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RESUMO 

 

A gestão das instituições de ensino superior (IES) no Brasil tem apresentado 

inconsistências gerenciais: O que se faz não é o que o aluno espera. O que se ensina não é, 

geralmente, o que os universitários veem em seu Campus. A literatura aponta para, 

basicamente, duas questões as quais potencialmente apresentam maior impacto acerca desta 

realidade: A intervenção do governo na intenção de gerir a qualidade do ensino e a 

industrialização do ensino. Paralelo a estas questões, há uma carência na literatura de aportes 

ao que se refere à satisfação dos clientes. Muito embora existam modelos de mensuração, 

como a ACSI e o ESCI, e diversos conceitos de satisfação, os esforços direcionados para 

públicos específicos são insuficientes e/ou até inexistentes em alguns casos. Por fim, segundo 

o ANUP o Sudeste abriga quase a metade de todas as IES do país, sendo-as, com ampla 

predominância, instituições particulares, reiterando a relevância desta região para o Brasil e 

das IES privadas no país. Assim, este estudo se dispõe a aproximar os temas gestão de 

instituições de ensino superior, satisfação do consumidor e, por fim, o papel da região 

sudeste do país para a educação, com ênfase nas IES particulares, objetivando adaptar e 

validar um instrumento capaz de ser aplicado na gestão acadêmica e evidenciar os 

determinantes que promovem satisfação do universitário. Por meio deste projeto, pode-se 

analisar a utilização de um modelo adaptado do ACSI e identificar pesos e coeficientes entre 

as variáveis propostas: Expectativa, Qualidade, Valor e Satisfação. 

 

Palavras-chave: Satisfação, ACSI, Instituições de Ensino Superior (IES), Universitários. 

 

Abstract 

 

The management of higher education institutions (HEIs) in Brazil has shown 

inconsistency: What is done is not what the student expects. What is taught is not usually what 

they see in their university campus. The literature points to basically two issues which 

potentially have the greatest impact on this reality: The government's intervention in an 

attempt to manage the quality of education and industrialization of education. At the same 

time of these questions, there is a shortfall in contributions to the literature with regard to 

customer satisfaction. Although there are measurement models, such as the ACSI and the 

ESCI, and various concepts of satisfaction, efforts targeted to specific audiences are 

insufficient and / or even nonexistent in some cases. Finally, according to the Southeast 

ANUP home to nearly half of all HEIs in the country, with them, with a wide prevalence, 

private institutions, stressing the importance of this region to Brazil and private institutions in 

the country. Thus, this study sets out to bring the issues of managing higher education 

institutions, consumer satisfaction and, ultimately, the role of the region southeast of the 

country for education, with emphasis on private HEIs, in order to adapt and validate an 

instrument capable of be applied in academic management and highlight the determinants 

that promote university satisfaction. Through this project, it´s possible to analyze the use of 

an adapted model of the ACSI and identify measures and coefficients between the proposed 

variables: Expectation, Quality, Value and Satisfaction. 

 

 

Key- Words: Satisfaction, ACSI, Higher Education Institutions, College students. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Aprimorar a gestão das IES é um grande desafio, existem interesses e normas que 

parecem não dar liberdade para a gerência das instituições de ensino superior. Martins (1989), 

Costa e Alexandre (2004), Tachizawa e Andrade (2006), Caballero, Abello e Palacio (2007) e 

Bertero (2009) concordam haver a necessidade de incluir na gestão de instituições de ensino 

superior processos direcionados para os alunos. As advertências apresentadas pelos autores 

citados, e outros, concordam as IES não focalizam o aluno. Eskilden et al. (2000), inclusive, 

são explícitos ao afirmarem que as IES têm de manter o foco em seus alunos, na mesma 

proporção em que as indústrias devem manter seu foco em seus consumidores. Esta afirmação 

vai ao encontro das abordagens de Martins (1989) e Mezomo (1997) que afirmam ser o aluno 

um consumidor aos olhos das IES. As indústrias as quais de forma mais evidente vendem para 

os consumidores, mostram-se – neste aspecto – mais preocupadas com seu consumidor, ao 

passo que as IES parecem compreender que o aluno é uma consequência natural, que não 

exige esforços quer seja para trazê-lo para a IES, quer seja para mantê-lo e/ou fidelizá-lo. 

Martins (1989) ainda reforça que esta dinâmica esperada para a gestão das IES – foco em seu 

consumidores – deve ganhar uma perspectiva plural, ao passo que para o autor os clientes de 

uma instituição de ensino superior não são apenas os estudantes, contudo seus colaboradores, 

professores e sociedade. 

 

Baseado neste cenário de interferências governamentais, necessidade de evolução no 

modelo de gestão das IES, barreiras para eventuais mudanças ou novos métodos gerenciais, 

nota-se haver carência nos estudos acerca da satisfação dos estudantes com suas IES 

(ESKILDEN, GRONHOLD, et al., 2000). Desde os pimeiros artigos publicados, como o de 

Cardozo (1965) e as contribuições mais recentes como a investigação de Noel-Levitz (2006) - 

que já direciona seus reforços para a satisfação do estudante universitário - encontram-se 

divergências e convergências. As divergências se situam basicamente nas formas de se 

mensurar satisfação. As convergências apresentam-se na preocupação em buscar um 

instrumento que ofereça precisão na mensuração da satisfação dos clientes, ou criá-lo e 

validá-lo: objetivo principal deste projeto. 

 

Para tanto, este estudo apresenta uma revisão da literatura de instrumentos e artigos 

relacionados ao tópico (satisfação). Os Estados Unidos e a Europa têm seus instumentos de 

mensuração – ACSI e ECSI respectivamente - que, inclusive, têm larga aceitação nos artigos 

relacionados, livros e citações em produções endógenas e exógenas ao tema satisfação. 

Recentemente, Lopes, Pereira e Vieira (2008), apresentaram um estudo comparando a 

aplicação dos métodos ACSI e ECSI para prestação de serviços e concluindo ser o 

instrumento americano mais eficaz. O ACSI, com efeito, é apresentado como o instrumento 

que oferece maior precisão ao investigador acerca da satisfação do público investigado. O 

ACSI já foi utilizado para mensurar clientes de serviços de saúde, relações business-to-

business, para o setor de transporte, administração pública e, inclusive, para mensuração da 

satisfação do estudante universitário (THE AMERICAN CUSTOMER SATISFACTION 

INDEX ™, 2011). 
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Deste modo, este estudo – portanto – se baseia no modelo americano (ACSI) 

(FORNELL, JOHNSON, et al., 1996), adaptando-o por meio da inclusão de variáveis comuns 

ao ambiente acadêmico de acordo com a realidade brasileira, analisadas com base em técnicas 

multivariadas com equações estruturais com ênfase na técnica PLS (Partial Least Square). 
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2. OBJETIVOS 

 

 São objetivos explícitos deste trabalho a criação e validação de um instrumento de 

mensuração da satisfação dos universitários: O QISG – Questionários de Investigação da 

Satisfação dos Graduandos. Como consequência, e interesse, as etapas deste projeto devem 

cumprir o papel de evidenciar os problemas na gestão das IES e compreender os 

determinantes fundamentais que mantêm relação com satisfação dos graduandos. 

 

Assim, baseado no índice americano de mensuração de satisfação (ACSI), visa-se a 

concepção e validação, de um instrumento derivado do modelo americano que oferte a 

possibilidade de mensuração da satisfação do universitário no município de São Paulo, dada a 

importância da região para o cenário brasileiro; em IES particulares, vez que estas 

representam quase 90% das instituições de ensino do país (Vide Gráfico 4.1). Assim, tendo 

como base o ACSI e as recomendações de autores, entre eles os próprios criadores do ACSI 

(FORNELL, JOHNSON, et al., 1996) e associando as referências que a literatura traz acerca 

das particularidades da gestão do ensino superior, este estudo irá se dedicar para associar os 

elementos comuns nas IES com os construtos sugeridos pelo instrumento americano de 

mensuração de satisfação (ACSI). 

 

Deste modo a finalidade deste projeto, por meio da criação e validação de um 

instrumento de mensuração da satisfação dos universitários em IES particulares, visa poder 

identificar – por meio da aplicação do questionário – os determinantes principais associados 

satisfação dos estudantes e, da mesma forma, identificar os valores relativos aos 

determinantes por meio do uso de técnicas multivariadas na modelagem de equações 

estruturais com a técnica PLS (Partial Least Square) baseado em Hulland (1999) e Fornell e 

Larcker (1981). 

 Apoiado em declarações tais como a de Giese e Cote (2000) que afirmam serem os 

aportes acerca da satisfação insatisfatórios, ou em Marchetti e Prado (2001) que afirmam ser a 

satisfação dos clientes algo em evidência constante, este projeto de pesquisa se dedica em 

colaborar para esta lacuna nas contribuições acadêmicas. Para tanto, pretende-se construir  e 

validar um instrumento que seja capaz de mensurar a satisfação dos graduandos, ainda, por 

meio deste instrumento pretende-se poder observar quais são os fatores que conservam maior 

relação com satisfação do aluno. Ou seja, este estudo quer fomentar os intrumentos de 

mensuração de satisfação, tidos como carentes de novos reforços, aplicado à uma realidade 

que também se apresenta carente de instumentos que apóiem e direcionem a gestão das IES 

para direcionar seu foco em seus clientes: os universitários. 
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3. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO TEMA 

 Estudar satisfação aplicada ao universitário envolve a compreensão da gestão das IES 

no cenário estudado objetivando compreender suas práticas e se o tema é algo cogente e 

presente nas práticas de gestão acadêmica, a revisão acerca do papel do aluno, sua postura 

frente às IES e o quanto a literatura é satisfatória ao que diz respeito à cobertura destes itens, 

bem como estudos globais acerca da satisfação e captação acerca dos papéis da educação no 

Brasil (HAYES, 1995). 

 Muito embora o papel da educação, em especial nos países subdesenvolvidos 

(SCHWARTZMAN, 2000), seja um tema aparentemente fundamental, nota-se que o 

ambiente educacional brasileiro ainda tem inúmeras oportunidades de melhorias. Martins 

(1989) destaca há tempos a necessidade de ser incorporado na estrutura das IES um 

departamento de marketing, com foco em seu aluno, objetivando satisfazê-lo, surpreendê-lo, 

assim como a indústria faz com seus clientes. Segundo Eskilden et al. (2000, p. 387), “em 

instituições de ensino superior, assim como na indústria, o foco no consumidor deve ser a 

primeira prioridade”, no entanto não é. 

 Segundo Bertero (2009) o foco das IES particulares estão em promover a satisfação de 

seus acionistas. O autor adverte que o sistema brasileiro de ensino superior migra para a 

industrialização, vendas de diplomas sobrepujando o papel da educação formal, da qualidade 

do ensino e com o nível de conhecimento da sociedade. Para estas instituições Schwartzman 

(2000, p. 9) nomeia como “cartório de emissão de diplomas”. Neves, Raizes e Fachinetto 

(2007) fortalacem o papel das IES como sendo-a responsável pela incorporação da socidade 

em um processo de globalização que acometem todas as nações dando novo significado ao 

conhecimento como caminho de desenvolvimento social. De acordo com Ferreira (2009), 

entende-se por sociedade um grupo de indivíduos com características comuns e, entre elas, 

não há característica mais explícita do que a capacidade de conhecer, aprender e/ou construir 

uma visão do mundo por meio de suas interações. 

 Assim, o panorama do sistema de ensino brasileiro mostra-se claramente deficiente.. 

As IES têm como foco determinantes distintos do aluno e, com isso, há uma inconsistência do 

ponto de vista de gestão na relação entre universidade e graduando. Morosini (2001), por 

exemplo, destaca o quanto a qualidade do ensino está exclusivamente atrelada às agências 

reguladoras (governo) e não às reais necessidades de elevação do nível do ensino. Portanto, 

neste sentido, o presente estudo se propõe a evidenciar estas desconexões gerenciais. Mezomo 

(1997) é explícito ao classificar o aluno como um consumidor. O graduando “consome” os 

serviços das IES, assim como a socidade se utiliza dos serviços de transporte ou telefonia. 

Sob esta ótica, pretende-se ressaltar um elemento crucial para uma gestão orientada para o 

aluno pelas IES: A satisfação do aluno ou dos clientes das IES.  

 Mainardes e Domingues (2009) não fizeram uso de alguma escala prévia e, sim, de 

métodos estatísticos para avaliar a consistência das perguntas desenvolvidas baseadas na 

revisão de literatura. Enquanto Walter, Tontini e Domingues (2006) se apropriam do modelo 

Kano para mensurar satisfação. De acordo com pesquisas, este modelo (Kano) tem sua 

aplicação direcionada para criação de novos produtos de acordo com as necessidades do 

consumidor baseando-se no grau de importância e desempenho de um produto ou serviço. 

Este estudo se apropriará do ACSI (FORNELL, JOHNSON, et al., 1996) objetivando adaptá-

las para a realidade a qual este estudo se aplicará: gestão acadêmica e a satisfação dos 

universitários.  
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 Sisto et al. (2008) publicaram um artigo com o objetivo de orientar o leitor acerca das 

formas para se adaptar uma escala de satisfação acadêmica, porém o estudo não indica algum 

instrumento para esta finalidade. Esta contribuição de Sisto et al. (2008) se assemelha com a 

de Hayes (1995) que publicou um livro visando mostrar como adaptar um instrumento de 

mensuração da satisfação, no entanto sem a aplicação específica para estudantes 

universitários, ao passo em que este projeto irá construir um instrumento. 
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4. REVISÃO TEÓRICA 

Churchill e Gilbert (1979), Peter (1981), Giese e Cote (2000), entre outros, advertem 

para as dificuldades existentes na validação de construtos em gestão das organizações. 

Segundo Peter (1981) construtos são considerações às quais devem ser enfrentadas pelos 

gestores como um desafio, cuja adequação gerará oportunidades com maior possibilidade de 

precisão nas definições gerenciais. Giese e Cote (2000) advertem que a não compreensão dos 

construtos levam as organizações a desenvolverem processos imprecisos que, por serem 

compreendidos de forma “míope”, não atendem as expectativas dos envolvidos. As 

organizações devem se preocupar com a relação potencial entre construtos, objetivando assim 

obter maior controle sob seus processos. Esta dificuldade por parte das organizações em 

obterem clareza acerca dos construtos relevantes para gestão mostra-se evidente da inclusão 

da satisfação dos clientes. 

Um exemplo destacado por Peter (1981) é acerca do “comportamento do consumidor”. 

Segundo o autor não é somente o comportamento do consumidor que deve ser compreendido, 

mas – igualmente – “o do vendedor e de todos os envolvidos” (PETER, 1981, p. 133); devem 

ser compreendidos. O gestor necessita compreender as razões que eventualmente precedem o 

comportamento observado, bem como suas implicações. Os consumidores têm 

comportamentos, expectativas, percepções, hábitos, são leais ou por vezes desleais, 

reivindicam ou simplesmente deixam de consumir. Todas estas possibilidades são oriundas do 

desenvolvimento do papel do consumidor; da maior diversidade de marcas, do surgimento de 

segmentos múltiplos com necessidades e posturas distintas o que resulta em um maior nível 

de exigência do público consumidor, porém, como lamenta Churchill e Gilbert (1979, p.65) “a 

literatura em marketing tem sido lenta para apontar este progresso”.  Assim, para controle 

acerca da satisfação dos consumidores, o gestor deve-se ater para variáveis preditoras, 

endógenas e exógenas ao tema. 

É somente por meio da habilidade da organização em identificar os fluxos esperados 

pelos clientes, afirmam Fornell e Wernerfelt (1987), que uma estratégia de marketing será 

bem sucedida. Não exclusivamente os fluxos dos processos, todavia os atributos dos produtos 

e serviços ofertados são capitais para a gestão (LEVITT, 1980; PETER, 1981; CHURCHILL 

e SUPRENANT, 1982; FORNELL e WERNERFELT, 1987; KOTLER, 1998; COSTA, 2003; 

PORTER, 2004). O que se espera é a oferta de algo com diferenciação, características 

especiais (LEVITT, 1980; COSTA, 2003; PORTER, 2004), com atributos que atendam ou 

superem as expectativas dos clientes como se preocupam Cardozo (1965) e Filho, Guerra e 

Moura (2004), produtos e serviços com a qualidade ajustada às aspirações dos consumirores 

(PARASURAMAN, ZEITHML e BERRY, 1985; ANDREASSEN e LINDESTAD, 1997) 

objetivando garantir a satisfação do cliente e, assim, sua lealdade (HIRSCHMAN, 1970; 

Fornell et al., 1996; ANDREASSEN e LINDESTAD, 1997). Porém quais são estes atributos? 

Como diferenciar o que se trata de hipóteses, pressupostos e realidade? Ao que tange o estudo 

da satisfação dos consumidores, este projeto objetiva adaptar uma forma de se ter estas 

informações. Por meio da compreensão, então, dos construtos o gestor ganha precisão para 

ofertar diferenciação, se é que é a diferenciação que o seu consumidor espera. 

 Assim, tornar algo diferente não se apresenta um processo desafiador. O desafio se 

anuncia em oferecer diferenciação de modo consistente, compreendendo as expectativas dos 

consumidores, examinando e buscando autoridade acerca de construtos relevantes aos 

consumidores como sugerem Churchill e Gilbert (1979), objetivando poder confirmá-los, 

como recomenda Oliver (1980) visando garantir a satisfação do consumidor e a rentabilidade 



16 
 

da organização (Fornell et al., 1996; ALLEN, 2004). Assim, para poder oferecer 

“diferenciação”, a gerência precisa ter consciência dos aspectos que são relevantes para o 

consumidor. E, só assim, direcionar seus esforços para oferecer o que for requerido, afinal, 

como oferecer algo ao mercado sem saber se a coisa ofertada interessa ao público 

consumidor? 

 Deste modo, o que se vê são extensas oportunidades de estudos, possibilidades de 

ampliar o conhecimento acerca de diversos temas que sofrem constantes mutações, entre eles 

a maior compreensão da satisfação dos consumidores. De acordo com Giese e Cote (2000) a 

satisfação é um construto com carência de aportes direcionados; Milan e Trez (2005) 

reforçam ser a satisfação um construto em evidência permanente, enquanto Fornell et al. 

(1996) assumem ser a satisfação resultante de construtos fundamentais para a administração 

de empresas como a expectativa, a qualidade e o valor percebido, sendo o tema um ponto 

central para a gestão de organizações (CARDOZO, 1965; ANDERSON, 1973; DIENER, 

EMMONS et al., 1985; ANDERSON, FORNELL e LEHMAN, 1994; GIESE e COTE, 2000).  

 Além disso, reforçam Andreassen e Lindestad (1997), a satisfação do consumidor é 

objeto de estudo e atenção de diversas áreas da gestão e, portanto, tem sido alvo constantes de 

investigações como em serviços de saúde estudados por Ware e Davis (1983) e Milan e Trez 

(2005); estudos objetivando compreender a satisfação no setor de eletricidade nas relações 

entre organizações como o de Oliveira et al. (2008), diversos trabalhos acerca da satisfação do 

colaborador no ambiente de trabalho e suas implicações como os de Mobley (1977), Porter et 

al. (1974) e Zhou e George (2001) e estudos preocupados com a satisfação dos estudantes 

universitários em suas instituições de ensino superior como investigações de Starr, Ellen e 

Betz And John (1971), Eskilden et al. (2000), Filho, Guerra e Moura (2004), Walter, Tontini e 

Domingues (2006), Caballero, Abello e Palacio (2007), Sisto et al. (2008), Mainardes e 

Domingues (2009), entre outros. Embora haja um bom volume de trabalhos que se dispõem 

na investigação da satisfação de alunos no ensino superior, ainda há uma carência acerca do 

tema por haverem reforços com abordagens distintas, modelos e intrumentos de mensuração 

variados (FILHO, GUERRA e MOURA, 2004; MAINARDES e DOMINGUES, 2009). 

 

Portanto, este estudo dedica-se em ampliar a compreensão da satisfação do 

consumidor, por meio da construção e validação de um instrumento de mensuração da 

satisfação, tema comum e central nos estudos de Cardozo (1965), Anderson (1973), Johnson e 

Fornell (1991), Anderson, Fornell e Lehman (1994), Allen (2004), Hayes (1995), Fornell et 

al.. (1996), Andreassen e Lindestad (1997), Giese e Cote (2000), entre outros, incorporando 

este debate às reflexões acerca da gestão acadêmica, item de inquietações registradas por 

estudos como os de Starr et al. (1971), Martins (1989), Mezomo (1997), Eskilden et al. 

(2000), Filho, Guerra e Moura (2004), Caballero, Abello e Palacio (2007), Sisto et al. (2008), 

Bertero (2009), Mainardes e Domingues (2009), Lahaise e Pozzebon (2010), entre outros, 

assim justificando a imersão deste projeto para adaptar e validar um modelo de mensuração 

de satisfação aplicada a universitários. 

 

Baseado em informações do INEP (2005), o sudeste representa 48,5% das IES 

nacionais conforme apresentado na Figura 4, totalizando 1.051 instituições somente nesta 

região, volume expressivamente maior do que o segundo colocado o nordeste com 17,9%; 

com um total de 388 IES (INEP, 2005), este estudo dedicar-se-á seus esforços para a cidade 

de São Paulo, maior e principal cidade do País. 
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Figura 4 – Mapa Brasileiro de Distribuição de IES. 

 

 
Fonte: adaptado de censo da educação superior (INEP, 2005). 

 

4.1. Instituições de ensino superior (IES): Organizações profissionais 

 

Houve mudanças na dinâmica econômica que determina a relação entre organizações e 

consumidor. Segundo Costa (2003), os consumidores por vezes se dispõem a pagar mais por 

um produto ou serviço com características específicas, ao passo em que produtos e serviços 

como commodities perdem em valor e atratividade (FORNELL, JOHNSON, et al., 1996). 

Baum (2007, p. 135) inclusive adverte para a velocidade destas mudanças o que oferta à 

gestão “dificuldade para executar e planejar mudanças suficientemente rápidas para responder 

às demandas de ambientes incertos e mutáveis”. Portanto, em um cenário dinâmico não só as 

organizações alteraram suas práticas pretendendo manterem-se atualizadas, a busca individual 

e coletiva pelo conhecimento passou a ser fator determinante para o ingresso nesta nova 

realidade de dinamismo e muita informação (NEVES, RAIZER e FACHINETTO, 2007). 

 

Portanto, o que se observa atualmente é ter sido instituído um ambiente organizacional 

altamente dinâmico, especialmente para as IES (TACHIZAWA e ANDRADE, 2006). Ou 

seja, a expansão do ensino médio com taxas médias de 20% ao ano desde a década de 1980, o 

papel do diploma de ensino superior que passou a ser exigência básica para o mercado de 

trabalho, o impacto da escolaridade na renda familiar, a qualidade do ensino superior 

deficitária, o papel essencial das IES particulares no sistema educacional brasileiro uma vez 

que o sistema público é escasso, a mudança do papel do diploma: Ao invés de um título e 

alguma autonomia, atualmente busca-se credenciais, não conhecimento (SCHWARTZMAN, 

2000). 

 

Conforme Prahalad e Ramaswamy (2004) há um claro novo curso que a sociedade 

percorre, jamais existiram tantas organizações em toda história. Isto aplicado para a educação 
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no Brasil não se mostra positivo e segundo Tachizawa e Andrade (2006) este novo curso de 

alto dinamismo, alta demanda, alta concorrência e novas tecnologias têm trazido impactos 

com maior ênfase às IES. Segundo o INEP (2005) o número de vagas nas IES, atualmente, 

são maiores do que o volume de estudantes concluintes do ensino médio regular. Ou seja, a 

educação tornou-se um setor industrial, que se dispõe a oferecer diplomas e, em especial as 

IES particulares, apresentam um índice de crescimento anual tamanho que as capitais não têm 

mais capacidade de abrigar novas IES. Assim, em dez (10) das vinte e sete (27) UF (Unidades 

Federativas) do Brasil, a educação superior se encontra mais presente no interior do que nas 

capitais. Porém, muito embora a IES particular seja responsável por 89% do mercado 

brasileiro, conforme disposto no Gráfico 4.1 de ensino superior, o corpo docente se mostra 

mais qualificado, ao menos no quesito titulação acadêmica, nas IES públicas. Os Doutores 

docentes dividem-se da seguinte maneira: 62,6% são professores de IES públicas e 37,4% 

estão nas IES particulares. Os docentes que cursaram até a especialização distribuem-se em 

25,4% nas IES públicas e 74,6% nas IES privadas. Todo o sistema de educação brasileiro tem 

ampla dependência de políticas públicas (SCHWARTZMAN, 2000; MOROSINI, 2001), as 

IES particulares, no entanto, conseguem ter menos interferências do governo, no entanto estas 

mostram-se dispostas em satisfazer seus acionistas e não seus alunos (BERTERO, 2009). 

 

Gráfico 4.1 – Distribuição das IES Públicas x Particulares. 

 
Fonte: Extraído de INEP (2005). 

4.2. Fatores de impacto na gestão acadêmica 

 

A globalização é compreendida como um fato irreversível cuja característica é a 

internacionalização e maior interação entre nações. Porém, existem diversas facetas da 

globalização que devem ser compreendidas e geridas pelas organizações: a alteração na 

dinâmica social, maior interação entre Estados, desorientação cultural e aspectos positivos que 

devem ser compreendidos e almejados pela sociedade como a possibilidade de “reorganização 

social e econômica da humanidade” (NEVES, RAIZER e FACHINETTO, 2007, p. 125). 
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De acordo com Tachizawa e Andrade (2006) estas mudanças no panorama global têm 

chegado com proeminência ainda maior às instituições de ensino superior no Brasil. O maior 

engajamento da sociedade acerca do que consome, do que aprende e do que pratica. A 

sociedade se mostra cada vez mais capaz de montar grupos sociais, indivíduos com crenças 

comuns, e manifestarem-se de forma organizada ou não na reivindicação de algo que lhes 

aparenta ser crucial (FERREIRA, 2009). Ao se tratar das IES isto se torna claro por sua 

irretorquível relação e proximidade com a sociedade (SCHWARTZMAN, 2000). As 

instituições de ensino superior (IES) embarcaram na diligência da concorrência, já 

estabelecida em outros setores como telefonia, seguradoras, serviços financeiros, etc. 

(TACHIZAWA e ANDRADE, 2006; WALTER, TONTINI e DOMINGUES, 2006). Martins 

(1989, p.42) assegura que as transformações referidas reunidas às exigências dos envolvidos 

(alunos, professores, colaboradores internos e sociedade) trazem com que haja uma “inadiável 

renovação que deverá estar apoiada na redefinição de sua missão, à luz da realidade 

educacional brasileira”. 

 

Martins (1989), Tachizawa e Andrade (2006) e Lahaise e Pozzebon (2010) advertem 

para a necessidade da profissionalização da gestão das IES. Lahaise e Pozzebon (2010) 

enfatizam que estão presentes, por exemplo, práticas de sustentabilidade nas IES enquanto 

conteúdo disciplinar – presentes e debatidos em sala de aula - contudo não fazem parte de 

algum processo integrante ao funcionamento das escolas. Neste sentido, Martins (1989) indica 

a adoção do marketing como prática essencial para ofertar às IES maior capacidade de gestão, 

maior precisão na composição dos atributos do serviço prestado à luz de respostas de seus 

consumidores: Os alunos. Assim como na indústria, atestam Eskilden et al. (2000), em IES o 

consumidor deve ser prioridade. 

 

Walter, Tontini e Domingues (2006) dão ênfase para a necessidade da gestão da 

satisfação dos alunos como atividade efetiva das IES, advertindo que a oferta de um serviço 

adequado que supere as expectativas dos alunos potencialmente trará retornos como a 

lealdade do estudante, indicações dos serviços, além de uma boa relação com a sociedade. A 

gestão das instituições de ensino superior, portanto, de modo estruturado e profissional, é 

mais capaz de identificar atributos essenciais de seus serviços e, então, implementá-los e geri-

los. Costa e Alexandre (2004) indicam para a construção de um cenário inevitavelmente 

estratégico aplicado a administração acadêmica. Assim, concluem Costa e Alexandre (2004) 

para que seja possível a imersão das IES em um ambiente competitivo de forma estruturada e 

eficaz e sobreviverem, as instituições de ensino superior devem reconhecer a importância da 

estratégia de forma expandida para que seja competente na inclusão de processos, conjunto de 

atividades, e investimentos verdadeiramente comprometido com o planejamento da 

organização. 

 
A Adoção do marketing, por certo, irá contribuir para a 

eliminação do grande hiato que se criou entre as estruturas 

conservadoras e ultrapassadas, e o pensamento universitário. 

Alcançará o interior das IES, suas estruturas, seus processos, seus 

conteúdos e, particularmente, suas relações com a sociedade, pelo 

revigoramento dos canais institucionais de comunicação e 

participação de seus segmentos constitutivos na gestão acadêmica e 

administrativa (MARTINS, 1989, p. 43). 

 

Kotler (2009) sugere que a adoção do marketing pelas organizações deva passar por 

etapas as quais ele define como marketing estratégico (definição da estratégia, público, 
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objetivos), marketing tático (conjunto das iniciativas vinculadas aos objetivos) e o marketing 

administrativo. Este último citado, composto por processos internos, investimentos em 

infraestrutura, tecnologia e pessoas. Deste modo, as IES para seguirem as reivindicações de 

Martins (1989), Eskildsen et al. (2000) e Tachizawa e Andrade (2006), de profissionalização 

de sua gestão, devem ater-se na oferta de uma plataforma de trabalho adequada objetivando 

identificar permanentemente as necessidades fundamentais de seus consumidores e, só assim, 

implementar com consistência uma estrutura adequada de marketing (KOTLER, 2009). 

 

Para tanto, faz-se preciso compreender as características do mercado. Fleury (1991) 

faz considerações acerca do novo cenário brasileiro. A década de 1990 recebeu impactos 

relevantes de ordem política, econômicas e sociais - todas estas questões mostram-se 

relacionadas com as IES – reforçando a necessidade em pesquisa e desenvolvimento em todos 

os setores econômicos, instaurando um ambiente competitivo. Assim, destaca Fleury (1991) 

tem havido uma busca constante por um modelo de gestão ideal que buscam maior integração 

entre organizações e consumidores isto porque a exclusiva implementação de novos sistemas 

de gestão não se apresenta suficiente para gerar a integração necessária, ou a proximidade 

cogente, entre organizações, indivíduos e sociedade. Deste modo Costa e Alexandre (2008) 

inserem para o setor de educação a proposta de construção de cenários estratégicos, 

objetivando ofertar a gestão das IES maior capacidade de gerir fatores macroambientais. 

Segundo Kotler (1998) fatores macroambientais são os movimentos de natureza ampla que, 

de alguma forma, trazem impactos para os diversos setores da economia, tais como os fatores 

políticos, econômicos e sociais. 
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4.3.  Aluno como consumidor 

 

Por meio da compreensão da necessidade da profissionalização das IES (MARTINS, 

1989; LAHAISE e POZZEBON, 2010) estabelece-se uma relação clara a qual o aluno, afirma 

Mezomo (1997), nesta dimensão é incluído como consumidor. Aliás, como complementa 

Martins (1989, p.24) não só os alunos são consumidores dos serviços prestados pelas IES, 

mas igualmente “todas as pessoas envolvidas no processo educacional, estejam elas dentro ou 

fora da instituição de ensino”. E todas estas mudanças que assolam as dinâmicas 

mercadológicas de ordem macroambiental, a “mudança mais básica decorreu da 

transformação do papel do consumidor – de isolado, para conectado, de desinformado para 

informado, de passivo para ativo” (PRAHALAD e RAMASWAMY, 2004, p. 16). 

 

Em estudos e práticas acerca de gestão e estratégias, reforçam Anderson, Fornell e 

Lehman (1994), Kotler (1998), Marchetti e Prado (2001), Costa (2003), Allen (2004), Porter 

(2004), entre outros, o consumidor ocupa posição central. É de acordo com esta perspectiva 

que Bertero (2009, p.68) exibe advertências acerca da constituição de IES que “têm como 

objetivo o atendimento dos interesses dos stakeholders”, ou proprietários, o que por fim 

decidem os processos internos da organização, deste modo o foco das atividades não prioriza 

o estudante. Neste sentido, aponta Bertero (2009) o que se vê é a formação de IES lucrativas e 

não necessariamente atentas à entrega de práticas sustentáveis como indica Lahaise e 

Pozzebon (2010), ávidas pela qualidade no ensino superior como se preocupa Morosini 

(2001), ou atentos quanto à satisfação dos alunos como se preocupam Martins (1998), Filho, 

Guerra e Moura (2004), Walter, Tontini e Domingues (2006), Sisto et al. (2008), Noel-Levitz 

(2006), Mainardes e Domingues (2009), entre outros. E assim como os setores, a sociedade 

também tem mudado sua postura. Atualmente, como afirmam Egri e Pinfield (2007, p.361) 

existem mais eventos em desacordo com a sociedade acerca do produto ou serviço que lhes é 

ofertado, como, por exemplo, uma crescente inquietação sobre os atributos do produto ou do 

serviço. Estas perturbações “se veem expressas com relação aos estilos de vida atual e futuro, 

à qualidade de vida, à prosperidade econômica e, de forma mais geral, ao futuro do homo 

sapiens no planeta”. 

 Os alunos constituem grupos sociais, pois dividem valores, crenças e normas comuns, 

ao menos de modo global, sobre a educação. De acordo com a visão organizacional de Kotler 

(1998), compreende-se por um grupo social que tem em comum o consumo de algum produto 

ou serviço como segmento clusters. Pois o aluno já ocupa a posição de consumidor diante das 

IES (MARTINS, 1989; MEZOMO, 1997): enquanto consumidor o estudante paga pelo 

serviço que adquire e, igualmente, faz reivindicações, pode vir a ser leal; têm expectativas 

acerca do que lhe será entregue, percepções acerca do valor e da qualidade do serviço, entre 

outros costumes. Resta as IES mudarem seu foco como sugerem Eskilden, Gronhold et al. 

(2000) para este público, deixando de priorizar seus acionistas (BERTERO, 2009). 

Compreendendo a relação das expectativas do estudante e suas implicações no caso de 

conformidades ou inconformidades (GEIGER e COOPER, 1996), ampliar a compreensão 

acerca da relevância de fatores como a infraestrutura, corpo docente e conforto; entender qual 

o valor percebido pelo seu cliente, índice de lealdade, de intenção de recompra, indicação de 

novos consumidores e, enfim, a gestão da satisfação do estudante. 

Portanto, independente do setor ou da natureza do produto ou serviço ofertado para a 

sociedade, o foco no consumidor mostra-se uma postura capital para a sobrevivência das 

organizações. Bem como as empresas, o indivíduo também é cercado de pressões, intenções e 

expectativas de acordo com seus objetivos pessoais (EGRI e PINFIELD, 2007), portanto a 
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harmonia entre desejos do consumidor e oferta mostra-se basilar para a sobrevivência das 

organizações. Segundo Kotler (1998) os setores são um conjunto de instituições que oferecem 

um produto ou serviço comuns. 

4.3.1. IES particulares: Organizações imersas em oceanos rubros 

 

Segundo Kim e Mauborgne (2005), os setores recebem continuamente novas 

demandas de seus consumidores e, assim, devem se adaptar objetivando oferecer o que é 

exigido. Entretanto, destacam Costa (2003), Kim e Mauborgne (2005), Baum (2007) a 

velocidade destas novas exigências são altas e exigem respostas que, se possível, sobrepuje as 

expectativas do público consumidor apresentando um serviço ou produto com atributos 

específicos e, se possível, únicos. Neste momento, volta-se para a necessidade da 

diferenciação do produto e/ou serviço (PORTER, 2004). É por meio da oferta de algo 

exclusivo que as organizações ganham em poder competitivo. Muito embora, lembrando 

Churchill e Gilbert (1979) as investigações aplicadas à gestão e, em especial, em processos de 

marketing, não mostram acompanhar as exigências e novas realidades das exigências dos 

consumidores. 

 

 No entanto e muito embora a informação seja um componente com larga 

acessibilidade, as organizações mostram-se múltiplas, diversas, com realidades distintas de 

acordo com as interferências do ambiente (BAUM, 2007). Isto confere um paradoxo, pois na 

mesma medida em que há mais opções, elas oferecem – por não terem domínio acerca do que 

é aguardado pelo consumidor – serviços com baixo índice de satisfação por parte de seu 

público consumidor (PRAHALAD e RAMASWAMY, 2004). 

 

Isto aplicado ao setor de educação reforça a necessidade já destacada por Martins 

(1989), Lahaise e Pozzebon (2010) e a advertência de Bertero (2009) acerca da gestão das IES 

e a adoção de práticas profissionais, resgatando o papel do estudante, envolvendo-o no centro 

das atividades e decisões das IES como sugerem Eskilden et al. (2000). Bertero (2009, p.69) 

indica que “o aluno desapareceu na medida em que educação se tornou um serviço 

comercializado com a lógica de mercadoria”. Portanto, esta “mercadoria”, o graduando, tem 

percepções, desejos e expectativas as quais devem ser compreendidas pelas IES que 

objetivam ter estabilidade e incremento em seu número de alunos. 

 

Apresentadas estas considerações, percebe-se que já é uma realidade a instauração de 

um setor competitivo ao que concerne as IES. O conceito defendido por Martins (1989) 

acerca de serem os alunos, sociedade, professores e colaboradores da instituição de ensino 

superior, todos, consumidores recebe distintas visões de acordo com o caráter da IES. Por 

meio do estudo de Venturini et al. (2010) fica evidente a conexão existente exclusivamente 

entre IES e sociedade na gestão de instituições públicas de ensino superior, uma vez que os 

recursos financeiros são de origem pública, ao passo que as IES particulares tem direcionado 

seus esforços hegemonicamente para seus acionistas (BERTERO, 2009).  

 

No enquanto nas IES públicas, a qualidade dos serviços educacionais destacada por 

Morosini (2001) é regulada exclusivamente por órgãos governamentais, isto determina a 

estratégia e os processos internos das IES públicas. Ou seja, assim como Bertero (2009) 

adverte ser a IES uma organização que visa gerar benefícios prioritariamente para seu 

acionista, o conceito de qualidade nas universidades é gerido de acordo com determinações 

normativas (VENTURINI, PEREIRA, et al., 2009) e não com o foco - sugerido por Eskilden 

et al. (2000) - nos estudantes. Isto consome os recursos, determina a estratégia, origina os 
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processos internos e mantém o foco das IES no governo, não nos universitários. A qualidade 

do ensino superior nas IES particulares, igualmente, também são reguladas pelo governo. 

Porém a conservação destas organizações se dá por meio de outras fontes que não a de 

recursos públicos, o que oferta as IES particulares uma potencial maior liberdade ao que se 

refere a sua autonomia e pressão social. 

 

 Tachizawa e Andrade (2006, p.16) destacam que o modelo de gestão para instituições 

de ensino devem se ater as “peculiaridades que a distinguem de outras formas de 

organização”. Segundo Schwartzman (2000, p.7) uma das principais caraterísticas do ensino 

superior público é a necessidade social de garantir equidade, “independentemente das origens 

econômicas, sociais, raciais ou culturais das pessoas”. De acordo com o INEP (2005) - 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – as organizações privadas 

correspondem a quase 90% (Vide Gráfico 4.1). Vale destacar que de acordo com a gestão do 

INEP, são compreendidos dois tipos de Instituições: Públicas e Privadas. Subordinadas a este 

recorte gerencial, estão Centros de Estudos acadêmicos, faculdades, universidades e Centro de 

Educação Tecnológica (INEP, 2005). O instituto aponta ainda a relação anual de crescimento 

entre IES públicas e particulares, conforme Figura 4.3.1, de modo que no ano de 2005, último 

censo disposto na ANUP (Associação Nacional das Universidades Privadas), houve registro 

de sete novas IES públicas, ao passo em que houve 145 novas IES particulares. 

 

Figura 4.3.1 – Número de novas IES no Brasil 2005. 

 

 
Fonte: Extraída de censo da educação superior (INEP, 2005). 

 

 Conforme Neves, Raizer e Fachinetto (2007) o contexto macrossocial impacta no 

cenário educacional brasileiro. O crescimento econômico do Brasil e o cresimento 

demográfico propiciam e justificam o crescimento predominantemente das IES particulares. 

Estas por terem maior independência por não dependerem de recursos públicos instituiram um 

cenário competitivo, ávido por alunos. Deste modo a qualidade do ensino superior, destaca 

Morosini (2001), se baseia na normatização e como adverte Bertero (2009) nos interesses dos 
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acionistas. E o foco no aluno, esperado para a gestão de IES (ESKILDEN, GRONHOLD, et 

al., 2000) é sobrepujado por normas e competição. Conforme Kotler (1998) o contexto social 

é compreendido pela maneira pela qual uma sociedade constrói e manifesta suas crenças, 

valores e normas. Isto traz evidências de que o contexto educativo é construído pela 

sociedade, ou seja, há indícios de que a sociedade divide com o Estado a responsabilidade 

pela formação de um sistema de ensino competitivo desprovido de qualidade na educação. 

 

4.3.2. Qualidade na gestão das IES: Competição e normatização 

 

O debate acerca da qualidade dos serviços educacionais com garantias de equidade 

também é registrado por Neves, Raizer e Fachinetto (2007). De modo que se configura um 

cenário onde as IES públicas estão mais condicionadas a movimentos normativos, ao passo 

em que as IES privadas – neste sentido – têm maior autonomia, uma vez que são as IES 

particulares as maiores provedoras de educação no Brasil em número de estudantes e vagas 

(BERTERO, 2009). Enquanto as IES particulares adotam modelos de gestão profissionais, 

cada vez mais orientado ao mercado, como sugere Kotler (2009) às organizações, o foco 

exigido das IES públicas é a inserção social, a probidade e o crescimento sustentável 

(NEVES, RAIZER e FACHINETTO, 2007). Ou seja, se por um lado as IES públicas não se 

mostram integrantes da malha competitiva destacada por Bertero (2009), em compensação 

sofrem por terem de adequar suas práticas predominantemente à sociedade e ao governo; não 

predominantemente ao aluno.  

 

Seguindo a abordagem de Tachizawa e Andrade (2006, p. 83), as IES particulares têm 

condições mais favoráveis para se apropriar de um “modelo de gestão estratégica”, ou a 

adoção de um departamento de marketing, como alude Martins (1989), e para direcionar seus 

processos internos para seu consumidor: O aluno (ESKILDEN, GRONHOLD, et al., 2000). 

Isto por terem menor pressão social, como dito, em busca de equidade, vez que o aporte 

financeiro tem como fonte de recursos predominante os estudantes em curso e não a 

sociedade (recursos públicos). Esta compreensão se faz fundamental por parte das IES, em 

especial pelo sistema privado que oferece o maior número de vagas e, assim, são responsáveis 

pela educação de um volume expressivo dos estudantes de ensino superior no Brasil e 

fundamentalmente em países em processo de desenvolvimento, como o Brasil (NEVES, 

RAIZER e FACHINETTO, 2007). 

 

 De acordo com Kotler (2009, p. 30) a organização ganha diferenciais competitivos ao 

passo que se dispõe a “dar ao mercado o que ele quer”. Como já mencionado, Tachizawa e 

Andrade (2006) reforçam ser fundamental para a gestão levar em consideração as 

particularidades da organização, no caso de uma IES, por exemplo, a particularidade mais 

cogente são os consumidores: alunos, professores, sociedade e colaboradores internos 

(MARTINS, 1989). Assim, os resultados desta reunião de necessidades são: a) as IES 

públicas apresentam menor autonomia em sua gestão ao que tange a oferta de serviços 

diferenciados para o estudante, enquanto b) as IES particulares adaptaram um ambiente 

competitivo.  

 
As barreiras que separavam setores econômicos e ramos de negócios 

do mercado e, consequentemente, as organizações que operavam 

dentro de tais setores estão caindo rapidamente. A competição pode 

surgir inesperadamente de qualquer lugar.  Isto significa que as 

organizações, entre elas as instituições de ensino superior – IESs, 

não podem mais sentir-se excessivamente confiantes com as fatias 
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de mercado e as posições competitivas conquistadas (TACHIZAWA 

E ANDRADE, 2006, p.22): 
 

 Deste modo, como descrevem Costa e Alexandre (2004) há um claro cenário carente 

de estratégia para a gestão de IES ou para a oferta de serviços educacionais harmônicos com 

as necessidades sociais. Reitera Bertero (2009), o futuro das IES não se mostra produtivo do 

ponto de vista da instrução, da qualidade do ensino– fator de preocupação também de 

Morosini (2001); As IES inserem em seu programa didático disciplinas que não aplicam em 

sua gestão (CARVALHO, 1992; LAHAISE e POZZEBON, 2010) de maneira que, em 

especial a faculdade de administração de empresas que “ensina” teorias e melhores práticas de 

gestão das organizações, a conexão entre a compreensão, apresentação de temas e a sua 

prática administrativa evidencia-se deficiente (CARVALHO, 1992). Com isso, avigora-se a 

necessidade de novas investigações e revisão das práticas atuais de gestão em IES. 

  


