação do nosso 

CRM (Customer Relationship Management) e também de uma nova estratégia de 

contato e relacionamento com prospects, alunos e egressos;  

 

b) o desenvolvimento de novas tecnologias educacionais, sob o guarda-chuva do 

chamado “Modelo Acadêmico 2020”, aproveitando toda a base acadêmica comum 

criada nos últimos anos para melhorar a experiência dos alunos e ao mesmo tempo 

enriquecer o processo de aprendizagem; 

 

c) o investimento para a valorização da Marca Estácio junto a todos os stakeholders, 

visando melhorar a capacidade de atração e retenção de alunos e, ao mesmo 

tempo, valorização do diploma do egresso;  

 

d) o avanço firme na medição e na gestão da empregabilidade dos alunos, com a 

adoção de KPIs (indicadores de Desempenho, que são utilizados para medir o 

desempenho dos processos e, com essas informações, colaborar para que alcance 

dos seus objetivos), e a utilização do nosso sistema de gestão, além de uma 

mudança no foco de atuação, dando importância ao acompanhamento de toda a 

evolução do aluno até a sua oportunidade de emprego e depois por toda a sua vida 

profissional; 

 

e) o desenvolvimento de produtos híbridos, com price-points (preços no mercado 

competitivo, diferenciados) potencializados pelo total alinhamento entre as 

plataformas online e presencial (lembrando que nossa integração é tão profunda que 

as provas finais de cada disciplina são extraídas do mesmo banco de questões, 

independentemente da disciplina ser online ou presencial);  

 

f) o desenvolvimento de Novos Negócios, visando aproveitar a base de alunos para 

oportunidades de cross-selling (atendimento a realidade do aluno-cliente), mas 

também a entrada em novos mercados e a monetização (venda e licenciamento 

para terceiros) dos ativos desenvolvidos para uso interno ao longo dos últimos anos;  

 

h) o aprofundamento da gestão dos custos e despesas com a utilização de 

benchmarking e com o aperfeiçoamento de tecnologias como, por exemplo, o 
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software de otimização da alocação de turmas e espaço físico, que vem sendo 

utilizado há quase dois anos numa parceria com a empresa Trieda (um spin-off da 

Gapso), especializada em planejamento de operações produtivas complexas;  

 

i) a melhoria sensível nos processos de concessão de crédito, campanhas, cobrança 

e arrecadação, através da utilização intensa do nosso modelo de gestão, mas 

também da busca por expertise externa. 

 

 Em entrevista com o diretor de núcleo da Estácio, o mesmo referenciou como 

importantes ferramentas utilizadas para o crescimento da IES, além da abertura de 

novas unidades, aquisições pequenas instituições devido às autorizações já 

existentes, bem como de grandes IES para crescimento orgânico mais rápido. 

Ademais, há a preocupação com a retenção dos alunos já matriculados, por meio de 

algumas ações institucionalizadas como: 

- Seguro educacional oferecido para os alunos que durante o período de formação 

perder seu emprego; 

- Programas de nivelamento para os alunos que vêm despreparados, com baixa 

formação o que dificulta seu ingresso no mundo acadêmico superior; 

- Programas de recuperação aos alunos que apresentam baixo rendimento em 

disciplinas importantes para sua formação quando do seu ingresso; 

- Acompanhamento por parte da coordenação da evolução de frequência e notas 

dos alunos com o objetivo de inibir a evasão por diferentes motivos, principalmente 

por dificuldades principalmente acadêmicas; 

- Proximidade do gestor de unidade aos alunos em qualquer dificuldade enfrentada 

por eles, seja de ordem financeira e/ou acadêmica. 

 

 Todas essas estratégias adotadas atingem todos os cursos da IES, segundo 

a diretora de expansão, não existem estratégias por curso.  

 Nas entrevistas com os diretores da Estácio, foram apontados a existência de 

indicadores que são norteadores para as estratégias, investimentos e melhoria 

contínua dos processos e qualidade de ensino. Para tanto, a Estácio se utiliza tanto 

avaliações internas quanto externas, cujos dados são utilizados como balizadores 

das ações. 
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 Como indicadores nas dimensões externas, há o Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes – ENADE – e a Avaliação dos Cursos de Graduação, 

que são entendidas pela IES, tanto pelo seu caráter regulatório como também pelo 

seu caráter formativo. Os resultados favorecem a construção de das diretrizes 

acadêmicas da instituição, que corroboram com o plano estratégico da IES. 

 É considerado importante também um clima favorável ao trabalho acadêmico 

que deve estar presente em todo o ambiente escolar: desde o momento da entrada 

de discentes e docentes até as salas de aula, desde o corpo administrativo aos 

responsáveis pelos diversos setores da atividade acadêmica, e na IES estudada 

verifica-se também instrumentos utilizados com esse foco. 

 Como indicadores internos, a Estácio possui diversos instrumentos avaliativos 

que proporcionam compromisso com o processo de autoconhecimento, a partir dos 

quais se objetiva detectar erros e acertos, encontrar soluções e tomar decisões que, 

de fato, promovam um ambiente de trabalho e estudo satisfatório e uma educação 

superior de qualidade. São eles: 

 Avaliação Institucional Interna, Clima Organizacional, Pesquisa Estácio de 

Satisfação do Aluno (PESA). 

 A avaliação interna, compreendida como centro do processo avaliativo e 

como ponto de partida para a realização da regulação e da auto avaliação, está 

direcionada mais especificamente para a análise do trabalho pedagógico e dos 

compromissos sociais da instituição. Busca identificar as qualidades e os problemas 

enfrentados e adequar a atuação institucional às demandas sociais, sempre 

direcionando seu trabalho para o aperfeiçoamento das pessoas e da instituição. 

 Segundo um dos diretores entrevistados, a IES entende a avaliação como 

uma prática que, tomando por referência a globalidade institucional e o cumprimento 

da sua missão, privilegia as funções emancipatórias e formativas e está 

comprometida efetivamente com a transformação e a melhoria das atividades de 

ensino, pesquisa e extensão. 

 A Avaliação Institucional Interna é realizada semestralmente, coordenada pela 

Comissão Própria de Avaliação (CPA) e possui como eixo norteador a análise das 

dez dimensões propostas pelo SINAES, utilizando como referência o PDI e os 
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resultados das avaliações internas e externas. É realizada por meio de 

questionários: aluno avalia instituição (campus); aluno avalia professor e disciplina. 

 

Os objetivos gerais da avaliação institucional nesta IES são: 

 

 Acompanhar e aperfeiçoar o Projeto Acadêmico-Pedagógico Institucional, 

promovendo a permanente melhoria e pertinência das atividades relacionadas 

a ensino, pesquisa, extensão e gestão; 

 Sedimentar uma cultura de avaliação diagnóstica que possibilite identificar os 

acertos e os erros com o objetivo de correção e melhoria; 

 Repensar o processo de gestão da Instituição; 

 Repensar objetivos, maneira de atuação e resultados na perspectiva de uma 

Instituição condizente com o momento histórico; 

 A pesquisa de Clima Organizacional é realizada anualmente e respondida por 

todos os colaboradores (docentes e administrativos).  

 

As dimensões avaliadas na Pesquisa de Clima Organizacional são: 

 

 Treinamento e Desenvolvimento, Comunicação, Recursos, Cultura e Valores, 

Reconhecimento e Incentivos, Liderança, Suporte, Engajamento. Como forma 

de ilustrar os resultados dessa pesquisa, são apresentados os índices de 

favorabilidade das dimensões avaliadas e as dez questões mais favoráveis e 

menos favoráveis com seus respectivos índices.  

 

 É válido destacar que os resultados da Pesquisa de Clima Organizacional são 

amplamente debatidos pelos gestores da IES, de forma global e em seus 

respectivos campi.  

 Dentre os vários indicadores obtidos por meio da Avaliação Institucional 

Interna, foram destacados: 

a) O Índice de Satisfação do Aluno (ISA), média obtida da nota geral atribuída 

ao campus e da nota geral atribuída ao professor, pelos alunos, possuindo 

uma variação de 0 a 5 pontos. 
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b) O Índice de Satisfação do Aluno com relação ao Curso – ISA Curso – 

constitui um referencial que permite uma visão consolidada com relação à 

qualidade do curso: média obtida da nota geral atribuída ao professor e da 

nota geral atribuída ao curso, pelos alunos, possuindo uma variação de 0 a 5 

pontos. 

 

 O PESA (Pesquisa Estácio de Satisfação do Aluno), por sua vez, constitui-se 

de uma análise qualitativa com amostragem de alunos e é realizado anualmente por 

uma empresa de consultoria externa. Visa mensurar o nível de satisfação dos alunos 

com a IES em quatro dimensões: atendimento ao aluno, processos financeiros, 

infraestrutura e qualidade de ensino. Seus atributos permitem realizar diagnóstico 

que subsidie as tomadas de decisões em direção a uma melhora na qualidade dos 

serviços prestados. São realizadas entrevistas individuais nos campi por meio de 

questionário estruturado. 

 

 Com os dados apresentados, é possível constatar que as estratégias de 

crescimento / expansão utilizadas pela Estácio de Sá, são fortemente alicerçadas 

pela teoria que fundamenta esta pesquisa. Buscou alinhar suas forças de acordo 

com as oportunidades externas, Porter (1980). Adotou produtos que respondessem 

às necessidades de mercado como por exemplo cursos tecnológicos (mais rápidos), 

modalidades de ensino variadas, que atende o cliente-aluno no presencial, no 

semipresencial e no EaD (visando preços mais baratos e facilidade de 

deslocamento) Ansof (1990).  Além de apoiar-se na teoria de Galbraith (1997), em 

busca de uma organização profissional para alcance dos resultados, articulando: 

estratégia, estrutura, os processos, as pessoas e as recompensas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 O objetivo desta pesquisa, materializada nesta dissertação, foi estudar como, 

na perspectiva da gestão de Instituições de Ensino Superior (IES) privadas, o curso 

de bacharelado em Administração de Empresas tem se expandido no Brasil e quais 

as estratégias de crescimento adotadas para este curso, por meio de um estudo de 

caso da IES Estácio de Sá. 

 Os resultados obtidos na Instituição estudada emergiram da análise de 

documentos e relatórios oficiais da instituição e das entrevistas a três gestores da 

Instituição de Ensino Superior privada Estácio, sendo: um da área de mercado, um 

administrativo e um de expansão. Cabe lembrar que a pesquisadora pertence 

também ao quadro de colaboradores da instituição numa função de coordenação de 

curso. 

 Verificaram-se as principais estratégicas de crescimento de uma IES privada, 

como estas são implantadas e a importância da existência de indicadores internos e 

externos como seus balizadores. Identificaram-se, também, os fatores facilitadores e 

os dificultadores para implantação dessas estratégias. 

 Reconheceu-se que, na visão estratégica de crescimento, uma IES identifica 

como importante estar fisicamente nos principais municípios brasileiros, com grande 

número de alunos e com diferenciais que visem atender às necessidades e 

aspirações de quem procura o ensino superior. 

 Quando se foi em busca de analisar os objetivos e as metas estratégicas de 

expansão estabelecidas para o curso de Administração de Empresas, nas 

modalidades Presencial, EaD e Flex (Semipresencial), verificou-se que não há 

estratégias pensadas e implantadas por curso. O que há são estudos 

mercadológicos para abertura ou permanência de um curso, porém as estratégias 

de expansão são estudadas e aplicadas visando à IES como um todo, mas fica claro 

que em todas as regiões o curso que está sempre presente e ofertado com bom 

aceite por parte dos alunos é o de Administração de Empresas. Não requer muitos 

investimentos, tem boa procura e a empregabilidade é ainda interessante. 

 Um terceiro objetivo deste trabalho foi Identificar os fatores facilitadores e 

dificultadores para a implantação, ou não, das estratégias. O que se pôde verificar é 
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que alguns fatores externos dificultam a implantação das estratégias como as 

questões regulatórias que são altamente burocráticas e morosas, as incertezas 

geradas pelo cenário político econômico e muitas vezes pela visão do mantenedor, 

que acredita que o negócio deve ser valorado considerando questões emocionais e 

não como um negócio, e também pelas próprias dificuldades de espaço físico. As 

IES devem estar em locais de fácil acesso e de grande circulação de pessoas. 

Como o funcionamento efetivo de uma IES só pode ocorrer após aprovação dos 

órgãos governamentais e estes são demorados, ficar com um imóvel parado por 

muito tempo aguardando a liberação de uso nem sempre é possível. Opta-se muitas 

vezes por “comprar” ou fundir-se com IES menores que já estão com os cursos 

aprovados e com espaço físico determinado para que se possa investir em 

crescimento orgânico. 

 Em contrapartida, temos como facilitadores, por um lado, o próprio mercado 

de ensino superior brasileiro, que está em franco crescimento decorrente do 

interesse do mercado de trabalho por profissionais cada vez mais qualificado, porém 

com diploma de ensino superior; por outro lado, as políticas de financiamento 

estudantil, que incentivaram num dado momento ainda mais a população de 

trabalhadores à busca de sua formação superior. Hoje, apesar dos investimentos 

governamentais neste sentido não serem mais tão expressivos ainda desperta em 

quem não está estudando certo movimento, mesmo que pequeno, no sentido da 

busca de formação superior. Como consequência, a IES estudada frente a este 

desestímulo do governo implementou um sistema próprio de financiamento, o 

“Pravaler”, que obedece normas similares de financiamento estudantil, porém com 

recursos próprios.  

 Não se pode esquecer que o ensino a distância também contribui muito para 

o crescimento da população acadêmica no ensino superior, pois trata-se de uma 

modalidade de ensino com mensalidades substancialmente mais baratas quando 

comparadas aos cursos presenciais, o que serve como atrativo aos estudantes, 

sobretudo, das classes D e C. 

 Observou-se ainda que todos os entrevistados concordaram que o 

planejamento estratégico é um documento muito importante para a Instituição, mas 

que deve ser dinâmico, transparente e mensurável. Daí a importância de indicadores 
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internos e externos, para que seja um planejamento aberto a novas estratégias e, se 

necessário, consiga ser validado. 

 Como última análise, percebeu-se que os avanços realizados pela Estácio, no 

que se refere à expansão da IES, afetam diretamente o curso de Administração de 

empresas, embora não haja ações que a ele estejam direcionadas. Isso porque se 

trata de uma IES de grande porte, o que exigiu de seus líderes a adoção de 

mecanismos de gestão que angariem maior número de alunos. 

Ademais, trata-se de um curso com grande aceite do mercado de trabalho, o 

que resulta em grande procura por parte da população que está em busca de um 

curso superior, razão pela qual é ofertado na maioria dos campi da IES.  

 Por ser o assunto de grande relevância para o universo das instituições de 

ensino superior privadas, fica a sugestão para trabalhos futuros, cujos autores 

podem ampliar o tema desta pesquisa, buscando comparar os resultados obtidos 

neste estudo de caso com o de outras instituições do mesmo segmento, de forma a 

ampliar a análise das estratégias adotadas para sua expansão/ crescimento. 

 Enfim, os resultados desta pesquisa poderão servir de base para trabalhos 

futuros, em temas relacionados ao assunto abordado. 
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APENDICE I 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Esta pesquisa faz parte de uma pesquisa de dissertação de Mestrado em 

Administração, da Universidade Metodista, tendo caráter científico e busca identificar 

as diretrizes estratégias de crescimento utilizadas por instituições de ensino superior 

privada, principalmente do curso de bacharelado em Administração de Empresas 

sob a perspectiva da expansão, identificando os fatores facilitadores e dificultadores 

para a implementação, ou não, das estratégias e ainda verificar se estratégias de 

expansão aplicadas à IES afetam o crescimento do curso de Administração de 

Empresas. 

 

Por gentileza, solicito sua ajuda no sentido de participar da entrevista, respondendo 

por meio de um roteiro semiestruturado as informações solicitadas, pois suas 

informações são essenciais para o prosseguimento da pesquisa. 

 

Esta pesquisa tem caráter exclusivamente acadêmico e didático, não havendo 

nenhum outro interesse oculto. A sua participação no estudo, respondendo ao 

questionário, não acarretará nenhum desconforto, riscos ou represálias por parte da 

IES onde atua.  

 

O material coletado na pesquisa poderá ser utilizado em futura publicação de livros 

bem como periódicos científicos.  

 

Cumpre-se destacar que o anonimato bem como o sigilo do respondente será 

integralmente respeitado, e que as informações decorrentes das respostas dadas 

serão utilizadas exclusivamente para atender aos objetivos da pesquisa. Não será 

divulgada nenhuma informação exclusiva da IES.  

 

Contando com sua prestimosa ajuda na resposta ao questionário e, desde já 

manifestando nosso sincero agradecimento, apresento-lhe minhas cordiais 

saudações. 
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APENDICE II 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI ESTRUTURADA – DIRETORES DA IES 

ESTUDADA 

 

 

 

O que a IES entende como expansão? 

 

Quais as estratégias de expansão adotadas pela IES? 

 

Quais estratégias de expansão estão sendo adotadas para o curso de Administração 

de Empresas? 

 

Quais as dificuldades e facilidades encontradas pela IES na implementação das 

estratégias de expansão do curso de Administração de Empresas? 

 

Quais os resultados de crescimento do curso de Administração de Empresas? 
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APÊNDICE III – Resumo das entrevistas 

 

 

 

 

DATA 

ENTREVISTA 

ENTREVISTADO TIPO DE 

ENTREVISTA 

MEIO REGISTRO 

24.11.2015 1 - Diretora de Mercado Semiestruturado Presencial Anotações 

07.01.2016 2 - Diretor de Núcleo Semiestruturado Presencial Anotações 

08.01.2016 3 - Diretora de 

Expansão e Integração 

Semiestruturado E-mail Anotações 
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APÊNDICE IV – Transcrições das entrevistas 

Entrevistado 1 – Diretora de Mercado 

O que a IES entende como expansão? 

Resp.: “Crescimento orgânico, aquisições de outras instituições e aberturas de novas unidades e 

polos de EaD. Abrangência maior no mercado. Não esquecendo de atender a esta expansão sempre 

alinhado ao modelo de gestão, organização pedagógica por meio de facilitadores como os sistemas 

de controle e comunicação com integração dos encaminhamentos acadêmicos por meio de diretorias 

que centralizam e discutem a operacionalização deste modelo. Há também uma central de 

relacionamentos que garante o contato com prospects, alunos e egressos, de forma a ter diretriz de 

encaminhamento das tratativas com nossos clientes (alunos). 

Não se pode esquecer que alinhado a esta expansão (tamanho) há a preocupação com a Marca 

Estácio. Crescer sim, mas sem banalizar o nome. Estar sempre aberto a novos negócios, como agora 

o sistema híbrido, chamado e flex. E assim, expandir com reconhecimento e controle”. 

 

Quais as estratégias de expansão adotadas pela IES? 

Resp.: “ Trouxe a você relatórios que possuem as informações que foram divulgadas aos 

investidores, onde constam todas essas informações. Mas, para adiantar te posiciono que a IES está 

cada vez mais organizada no sentido de termos planos estratégicos para esta expansão. Como por 

exemplo: não adquirimos prédios, sempre locamos ou entramos em parcerias com parte de prédios; 

faz-se também um estudo de demanda para regionalizar a expansão e que tipo de cursos abrir num 

primeiro momento. O que sempre é ofertado na carteira de cursos é o de Administração de empresas 

por ser um curso de grande procura e aceite mercadológico, além de não precisar de laboratórios 

específicos e portanto com retorno mais rápido. Claro que não é somente este mas acaba sendo 

ofertado em quase todas. Para uma expansão mais veloz, tem-se priorizado também a abertura de 

polos EaD, pois verifica-se uma abrangência quantitativa maior, com menor investimento físico e 

consequentemente maior abrangência a médio prazo.  

Além de tudo isso, há também parcerias com programas de financiamento estudantil, garantindo a 

permanência do aluno (retensão) e quando não possível tem-se até financiamento próprio, facilitando 

assim a escolha do aluno pela IES. Se observar nos relatório irá perceber que a captação está com 

crescimento na ordem de 5,8% nos cursos na modalidade presencial e 20,8% na modalidade EaD. 

Pensando ainda na fidelização do aluno à marca, há uma grande preocupação com a continuidade e 

portanto estamos sempre ofertando a educação continuada (Pós graduação) onde observa-se 

também um crescimento de 37,3% em média (base 2015).” 

 

Quais estratégias de expansão estão sendo adotadas para o curso de Administração de Empresas? 

Resp.: “Os esforços por curso são locais, inclusive de acordo com disponibilidade de vagas.  Estudos 

de mercado direcionam vocações para os campi. O curso de Administração, pela sua importância, é 

um dos cursos está presente em praticamente todas as atuais e novas unidades. É claro que como 

falei anteriormente, trata-se de um curso com muita procura por parte dos alunos. Primeiro por ser um 
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curso generalista e segundo por ter um bom aceite no mercado de trabalho em diversas áreas de 

atuação. E acredito que irá notar, hoje é um dos cursos que mais tem alunos matriculados 

nacionalmente, independente da região e do modelo de ensino adotado pela IES, sendo ela federal, 

estadual ou privada. Pensando assim, quando escolhemos a carteira de cursos, sempre colocamos 

administração. E, se verificar nos relatórios irá constatar hoje na Estácio é um dos cursos que mais 

detém alunos, independentemente da localização da unidade.” 

 

Quais as dificuldades e facilidades encontradas pela IES na implementação das estratégias de 

expansão do curso de Administração de Empresas? 

Resp.: “Como barreiras identifico a instabilidade econômica do País, elevado nível de evasão devido 

a dificuldades financeiras e de acompanhamento acadêmico dos ingressantes, além da demora nas 

publicações de autorização dos cursos e dos polos EaD. Mesmo assim, devido nosso trabalho de 

firmamento da marca Estácio, temos alcançado bons indicadores de captação. Porém estamos 

trabalhando também a retenção dos alunos por meio de ações de renovação. Ofertamos descontos 

para renovações antecipadas, retiramos as bolsas (de quem as tem) caso fiquem inadimplentes mais 

que dois meses e a mantemos para alunos adimplentes. Há programas também de recuperação 

paralela aos calouros em disciplinas que consideramos ofensoras e isso vai contribuindo para a 

permanência do aluno cursando. Não basta pensarmos somente na expansão física e na captação, 

faz-se necessário ter ações para manter os captados e já matriculados e portanto faz parte sempre 

da estratégia o pensar em conjunto com a diretoria acadêmica. E, diante dessas oscilações políticas-

econômicas criamos um departamento de inovação que tem por responsabilidade dar vazão para as 

ideias dos colaboradores para minimizar essas dificuldades e atrair cada vez mais alunos tanto para 

ingresso na Estácio como na sua permanência.”   

 

São vários os agentes facilitadores. Para citar alguns: o Modelo de Gestão da Estácio, o Modelo de 

Ensino, a presença nacional, a saúde financeira, entre outros. Nestes relatórios que te entreguei há 

vários outros itens elencados”. 

 

Quais os resultados de crescimento do curso de Administração de Empresas? 

Resp.: “Administração é um curso com grande demanda de mercado e com grande procura em todas 

as unidades. É o segundo maior curso em número de alunos da Estácio, após apenas do curso de 

Direito. Hoje observado nos resultados temos um número bastante expressivo de alunos no curso de 

Administração representam cerca de 50.000 alunos dentre os 290.000 aproximadamente. O que 

significa que da totalidade temos hoje pelo menos 17% dos nossos alunos matriculados em 

Administração de empresas. Isso corrobora com nossa ideia de sempre que possível oferecer o curso 

em nossas unidades.” 
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Entrevistado 2 – Diretor de Núcleo 

O que a IES entende como expansão? 

Resp: “Expansão significa crescimento. Agora, não é simplesmente expandir, é expandir com 

resultados. Não se pode desconsiderar que temos acionistas e estes visam sobretudo lucro, resultado 

financeiro. Assim, a Estácio sempre está preocupada com a expansão, mas cabe a nós da parte 

administrativa garantir os resultados. Portanto, temos controles dos mais rígidos possível sem 

esquecer a qualidade de ensino. Agora, tecnicamente quem pode te definir melhor é a Diretora de 

Expansão.  

 

Quais as estratégias de expansão adotadas pela IES? 

Resp.: “São adotadas como estratégias: Aquisições, Greenfiel (solicitação de autorização – abertura 

de novas unidades. Quando se tem interesse em crescer numa região mais rapidamente, adquire-se 

unidades pequenas devido possuírem autorizações para cursos e assim trabalha para o aumento de 

alunos. Têm-se aumentado também oferecendo Pós graduação a distância. 

Sempre há uma análise por região, uma análise de mercado. Procura-se vocacionar os campi e 

assim investir no crescimento de determinados cursos vocacionados e assim expandir as unidades 

existentes. Temos resultados bastante expressivos quanto a essa expansão e como sua pesquisa 

procura focar mais o curso bacharelado em administração de empresas, posso garantir que se trata 

de um curso que acompanha bem esses resultados. Hoje é um dos cursos que mais representa 

resultados para a IES devido a demanda de mercado e a procura por parte dos alunos. Crescer 

significa também ser criativo e buscar alternativas e assim, a Estácio adotou como estratégia de 

expansão para posterior, ou em paralelo, crescer novas modalidades de ensino: EaD e Flex, que vem 

hoje representando um número expressivo em percentual de crescimento e reconhecimento 

enquanto marca também. Agora tem dificultadores como os prazos de autorização do MEC e o perfil 

dos nossos alunos que merecem muita atenção quanto ao acompanhamento pós ingresso à 

faculdade. Há também que se ressaltar que na parte administrativa, nem sempre conseguimos 

atender as demandas acadêmicas devido orçamentos justos e isso tem sido estudado pela área de 

inovação que sempre está implantando ações novas ajudando a diminuir este impacto. Como 

exemplo cito o material didático que tornou-se um diferencial, pois era ofertado exemplares dos livros 

fisicamente aos alunos sem nenhum custo adicional. Devido custo e adequação da logística 

implantou o material virtual – o aluno o recebe virtualmente o baixa e se interessar imprime. Assim, 

expandir significa abraçar o crescimento estando no maior número de lugares, com organização e 

controles facilitadores do processo de ensino-aprendizagem e com um nome que traduza em 

qualidade com preços competitivos.” 

 

Quais estratégias de expansão estão sendo adotadas para o curso de Administração de Empresas? 

Resp.: “Não se tem uma ação estratégica específica por curso, mas saliento que quando 

encomendado uma nova unidade pensa-se no catálogo de cursos e o de administração é o primeiro a 

surgir na lista.” 
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Quais as dificuldades e facilidades encontradas pela IES na implementação das estratégias de 

expansão do curso de Administração de Empresas? 

Não soube responder. Ficou mais preso a discorrer sobre outros assuntos conforme abaixo: 

Resp.: A Estácio tem um programa chamado “Compromisso Estácio” que visa evitar a evasão do 

aluno, quando já estudando. São elas: 

a) Seguro educacional; 

b) Proximidade da coordenação de curso e dos professores aos alunos no acompanhamento de 

notas e frequências dos alunos e atuando na orientação acadêmica, inclusive com aulas de reforço; 

c) Ações de nivelamento principalmente em disciplinas base, como por exemplo matemática e 

português; 

d) Recuperação logo após primeiro resultado da avaliação para alunos com notas abaixo da 

média considerada (4.0); 

e) Direção de unidade sempre com as portas abertas aos alunos, seja qual for o assunto. 

Há também de se considerar os investimentos realizados tanto em infraestrutura quanto em 

tecnologia. A destacar: Sistema operacional (SIA), Leitor Estácio, Telion – televisões interativas, 

Espaço de relacionamentos, laboratórios e bibliotecas. 

 

Há também uma grande preocupação da IES em avaliar as ações e o clima organizacional. Para isso 

conta com a CPA que promove avaliações semestrais da parte acadêmica, do corpo docente e da 

infraestrutura que balizam as ações de melhoria e ainda a pesquisa de clima, realizada anualmente 

pela IES, entre o corpo administrativo e acadêmico também para investimentos de melhoria contínua. 

E também contamos com auditorias nos processos, por meio do PESA, que é uma comissão que 

acompanha e avalia todos os processos implementados na IES para garantir unidade entre as 

regionais. Em resumo, a somatória do resultado dessas ações são os insumos para os investimentos, 

 

Quais os resultados de crescimento do curso de Administração de Empresas? 

Resp.: “Não tenho esses números para informar. Mas posso afirmar que em todas as nossas 

unidades procuramos ofertar esse curso pois é garantido sala de aula com um número interessante 

de alunos e sem necessidade de equipamentos, laboratórios somente biblioteca. Pelo que tenho 

conhecimento é o curso que vem em segundo lugar em números percentuais de alunos da Estácio, 

perdendo somente para Direito.”  

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

 

  



111 
 

Entrevistado 3 – Diretora de Expansão e Integração de Mercado 

 

Antes de responder as questões, a diretora escreveu: “Como a expansão é um tema muito 

estratégico para nós, muitas das informações não podem ser compartilhadas. De toda forma tentei 

responder com o máximo de informações que podem ser divulgadas e para isso usei a apresentação 

que fiz para o “Estácio Day”, em 2014, e que encontra-se disponível no site de RI da Estácio.” 

 

O que a IES entende como expansão? 

Resp.: “Para a Estácio expansão é todo crescimento, orgânico e inorgânico, que permita um aumento 

de ganhos de participação de mercado e aumento da abrangência geográfica”. 

 

Quais as estratégias de expansão adotadas pela IES? 

Resp.: “Estar presente fisicamente nos principais municípios brasileiros. Essa estratégia está alinhada 

com a Visão 2020 definida no planejamento estratégico. Importante ter uma estratégia, mas mais 

importante é ser fiel a ela. 

Tipos de expansão 

 

 

Expansão Orgânica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

 

M&A 

 

 

Greenfield 

Protocolar pedidos de IES novas em locais onde não temos presença física e onde não identificamos 

oportunidade de aquisição. 
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Quais estratégias de expansão estão sendo adotadas para o curso de Administração de Empresas? 

Resp.: “Não temos estratégias diferenciadas e/ou direcionadas por curso. Trabalhamos a expansão 

de forma macro, mas dentro do processo analisamos o micro (portfólio e esteira de cursos)”. 

 

Quais as dificuldades e facilidades encontradas pela IES na implementação das estratégias de 

expansão do curso de Administração de Empresas? 

Resp.: “Dificultadores: 

Questões regulatórias 

Incertezas geradas pelo cenário político econômico 

Visão do Mantenedor – acredita que o negócio deve ser valorado considerando questões emocionais 

e não como um negócio 

Dificuldades imobiliárias/espaço físico” 

Quais os resultados de crescimento do curso de Administração de Empresas? 

Resp.: “Não tenho esta informação”. 


