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RESUMO 

 

Este trabalho analisou a relação entre comunicação e sustentabilidade em 
universidades comunitárias no Estado de São Paulo associadas à ABRUC (Associação 
Brasileira das Universidades Comunitárias). O objetivo foi examinar a imagem das 
universidades, a partir das estratégias de comunicação utilizadas nos portais institucionais. 
Procurou entender se e como utilizam o diferencial de caráter comunitário no marketing 
institucional. A pesquisa é de natureza qualitativa, tendo como metodologia central o estudo 
de caso múltiplos de Yin (2005). Foram também utilizados alguns dos aspectos da Análise de 
Conteúdo de Bardin (2006) para a categorização dos termos que identificam os valores 
comunitários.  Os portais das universidades comunitárias localizadas na região do ABC 
paulista (Universidade Metodista do Estado de São Paulo – UMESP, Centro Universitário 
Engenharia Industrial – FEI e Centro Universitário Fundação Santo André – FSA), se 
constituem no corpus principal desta pesquisa. A técnica para a análise dos portais foi 
estruturada a partir do trabalho de Vilella (2003). Foram avaliados aspectos voltados para a 
facilidade da navegação no uso das informações, tais como: usabilidade, funcionalidade e 
conteúdo. O período para a coleta de dados foi de um mês, assim distribuído: uma semana 
durante o período de inscrições para o vestibular e três semanas no início do período letivo do 
ano de 2008. Como parte da análise da construção da imagem institucional foi também 
verificado, a partir dos resultados econômicos e financeiros, se existe correlação entre a 
política de comunicação das instituições comunitárias e a sustentabilidade financeira. Os 
principais resultados foram: a) não existe uma visibilidade clara dos valores comunitários nos 
portais institucionais; b) os portais seguem os padrões tradicionais, sem incorporar as 
inovações tecnológicas, que garantam visibilidade e transparência nas ações das instituições; 
c) existe correlação entre os resultados econômico-financeiros e o diferencial comunitário 
como estratégia de comunicação e sustentabilidade das instituições. 

 
 
 
 
Palavras-chave: Comunicação, Educação, Universidades Comunitárias, 

Competitividade, Sustentabilidade, Imagem e Responsabilidade Social 
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RESUMEN 

 

Este trabajo analiza la relación entre comunicación y sustentabilidad en universidades 
comunitarias en el Estado de São Paulo asociadas a la ABRUC (Asociación Brasileña de las 
Universidades Comunitarias). El objetivo fue examinar la imagen de las universidades, a 
partir de las estrategias de comunicación utilizadas en los portales institucionales. Buscó 
entender si y como utilizan el diferencial de carácter comunitario en el marketing 
institucional. La investigación es de naturaleza cualitativa, teniendo como metodología central 
el estudio de caso múltiples de Yin (2005). También se utilizaron algunos de los aspectos del 
Análisis de Contenido de Bardin (2006) para la clasificación de los términos que identifican 
los valores comunitarios. Los portales de las universidades comunitarias ubicadas en la región 
del ABC paulista (Universidad Metodista del Estado de São Paulo – UMESP, Centro 
Universitario Ingeniería Industrial – FEI y Centro Universitario Fundación Santo André – 
FSA), se constituyen en el corpus principal de esta investigación. La técnica para el análisis 
de los portales se estructuró a partir del trabajo de Vilella (2003). Se evaluaron aspectos 
orientados a la facilidad de la navegación en el uso de las informaciones, tales como: uso, 
funcionalidad y contenido. El período para la colecta de datos fue de un mes, distribuido de 
la siguiente manera: una semana durante el período de inscripciones para la prueba de aptitud 
y tres semanas en el inicio del período lectivo del año de 2008. Como parte del análisis de la 
construcción de la imagen institucional también se verificó, a partir de los resultados 
económicos y financieros, si existe correlación entre la política de comunicación de las 
instituciones comunitarias y la sustentabilidad financiera. Los principales resultados fueron: a) 
no existe una visibilidad clara de los valores comunitarios en los portales institucionales; b) 
los portales siguen los estándares tradicionales, sin incorporar las innovaciones tecnológicas, 
que aseguren visibilidad y transparencia en las acciones de las instituciones; c) existe 
correlación entre los resultados económico-financieros y el diferencial comunitario como 
estrategia de comunicación y sustentabilidad de las instituciones. 

 
 
 
 
Palabras claves: Comunicación, Educación, Universidades Comunitarias, 

Competitividad, Sustentabilidad, Imagen y Responsabilidad Social 
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ABSTRACT 

 

 

This work analyzes the relationship between communication and sustainability in 
community universities in the State of São Paulo which are part of the ABRUC (Brazilian 
Association of Community Universities). The objective is to examine the image of these 
universities, based on the communication strategies used in their institutional portals. It seeks 
to understand whether and how they use the fact that they are community universities as a 
means of differentiation in their institutional marketing. This research is qualitative, using 
Yin’s (2005) methodology of multiple case study. Some aspects of Bardin’s (2006) Content 
Analysis are also used, to categorize the terms that identify the community values.  The 
portals of community universities located in the ABC region of São Paulo (Universidade 
Metodista do Estado de São Paulo – UMESP, Centro Universitário Engenharia Industrial – 
FEI and Centro Universitário Fundação Santo André – FSA), constitute the main corpus of 
this research. The technique used to analyze the portals was structured based on the work of 
Vilella (2003). Aspects were evaluated relating to ease of navigation in the use of the 
information, namely: Usability, functionality and content. The data collection period was 
one month, distributed as follows: One week during the enrolment period for the university 
entrance exams, and three weeks at the start of the 2008 academic year.  In the analysis of the 
construction of institutional image, it was also observed, based on the institutions’ economic 
and financial results, that there is a correlation between communication policy and financial 
sustainability. The main results were: a) there are no clearly visible community values in the 
institutional portals; b) the portals follow traditional patterns, without incorporating 
technological innovations that would guarantee visibility and transparency in the institutions’ 
actions; c) there is a correlation between the economic-financial results and the community 
differential as a communication strategy, and the sustainability of the institutions. 

 
 
 
 
Key words: Communication, Education, Community Universities, Competitiveness, 

Sustainability, Image and Social Responsibility. 
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 

1 Preliminares 

As Instituições de Ensino Superior – IES configuram-se como uma modalidade 

específica de entidades dedicadas a processos educacionais de ensino e/ou pesquisa, para a 

formação de competências requisitadas pela sociedade e respectivos mercados de produtos 

e/ou serviços. 

O segmento comunitário de universidade surgiu de mobilizações populares em prol de 

faculdades que estivessem ao alcance dessas comunidades. Foram subsidiadas, em certos 

casos, pelas próprias municipalidades e normalmente sustentadas pelas mensalidades pagas 

pelos alunos. 

As universidades comunitárias nasceram, principalmente, da ausência do Estado frente 

à demanda crescente de ensino superior, do que da liberdade constitucional e da possibilidade 

legal que existem na iniciativa privada para a organização de instituições de ensino superior.  

O nome “universidade comunitária” consolidou-se na década de 1980, quando 

algumas universidades gaúchas apareceram com esse destaque no cenário nacional. Conforme 

Endo relata: 

Àquela ocasião, sobretudo nos estados do Sul do Brasil – como a 
Universidade de Passo Fundo (UPF), Universidade de Caxias do Sul (UCS) 
e Universidade Regional do Estado do Rio Grande do Sul (Unijuí) – 
passaram a autodenominar-se “comunitárias”, imbuídas do caráter 
comunitário expressos em suas ações educacionais e numa atuação voltada 
ao desenvolvimento regional [...]. (ENDO, 2005, p.90). 
  

Corrobora Vannucchi: 

Em 1985, no âmbito das reuniões do Conselho de Reitores das 
Universidades Brasileiras – CRUB, já eram citadas as universidades 
comunitárias, chegando-se, na reunião plenária, em Goiânia, a aprovar uma 
moção em favor delas para que recebessem, de forma regular, recursos 
governamentais. Nesse mesmo ano, aliás, a Comissão Nacional para a 
Reformulação da Educação Superior, nomeada pelo presidente José Sarney, 
preconizava, em seu relatório final, que caberia ao Estado “garantir liberdade 
de ensino em todos os seus aspectos e apoiar financeiramente as iniciativas 
educacionais de origem privada ou comunitária, de inegável interesse 
público e relevância social” (VANNUCCHI, 2004, p. 11). 
 

 Houve, portanto, um reconhecimento formal por parte do governo das universidades 

comunitárias, que mesmo sendo privadas tinham suas especificidades. Os fatores que definem 



 22 

uma universidade como comunitária podem ser colocados da seguinte maneira: é uma 

instituição de ensino diferente da estatal e da empresarial, pertence a uma comunidade e sua 

missão se concretiza na interação com essa comunidade. É uma instituição dirigida por 

representantes externos e internos dessa comunidade e é mantida por uma pessoa jurídica de 

direito privado, sem fins lucrativos, que executa um serviço público, embora não estatal.  

As universidades comunitárias fazem parte de um universo de 2.281 universidades de 

acordo com o MEC/INEP/DEEC  (2009, on-line). Dessas, apenas 249 são públicas (10,9%) – 

federais, estaduais e municipais – e 2.032 privadas (89,1%). As comunitárias estão contidas 

nas universidades privadas e totalizam 54 associadas (2,6%) à ABRUC- Associação Brasileira 

das Universidades Comunitárias. 

Na década de 1990, particularmente no governo Fernando Henrique Cardoso e gestão 

do ministro da Educação Paulo Renato de Souza, observou-se um crescimento acelerado das 

universidades privadas. Em 1990, o Brasil possuía 918 instituições de Ensino Superior, e em 

2002 (final da gestão governo Fernando Henrique Cardoso) somava 1.637, um aumento 

significativo de 78,3%, transformando a Educação num negócio lucrativo em detrimento da 

qualidade de ensino. 

Neste cenário competitivo, de crescimento exponencial das universidades privadas, as 

instituições comunitárias que correspondem a apenas 2,6% no universo geral das instituições 

de ensino superior, precisam mostrar o seu diferencial comunitário para agregar valor à marca 

institucional, ao mesmo tempo em que concorre com preços de mercado incompatíveis à 

sustentabilidade. 

Este trabalho discute, portanto, o cenário predatório das universidades privadas e a 

inserção das universidades comunitárias neste contexto. Procura refletir sobre sustentabilidade 

financeira e viabilidade institucional. Examina se as instituições comunitárias utilizam suas 

características como vantagem competitiva e em seus processos comunicacionais por meio de 

portais institucionais. 

Como referencial teórico recorro a autores que discutem a Educação Superior, sua 

estruturação no Brasil dentro dos vários segmentos (público, privado, comunitário), qualidade 

de ensino, sustentabilidade, universidades comunitárias, vantagens competitivas, 

comunicação, imagem institucional, marketing educacional, cultura organizacional e portais 

corporativos.  
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A pesquisa analisa como as ferramentas de comunicação podem contribuir para a 

construção da imagem institucional a partir do diferencial comunitário. Nessa perspectiva, 

procura identificar os elementos que estabeleçam uma relação direta entre o diferencial 

comunitário e sustentabilidade econômico financeira como parte integrante/inerente da gestão 

moderna nas instituições comunitárias.   

2 OBJETO DE ESTUDO/PROBLEMA DE PESQUISA 

O objeto de estudo desta pesquisa são os portais corporativos de instituições de ensino 

por meio do exame do processo de construção da imagem das Universidades Comunitárias, a 

partir das estratégias de comunicação. A questão central deste trabalho é verificar se as 

instituições selecionadas utilizam o diferencial comunitário como estratégia de comunicação e 

se existe correlação com a sustentabilidade financeira. 

 As instituições analisadas são: as três IES comunitárias da região do ABC paulista: 

Universidade Metodista de São Paulo – UMESP, Centro Universitário da Fei – FEI e Centro 

Universitário Fundação Santo André - FSA. 

3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivos gerais: 

Analisar a imagem das universidades comunitárias da região do ABC do Estado de 

São Paulo, em particular da região do ABC, a partir das estratégias de comunicação utilizadas, 

tendo como ferramenta principal os portais corporativos.  

Observar se e como o diferencial comunitário das IES é utilizado como instrumento 

competitivo no mercado de Ensino Superior. Verificar se existe correlação entre a política de 

comunicação das instituições e a sustentabilidade, por meio do resultado econômico-

financeiro.  

3.2 Objetivos específicos: 

• Traçar um cenário do Ensino Superior no Brasil, no Estado de São Paulo, na 

região do ABC, destacando o papel das universidades comunitárias; 
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• descrever a história e a trajetória das instituições selecionadas: Universidade 

Metodista de São Paulo – UMESP, Centro Universitário da Fei – FEI e Centro 

Universitário Fundação Santo André - FSA; 

• identificar quais são os valores comunitários presentes nos documentos oficiais 

da ABRUC e se estes valores estão contemplados nos documentos (relatórios 

de gestão, balanço social etc.) das instituições selecionadas e como eles estão 

divulgados nos portais institucionais; 

• analisar, no contexto atual, as vantagens competitivas utilizadas pelas 

universidades comunitárias para a sua sustentabilidade; 

• identificar e examinar por meio dos portais as estratégias utilizadas na 

construção da identidade institucional das universidades comunitárias; 

• avaliar a imagem das universidades comunitárias pelos portais institucionais, 

no período de vestibular (uma semana em dezembro de 2007) e início das aulas 

(última semana de fevereiro de 2008 e nas duas primeiras semanas em março 

de 2008). Os aspectos principais observados são os seguintes:  

1. visibilidade; 

2. projeto estético;  

3. controle do usuário; 

4. prevenção de erros; 

5. usabilidade; 

6. navegação; 

7. compatibilidade com o contexto, entre outros. 

4 JUSTIFICATIVAS DO TEMA ESCOLHIDO 

Dentre as IES, as universidades comunitárias destacam-se pelo desenvolvimento de 

ações para benefício da coletividade, investindo na implementação de projetos com o objetivo 

de aprofundar e consolidar a integração com a comunidade. Esta proposição evidencia-se 

também pela participação da comunidade em seus conselhos deliberativos, o que torna sua 

administração democrática, envolvendo a sociedade na tomada de decisões.  

A criatividade no processo de gestão tem sido um dos recursos aplicados pelas 

entidades corporativas. O objetivo é a excelência de desempenho sustentável e consequente 
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otimização de seus resultados contábeis, em ambiente conjuntural de transformações da 

humanidade, desencadeadas por acelerado desenvolvimento científico e tecnológico. 

 Para isso as empresas vêm incorporando inovações tecnológicas e metodologias 

modernas de gerenciamento de informações, de forma a assegurar qualidade e 

sustentabilidade financeira de produtos e serviços aliada aos custos competitivos, atualmente 

considerados intrínsecos e vitais à sua sobrevivência. 

Nas instituições de ensino superior a lógica não é muito diferente, apesar de o produto 

ser a educação. Isto porque o mercado das IES cresceu muito e de forma desordenada nos 

últimos anos, em decorrência da demanda acelerada por cursos universitários, gerando uma 

inversão na oferta das instituições públicas e privadas, conforme demonstra a Tabela 1 – 

Instituições de Ensino Superior no Brasil (1980-2007). Neste contexto, quantidades crescentes 

de empreendedores privados passaram a dedicar-se a esse segmento de mercado de processos 

educacionais, motivados por expectativas de atrativas margens de lucratividade, rentabilidade 

e a baixa concorrência até a década de 1980. A partir deste período o cenário modificou-se, 

gerando até mesmo uma concorrência predatória, com prejuízo direto à qualidade de ensino. 

Tabela 1  – Instituições de Ensino Superior no Brasil (1980-2007) 

Ano Total Geral Total Pública Privada Total Pública Privada Total Pública Privada

1980 882 65 45 20 20 1 19 797 154 643

1990 918 95 55 40 74 0 74 749 167 582

2001 1391 156 71 85 165 4 161 1070 183 887

2002 1637 162 78 84 182 6 176 1293 195 1098

2003 1859 163 79 84 200 7 193 1496 121 1375

2007 2281 183 96 87 246 8 238 1852 145 1707

Universidades
Faculdades Integradas e 
centros Universitários

Faculdades, escolas, 
institutos,centros de 
educação tecnológica

 
Fonte: Rosa, 2009. Tabela adaptada pelo autor, a partir de dados do MEC/INEP/DEED, 1980-2007 

 

A Tabela 1 – Instituições de Ensino Superior no Brasil, 1980-2007, exemplifica bem 

esse processo. Destaca que de 1980 (882 unidades) a 1990 (918 unidades) a quantidade de 

IES praticamente se manteve estável, porém na década seguinte houve uma mudança 

significativa na relação entre as Instituições de Ensino Pública e Privada. 
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Em 1990, de um total de 918 IES, havia 222 IES públicas (24,2%) contra 696 privadas 

(75,8%). Já em 2007, de um total de 2.281 IES o número de públicas ficou em 249 (10,9%) 

enquanto as privadas deram um salto para 2.032 unidades (89,1%). A diminuição do número 

de IES públicas explicitada na tabela acima deve-se à redução da participação do Estado nas 

Faculdades, Escolas e Institutos, Centros de Educação e Tecnologia. Como demonstrado na 

penúltima coluna da Tabela 1, em 1990, tinha uma participação de 167 unidades e em 2007 

esse número diminuiu para 145. Porém, houve um investimento significativo em 

universidades. Conforme mostra a quarta coluna, em 1990 eram apenas 55 unidades 

aumentando em 2007 para 96 universidades, quase o dobro. 

Estudar este fenômeno do crescimento do mercado educacional  na perspectiva da 

Comunicação, para entender as estratégias de gestão que permitem a manutenção de 

universidades privadas com qualidade neste cenário competitivo e predatório, é também 

objetivo deste trabalho. 

Na literatura disponível, praticamente inexistem pesquisas relacionando comunicação, 

qualidade de ensino e sustentabilidade financeira das IES, daí a importância deste trabalho, 

que espera contribuir para a integração e o avanço do conhecimento nas áreas de 

Comunicação e Educação.  

5 HIPÓTESES 

As hipóteses centrais que norteiam esta pesquisa relacionam as políticas de 

comunicação das universidades comunitárias à construção da imagem institucional e à 

sustentabilidade econômico-financeira, a partir dos seguintes pressupostos:  

1) As IES não associam o caráter comunitário como vantagem competitiva na 

construção da identidade institucional e na elaboração da imagem, tanto para o 

público externo como interno (docentes, discentes e técnico administrativos); 

2) os portais das universidades são ferramentas importantes na construção da 

imagem. As instituições de ensino comunitário ainda seguem os padrões 

tradicionais, sem incorporar os valores comunitários e as inovações 

tecnológicas, que garantam visibilidade e transparência nas ações das 

instituições e 
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3) não existe correlação entre os resultados econômico-financeiros e o diferencial 

comunitário como estratégia de comunicação e sustentabilidade das 

instituições. 

6 METODOLOGIA 

Esta pesquisa emprega o método descritivo e analítico, utilizando para isso o Estudo 

de Caso que para Yin (2005, p.36) é uma maneira de investigar um tópico empírico. Para Gil 

(2002, p. 42), “as pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de 

relações entre variáveis”. De acordo com Rudio (1999, p. 69), na pesquisa descritiva o 

pesquisador procura conhecer e interpretar a realidade, sem nela interferir para modificá-la.  

A pesquisa descritiva está interessada em descobrir e observar fenômenos, 
procurando descrevê-los, classificá-los e interpretá-los (...). Estudando o 
fenômeno, a pesquisa descritiva deseja conhecer a sua natureza, sua 
composição, processos que o constituem ou nele se realizam. Para alcançar 
resultados válidos, a pesquisa necessita ser elaborada corretamente, 
submetendo-se às exigências do método. O problema será enunciado em 
termos de indagar se um fenômeno acontece ou não, que variáveis o 
constituem, como classificá-lo, que semelhanças ou diferenças existem entre 
os fenômenos, etc. (Rudio, 1999, p.71). 
 

Para Lakatos (1986, p.41 e 42) o método é o conjunto das atividades sistemáticas e 

racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo, traçando o 

caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista.  

Para o mapeamento descritivo e análise dos portais nas IES comunitárias, objeto deste 

estudo, foi utilizado o método qualitativo. A análise levou em consideração os critérios de 

conteúdo, usabilidade, confiabilidade, qualidade e funcionalidade dos portais institucionais 

com o objetivo de observar se o diferencial comunitário é utilizado como estratégia de 

comunicação. 

6.1 Procedimentos Metodológicos 

Esta pesquisa utilizou a técnica de análise comparativa no estudo de casos múltiplos 

sobre os portais das Universidades Comunitárias localizadas na região do ABC paulista. O 

corpus de estudo é constituído por três Instituições de Ensino Superior Comunitárias: a 

Universidade Metodista de São Paulo – UMESP, Centro Universitário da Fei – FEI e Centro 

Universitário Fundação Santo André – FSA. A seleção do corpus partiu do número de IES 
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Comunitárias no Brasil, associadas à ABRUC, num total de 54, limitando-se, inicialmente,  ao 

recorte das instituições no Estado de São Paulo por concentrar 30% deste universo. 

Como no Estado de São Paulo existem 16 IES Comunitárias, sendo 9 espalhadas pelo 

interior paulista, 1 na baixada santista, 3 na região metropolitana e 3 na região do ABC, 

optou-se por estas três últimas para o desenvolvimento desta pesquisa. A amostra é, portanto, 

de caráter intencional pela viabilidade da pesquisa e facilidade de acesso às informações, além 

da representatividade acadêmica dessas instituições no ensino superior na região e também no 

Estado de São Paulo.  

Veja na Tabela 2 abaixo a distribuição das IES em São Paulo no ano de 2008. 

Tabela 2 – Nº de IES associadas à ABRUC por região no Estado de S.P (2008). 

Localização Quantidade

Interior de São Paulo 9
Metropolitana 3
Baixada Santista 1
ABC 3
Total 16  

Fonte: Rosa, 2008. Tabela elaborada pelo autor, a partir de dados da ABRUC, disponíveis em  
<http://www.abruc.org.br/>. Acesso em 4/9/2008.  

 

A escolha de casos múltiplos e não um único deve-se à riqueza do material de 

pesquisa e possibilidades comparativas. Conforme Yin (2005, p.36) “[...] O estudo de caso 

como outras estratégias de pesquisa, representa uma maneira de investigar um tópico empírico 

seguindo-se um conjunto de procedimentos pré especificados”. O mesmo autor quando indaga 

sobre projetos de caso único ou de casos múltiplos, justifica: 

A primeira palavra de aconselhamento que se pode dar é que, embora todos 
os projetos possam levar estudos de caso bem-sucedidos, quando você tiver 
escolha (e recursos), é melhor preferir projetos de casos múltiplos a projetos 
de caso único. Mesmo que você só possa fazer um estudo de caso “de dois 
casos”, suas chances de fazer um bom estudo de caso serão melhores do que 
usar um projeto de caso único. (YIN, 2005, P.75). 
 

De acordo com Fonseca Junior (2005, pg.280-304) “a formação do campo 

comunicacional não pode ser compreendida sem fazer referência à análise de conteúdo”. 

Desta forma, utilizamos a Análise do Conteúdo – AC, para a apreciação do material a partir 

da categoria analítica construída durante o processo da pesquisa. 
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Conforme Krippendorff (1993, pg.29), “a análise de conteúdo é uma técnica de 

investigação destinada a formular, a partir de certos dados, inferências reproduzíveis e válidas 

que podem se aplicar a seu contexto”.  

A categorização utilizada para esta análise dentro dos critérios segundo Bardin (2006) 

é o semântico que divide em categorias temáticas, ainda de acordo com a mesma autora os 

critérios também podem ser sintático: que divide em categorias de verbos e adjetivos, léxicos: 

que divide em categorias que classificam as palavras conforme seu sentido e expressivo: 

categorias que dividem ou classificam as perturbações da linguagem.  

Num primeiro momento, por meio da definição de Universidade Comunitária e 

Valores Comunitários apresentados e discutidos no item quatro do Capítulo III – As 

Universidades Comunitárias, corroborando os autores Aldo Vannucchi, Mariluce Bittar, 

Valter Frantz, Enio Waldir da Silva, Aurélio Buarque de Holanda Ferreira e Antonio Houaiss, 

percebe-se que quanto aos valores comunitários é relevante o apelo na: 

• palavra comunitários;  

• seguida da palavra comunidade e,  

• seguido ainda da palavra cidadão. 

E num segundo momento foi selecionado o Balanço Social 2006 publicado em 2007, a 

partir disso elaborei um quadro dos valores comunitários extraídos deste documento geral, 

tendo como resultado a incidência das palavras comunitária (o) (s), comunidade e cidadão (ã) 

(ania), ou seja, confirmando os valores comunitários conforme discutido no parágrafo 

anterior. 

O trabalho recorreu, também, à análise documental de caráter qualitativo dos 

demonstrativos econômicos e financeiros das instituições pesquisadas com o objetivo de 

verificar se existe correlação entre os resultados econômicos financeiros obtidos e a estratégia 

de comunicação adotada. A escolha metodológica justifica-se pela necessidade de 

aprofundamento do objeto escolhido, com descrições detalhadas acerca do objeto.  

A pesquisa bibliográfica foi utilizada para compor o referencial teórico da pesquisa na 

análise de conceitos dos seguintes tópicos/assuntos:   

o Instituição de Ensino; 

o Universidade Comunitária; 

o Meios de Comunicação; 

o Portais. 
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Desta maneira, serão os parâmetros de verificação se estas IES que fazem parte do 

corpo deste trabalho utilizam esses valores no processo comunicacional por meio de seu 

Portal. 

Para a análise específica da arquitetura dos portais corporativos das três instituições de 

Ensino Superior selecionadas, foram utilizadas as recomendações de Vilella (2003), por meio 

de sua pesquisa “Avaliação de portais de governo eletrônico”. De acordo com Vilella, a 

avaliação de sítios é realizada a partir dos aspectos relacionados à usabilidade, à 

funcionalidade e à estruturação da informação que está muito aquém de obter espaço na grade 

curricular dos cursos de graduação nas áreas de tecnologia. 

Percebendo essa defasagem, a autora partiu de três estudos básicos e de metodologias 

de outros autores e construiu os parâmetros e critérios aplicados em sua metodologia. Adotou 

então, o seguinte processo: primeiro, propôs uma uniformização da linguagem utilizada por 

todos os autores escolhidos em sua revisão de literatura, para possibilitar a geração da lista 

inicial de parâmetros. Em seguida, definiu os critérios, elaborou os quadros-resumo referentes 

a cada dimensão e fez uma adequação dos critérios das dimensões usabilidade e 

funcionalidade às Normas Brasileiras-NBR nº 13.596/96 (sobre Tecnologia da Informação – 

Avaliação de produto de software – Características de qualidade e diretrizes para o seu uso).  

Finalmente, elaborou, para cada dimensão, um quadro contendo os parâmetros com os 

critérios e seus respectivos pesos. 

O trabalho de Vilella apontou para a necessidade de uma avaliação complementar das 

dimensões básicas do portal, analisando desde os aspectos voltados para a facilidade de uso 

chamando-os de usabilidade, até o cumprimento dos requisitos propostos, chamando-os de 

funcionalidade, além de aspectos voltados para a qualidade e a confiabilidade das 

informações, chamando-os de conteúdo.  

Considerando os aspectos essenciais para a avaliação de portais, conforme indicado 

anteriormente, os portais das Instituições de Ensino Superior selecionadas foram examinados 

quanto às dimensões, conteúdo, usabilidade e funcionalidade. Dessa forma, em função das 

suas características, os procedimentos metodológicos e os instrumentos de avaliação foram 

estabelecidos com base em duas variáveis: 

a) Recorte temporal: versão do portal que esteve no ar no período de uma 

semana no período de inscrições para o vestibular ano letivo de 2008, de 29 de 

novembro de 2007 a 5 de dezembro de 2007 e três semanas após o início das 



 31 

aulas do mesmo período letivo, 21 de fevereiro de 2008 a 13 de março de 

2008; 

b) Camadas dos portais: a página principal do portal e mais dois níveis 

subsequentes. 

Para facilitar a análise e visibilidade das duas dimensões e critérios deste trabalho 

serão atribuídas notas com valores de zero a quatro, com os seguintes significados: zero (0) = 

ruim ou incompleto; um (1) = regular; dois 2 = bom; três (3) = muito bom; quatro (4) = 

completo. 

As notas atribuídas (de zero a quatro) refletem a qualidade do critério (e em 

consequência, formam as notas dos parâmetros e das dimensões). Deve-se destacar que, em 

alguns casos, não será possível pontuar os critérios de forma objetiva, uma vez que estes se 

referem à simples constatação de sua presença ou não no portal. Nesses casos, utilizarei a 

pontuação zero para o Não ou a pontuação 4 para o Sim. 

Tendo como base a metodologia de Vilella conforme detalhamento efetuado nos 

parágrafos anteriores, foi realizada a avaliação das dimensões dos portais selecionados, 

mantendo as 3 dimensões (conteúdo, usabilidade e funcionalidade) propostas pela autora, 

que são, por sua vez, compostas de 14 parâmetros (abrangência/ cobertura e propósito, 

atualidade, metadados, correção, autoridade/copyright, objetividade, inteligibilidade, 

apreensibilidade, operacionalidade, adequação, acurácia, interoperabilidade, conformidade, 

segurança de acesso) agrupados por 73 critérios propostos por Vilella. Os critérios 

selecionados permitiram a análise dos resultados obtidos. 

Utilizo a análise das demonstrações financeiras (Balanço Patrimonial e Demonstração 

do Resultado do Exercício), pois elas oferecem informações que, transformadas em índices, 

permitem uma avaliação da sustentabilidade financeira, além de possibilitar uma comparação 

com outras IES. 

Para Brigham e Houston (1999, p. 79) “As demonstrações financeiras apresentam 

tanto a posição da empresa em um ponto no tempo como suas operações durante algum 

período passado”. Afirmam ainda que “Os índices financeiros são construídos para mostrar 

relações entre contas das demonstrações financeiras”. 

O índice é a relação entre contas ou grupo de contas das Demonstrações Financeiras 

que permitem construir um quadro de avaliação das Instituições Educacionais, objeto deste 

estudo. Além de olhar os índices financeiros, é necessário também avaliar o fluxo de caixa 
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que contém informações tais como: entrada e saída de recursos, prazos de recebimentos e de 

pagamentos. Desta maneira é possível uma maior clareza na análise e um grau de certeza nas 

afirmações.  

Foi também realizada uma análise das demonstrações financeiras de IES particulares 

de capital aberto (Anhanguera Educacional Participações S.A e Estácio Participações S.A.) 

que possuem ações negociadas (representam as duas maiores de um total de quatro) na Bolsa 

de Valores do Estado de São Paulo (Bovespa). Desta maneira foi possível comparar o 

desempenho das três IES comunitárias analisadas neste estudo com o mercado educacional.  
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CAPÍTULO II – ENSINO SUPERIOR NO BRASIL 

1 Educação Superior 

O Ensino Superior no Brasil foi criado após a chegada da família real em 1808. Até 

então, os luso-brasileiros frequentavam as universidades europeias, principalmente as de 

Coimbra. 

Embora existissem instituições de ensino superior, na época colonial, de acordo com 

Cunha (1989, p.09) “[...] não se criou nenhuma universidade no Brasil até o início do século 

XX”.  

O prof. Luiz Antônio Cunha, sociólogo, com os instrumentais teórico-metodológicos 

da Sociologia, mas, também, da História e da Ciência Política, tem se dedicado ao estudo da 

conjuntura educacional brasileira, assim como à análise comparativa no âmbito latino-

americano.  

Seus interesses principais concentram-se na educação técnico-profissional e na 

Educação Superior. Ele destaca em sua obra, três fatores que contribuíram para que uma 

universidade fosse criada com tanta morosidade, a saber:  

Contrariamente ao colonizador espanhol, o português não encontrou nas 
terras do Brasil povos indígenas com cultura complexa, contra a qual fosse 
necessário travar uma luta, no campo próprio da ideologia, para conquistar a 
ambicionada hegemonia. Os missionários religiosos, em especial os jesuítas, 
realizaram a tarefa de “conversão” dos índios, sem prescindir, como no caso 
hispano-americano, do apoio das armas; Portugal dispunha de um pequeno 
quadro universitário, integrado pela Universidade de Coimbra e, mais tarde, 
pelo Colégio de Évora e pelo de Lisboa. A criação de universidades no 
Brasil empobreceria perigosamente a da metrópole. Ao contrário, a Espanha 
dispunha, já no século XVI, de oito universidades, umas das quais, a de 
Salamanca, com cerca de 6 mil estudantes e cátedras, o que demonstra o seu 
grande porte para a época, e o envio de maior número de estudantes de nível 
superior a Portugal, socializando-os na submissão à metrópole, foi sempre 
um expediente do qual os governantes portugueses nunca esconderam seus 
propósitos. (CUNHA 1989, p.10 e 11). 
 

Durante o governo de D. João VI, instituiu-se o Ensino Superior em forma de aulas 

régias. Depois, decorrente de necessidades militares, houve a criação dos cursos superiores 

profissionais para habilitação de cirurgiões e engenheiros militares e foram instalados os 
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Cursos de Cirurgia, Anatomia, Medicina e as Academias da Marinha e Real Militar. Das 

necessidades burocráticas consequentes da Independência, criaram-se os cursos jurídicos. 

A evolução desses cursos deu-se na transformação dos cursos de Anatomia e Cirurgia 

em 1808 na Bahia e no Rio de Janeiro. Em 1810, uma Academia Militar, a partir da separação 

dos Cursos Civis e Militares, originou-se a Escola Militar e a Escola Politécnica do Rio de 

Janeiro.  

Já os cursos jurídicos passaram a chamar-se Faculdade de Direito, um em Olinda e 

outro em São Paulo. O imperador criou esses dois cursos quando o Brasil estava independente 

de Portugal, no ano de 1827. 

Após algumas iniciativas frustradas e de acordo com Silveira (2006, p.19) em 1920 foi 

criada a primeira universidade brasileira: a Universidade do Rio de Janeiro. Sua efetivação 

ocorreu por meio da união das já existentes Escolas Politécnica (eram 3) e a de Medicina. A 

criação “[...] foi inspirada na concepção do Decreto nº 11.550, de 18 de março de 1915[...]”. 

Cunha, (1989, p.12) relata que “foi neste contexto de autonomização frustrada que 

surgiu a primeira universidade brasileira sobrevivente até nossos dias”. Observa que a data de 

fundação da primeira universidade brasileira foi em 7 de setembro de 1920, Conforme Cunha 

(1989, p.12) “[...] como parte dos preparativos do centenário da independência nacional, o 

Presidente da República evocou um dispositivo legal de cinco anos atrás para baixar um 

decreto criando a Universidade do Rio de Janeiro”.  

Relata, ainda, que a criação da Universidade do Rio de Janeiro foi um resultado da 

reunião de duas faculdades federais, a Escola Politécnica e a Faculdade de Medicina, até aqui 

coincidindo com as afirmações acima de Silveira, porém Cunha (1989, p.12 e 13) acrescenta 

que além das duas faculdades federais, a Universidade do Rio de Janeiro também reuniu a 

“[...] Faculdade de Direito, produto da fusão e da federalização de duas faculdades privadas 

existentes na capital federal”. 

Cunha (1980, p.132) afirma que foi nesse período que surgiram as escolas superiores 

livres, ou seja, não dependentes do Estado, oriundas do empreendedorismo de indivíduos, ou 

melhor, as escolas consideradas particulares. Lembra que seu crescimento foi bastante grande, 

impulsionado pela facilitação do ingresso no Ensino Superior. 

Ainda segundo Cunha (1980, p.132 e 133) esse fenômeno (do crescimento) foi o 

resultado de “[...] determinações técnico-econômicas, tais como a necessidade de aumentar o 
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suprimento da força de trabalho, dotada de alta escolaridade, e, também, de determinações 

ideológicas, como a influência do positivismo”. 

Prota, por sua vez, (1987, p. 29) recorda que a “A criação da Universidade do Distrito 

Federal (1935) foi outra iniciativa que teve o mérito de reaglutinar os partidários de uma 

universidade que assegurasse o desenvolvimento da pesquisa”. Teve como organizador Anísio 

Teixeira. 

Para confirmar a data de início da primeira universidade brasileira, recorro a José 

Antonio Tobias, que durante vários anos dedicou-se em tempo integral exclusivamente à 

pesquisa sobre a educação em geral e à educação brasileira em particular. Na sua obra 

intitulada História da Educação brasileira, explica:  

Os doze anos (1808-1821) da estada de D. João VI, no Brasil, elevaram a 
Colônia em todos os aspectos. Culturalmente foi dos períodos áureos do 
movimento universitário brasileiro. Até hoje, três grandes momentos teve a 
universidade brasileira: primeiro, no começo do Brasil, quando se deu a 
criação efetiva, ainda que não oficial, da “Universidade do Brasil”, segundo, 
no replantio da educação brasileira, com a criação da primeira escola 
superior do Brasil, a Academia Real Militar e com o lançamento do início de 
várias outras Faculdades e do nascimento oficial do ensino superior 
brasileiro; o terceiro momento apareceu, pelo ano de 1934, com a explosão 
do ensino superior brasileiro florescente cada vez mais em profundidade e 
extensão, numa ininterrupta multiplicação de faculdades e de Universidades. 
(TOBIAS, 1986, p.163). 

 

Os esforços para a criação da primeira universidade no Brasil somavam 24 tentativas 

até ser proclamada a República. O Brasil independente, os esforços continuaram e conforme 

Tobias (1986, p.164) “[...] com a República ultrapassaram a três dezenas essas tentativas, até 

ocorrer o Decreto nº 14.343, de 7 de setembro de 1920, criando a Universidade do Rio de 

Janeiro, hoje denominada Universidade do Brasil”. 

No início do período conhecido por República Populista, a organização do ensino 

superior pouco tinha de universitária. Havia mais estudantes nas faculdades isoladas do que 

nas universidades, e sua organização era regida pelo Estatuto das Universidades Brasileiras de 

1931. 

O governo que foi instituído pela revolução de 1930, promoveu uma grande 

concentração do poder do Estado, bem como fez uma diferenciação na estrutura de sua 

burocracia, em meio à radicalização do processo político e à crise da democracia liberal. 

Colocou uma barreira às ideias que segundo Cunha (1989, p. 13) “[...] procedentes de 

Córdoba, influenciavam a alguns professores e estudantes brasileiros, mas que não 
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conseguiam obter adesões amplas”. E desta maneira a universidade brasileira esperou três 

décadas para levantar a bandeira da reforma universitária, lembrando que a iniciativa foi dos 

estudantes. 

Assim o governo de 1930 criou o Ministério da Educação e Saúde Pública para a 

função educativa do aparato do Estado. E, conforme Cunha (1989, p.13 e 14) relata, “A 

tendência fascista dos setores revolucionários que se consolidaram no poder resultou na 

adoção de medidas de política educacional inspirada no modelo italiano”. 

Em 1930 um novo decreto, intitulado de o Estatuto das Universidades Brasileiras, é 

considerado a primeira diretriz geral para o Ensino Superior: 

[...] O Estatuto definia critérios gerais para a organização das universidades, 
mas detalhava menos que a legislação anterior a organização das instituições 
e a rotina de ensino. Consagrando o princípio da organização das 
universidades a partir da reunião de faculdades isoladas, definia que pelo 
menos três das quatro seguintes teriam que estar presentes: direito, medicina, 
engenharia ou educação, ciências e letras, esta última sem precedentes no 
país. (CUNHA 1989, P.14). 
 

 O Estatuto dizia que as faculdades (na grande maioria isoladas), poderiam conservar 

sua autonomia jurídica, mas foram atribuídas à administração superior da universidade, que 

era representada pelo conselho universitário e ao reitor, competências maiores do que as 

experiências conhecidas até àquela data. 

Foi também pela primeira vez que o conselho universitário contaria na composição de 

seus membros com o presidente do Diretório Central dos Estudantes e, desta maneira, 

reconhecendo a participação dos alunos na gestão da universidade. 

Cunha recorda que o Estatuto recuperava a competência dos órgãos colegiados das 

instituições de ensino superior para realizar a escolha de seus dirigentes, como previa a 

reforma de 1911, mas, o Estatuto determinava a utilização de mecanismos que permitiam uma 

maior margem de manobra em relação à situação anterior para a cooptação entre os nomes 

que o chefe de governo escolheria para ser o reitor.  

Essa situação é amparada na lista tríplice que o conselho universitário elaborava com 

três nomes de professores catedráticos.  No caso das universidades federais, a escolha do 

reitor caberia ao Presidente da República e nas universidades estaduais ao Governador. Nas 

universidades privadas, não havia previsão da forma de escolha do reitor, porém, o ministro 

da Educação poderia vetar. 
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A Associação Brasileira de Educação – ABE, realizou no Rio de Janeiro em dezembro 

de 1931, a IV Conferência Nacional de Educação e em março de 1932 é lançado o Manifesto 

dos Pioneiros. Esse movimento não conseguiu alcançar os resultados esperados, conforme 

Prota (1987, p.29) “lança as bases para a criação da Universidade brasileira como tentativa de 

quebrar a tradição cientificista”. 

Criada em 25 de janeiro de 1934, pelo decreto nº 6.283,  

[...] a Universidade de São Paulo agrupa instituições já existentes, mas, ao 
mesmo tempo, incorpora a Faculdade de Filosofia, responsável por todos os 
ramos do saber, pela promoção do ensino de disciplinas de caráter não 
propriamente profissional, bem como pela realização de cursos básicos. 
Enfim, a faculdade de Filosofia deveria constituir a alma mater da 
Universidade, de nítida influência alemã. (PROTA 1987, P.29) 
 

Corrobora também Teixeira, (1988, p.163) afirmando que as primeiras escolas no Rio 

de Janeiro e “[...] em São Paulo (Universidade de São Paulo, criada em 1934), trouxeram da 

Europa missões de professores estrangeiros para implantá-las”. 

Tobias, (1986, p.179) contribui com mais informação sobre a constituição/formação 

da USP, relatando que alguns intelectuais vinham trabalhando pela instalação de uma 

revolução intelectual. Foi no início de 1932, que uma comissão constituída por Fernando de 

Azevedo, Júlio de Mesquita Filho, Alcântara Machado, Raul Briquet e Lúcio Rodrigues 

iniciou a organização do projeto dessa revolucionária Universidade. 

Os trabalhos dessa comissão foram interrompidos com a Revolução Constitucionalista 

de 1932 ou a Guerra Paulista, que foi o movimento armado ocorrido em 9 de julho e marca o 

início da revolução de 1932. É considerada a data civil mais importante do Estado de São 

Paulo. Foi a primeira grande revolta contra o governo de Getúlio Vargas e o último grande 

conflito armado ocorrido no Brasil. 

Terminado o movimento em 4 de outubro de 1932, os trabalhos da comissão 

responsável pelo projeto de constituição da USP, recomeçaram no governo estadual de 

Armando Salles Oliveira. Contou com os seguintes membros: Fernando de Azevedo, Almeida 

Junior, pelo Instituto de Educação, Teodoro Ramos e Fonseca Teles, pela Escola Politécnica; 

Raul Briquet e André Dreyfus, pela faculdade de Medicina; Vicente Rao e Valdemar Ferreira, 

pela Faculdade de Direito; Rocha Uma e Agesilau Bittencourt, pelo Instituto Biológico e Júlio 

de Mesquita Filho. 

Conforme Tobias (1986, p.179) afirma que estes foram os idealizadores “[...] da 

Universidade de São Paulo, centralizada sobre a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, e 
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aprovada pelo decreto nº 6.283, de 25 de janeiro de 1934, do então interventor federal do 

Estado de São Paulo, Armando de Salles Oliveira, considerado seu fundador”. 

A Lei número 452 de 5 de julho de 1937, de acordo com Tobias (1989, p.179 e 180), 

continua com a política centralizadora e também totalitarista do Estado Novo. Essa lei deu 

organização à Universidade do Brasil, localizada na cidade do Rio de janeiro e considerada 

naquela época, a Universidade-Padrão. 

Posteriormente, a Lei nº 1.254, de 4 de dezembro de 1950, definiu o sistema 
federal de ensino superior, onde se incluem, primeiro, as Universidades e 
Faculdades mantidas pela União e, em seguida, as mantidas pelos Estados ou 
entidades de caráter privado; segundo a mesma lei, a União passa a manter 
seis Universidades federais: a Universidade do Rio de Janeiro, de Minas 
Gerais, de Pernambuco, da Bahia, do Paraná e do Rio Grande do Sul, além 
de várias faculdades isoladas. (TOBIAS, 1986, P.180). 

 

Ainda de acordo com Tobias (1986, p.180), Em 1940, havia 258 unidades e 20.017 

estudantes; em 1950, uma década depois: 437 unidades e 44.097 estudantes. Em 1964 

existiam 37 Universidades e somados os estudantes dos Institutos Isolados havia 142.509 

universitários. Naquela época, 1964, havia cinco espécies de Universidades e de faculdades, a 

saber:  

1) Particulares; 

2) Federais;  

3) Estaduais; 

4) Municipais, e  

5) Fundações. 

Recorro a obra de Fávero (2000, V2, p.168) para Resgatar o Capítulo I da Lei nº 452 

de 5 de julho de 1937, a saber: 

Capítulo I 

Da Instituição da Universidade do Brasil 

Art. 1º. A Universidade do Brasil é uma comunidade de professores e alunos, consagrados ao 
estudo. 

Art. 2º. A Universidade do Brasil terá por finalidades essenciais: 

a) o desenvolvimento da cultura filosófica, científica, literária e artística; 

b) a formação de quadros donde se recrutem elementos ao magistério bem como às altas 
funções da vida pública do País; 

c) o preparo de profissionais para o exercício de atividades que demandem estudos superiores. 
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Corrobora também Cunha (1982, p.253), afirmando que as universidades brasileiras 

passaram de 5 em 1945 para 37 em 1964. “[...] O número de estabelecimentos isolados subiu 

de 293 para 564, nesse mesmo período. Enquanto o número de universidades foi multiplicado 

por 7, o de escolas isoladas não chegou a dobrar”. 

No ano de 1965, 27 universidades brasileiras estavam localizadas nas capitais, exceto 

as quatro universidades rurais de Pernambuco, do Estado de Minas Gerais, do Brasil, do Sul, a 

Universidade Católica de Campinas (no Estado de São Paulo), a Universidade de Santa Maria, 

a Universidade de Juiz de Fora e a Universidade Católica de Petrópolis. 

Já em 1968, a soma das universidades no Brasil era de 45, dentre as quais 32 estavam 

localizadas nas capitais e as outras 13 no interior, distribuídas da seguinte maneira: cinco, no 

Estado do Rio Grande do Sul; três, no Estado de Minas Gerais; duas, no Estado do Rio de 

janeiro; duas, no Estado de São Paulo e uma, no Estado da Paraíba. 

Tobias, (1986, p. 181) esclarece que a partir de “um levantamento procedido pela 

divisão de Planejamento da CAPES, demonstra que em fins de 1969 o Brasil já dispunha de 

925 estabelecimentos de Ensino Superior” sendo 538 estabelecimentos Integrados ou 

Agregados às Universidades e 387 compostos de Instituições Isoladas, conforme tabela 3. 

Tabela 3 – Quantidade de estabelecimentos de Ensino Superior – Brasil (1969) 

Estabelecimento de ensino Superior

Integrados ou agregados às Universidades
Instituições Isoladas 387

Divisão de Planejamento da CAPES - 1969 - Brasil
925

538

 
Fonte: Rosa, 2008. Tabela elaborada pelo autor, a partir de dados Tobias, (1986, p.181) 

 

 A seguir o Gráfico demonstrando a divisão de Estabelecimentos de Ensino superior a 

partir das informações da Tabela 3 - Quantidade de Estabelecimentos de Ensino Superior – 

Brasil (1969). 
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Gráfico 1– Quantidade de estabelecimentos de Ensino Superior – Brasil (1969) 

Divisão de Planejamento da CAPES - 1969 - Brasil com 925 
Estabelecimentos de ensino Superior

538

387

Integrados ou agregados às Universidades Instituições Isoladas

Fonte: Rosa, 2008. Gráfico elaborado pelo autor, a partir de dados Tobias, (1986, p.181) 

 

Tobias enriquece as informações resgatando um questionário em fins de 1969 enviado 

a todas as entidades universitárias do País pela Divisão de Planejamento da CAPES 

constatando que São Paulo mantinha a liderança quanto ao número de estabelecimento de 

ensino superior em funcionamento. 

Com 208 IES em funcionamento no Estado de São Paulo de um total de 625 que 

responderam ao questionário, o Estado detinha 33% ou um terço de participação em todo o 

território brasileiro, conforme demonstra a Tabela 4 e o Gráfico 2 a seguir: 

 

Tabela 4 – Estabelecimentos de Ensino Superior em funcionamento no Brasil (1969) 

São Paulo 208

Minas Gerais 111

Rio Grande do Sul 102

Guanabara 95

Rio de Janeiro 51

Bahia 46

Pernambuco 43

Liderança de São Paulo no ensino superior em 
funcionamento

 
Fonte: Rosa, 2008. Tabela elaborado pelo autor, a partir de dados Tobias, (1986, p.181) 
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Gráfico 2 – Estabelecimentos de Ensino Superior em funcionamento no Brasil (1969) 

Ensino Superior em funcionamento

208
111

102
95

51
46

43

1

São Paulo Minas Gerais Rio Grande do Sul Guanabara
Rio de Janeiro Bahia Pernambuco

 
Fonte: Rosa, 2008. Gráfico elaborado pelo autor, a partir de dados Tobias, (1986, p.181) 

 

Fávero (2000, V.1, p.59) recorda que em 29 de outubro de 1945, com a deposição do 

presidente Getúlio Vargas e o fim do Estado Novo, “[...] o País entra em nova fase de sua 

história. Inicia-se um movimento para repensar tudo que estava identificado com o regime 

autoritário até então vigente”.  

A “redemocratização” do País é consubstanciada na promulgação de uma 
nova Constituição, ocorrida em 16 de setembro de 1946, que se concretizou, 
de modo geral, pelo caráter liberal de seus enunciados, como se pode 
observar no capítulo “Da declaração de direitos” e especialmente no que 
trata “dos direitos e das garantias individuais”. (FÁVERO, 2000 v.1, p.59). 

 

Para completar, a autora lembra ainda que em 17 de dezembro de 1945 é sancionado o 

Decreto Lei nº 8.393, que concede à Universidade do Brasil autonomia administrativa, 

financeira, didática e disciplinar e por conta deste dispositivo de autonomia, a Universidade 

do Brasil passa a ser constituída pelos seguintes estabelecimentos de ensino, institutos 

científicos e de pesquisa:  

a) Faculdade Nacional de Medicina; 

b) Faculdade Nacional de Direito; 

c) Faculdade Nacional de Odontologia; 

d) Faculdade Nacional de Filosofia; 

e) Faculdade Nacional de Arquitetura; 

f) Faculdade Nacional de Ciências Econômicas; 

g) Faculdade Nacional de Farmácia; 

h) Escola Nacional de Engenharia; 

i) Escola Nacional de Belas Artes; 
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j) Escola Nacional de Música; 

k) Escola Nacional de Minas e Metalurgia; 

l) Escola Nacional de Química; 

m) Escola Nacional de Educação Física e Desportos; 

n) Escola de Enfermeiros Ana Néri; 

o) Instituto de Eletrotécnica; 

p) Instituto de Psicologia; 

q) Instituto de Psiquiatria e 

r) Instituto de Biofísica. 

 

Para finalizar Fávero (2000, V.1, p.60), afirma que em cumprimento ao Decreto Lei nº 

8.393 de 1945, por meio do Decreto nº 21.321 de 1946 é aprovado o Estatuto da Universidade 

do Brasil, no qual ficam explicitados que os objetivos desta Universidade contemplam a 

educação, o ensino e a pesquisa, princípios considerados indissolúveis ainda hoje. 

Segundo Anísio Teixeira (1988 p.173), um dos principais especialistas em Educação 

do país, a universidade brasileira, entre as décadas de 1950 e 1960, poderia ser vista como 

uma série de congregações isoladas e independentes, unidas por uma reivindicação comum 

em torno do orçamento, que era feito e votado fora dessa universidade.  

A LDB- Lei de Diretrizes de Bases de 1961 propunha que a universidade fosse 

constituída, no mínimo, por estabelecimentos de ensino superior, sendo que um deles deveria 

ser a FFCL-Faculdade Filosofia Ciências e Letras, sem, no entanto, ser obrigatória a sua 

formação em torno dela. 

Nos últimos dez anos da República Populista, o Ensino Superior era 

predominantemente universitário, resultado das numerosas federalizações e aglutinações de 

escolas isoladas. Apresentou um grande crescimento no número de matrículas, que passou de 

24.253 em 1945, para 142.386 em 1964. 

Nesse período, surgiram as primeiras cidades universitárias, inspiradas nos campis das 

universidades norte-americanas. A reunião das faculdades em um campis limitou-se a justapô-

las, pois as concepções arquitetônicas desses campi, nem sempre buscavam sua integração. 

Na década de 1960 uma doutrina sistemática sobre a reforma universitária no Brasil 

formou corpo, criou forma, passando a responder aos antigos anseios de superação do modelo 

napoleônico do ensino universitário instaurado no país, voltado para a profissionalização. 
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Segundo Cunha: 

Essa doutrina teve suporte institucional no Conselho Federal de Educação e 
suporte político no regime autoritário resultante do golpe de Estado de 1964. 
Foi naqueles pensadores alemães que a doutrina da reforma universitária 
buscou seus fundamentos. A despeito da crítica que nessa doutrina se fazia à 
concepção humboldtiana da faculdade de filosofia, a matriz filosófica do 
idealismo alemão, com sua ambiguidade liberal/autoritária, prestava-se 
admiravelmente bem para expressar o projeto político dos novos detentores 
do poder para a reforma da crítica universidade brasileira. (CUNHA 1988, p. 
17). 
 

No capitulo I da obra de Fávero (1991, p. 11) afirma que para compreender os 

fenômenos educacionais é necessário entender/compreender que a educação constitui-se um 

setor da prática social humana. Para justificar esta afirmação a autora reforça que o “[...] 

espaço e características só se definem em função do contexto global no qual estão inserida, 

estas medidas só adquirem significação se referidas à totalidade na qual foram produzidas, 

num determinado momento de seu desenvolvimento”. 

No regime capitalista de governo e na luta entre as classes sociais está sempre presente 

o conflito capital-trabalho, e este contribui de acordo com Fávero (1991, p.11) “[...] para 

definir historicamente o tipo de educação, seu modo de encaminhamento e suas mediações 

(conteúdos e atividades) numa dada sociedade”. 

A Educação, conforme a dinâmica das forças sociais em um momento da história de 

uma sociedade, constitui-se em componente conjuntural. Pode ser um importante instrumento 

de construção de uma sociedade e também a consolidação da hegemonia das classes populares 

ou ainda estar a serviço da classe dominante. 

Partindo desse pressuposto, a mesma autora constrói seu raciocínio por meio de duas 

funções. Conforme Fávero (1991, p. 12), a primeira é denominada a função do domínio que 

“[...] supõe o acesso ao aparelho do Estado de usar a força (a coerção) instalando uma “coesão 

precária” entre as classes dominantes e as classes subalternas. É o campo do domínio direto 

de uma classe sobre a outra, que se expressa na sociedade política”.  

A segunda e última função é chamada de direção. 

A função de direção – intelectual e moral – supõe o consenso, a persuasão. 
A classe que se propõe a ser dirigente deve promover uma coesão 
ideológica, formar uma vontade coletiva, conseguir aliados; fazer com que 
seus projetos de organização e de direção da vida social sejam aceitos por 
todos os membros da sociedade (nenhuma classe consegue se manter no 
poder, por muito tempo, usando somente a força). A função de direção 
corresponde à sociedade civil: instância superestrutural constituída pelas 
instituições ditas “privadas”, como a escola, as igrejas, os sindicatos e as 
entidades de classe, os meios de comunicação de massa, as instituições 
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médicas, psiquiátricas etc. É no seu interior que os homens tomam 
consciência das estruturas vigentes e da necessidade de transformá-las. 
(FÁVERO, 1991, p.12) 
 

Após essa reflexão da função de domínio e de direção, a autora define que no governo 

Juscelino Kubitschek, ocorre a implantação de um modelo com ampla abertura da economia 

brasileira voltada para os capitais externos e baseada num desenvolvimento industrial 

capitalista e ainda somada ao capitalismo monopolista internacional.  

Dessa maneira, a burguesia industrial passou a associar-se ao capital externo, e o 

aparelho de Estado passou a sofrer um amplo processo de reformulação estrutural. Desde 

então, o papel do Estado foi sendo modificado qualitativamente de maneira a poder organizar 

o conjunto de forças sociais e a resolver as questões de produção capitalista em detrimento 

das bases sociais de sustentação do bloco de poder nacional-populista. 

Fávero recorda (1991, p.13) que “após o 1º de abril de 1964, impôs-se nova estrutura 

de poder no país e procurou-se pôr em prática novo estilo de liderança”.  

O capitalismo economicamente monopolista já era uma realidade nacional e após o 

golpe político de 1964, foram introduzidas inovações principalmente no setor político (função 

direção) que ajudaram a contribuir para destruir a oposição nacional-democrática e por outro 

lado acelerar a expansão da economia do país, nos moldes apresentado. 

Nesse contexto político é que foram adotadas e utilizadas medidas parciais para 

intervir na universidade e por meio de uma reforma universitária. Porém, havia alguns 

segmentos da sociedade que se opunham, entre eles professores e intelectuais. Conforme 

Fávero (1991, p. 15) “[...] embora muitos já estivessem exilados ou cassados – e estudantes, 

estes últimos vistos como constante ameaça aos olhos dos defensores da ‘segurança 

nacional’”. 

Para os que detinham o poder naquela época, estar presente no centro da produção do 

pensar e do fazer do conhecimento era imprescindível. Era assim que se determinava uma 

reforma das consciências e dos métodos do conhecimento. 

Diante das pressões do movimento estudantil, que questionava o ideário liberal e 

autoritário, sob a égide do Ato Institucional nº 5 (AI 5) e do Decreto 477-69, a reforma 

universitária foi formulada e assim veio para, de certo forma, apaziguar contestações e 

também para atender às demandas da classe média que apoiara o golpe de 64. 

A autora afirma que a reforma universitária também 
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[...] apoiou-se, de uma forma ou de outra, nos resultados dos estudos 
realizados em decorrência dos acordos MEC/Usaid e nos relatórios Atcon e 
Mera Mattos. Nesses documentos afirmava-se a necessidade de efetuar a 
reformulação estrutural da universidade brasileira. Esta deveria preparar-se 
para o século XXI (Atcon, 1966:7), de acordo com a inspiração ideológica 
dos “modernizadores autoritários” que constituíam a cúpula empresarial-
militar que assumiu o poder em 1964. (FÁVERO, 1991, P. 16) 
 

O Estado assumiu claramente a transformação do ensino, como “seu aparelho 

ideológico” e esta mesma autora, identifica os autores dos dois estudos, a saber: 

1) O primeiro a quem chama de Plano Atcom foi realizado pelo consultor americano 
Rudolph Atcon, entre junho e setembro de 1965, e 

2) O segundo chamado de Relatório Meira Mattos foi realizado por uma comissão 
especial com o fim de propor medidas relacionadas com problemas estudantis e foi 
realizado entre 11 de janeiro e 08 de abril de 1.968 nas instalações da Campanha de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (Capes), no Rio de Janeiro.  

 

Uma comissão especial foi criada pelo presidente Costa e Silva, por meio do Decreto 

nº 62.024 de 29 de setembro de 1967, e era presidida pelo coronel Meira Mattos, do Corpo 

Permanente da Escola Superior de Guerra e ainda faziam parte desta comissão os profs. Hélio 

de Souza Gomes, diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

Jorge Boaventura de Souza e Silva, diretor da Divisão de Educação Extra-escolar do 

Ministério da Educação e Cultura, e o Sr. Affonso Carlos Agapito de Vasconcelos, da 

secretaria-geral do Conselho de Segurança Nacional. Ficou conhecida como a Comissão 

Meira Mattos. 

Para compreender a razão da criação da Comissão Meira Mattos, é necessário lembrar 

o movimento dos estudantes nos anos em que precederam o golpe militar de 1964.  A história 

do movimento dos estudantes tem como característica passeatas, greves e choques com a 

polícia em vários pontos do país.  

Com o fim da legalização/reconhecimento referente à autonomia das entidades 

estudantis, baseadas na Lei Suplicy de Lacerda nº 4.464, de 9 de novembro de 1964 (Lei 

Suplicy), junto com outras medidas arbitrárias adotadas pelo governo em relação à 

universidade e aos estudantes, a UNE- União Nacional dos Estudantes, principal entidade 

estudantil brasileira  e as UEEs Uniões Estadual dos Estudantes passam a atuar na 

clandestinidade. 

Todas as instâncias de representação estudantil passam então a submeter-se ao MEC. 

Apesar de todo este aparato de repressão aos estudantes, a luta continua e estes saem às ruas 
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para protestar. Em 1965 a UNE convoca uma greve de mais de 7 mil alunos que paralisa a 

USP – Universidade de São Paulo. 

Conforme Fávero (1.991, p.35), “Os anos 1964-68, em especial, foram marcados pelo 

inconformismo desse movimento diante de governo autoritário e em face das medidas 

arbitrárias e repressivas adotadas pelo Estado”. E foi neste cenário de protestos e “subversão” 

(na visão de quem detinha o poder à época) que foi instituída a Comissão Meira Mattos.   

Considerando as ações de consolidação da hegemonia da classe dominante sobre a 

Educação, tendo como base a Intervenção de Atcon (consultor americano Rudolph Atcon, 

responsável pelos documentos afirmando a necessidade de efetuar a reformulação estrutural da 

universidade brasileira) e o Relatório da Comissão Meira Mattos, a universidade liberal ficou 

ultrapassada, tornara-se inadequada e era, portanto, urgente alterá-la, modificá-la, e por que 

não, modernizá-la.  

Para explicar a tendência da educação que seria/passa a ser concebida como capital, 

negócio, um investimento e assim deveria gerar lucro social, a autora recorreu a Marilena de 

Souza Chauí: 

[...] Se, antes no projeto liberal, a escola era o lugar de reprodução da 
estrutura de classes, das relações de poder e da ideologia dominante, e a 
escola superior se distinguia das demais por ser um bem cultural das elites 
dirigentes, com as medidas oficiais parciais que antecederam a reforma de 
1968, e com a própria reforma, a educação passou a ser encarada como 
formação de mão-de-obra para o mercado; [...] (CHAUÍ, Apud FÁVERO 
1991, P.15) 
 

Conforme Cunha (1989, p. 24) “[...] Como se não fosse suficiente com a invasão das 

tropas militares, a prisão de professores e estudantes, a apreensão de livros e outras 

arbitrariedades, seu reitor, Anísio Teixeira [...]” considerado um dos maiores pedagogos e 

também criador da Universidade do Distrito federal foi demitido e se não bastasse o Conselho 

Diretor foi destituído.   

Cunha lembra que o golpe de Estado de abril de 1964 mostrou como a universidade 

estava vulnerável, e ainda, em uma amplitude desconhecida até mesmo da época da ditadura 

de Getúlio Vargas. Recorda, também, que a Universidade de Brasília que havia sido criada há 

poucos anos com a nova capital do Brasil, foi o que chama de maior exemplo da intervenção 

militar. 

 A cada onda intervencionista que acontecia na Universidade de Brasília, uma leva de 

professores era demitida e estudantes eram expulsos, seguidos por sua vez de novos protestos, 
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conseguindo solidariedade em outras universidades brasileiras. Esse processo de radicalização 

política atingiu seu ápice em 1965, com a demissão voluntária de praticamente todos os 

docentes, substituídos imediatamente por funcionários públicos mais dóceis, civis e militares. 

Cunha relata que a Universidade de Brasília não foi a única vítima da intervenção do 

governo militar.  

Houve outras que tiveram reitores e diretores de unidades destituídos, 
professores compulsoriamente aposentados e estudantes expulsos. A maior 
parte das entidades estudantis foi fechada, impondo-se novas formas de 
organização, bastante mais restritivas. Reitores e diretores passavam a ser 
pessoalmente responsáveis pelo controle político e ideológico das entidades 
e dos estudantes, ameaçados com processo penal e demissão. [...] (CUNHA, 
1989, P.25). 
 

Em novembro de 1968 foi baixada a Lei nº 5.540, denominada Lei da Reforma 

Universitária, que estendia as novas formas de organização das universidades federais às 

estaduais, às privadas e aos estabelecimentos isolados, ou seja, todas as formas constituídas de 

Ensino Superior estavam submetidas a esta Lei.  

Cunha afirma (1989, p. 26) mesmo que essa nova “[...] lei reconhecesse a autonomia 

didático-científica, disciplinar, administrativa e financeira das universidades, seus dispositivos 

a limitavam, como também o faziam os atos de exceção e as intervenções governamentais”. 

Com uma visão mais ampla, Cunha (1989, p.68) apresenta suas ideias sobre o Ensino 

Superior, primeiramente explicando sobre o ensino básico, afirmando que ele já sofreu muito 

“[...] com a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1961), que abriu 

caminho para o controle privado do ensino público”. 

E agora somados com a Lei de número 5.692/71 “[...] e seus desdobramentos, por 

força dos equívocos do currículo integrado, da profissionalização universal e compulsória, e 

do esquema Taylorista1 de formação dos profissionais da educação”.  Esta nova proposta é 

considerada equivocada pelo autor, pois separaria a licenciatura do bacharelado e desta 

maneira agravaria ainda mais a situação do ensino básico, conforme Cunha (1989, p.68) 

atingindo “[...] justamente naquilo que a universidade tem especial responsabilidade para com 

ele: a formação de professores”. 

                                                

1 A ênfase nas tarefas é a principal característica da Administração Científica. Mais informações ver: 

Introdução à Teoria Geral da Administração de Idalberto Chiavenato, 3ª Ed. São Paulo: McGraw-Hill do 

Brasil, 1983. 
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Cunha deixa claro um pressuposto para todas as instituições do ensino superior no 

Brasil, que elas não comportariam uma mudança  brusca de um modelo. Para tanto, afirma 

que:  

Os padrões vigentes de tradicionalismo, clientelismo e corporativismo 
imporiam a tradução de um modelo muito diferente para os padrões 
vigentes, para torná-los aceitável. Ainda que a retórica e o organograma 
aparentassem grandes mudanças, pouca aceitação de fato haveria, com a 
desvantagem de se ter perdido tempo e energia, que poderiam ser 
empregados em promover reformas parciais, que conduziriam a mudanças 
de qualidade no futuro próximo. Trata-se de procurar um elenco de medidas 
que levem à autonomia sem fazê-la sinônimo de soberania; que valorizem a 
competência acadêmica antes de tudo, sem que se caia no elitismo; que 
propiciem a participação sem os vieses do corporativismo; que facilitem o 
engajamento sem se cair nas práticas populistas. (CUNHA 1989, P.69) 

 

Para não incorrer em um discurso vazio, apenas com fatos e ideias, do passado 

presente, o autor apresenta três objetivos gerais: 

1) Melhorar o ensino pela qualidade da pesquisa e sua aplicação docente, enquanto 
metodologia didática e enquanto seu objeto; 

2) Profissionalizar o corpo docente mediante sua preparação em termos didáticos e de 
conteúdo, assim como pela avaliação periódica e 

3) Induzir a melhoria de qualidade das instituições de ensino não universitárias, que 
matriculam a maior parte dos estudantes, oferecendo-lhes precárias condições de 
ensino.  

 Com esses objetivos gerais, Cunha (1989, p.69) acredita poder contribuir com uma 

alternativa para a universidade brasileira, diferentemente dos caminhos hoje existentes, 

destruidores do projeto de construção de uma universidade pública, democrática e competente 

e que poderiam levar a privatização, ao tecnicismo, ao corporativismo e ao clientelismo. 

 A partir de 1985, com o Brasil sendo novamente governado por civis, consolidou-se o 

padrão de Ensino Superior que esteve em desenvolvimento e se acentuou a partir de 1964, ou 

seja, um sistema de ensino calcado num setor de massa privado. 

Cunha, (2001, p. 427) relata que no decorrer do ano de 1986 a expectativa da nova 

“[...] composição da Assembleia Nacional Constituinte atraía a atenção de grande parte dos 

agentes políticos, fossem partidos, entidades de classe ou pessoas individuais”.  

Essa expectativa apresentava duas posições. Uma  delas otimista, com a possibilidade 

de mudanças por meio da nova Constituição, que incorporaria todas as demandas dos setores 

progressistas de nossa sociedade. Já a segunda posição, a dos pessimistas, acreditava numa 
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Assembleia Constituinte conservadora. Na opinião do autor, nenhum dos dois extremos tinha 

razão e durante o ano de 1986 foram elaboradas propostas para a nova Constituição. 

A ementa do “centrão” conseguiu resguardar as escolas privadas de certos 
avanços, embora não fizesse questão disso no setor público. Assim, ficou 
restringida ao setor público a valorização do magistério em termos 
trabalhistas (planos de carreira, piso salarial, ingresso exclusivamente por 
concurso público de provas e títulos). No mesmo sentido, a gestão 
democrática foi princípio reconhecido apenas para o ensino público (art.206, 
V. e VI). (CUNHA, 2001, p. 447). 

 

Em suas conclusões e perspectivas, Cunha (2001, p.476) afirma que “o primeiro 

governo civil depois de 21 anos de governos militares resultou de um acordo da frente 

oposicionista com setores dissidentes do partido de apoio ao regime militar, e foi formado 

conforme a legislação elaborada sob a égide desse regime”.   

Palma Filho (2005, p.13) recorda que as iniciativas do governo federal quanto à 

política educacional brasileira tiveram três momentos durante a década de 1990. O primeiro 

foi o do governo de Fernando Collor de Melo (1990-1992), o segundo o de Itamar Franco 

(1992-1994) e o terceiro o do governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). 

A política educacional do governo Collor, na opinião de Palma Filho (2005, p.50) é a 

de que embora ele tivesse um amplo diagnóstico da situação educacional de nosso país, não 

possuía nenhuma proposta para este setor. “[...] A própria designação de um político sem 

nenhuma intimidade com os problemas dessa área indicava claramente que educação não era 

área prioritária para esse governante”.  

O governo de Collor lançou o programa “Minha Gente” no qual estavam inseridos os 

Centros de Atendimento Integral à Criança (CIAC). Conforme Palma Filho (2005, p.57) 

afirma que “[...] o desenrolar do projeto nos anos seguintes evidenciou que o CIAC não criava 

novas oportunidades educacionais de acesso ao conhecimento indispensável ao exercício da 

Cidadania plena, tão pouco existiam recursos financeiros [...]”. 

Afastado Collor em 29 de dezembro de 1992, assume o vice-presidente Itamar Franco, 

que nomeia para o Ministério da Educação o professor Murílio de Avellar Hingel e quando de 

sua posse enuncia seu compromisso consubstanciado em 8 pontos: 

1- A educação é a verdadeira prioridade nacional. 2- Todos os brasileiros 
independentemente de qualquer situação, têm direito a uma educação de 
qualidade. 3- A política educacional deve resultar de uma elaboração 
participativa capaz de dar unidade às ações educativas dos diversos 
organismos do governo no âmbito nacional. 4- É indispensável o 
desenvolvimento da capacidade crítica pelo educativo diante da 
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comunicação social, da escola e da comunidade. 5- Há de ser assegurada, 
progressivamente, a gratuidade total para o aluno do ensino fundamental (1º 
grau), [...] (PALMA FILHO, 2005 P.56 e 57).  

 

O que se percebe é uma diferença entre o discurso e as ações do governo de Itamar 

Franco, segundo Palma Filho, destacando-se que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação foi 

aprovada no governo seguinte, o de Fernando Henrique Cardoso (FHC). 

Destaca Palma Filho (2005, p.14) que “[...] mesmo antes da promulgação da Lei das 

Diretrizes e bases da Educação Nacional, em dezembro de 1996, o setor educacional passa a 

viver um intenso processo de reforma [...]”, a iniciativa acontece por meio do Ministério da 

Educação – MEC. 

As atribuições conferidas ao MEC pela LDB de 1996 consolidam esta tendência de 

centralização das ações na esfera federal.  

Ao tomar posse em 1º de janeiro de 1995, FHC nomeou para o Ministério da educação 

e do Desporto, o ex-Secretário da Educação de São Paulo e ex Reitor da Unicamp, o 

economista Paulo Renato Souza, que nos últimos quatro anos ocupara uma diretoria da sede 

do Banco Mundial em Washington. 

Silva Junior e Sguissardi relatam que o estudo que dá suporte a história do final da 

década de 90, pretendeu identificar algumas das novas faces do Ensino superior no Brasil. 

Essas novas faces aconteceram durante o governo do então Presidente da República do 

Brasil, Fernando Henrique Cardoso e suas relações com a atual conjuntura de 

desenvolvimento das forças produtivas, das relações de trabalho e da reestruturação do 

Estado.  

Identificar as novas faces do Ensino Superior no Brasil é um modo de 
compreendê-lo em sua presente crise, nas estratégias e ações oficiais de sua 
reforma, nas novas configurações que vem assumindo como resposta a 
necessidades históricas e/ou ideológicas. É também, uma forma específica de 
compreender o desenvolvimento do capital nas suas atuais relações com o 
trabalho, onde ocupam lugar de destaque a ciência e a tecnologia – como 
forças produtivas -, assim como as novas funções da sociedade civil e os 
novos papéis do Estado. (SILVA JUNIOR e SGUISSARDI, 2001, P.15) 

 

O estudo dos dois autores decorreu do levantamento de algumas questões e destacam 

seis, a saber: 

a) O processo de liberalização econômica, que organismos multilaterais como o FMI, 
BIRD/Banco Mundial e outros propuseram a países como o Brasil. Na prática isto 
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deveria realizar a busca de equilíbrio orçamentário via redução de gastos públicos no 
setor de serviços, abertura de capital (inclusive com livre ingresso de capital 
estrangeiro), privatização das empresas e dos serviços públicos, e incluíam os de 
educação e saúde; 

b) As ações do governo de Fernando Henrique que nos anos que precederam o estudo 
dos autores confirmavam seguirem a risca as diretrizes elencadas no item a; 

c) As propostas de reforma do aparelho do Estado, tendo como origem as do Ministério 
da administração Federal e da reforma do Estado (MARE), dentre elas a adoção de 
conceitos como atividades não exclusivas do Estado e também competitivas, entre elas 
a educação. Bem como também incluía a propriedade pública não estatal e 
organização social, cuja proposta deveria ser transformada as atuais Instituições 
federais de Ensino Superior (IFES), devendo ser transformadas em Fundações 
Públicas de Direito Privado e mediante contrato de gestão; 

d) O combate ao modelo universitário vigente à época e de acordo com o autor, 
supostamente seguidor do modelo humboldtiano (associa ensino e pesquisa); 

e) Envio ao Congresso de propostas de emendas constitucionais que indicam a 
liberalização e flexibilização das Instituições de Ensino Superior – IES, e na opinião 
do autor, uma implementação de um conceito de autonomia, significando o 
afastamento do Estado da manutenção exclusiva bem como prioritária das IES 
oficiais. Desta maneira, não restando alternativa senão a de buscar recursos 
financeiros com a iniciativa privada; e 

f) As campanhas de comunicação, desqualificando de maneira geral os serviços 
públicos, inclusive com forte evidência no ensino superior público e em contrapartida 
a valorização dos serviços privados bem como da educação superior privada. 

 

Os autores Silva Junior e Sguissardi (2001, p.16 e 17) fazem um contraponto e 

apresentam uma reflexão sobre estudos que examinam reformas do Estado e também da 

Educação Superior em outros países com semelhança às mudanças implementadas no Brasil e 

concluem que o “[...] processo de desestatização/privatização, por exemplo, é uma realidade 

dependente das conjunturas político-econômicas em que ocorreram e ocorrem e do grau de 

avanço de certas conquistas democráticas alcançadas pelos diferentes povos”. 

A crise e a reestruturação do Estado e da educação superior não são 
fenômenos exclusivos do Brasil, nem apenas de países do Terceiro Mundo 
ou da América Latina, mas uma realidade presente e comum à maioria dos 
países de todas as dimensões, graus de desenvolvimento e latitudes. Trata-se 
de fenômenos que acompanham as transformações da base econômica dos 
diferentes países, a começar pelos do chamado Primeiro Mundo, e 
especialmente da Europa Ocidental, onde o trânsito do Fordismo [ara um 
novo regime de acumulação e a crise do Estado do Bem-Estar Social se faz 
sentir antes e com maior intensidade do que nos demais países desde os anos 
60 e 70 e especialmente nos anos 80. (SILVA JUNIOR E SGUISSARDI, 
2001, p.25). 

 

Silva Junior e Sguissardi, (2001, p.47) consideram a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB, como uma plataforma legal, dando guarida naquele momento e no 
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futuro “[...] à série de ações de reforma que se fundamenta em princípios defendidos tanto por 

organismos supranacionais, como o Banco Mundial, quanto por analistas e mentores 

nacionais da modernização do sistema de educação superior do país”. 

 O documento legal que legitima as ações é representado pela Lei nº 9.394/96 (Lei de 

Diretrizes e Bases da educação Nacional) e em especial no capítulo que trata da Educação 

Superior, sendo um cenário jurídico de natureza múltipla e vaga, que suportara uma série de 

decisões transformadas em ações no futuro. 

Ao analisarem o cenário educacional afirmam Silva Junior e Sguissardi (2001, p.75) 

“Ainda que se possam destacar diferenças de natureza específica entre essas ações 

governamentais, elas surgem vistas em conjunto, idêntica orientação reordenadora do espaço 

público, isto é, a mesma lógica presente no especo do mercado estritamente capitalista”. 

Para finalizar os dois autores complementam a discussão (2001, p.271) afirmando 

“que a reconfiguração da educação superior brasileira é parte de intenso processo de reformas, 

no interior de um radical movimento de transformações político-econômicas em nível 

mundial, com profundas repercussões no Brasil”. 

Após permanecer estagnada na década de 1980, a demanda por Ensino Superior no 

Brasil voltou a crescer nos últimos anos. Segundo Soares (2002, p. 115), um dos indicadores 

desse aumento é a progressão do número de candidatos inscritos no vestibular, que dobrou na 

última década, passando de 1.905.293 em 1990, para 3.826.293 em 2000. 

Apesar do aumento no número de matrículas no período 1990/2000, que foi de 75%, 

grande parte dessa demanda não pode ser atendida, embora, se considerar o total de vagas 

oferecidas pelos sistemas públicos e privadas, existam vagas ociosas no sistema privado. 

Segundo Soares: 

Isso indica que a dificuldade de acesso a esse nível de educação não está 
apenas na incapacidade do sistema em absorver a demanda, mas está 
também associado ao baixo desempenho acadêmico dos alunos nas provas 
de seleção e à incapacidade dos mesmos de custearem seus estudos em 
escolas privadas (SOARES 2002, p. 116). 
 

Darcy Ribeiro (1984, p. 9) afirma ser resultante histórica de séculos de esforços para 

produzir, nas condições mais adversas, com o desgaste cruel de trabalhadores, a educação. E 

neste país hoje com mais de 180 milhões de habitantes é tarefa dos educadores edificar  o que 

ele chama de a “Pequena Utopia”, ou seja, “[...] educação comparece como um dos requisitos, 
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não o menor nem maior que os demais. Requisito a ser alcançado conjuntamente com a 

fartura e o pleno emprego”. 

2 Cenário histórico  

Segundo INEP (2009 on–line) o Censo da Educação Superior de 2007, publicado pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), vinculado ao 

Ministério da Educação e Cultura (MEC), obteve a participação de 2.281 IES, representando 

um acréscimo de 11 instituições ou 0,5% em relação ao ano de 2006, conforme Tabela 5 a 

seguir:  

 

Tabela 5 - Evolução do Número de Instituições, segundo a categoria Administrativa - 

Brasil – (2002-2007) 

 
Fonte: Rosa, 2009. Tabela adaptada pelo autor, a partir de dados do MEC/INEP/DEED, 1999-2007. 

 

 

Diferentemente das informações da última década, os dados apontam para uma queda 

no ritmo de criação de novas instituições. Segundo a categoria administrativa, observa-se o 

aumento de 1,7% instituições municipais, 1% instituições federais, e 0,5% instituições 

privadas. Houve uma queda de 1,2% no número de instituições estaduais, decorrente de 

integrações. 

O ritmo do aumento do número de IES vem decrescendo recentemente, ver Tabela 5 

acima, onde demonstra que o acréscimo no número de IES de 2002-2003 foi de 13,6%, de 

2003-2004 de 8,3%, de 2004-2005 de 7,6%, de 2005-2006 de 4,8% e de 2006 para 2007 foi 

de apenas 0,5%.  

Uma das possíveis razões dessa tendência é a integração de instituições, por fusão ou 

compra observada nos últimos anos e também o pequeno crescimento do número de 
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ingressantes nos últimos 4 anos, conforme Tabela 6 – Candidatos ingressantes – Instituições 

públicas e privadas (1999-2007) o ano de 2003 apresenta 1.262.904 ingressantes e em 2007 

esse número sobe para apenas 1.481.955, representando um acréscimo de 17%. 

Tabela 6 - Candidatos ingressantes - Instituições públicas e privadas (1999-2007) 

Ano Total Pública % Privada % particulares Com / Conf / Fil
1999 744.024 210.473 28 533.551 72 247.760 285.791
2000 897.557 233.083 26 664.474 74 347.607 316.867
2001 944.157 221.017 23 723.140 77 387.116 336.024
2002 1.095.686 251.066 23 844.620 77 500.765 343.855
2003 1.262.904 267.031 21 995.873 79 591.959 403.914
2004 1.303.110 287.242 22 1.015.868 78 600.084 415.784
2005 1.397.281 288.681 21 1.108.600 79 656.338 452.262
2006 1.448.509 297.407 21 1.151.102 79 710.192 440.910
2007 1.481.955 298.491 20 1.183.464 80 817.361 366.103

Candidatos Ingressantes - Instituições públicas e privadas (1999 - 2007)

 
Fonte: Rosa, 2009. Tabela adaptada pelo autor, a partir de dados do MEC/INEP/DEED, 1999-2007. 

 

2.1 Evolução das Instituições de Ensino Superior no Brasil 

Para compreender este cenário histórico apresento informações sobre a quantidade de 

IES no território nacional no período entre 1980 e 2007, dados disponíveis pelo Censo da 

Educação Superior de 2007, publicado em 3 de fevereiro de 2009 pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), vinculado ao Ministério da 

Educação e Cultura (MEC). 

A Tabela 7 – Instituições de Ensino Superior no Brasil, 1980-2007 exemplifica bem o 

processo de crescimento dos últimos 27 anos ou quase três décadas. Destaca que de 1980 (882 

unidades) a 1990 (918 unidades) a quantidade de IES praticamente se manteve estável, porém 

na década seguinte houve uma mudança significativa na relação entre as Instituições de 

Ensino Pública e Privada. 

Em 1990, de um total de 918 IES, havia 222 IES públicas (24,2%) contra 696 privadas 

(75,8%). Já em 2007, de um total de 2.281 IES o número de públicas ficou em 249 (10,9%) 

enquanto as privadas deram um salto para 2.032 unidades (89,1%). 
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Tabela 7 – Instituições de Ensino Superior no Brasil (1980–2007) 

Ano Total Geral Total Pública Privada Total Pública Privada Total Pública Privada

1980 882 65 45 20 20 1 19 797 154 643

1990 918 95 55 40 74 0 74 749 167 582

2001 1391 156 71 85 165 4 161 1070 183 887

2002 1637 162 78 84 182 6 176 1293 195 1098

2003 1859 163 79 84 200 7 193 1496 121 1375

2007 2281 183 96 87 246 8 238 1852 145 1707

Universidades
Faculdades Integradas e 
centros Universitários

Faculdades, escolas, 
institutos,centros de 
educação tecnológica

 
Fonte: Rosa, 2009. Tabela adaptada pelo autor, a partir de dados do MEC/INEP/DEED, 1980 – 2007. 

 

A diminuição do número de IES públicas explicitada acima, na Tabela 7 – Instituições 

de Ensino Superior no Brasil (1980-2007) deve-se à redução da participação do Estado nas 

Faculdades, Escolas e Institutos, Centros de Educação e Tecnologia. Como demonstrado na 

penúltima coluna da Tabela 7, em 1980 o Estado tinha uma participação de 154 unidades e em 

1990 167 unidades. Já em 2007 esse número diminuiu para 145 unidades.  

Observo que houve um investimento significativo em Universidades conforme mostra 

a quarta coluna da Tabela 7, em 1980 era de 45 unidades e 1990, 55 unidades; aumentando 

em 2007 para 96 universidades. 

A seguir no Gráfico 3 – Instituições de Ensino Superior no Brasil (1980-2007) 

apresento claramente a evolução da quantidade de IES nos últimos 27 anos. 
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Gráfico 3 - Instituições de Ensino Superior no Brasil (1980-2007) 
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Fonte: Rosa, 2009. Gráfico adaptada pelo autor, a partir de dados do MEC/INEP/DEED, 1980 – 2007. 

 

Na Tabela 8 – IES públicas e privadas por região geográfica 2007 é interessante 

observar a partir do Censo 2007, que as IES particulares ou privadas passaram a dominar o 

cenário educacional nacional, obtendo a maior representatividade em todas as regiões 

brasileiras, são 224 IES públicas contra 2.013 IES particulares, volume nove vezes superior 

ao número de IES públicas.   
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Tabela 8 - IES públicas e privadas por região geográfica 2007 

Ano Publicas Particulares Total

Norte 18 100 118
Nordeste 56 288 344
Sudeste 90 911 1001

Sul 37 298 335
Centro Oeste 23 192 215

Total 224 1789 2013

 
Fonte: Rosa, 2009. Tabela adaptada pelo autor, a partir de dados do MEC/INEP/DEED, 2007. 

 

 

A Tabela 9 e o Gráfico 4 - IES públicas X privadas por região brasileira 2007 em %, 

demonstram que a região Sudeste concentra o maior % (49,73) de IES, seguido pela região 

Nordeste com 17,09%, muito próximo da região Sul com 16,64%. Para completar o cenário 

brasileiro a região Centro Oeste tem 10,68% de participação e finalmente a região Norte com 

5,86%. 

 

Tabela 9 - IES públicas X privadas por região brasileira 2007 em % 

Região Percentual
Norte 5,86

Nordeste 17,09

Sudeste 49,73

Sul 16,64

Centro Oeste 10,68

Total 100,00

IES públicas X privadas por região 
brasileira 2007 em %

 
Fonte: Rosa, 2009. Tabela adaptada pelo autor, a partir de dados do MEC/INEP/DEED, 2007. 

 

 

 



 58 

Gráfico 4 - IES públicas X privadas por região brasileira 2007 em % 

Norte
6% Nordeste

17%

Sudeste
49%

Sul
17%

Centro Oeste
11%

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro Oeste
 

Fonte: Rosa, 2009. Gráfico adaptado pelo autor, a partir de dados do MEC/INEP/DEED, 2007. 
 

 

2.2 Evolução de Vagas das Instituições de Ensino Superior no Brasil 

Este subtópico tem por finalidade apresentar a evolução da quantidade de vagas 

oferecidas pelas IES no Brasil, bem como a quantidade de candidatos inscritos no vestibular, 

candidatos ingressantes e também o número de vagas ociosas no período de 1999 a 2007. 

2.2.1 Evolução das Vagas Oferecidas 

As vagas oferecidas nas Instituições públicas e privadas tiveram uma evolução 

significativa de 894.390 (1999) para 2.823.942 (2007), apresentando um crescimento de 

215,7% nesse período, conforme demonstra a Tabela 10 e o Gráfico 5 a seguir: 

Tabela 10 - Vagas oferecidas - Instituições públicas e privadas (1999-2007) 

Ano Total Pública % Privada % particulares Com / Conf / Fil
1999 894.390 218.589 24 675.801 76 317.086 358.715
2000 1.216.287 245.632 20 970.655 80 512.161 458.494
2001 1.265.175 230.496 18 1.034.679 82 570.020 464.659
2002 1.590.699 263.572 17 1.327.127 83 823.388 503.739
2003 2.002.683 281.163 14 1.721.520 86 1.087.634 633.886
2004 2.320.401 308.482 13 2.011.919 87 1.316.788 695.131
2005 2.435.987 313.368 13 2.122.619 87 1.374.316 748.303
2006 2.629.598 331.105 13 2.298.493 87 1.522.196 776.297
2007 2.823.942 329.260 12 2.494.682 88 1.782.764 711.918

Vagas Oferecidas 

 
Fonte: Rosa, 2009. Tabela adaptada pelo autor, a partir de dados do MEC/INEP/DEED, 1999-2007. 
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Gráfico 5 - Vagas oferecidas - Instituições públicas e privadas (1999-2007) 
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Fonte: Rosa, 2009. Gráfico adaptado pelo autor, a partir de dados do MEC/INEP/DEED, 1999-2007. 
 

 

O Gráfico 6 – Vagas oferecidas das instituições públicas x privadas (1999-2007) 

apresenta uma reta constante para as IES públicas e uma reta com aclive (crescimento) para as 

IES privadas, evidenciando o avanço do setor privado no mercado educacional brasileiro. 

 

Gráfico 6 - Vagas oferecidas das instituições públicas x privadas (1999-2007) 
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Fonte: Rosa, 2009. Gráfico adaptado pelo autor, a partir de dados do MEC/INEP/DEED, 1999-2007. 
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O Gráfico 7 – Participação em % do total de vagas oferecidas das instituições públicas 

(1999-2007) apresenta a queda de metade (de 24% para 12%) da participação que o setor 

tinha em 1999 quando comparado com o ano de 2007 em relação ao setor educacional. 

 

Gráfico 7 - Participação em % do total de vagas oferecidas das instituições públicas 

(1999-2007) 
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Fonte: Rosa, 2009. Gráfico adaptado pelo autor, a partir de dados do MEC/INEP/DEED, 1999-2007. 
 

O Gráfico 8 – Participação em % do total de vagas oferecidas das instituições privadas 

(1999-2007) apresenta um acréscimo de 15,8% (de 76% para 88%) da participação que o 

setor tinha em 1999 quando comparado com o ano de 2007 em relação ao setor educacional. 

 

Gráfico 8 - Participação em % do total de vagas oferecidas das instituições privadas 

(1999-2007) 
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Fonte: Rosa, 2009. Gráfico adaptado pelo autor, a partir de dados do MEC/INEP/DEED, 1999-2007. 
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2.2.2 Evolução dos Candidatos Inscritos 

A Tabela 11 apresenta a quantidade de candidatos inscritos para a realização do 

vestibular. Percebo um pequeno acréscimo de 1.806.208 (1999) para 2.290.490 (2007) das 

IES públicas, resultando em 26,8% de evolução. As IES privadas passaram de 1.538.065 

(1999) para 2.901.270 (2007) representando um aumento de 88,6% no volume.. 

Tabela 11 - Candidatos inscritos - Instituições públicas e privadas (1999-2007) 

Ano Total Pública % Privada % particulares Com / Conf / Fil
1999 3.344.273 1.806.208 54 1.538.065 46 700.163 837.902
2000 4.039.910 2.178.918 54 1.860.992 46 981.062 879.930
2001 4.009.075 2.140.326 53 1.868.749 47 974.930 893.819
2002 4.640.608 2.491.016 54 2.149.592 46 1.214.255 935.337
2003 4.900.023 2.367.447 48 2.532.576 52 1.399.085 1.133.491
2004 5.053.992 2.431.388 48 2.622.604 52 1.558.688 1.063.916
2005 5.060.956 2.306.630 46 2.754.326 54 1.588.592 1.165.734
2006 5.181.699 2.350.184 45 2.831.515 55 1.779.983 1.051.532
2007 5.191.760 2.290.490 44 2.901.270 56 2.001.863 899.407

Candidatos Inscritos 

 
Fonte: Rosa, 2009. Tabela adaptada pelo autor, a partir de dados do MEC/INEP/DEED, 1999-2007. 

 

O Gráfico 9 explicita o aumento de candidatos inscritos no período de 1999-2007, passando 

de 3.344 (em milhares de candidatos) para 5.192, representando um aumento do volume de 

55,2%. 

Gráfico 9 - Candidatos inscritos: públicas e privadas (1999-2007) 
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Fonte: Rosa, 2009. Gráfico adaptado pelo autor, a partir de dados do MEC/INEP/DEED, 1999-2007. 
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O Gráfico 10 mostra uma inversão de vagas de candidatos inscritos quando até 

meados de 2003 as IES públicas tinham a liderança, hoje assumida pelas IES privadas. 

 

Gráfico 10 - Vagas candidatos inscritos das instituições públicas x privadas (1999-2007) 
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Fonte: Rosa, 2009. Gráfico adaptado pelo autor, a partir de dados do MEC/INEP/DEED, 1999-2007. 

 

 

O Gráfico 11 apresenta a quantidade % de candidatos inscritos para a realização do 

vestibular do setor público e o Gráfico 12 apresenta a do setor privado. Percebo uma inversão 

nos valores relativos, pois, no ano de 1999 as IES públicas tinham 54% de participação contra 

46% das privadas e em 2007 as privadas têm 56% de participação contra 44% das IES 

públicas. 
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Gráfico 11 - Participação em % do total de candidatos inscritos das inst. públicas (1999-

2007) 
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54 54 53 54
48 48 46 45 44

0

20

40

60

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Ano

P
er

ce
nt

ua
l

%
 

Fonte: Rosa, 2009. Gráfico adaptado pelo autor, a partir de dados do MEC/INEP/DEED, 1999-2007. 
 

 

Gráfico 12 - Participação % do total de candidatos inscr. das inst. privadas (1999-2007) 

% do total de candidatos inscritos das instituições privadas
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Fonte: Rosa, 2009. Gráfico adaptado pelo autor, a partir de dados do MEC/INEP/DEED, 1999-2007. 

 

2.2.3 Evolução dos Candidatos Ingressantes 

Os resultados do Censo da Educação Superior de 2007 – cuja Sinopse Estatística o  

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) publicou dia 

3 de fevereiro de 2009, mostrou a existência de 2.281 instituições de educação superior, 

23.488 cursos e 4.880.381 estudantes – sendo que, desses, 1.481.955 são ingressantes. A 

coleta de informações se deu em 2008 tendo como referência a situação observada em 2007. 
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Quanto ao número de alunos (candidatos ingressantes) conforme a Tabela 12 e o 

Gráfico 13 – Candidatos ingressantes – Instituições públicas e privadas (1999-2007), observo 

a presença de 298.491 estudantes na rede pública, representando 20% do total de ingressantes. 

Em IES privadas há 1.183.464 estudantes ingressantes, representando a maior contribuição no 

território nacional com 80% de participação. 

 

Tabela 12 - Candidatos ingressantes - Instituições públicas e privadas (1999-2007) 

Ano Total Pública % Privada % particulares Com / Conf / Fil
1999 744.024 210.473 28 533.551 72 247.760 285.791
2000 897.557 233.083 26 664.474 74 347.607 316.867
2001 944.157 221.017 23 723.140 77 387.116 336.024
2002 1.095.686 251.066 23 844.620 77 500.765 343.855
2003 1.262.904 267.031 21 995.873 79 591.959 403.914
2004 1.303.110 287.242 22 1.015.868 78 600.084 415.784
2005 1.397.281 288.681 21 1.108.600 79 656.338 452.262
2006 1.448.509 297.407 21 1.151.102 79 710.192 440.910
2007 1.481.955 298.491 20 1.183.464 80 817.361 366.103

Candidatos Ingressantes - Instituições públicas e privadas (1999 - 2007)

 
Fonte: Rosa, 2009. Tabela adaptada pelo autor, a partir de dados do MEC/INEP/DEED, 1999-2007. 

 

Gráfico 13 - Candidatos Ingressantes nas Instituições públicas e privadas (1999-2007) 
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Fonte: Rosa, 2009. Gráfico adaptado pelo autor, a partir de dados do MEC/INEP/DEED, 1999-2007. 
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O Gráfico 14 - Candidatos ingressantes nas instituições públicas x privadas (1999-

2007) apresenta uma curva de crescimento nas instituições privadas e uma reta nas 

instituições públicas, evidenciando que enquanto as IES privadas evoluíram em quantidade de 

forma significativa, as IES públicas permaneceram inalteradas. 

 

Gráfico 14 - Candidatos ingressantes nas instituições públicas x privadas (1999-2007) 
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Fonte: Rosa, 2009. Gráfico adaptado pelo autor, a partir de dados do MEC/INEP/DEED, 1999-2007. 
 

 

O Gráfico 15 evidencia a perda de participação no número de candidatos ingressantes 

nas IES públicas: em 1999 o Estado detinha 28% de participação no total de candidatos 

ingressantes em todo o Brasil, em 2007, essa participação passou para 20%. 
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Gráfico 15 – Participação % do total de candidatos ingres. das inst. públicas (1999-2007) 
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Fonte: Rosa, 2009. Gráfico adaptado pelo autor, a partir de dados do MEC/INEP/DEED, 1999-2007. 
 

 

Inversamente ao Gráfico 15, o Gráfico 16 evidencia um aumento na participação do 

total de candidatos ingressantes no período 1999-2007, porém esse acréscimo pertence às 

instituições privadas. 

  

Gráfico 16 - Participação em % do total de candidatos ingressantes das inst. privadas 

(1999-2007) 
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Fonte: Rosa, 2009. Gráfico adaptado pelo autor, a partir de dados do MEC/INEP/DEED, 1999-2007. 
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2.2.4 Evolução das Vagas Ociosas 

As quantidades de vagas oferecidas diminuídas das quantidades de candidatos 

ingressantes resultam no número de vagas ociosas. 

A Tabela 13, demonstra em números relativos que as IES privadas detêm o maior 

número de ociosidade, apresentam 21,05% (1999) e 52,56% (2007), volume duas vezes e 

meia maior nesse período.  As IES públicas mantêm um percentual baixo em relação às 

privadas, apresenta 5,40% (1999) e 2,29% (2007), uma queda de metade do volume nesse 

período.  

 

Tabela 13 - Vagas Ociosas - Instituições públicas e privadas (1999-2007) 

Ano

Quantidade
% sobre o 

total Quantidade
% sobre o 

total Quantidade
% sobre o 

total Quantidade
% sobre o 

total
1999 8.116 5,40 142.250 21,05 69.326 21,86 72.924 20,33
2000 12.549 3,94 306.181 31,54 164.554 32,13 141.627 30,89
2001 9.479 2,95 311.539 30,11 182.904 32,09 128.635 27,68
2002 12.506 2,53 482.507 36,36 322.623 39,18 159.884 31,74
2003 14.132 1,91 725.647 42,15 495.675 45,57 229.972 36,28
2004 21.240 2,09 996.051 49,51 716.704 54,43 279.347 40,19
2005 24.687 2,38 1.014.019 47,77 717.978 52,24 296.041 39,56
2006 33.698 2,85 1.147.391 49,92 812.004 53,34 335.387 43,20
2007 30.769 2,29 1.311.218 52,56 965.403 54,15 345.815 48,58

Pública particulares Com / Conf / Fil
Privada:

Total

Vagas Ociosas 

 
Fonte: Rosa, 2009. Tabela adaptada pelo autor, a partir de dados do MEC/INEP/DEED, 1999-2007.     

 

 

O Gráfico 17 demonstra o crescimento em números absolutos as vagas ociosas das 

Instituições públicas (1999-2007). Embora exista um crescimento absoluto, há uma queda 

significativa quando analiso o Gráfico 16 nas informações em números relativos (5,40% para 

2,29%). 
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Gráfico 17 - Vagas ociosas - Instituições públicas (1999-2007) 
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Fonte: Rosa, 2009. Gráfico adaptado pelo autor, a partir de dados do MEC/INEP/DEED, 1999-2007. 

 

O Gráfico 18 demonstra o crescimento em números absolutos referente às vagas 

ociosas (de 142 para 1.311) das Instituições privadas (1999-2007). Assim como existe um 

crescimento absoluto, há também um crescimento significativo quando analisamos o Gráfico 

16 nas informações em números relativos (de 21,05% para 52,56%). 

 

Gráfico 18 - Vagas ociosas - Instituições privadas (1999-2007) 
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Fonte: Rosa, 2009. Gráfico adaptado pelo autor, a partir de dados do MEC/INEP/DEED, 1999-2007. 
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3 Ensino Público x Privado (números, projeções, política de Paulo 

Renato) 

Para compreender a diversidade das instituições de ensino  superior no Brasil, recorro 

a Steiner (2006, p.327) que em seu artigo afirma que o debate desse assunto no Brasil 

geralmente “[...] restringe-se às Universidades públicas” e às “privadas”, quando na verdade, 

as instituições de ensino superior não são todas Universidades e estas não são todas iguais na 

sua natureza institucional e sua missão”. 

No Brasil há alguns tipos de caracterizações de ensino superior e estão definidas em 

Lei por meio do Decreto nº 3.860 de 09 de julho de 2001 a saber: 

• Universidades; 

• Centros Universitários; 

• Faculdades Integradas; 

• Faculdades;  

• Institutos e Escolas Superiores e 

• Centros de educação Tecnológica. 

A nomenclatura em relação à natureza administrativa das instituições possui as 

seguintes definições: 

• Instituições públicas podem ser caracterizadas como federais, estaduais e 

municipais, podendo ser de direito público ou de direito privado. 

• Instituições privadas Comunitárias, Confessionais ou Filantrópicas, 

caracterizadas por não visar lucros e serem geridas por pessoas físicas ou 

jurídicas de caráter comunitário e 

• Instituições particulares, sendo estas empresariais e, portanto visando lucro. 

 

As informações da Tabela 14 - Número de IES no Brasil (1999-2007) revela que a 

quantidade de instituições de ensino superior ampliou de 1.097 (1999) para 1.637 (2002), 

durante a gestão do ministro da Educação Paulo Renato de Souza (1995-1998 e 1999-2002), 

no governo de Fernando Henrique Cardoso, desta maneira representando um acréscimo de 

67% neste período. Para completar o período, verifico que a quantidade de 1.637 (2002) 
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ampliou para 2.281 (2007) IES, representando um acréscimo de 39% durante a gestão do 

atual governo Lula (Luis Inácio Lula da Silva). 

 

Tabela 14 - Número de IES no Brasil (1999-2007)  

Total

Ano Federal Estadual Municipal Particular
Confessional, Comunitária, 

Filantrópica

1999 60 72 60 526 379 1097

2000 61 61 54 698 306 1180

2001 67 63 53 903 305 1391

2002 73 65 57 1125 317 1637

2003 83 65 59 1302 350 1859

2007 106 82 61 1594 438 2281

Públicas Privadas 

 
Fonte: Rosa, 2009. Tabela adaptada pelo autor, a partir de dados do MEC/INEP/DEED, 1999 – 2007. 

 

A Tabela 15 e o Gráfico 19 reafirmam a política do governo de Fernando Henrique 

Cardoso, mas, percebo uma informação relevante: as IES públicas tiveram um aumento quase 

inexpressivo de 192 (1999) para 195 (2002), enquanto no atual governo o aumento foi 

significante de 195 (2002) para 249 (2007) ou de 27,7%. 
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Tabela 15 – Crescimento das IES públicas e privadas no Brasil (1999–2007)   

Ano Públicas Privadas Total

1999 192 905 1097
2000 176 1004 1180
2001 183 1208 1391
2002 195 1442 1637
2003 207 1652 1859
2007 249 2032 2281

 
Fonte: Rosa, 2009. Tabela adaptada pelo autor, a partir de dados do MEC/INEP/DEED, 1999 – 2007. 

 

 

Gráfico 19 - Crescimento das IES públicas e privadas (1999-2007) 
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Fonte: Rosa, 2009. Gráfico adaptado pelo autor, a partir de dados do MEC/INEP/DEED, 1999 – 2007. 
 

 

Verifico que conforme discutido no Capítulo I Educação Superior no Brasil este 

subtópico confirma o processo de uma política de liberalização econômica.  
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CAPÍTULO III – QUALIDADE DE ENSINO, IMAGEM E 

SUSTENTABILDIADE 

Neste segundo capítulo, avalio primeiramente a Qualidade de Ensino para depois 

discutir sobre Competição de Mercado, Marketing Educacional, Imagem Institucional, 

Sustentabilidade e a Manutenção da Instituição. Utilizo como eixo condutor  a comunicação 

como ferramenta e estratégia organizacional para a construção e manutenção da credibilidade, 

bem como  da reputação institucional como forma de garantia de sobrevivência. 

 

1 Qualidade  

A busca pela excelência, pela melhoria contínua na qualidade de ensino das 

instituições de ensino superior tornou-se um foco central nas organizações modernas face à 

crescente competitividade da área. A sobrevivência de muitas dessas instituições depende 

diretamente da incorporação de uma visão empreendedora na gestão das organizações, 

agregando valores e diferenciais que resultem na conquista de vantagens competitivas 

sustentáveis em relação a suas concorrentes. 

As empresas em geral e as instituições de ensino superior em particular estão/ são 

players cada vez mais atuantes num mercado competitivo em que introduzem atributos 

diferentes e/ou adicionais em seus produtos e ou serviços para garantirem sua 

sustentabilidade. Conforme Colombo (2005, p.21) o serviço educacional tem características 

específicas que diferencia este setor no mundo de business. Isto porque é um produto 

intangível. Ao contrário de outras mercadorias, não pode ser testado, experimentado, 

degustado, tocado ou avaliado antecipadamente para a escolha de um curso superior. Não é 

possível uma pessoa testar várias escolas para depois optar em qual delas deve realizar sua 

matrícula. De uma maneira geral as decisões são tomadas com base em indicações específicas 

e pela imagem institucional. 

O serviço educacional é consumido ou absorvido no momento em que é elaborado ou 

produzido e para isto necessita do aluno, deixando de existir se esta condição não for 

preenchida. Colombo (2005, p.21) completa seu pensamento afirmando que “o serviço 

educacional é perecível, porque só existe no momento em que é produzido e enquanto se faz o 
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processo, ou seja, não há como estocar o produto”. A força do produto educação, assim como 

sua fragilidade é, portanto, passível de mudanças frequentes, exigindo cuidados e monitoração 

permanentes de sua qualidade e imagem perante o público-alvo. 

 Para uma melhor compreensão sobre a natureza de um serviço intangível, recorremos 

a Martins (2007, p.74). Segundo ele “[...] um serviço é definido como algo intangível. Quem 

compra experimenta, consome, vive uma emoção, não tem a sensação de posse”. Explica 

ainda que o serviço tangível é um produto que é um objeto, algo palpável e quem o adquire 

passa a ter sua posse, ou seja, é o proprietário. 

Num passado recente, muitas organizações sobreviviam pelo pioneirismo de seus 

fundadores ou ainda devido a práticas tradicionais de mercado. Hoje, alguns fatores 

modificaram este cenário e dentre eles podemos destacar: a constante renovação tecnológica; 

a sociedade da informação disponibilizando conhecimento, crescimento demográfico, 

aumento das oportunidades com consequente aumento de demanda de produtos e ou serviços; 

competitividade organizacional. 

Essas mudanças obrigam as instituições a repensarem suas práticas. Isto porque a 

organização moderna necessita satisfazer seus públicos, repensar seus modelos, organizar-se 

de forma a ser ágil e poder responder rapidamente às mudanças externas e internas.  

As organizações necessitam também realizar uma gestão correta de fluxo de caixa, 

administrando seus gastos tais como: os investimentos que são bens adquiridos para seu uso e 

que terão uma vida útil longa, as despesas que são os gastos relacionados à manutenção de sua 

atividade principal, os custos que são os gastos relacionados à sua atividade principal e ainda 

também realizar uma ótima gestão de suas receitas. O modelo de organização atual também 

precisa se diferenciar dos concorrentes, oferecendo produtos e/ou serviços de excelência. 

As instituições que oferecem serviços na área da Educação estão sendo convidadas a 

rever seus modelos diante da competitividade instalada em todo o país e na região em que 

atuam. Desta maneira, é inevitável analisar todo o processo da gestão administrativa e 

mercadológica, além disso, é também imprescindível considerar os aspectos relacionados à 

Qualidade.  

O interesse e preocupação crescentes pela qualidade do ensino, com uma forte 

inclinação a identificá-la com os resultados e com o nível de aprendizagem alcançado pelos 

alunos é  ressaltado pelo Informe Mundial sobre a Educação da UNESCO, correspondente a 

1998 a saber: 
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Desde o início da década de 90, as políticas nacionais em matéria de 
educação caracterizam-se por uma preocupação crescente com a qualidade e 
a pertinência, especialmente no que se refere à educação básica. Muitos 
acham que os sistemas educativos não funcionam de maneira satisfatória e 
que fazem o que deveriam fazer para que os alunos aprendam corretamente o 
que devem aprender e para que estejam bem preparados para assumir 
futuramente as responsabilidades que lhes caberão como adultos nas 
famílias, no trabalho, na comunidade e na sociedade em gera. (UNESCO, 
1998).   
 

De acordo com Coll (2009, p.3) a preocupação com a qualidade tem sua origem, em 

boa parte, em fatores como: 

• A persistência de índices elevados de abandono, faltas e fracasso escolar; 

• A constatação de que a generalização do acesso à educação básica não 
implicou uma democratização efetiva da educação: correlação estatística entre 
os resultados escolares e a origem sociocultural dos alunos; 

• A pressão para adaptar-se a um ambiente econômico cada vez mais 
competitivo, como consequencia do novo cenário internacional – globalização, 
sociedade da informação – e a convicção de que nesse cenário o nível de 
formação da população é um fator estratégico de primeira ordem.  

 

A preocupação não é, portanto, apenas com a qualidade, mas também com a 

relevância: o que os alunos devem aprender e o que se deve ensinar a eles para que possam 

assumir e exercer plenamente seus direitos e suas responsabilidades como adultos em 

sociedades democráticas? 

Forte vinculação da qualidade com o rendimento escolar: os níveis de aprendizagem 

dos alunos como indicador de qualidade do ensino e, por extensão, da qualidade do sistema 

educativo em seu conjunto. Qualidade e rendimento escolar: de que conceito de qualidade 

estamos falando? 

O conceito de qualidade remete à ideia de perfeição ou excelência no desempenho ou 

no cumprimento de uma função. Qual é a função da Educação que um sistema educativo deve 

cumprir com perfeição, com excelência, para ser considerado “de qualidade"? 

A resposta a essa pergunta é em parte subjetiva e de natureza especialmente ideológica 

no sentido de buscar compreender as relações entre a Educação e a sociedade bem como a 

organização e o funcionamento da vida social. 

Recorro ao educador Paulo Freire para ter uma referência sobre qualidade ou 

excelência. Freire, (2001, p.42) afirma que um indivíduo considerado elitista compreende a 

questão “[...] como uma prática educativa centrando-se em valores das elites e na negação 
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implícita dos valores populares”. Afirma também que “[...] um democrata radial, jamais 

sectário, progressivamente pós-moderno, entende a expressão como a busca de uma educação 

séria, rigorosa, democrática, em nada discriminadora nem dos renegados nem dos 

favorecidos”.   

Continuando, o educador (2001, p.42) afirma que isto não representa uma neutralidade 

das práticas, mas sim “[...] desveladora das verdades, desocultadora, iluminadora das tramas 

sociais e históricas”. E, finalmente, segundo Freire (2001, p.43), que não há “[...] educação 

neutra nem qualidade por que lutar no sentido de reorientar a educação que não implique uma 

opção de política e não demande uma decisão, também política de materializá-la”. 

Como podemos verificar a discussão e a percepção sobre a qualidade de ensino não é 

algo simples, explicada somente por meio de uma variável ou de um conjunto de variáveis 

possíveis. Nas considerações de Araújo (2008, on-line) a responsabilidade pela qualidade do 

ensino é de todos os agentes sociais envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, 

incluídas também as instituições de ensino responsáveis pelos dados de qualidade, revelados 

pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Isto porque no resultado da 

avaliação são utilizados pesos variados para os diferentes itens, compondo uma complexa 

equação. 

As considerações acima, embora direcionadas ao Ensino Básico, também possam ser 

inseridas no contexto do Ensino Superior. Posso, então, concluir que todo processo de 

avaliação exerce um papel fundamental de testemunho uma vez que aponta desvios, 

inoperâncias e inadequações. Dessa forma os gestores podem fazer uma ampla reestruturação 

de todo o sistema educacional na instituição em questão. 

Araujo afirma que: 

À ação reveladora da avaliação deve ser associada uma ação promotora da 
mudança, destacando-se a necessidade de fortalecer sua articulação com as 
instâncias de formulação de políticas, de forma a possibilitar a elaboração de 
programas de intervenção mais ajustados às necessidades diagnosticadas. 
(ARAÚJO, 2008, on-line).  

 

As informações obtidas nas avaliações necessitam ser convertidas em objeto de 

preocupação e os gestores precisam socializar esses resultados, incentivar discussões por meio 

da participação da comunidade interna, docentes, discentes e funcionários técnicos 

administrativos bem como da comunidade externa para traçar ações que viabilizem uma 

gestão com foco na qualidade 
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1.1 Ensino e Educação de qualidade 

Muitas atividades didáticas são organizadas para facilitar aos alunos uma melhor 

compreensão das várias áreas do conhecimento tais como, Ciências, Geografia, Matemática, 

Línguas, etc evidenciando uma preocupação com o ensino de qualidade. Na opinião de Moran 

(2005, p.12) o ensino de qualidade envolve muitas variáveis, a saber:  

• Organização inovadora, aberta, dinâmica. Projeto pedagógico participativo; 

• Docentes bem preparados intelectual, emocional, comunicacional e eticamente. 
Bem remunerados, motivados e com boas condições profissionais;  

• Relação efetiva entre professores e alunos que permita conhecê-los, 
acompanhá-los, orientá-los; 

• Infraestrutura adequada, atualizada, confortável. Tecnologias acessíveis, 
rápidas e renovadas e  

• Alunos motivados, preparados intelectual e emocionalmente, com capacidade 
de gerenciamento pessoal e grupal.  

Para esclarecer que Ensino e Educação são coisas diferentes Moran (2005) evidencia 

que o foco na Educação implica contribuir e auxiliar a integrar ensino e vida, conhecimento e 

ética, reflexão e ação, a ter uma visão de totalidade. 

Discute-se muito sobre ensino de qualidade e algumas Instituições de Ensino Superior 

são colocadas em grande evidência, como modelos de qualidade. Entretanto, em geral, não se 

pode fazer afirmações genéricas relacionando ensino de qualidade e universidade. Na prática, 

existem alguns cursos, faculdades, universidades com áreas de relativa excelência.  

Moran (2005, p.12) observa que “o ensino de qualidade é muito caro, por isso pode ser 

pago por poucos ou tem que ser amplamente subsidiado e patrocinado” e sustenta sua 

afirmação: 

Poderemos criar algumas instituições de excelência. Mas a grande maioria 
demorará décadas para evoluir até um padrão aceitável de excelência. 
Temos, no geral, um ensino muito mais problemático do que é divulgado. 
Mesmo as melhores universidades são bastante desiguais nos seus cursos, 
metodologias, forma de avaliar, projetos pedagógicos, infraestrutura. 
Quando há uma área mais avançada em alguns pontos é colocada como 
modelo, divulgada externamente como se fosse o padrão de excelência de 
toda a universidade. Vende-se o todo pela parte e o que é fruto às vezes de 
alguns grupos, lideranças de pesquisa, como se fosse generalizado em todos 
os setores da escola, o que não é verdade. As instituições vendem 
externamente os seus sucessos – muitas vezes de forma exagerada – e 
escondem os insucessos, os problemas, as dificuldades. (MORAN 2005, 
p.12). 
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Sobre a infraestrutura Moran lembra que normalmente é inadequada e identifica os 

problemas: salas de aula sem acústica adequada, predominando o barulho, quantidade 

pequena de material escolar avançado, tecnologias pouco acessíveis à maioria. Recorda ainda 

que temos um grande número de alunos por sala de aula, professores mal preparados, mal 

pagos, aumentando, consequentemente, a desmotivação.  

Explica, ainda, que possuímos alunos que valorizam mais o diploma do que o 

aprender, que fazem o mínimo para ser aprovados, esperando passivamente a condução para o 

período ou ano seguinte até a conclusão de seu curso, deixando de exercerem a exploração de 

possibilidades que existem no meio acadêmico ou fora dele. 

Para finalizar Moran (2005, p.35) afirma que “o ensino está voltado, em boa parte, 

para o lucro fácil, aproveitando a grande demanda existente, com um discurso teórico que não 

se confirma na prática”. E ainda que exista um predomínio de metodologias com pequena 

criatividade com mais marketing do que real tomada de decisão bem como pouca ação que 

indique uma mudança. Ao aluno é necessário que conheça, saiba como procurar o ensino de 

qualidade. Esta deve ser uma tarefa consciente, pois, é um processo longo, caro e menos 

lucrativo do que as instituições estão acostumadas. 

Caldas (2006, p.128) em seu artigo “Mídia, Escola e Leitura Crítica do Mundo” 

lembra que para o atendimento pleno ao artigo 32, inciso I, da Seção III do Ensino 

Fundamental, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que tem como um 

de seus objetivos “o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o 

pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo”, “[...] a escola não pode prescindir de outras 

ferramentas como o texto literário em suas múltiplas possibilidades (livro, crônicas, poesias 

etc.)”. 

Transformar a informação em conhecimento crítico passa necessariamente pela leitura 

do mundo e com base no parágrafo acima, a autora complementa seu pensamento de que a 

escola não pode prescindir da leitura crítica da mídia e explica por que: 

[...] a indústria cultural, com sua diversidade de produtos, suportes e 
formatos (cinema, teatro, música e mídia em geral), por fazer parte da 
construção do imaginário de alunos, professores, pais e sociedade, por fazer 
parte do universo cotidiano das pessoas, precisa ser incorporada ao processo 
de aprendizagem numa relação crítica, em que o aprender a pensar (Pedro 
Demo) seja parte integrante do aprender a aprender (Paulo Freire) para o 
aprender a fazer (Célestien Freinet). (CALDAS, 2006, P.128). 
 

O grande desafio dos educadores em geral e das instituições de ensino é, portanto, 

construir uma educação de qualidade, que integre o ser humano no ambiente e na sociedade 
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que vive. Um ensino que forneça as habilidades e competências necessárias ao mundo do 

trabalho, mas que também permita o desenvolvimento pleno do exercício profissional numa 

perspectiva  crítica e cidadã. 

2 Competição de mercado 

Uma boa comunicação interna e externa pode ser uma vantagem competitiva, portanto 

a cultura comunicacional empresarial deve ser ágil, prever uma integração intensa 

promovendo oportunidades que necessitam ser compartilhadas com grande parte da 

organização, seja ela de qualquer natureza, inclusive educacional. 

A adoção de princípios de excelência conforme Pagliuso (2008, on-line), 

superintendente da Fundação Nacional da Qualidade, podem ser relacionados como pilares da 

gestão e são denominados os "fundamentos da excelência". Esses princípios constituem-se as 

bases do Modelo de Excelência em Gestão disseminado pela FNQ – Fundação Nacional da 

Qualidade e adotado por muitas organizações. 

De acordo com este modelo, são oito critérios de excelência a serem analisados:  

1. liderança; 

2. estratégias e planos;  

3. clientes; 

4. sociedade;  

5. informações e conhecimento;  

6. pessoas; 

7. processos;  

8. resultados.e  

Os critérios vão além da responsabilidade social ao incluírem a visão sistêmica, o 

aprendizado organizacional, inovação, agilidade, liderança e constância de propósitos, visão 

de futuro, foco no cliente e no mercado, gestão baseada em fatos, valorização das pessoas, 

abordagem por processos e orientação para resultados.  

Estes critérios podem ser considerados também em ambientes com intensa atuação 

competitiva, uma vez que os clientes e consumidores de produtos e/ou serviços tendem a 
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modificar as suas preferências conforme as alterações frequentes de atributos neles inseridos 

ou provocados pelas organizações que participam desse mercado. 

As empresas, em geral, e instituições de ensino superior, em particular, cada vez mais 

atuantes num mercado competitivo introduzem atributos diferentes e/ou adicionais em seus 

produtos e ou serviços, com a motivação de sobrevivência empreendedora, tentando formular 

e conquistar vantagens competitivas sustentáveis em relação a suas concorrentes. 

A comunicação interna das empresas, por sua vez, não é menos importante que a 

externa. Deve disseminar as informações relacionadas à conquista da excelência e permitir ou 

perseguir que exista fluidez das informações ao cliente interno (colaboradores, terceirizados 

etc.) estabelecendo o estímulo ao pluralismo de ideias, respeitando crenças e valores, ou seja, 

a cultura organizacional. Através dos clientes internos pode-se atingir os clientes externos 

(fornecedores, governo, compradores etc.).  

No caso das instituições educacionais, essa relação também deve ser perseguida com a 

comunidade interna (alunos, funcionários técnicos administrativos e professores), assim como 

a comunidade externa (fornecedores, pais, públicos em geral), gerando assim um ambiente de 

confiança mútua no produto oferecido: ensino e formação de Cidadania. 

Uma das maneiras de conquistar vantagens competitivas é a superação de conhecidas 

expectativas de seus clientes, compradores e consumidores, os quais são extremamente 

suscetíveis a mudanças de produtos e/ou serviços alternativos. 

A excelência empresarial tende a ocorrer em nível de categoria ou classe mundial na 

medida em que a globalização de mercados tem viabilizado com relativa facilidade e 

agilidade o acesso de clientes, compradores, consumidores, usuários, etc. de produtos e/ou 

serviços a alternativas originadas em vários locais geográficos do mundo, por meio de 

transformações científicas e tecnológicas. 

Nesse contexto, os riscos de constantes modificações em produtos e/ou serviços são 

intensos, face à tentativa de conquista de vantagens competitivas capazes de atrair os clientes, 

consumidores, compradores e usuários aos produtos e/ou serviços específicos de cada 

entidade atuante no contexto altamente competitivo. Consequentemente, a excelência é 

geralmente alcançada por meio de dois princípios fundamentais: (a) melhoria contínua e (b) 

eliminação de desperdícios, conforme a Ilustração1, concomitantemente, em processos de 

produtos e serviços das entidades, com distribuição de respectivos benefícios entre clientes e 

fornecedores envolvidos. 
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Ilustração 1 – Pilares da Filosofia da Excelência Mundial 

   
FILOSOFIA DE EXCELÊNCIA EMPRESARIAL   
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Fonte: Nakagawa, Massayuki. Gestão estratégica de custos. São Paulo: Atlas, 1991. Versão adaptada de Hudge, 

Ernest C. Spirit of manufacturing excellence, the. Boston: Dow Jones Irwin, 1988. 

 

É ainda necessário e indispensável manter um processo de melhoria contínua também 

chamado de aprimoramento contínuo, possível de melhorar a produtividade, qualidade, o 

serviço com flexibilidade no projeto do produto e alterações de programações e ainda 

simultaneamente sendo que um aprimoramento conduz a outro, estabelecendo-se um processo 

cíclico.  

Conforme acontecem as melhorias contínuas e as eliminações de desperdícios, as 

alterações de produtos ocorrem subsequentemente, podendo também ser alterados os “fatores 

críticos de sucessos” (denominação originária de Inteligência Estratégica), os quais são 

monitorados frequentemente pelas pessoas com autonomia para decisões e transformações em 

produtos e processos de uma entidade. 

As transformações implantadas nas empresas ocorrem em processos, produtos e/ou 

serviços, motivo pelo qual as informações se tornam insuficientes, e as mensurações 

convencionais de resultados impotentes para a tomada de decisão. Torna-se então 

indispensável e essencial o desenvolvimento de indicadores de mensuração de desempenho de 

processos e de produtos e/ou serviços gerados pelos processos da entidade. 
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3 Cultura organizacional 

A comunicação interna não se reduz, portanto, a um simples sistema de transmissão de 

informações necessárias, que incluem o sentido de “mão dupla”. Os clientes internos que 

formam as pessoas de “dentro” podem se encontrar lá “fora” e a comunicação interna deve 

estar definitivamente envolvida pela cultura organizacional. 

Apesar da existência de critérios de excelência empresarial, nem sempre é possível 

aferir, adequadamente, os resultados conquistados a partir da cultura organizacional e dos 

processos de comunicação interna e externa. 

Devido às inerentes características limitantes de resultados tangíveis por meio de 

mensurações contábeis, envolvendo cifras monetárias, surgem como alternativa os 

indicadores físicos, proporcionados também pelo desenvolvimento e ampliação de 

mensuração de desempenho de processos, com condições de alguma conexão com as cifras 

monetárias originadas em sistemas contábeis. 

Assim, a partir da década de 1990, com a adoção internacional e local de conceitos e 

princípios de excelência de classe mundial, a mensuração de desempenho de processos passou 

a se constituir como instrumento imprescindível para a viabilização de implantação contínua 

de aprimoramento e eliminação de desperdícios. 

Para compreender a eliminação de desperdícios, destaco os insumos, recursos e 

respectivos custos, despesas e/ou ainda produtos e/ou serviços e respectivas receitas que não 

agreguem valor aos interesses de quem se dispõe a por eles pagar (clientes, compradores, 

consumidores e usuários). 

Sem a utilização de indicadores de mensuração de desempenho de processos, as 

organizações poderão não dispor de oportuno conhecimento de dimensão de impacto de 

mudanças e respectiva localização em fases de seus processos, produtos e/ou serviços. Assim 

provocará tendência de riscos crescentes de incertezas e ausência de objetividade em seus 

processos de tomada de decisões, planejamento e controle de resultados de suas atividades 

e/ou operações ou ainda o imobilismo, os quais poderão impedir a sua sobrevivência em 

segmento de mercado em que atuam. 

Considerando todos esses aspectos, a dedução lógica é de que para se obter uma boa 

comunicação interna é desejável utilizar os indicadores de desempenho, pois é necessário 

conhecer o perfil de cada público para atingir as demandas, expectativas e necessidades 

distintas da organização. A comunicação interna torna-se assim uma vantagem competitiva, 
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uma vez que permite o desenvolvimento de uma cultura organizacional de interesse comum, 

gerando dividendos tangíveis e intangíveis, seja no âmbito interno ou externo das 

organizações. 

Para defender a livre competição de mercado utilizando a comunicação num contexto 

mais amplo, recorro a autores como Baudrillard, Mattellart, Castells, Galindo, Gibson, Ries e 

Trout, Rifikim, Kotler, Rocha, Wind, Yoram e Briggs e Burke. 

Baudrillard (1990) acredita que os avanços tecnológicos e os constantes avanços de 

sua sofisticação, tanto em dimensão global como na intimidade doméstica utiliza a expressão 

“fantasia de comunicação” para explicar o avanço de um sistema de controle que é 

desenvolvido e utilizado na sociedade. Para reafirmar sua posição diz: “sou um homem, sou 

uma máquina? Não há mais resposta para essa questão antropológica”.  

De acordo com Mattellart e Mattellart (2005, p.108) “a nova visão do espaço mundial 

leva a uma renovação do estudo das relações internacionais em matéria de cultura e 

comunicação”. 

Castells, por sua vez, (2006, V.1, p.74) propõe distinções e definições teóricas do 

capitalismo, estatismo, industrialismo e informacionalismo. O capitalismo visa à 

maximização de lucros, o estatismo à maximização do poder. O industrialismo é voltado para 

o crescimento da economia, a maximização da produção e o informacionalismo para o 

desenvolvimento tecnológico, a acumulação de conhecimentos onde em sua opinião se 

encontra “no novo modo informacional de desenvolvimento, a fonte de produtividade acha-se 

na tecnologia de produção de conhecimentos, de processamento da informação e de 

comunicação de símbolos”. 

Já Galindo (2002, p.70), utilizando a sociedade industrial como referência, caracteriza-

a pela “massificação da produção, nas linhas de montagem, na estandardização dos produtos e 

no retorno de escala, ou na massificação da cultura e na massificação dos meios de 

comunicação que influenciaram toda uma forma de pensar e de criticar”. Destaca ainda que na 

sociedade da informação uma nova proposta surge denominada de desmassificação.  

Na opinião de Galindo, uma das principais diferenças entre as demais sociedades e a 

sociedade da informação é exatamente a desmassificação dos meios através do uso de novas 

tecnologias segmentadas tais como internet; agora surge a oportunidade da audiência 

desmassificada diante da homogeneidade da audiência de massa dos jornais, rádio, televisão 

etc. 
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Em Repensando o futuro, Gibson (1998, p.23) ressalta: “o fato é que o futuro não 

será uma continuação do passado. Ele será uma série de descontinuidades”. Afirma ainda que 

“repensar o futuro é um processo que não tem fim”.  

Por outro lado, Ries e Trout em Repensando os mercados: foco em um Mundo 

nebuloso (1998, p.147), relatam que “com a globalização das indústrias, você tem de estreitar 

seu foco para um segmento específico do mercado global. E, indo um passo além, você tem 

de tentar possuir uma única palavra em mente”. Ainda em Repensando os mercados, porém, 

Kotler (1998, p.161) afirma que “os profissionais de marketing deixarão de enfocar 

segmentos grandes para voltar seu alvo para nichos específicos. A riqueza está nos nichos”. 

Reforça com a mensagem (1998, p.165) de que “se sua marca não é a número um nem a 

número dois, você pode ser alijado do mercado”. 

Na opinião de Rifkin (2001, p.80) em A era do acesso- a transição de mercados 

convencionais para networks e o nascimento de uma nova economia é a massificação da 

produção “considerava fundamental assegurar uma participação no mercado”. Na era do 

acesso, as ideias em marketing são de proporcionar uma concentração na participação do 

cliente ao invés da concentração na participação do mercado. Segundo ele “o marketing torna-

se a estrutura central da nova economia de rede, e controlar o cliente passa a ser a meta da 

atividade comercial”.  

Para compreender esse novo pensamento da era do informacionalismo, recorremos a 

obra de Rocha, A sociedade do sonho (1995, p.33), onde descreve uma interpretação para a 

comunicação de massa e para o fenômeno do consumo na era industrial. “assim, é 

fundamental entender esta complexa trama, este tema multifacetado, extenso e refratário às 

interpretações simplificadoras”. A significação social da Indústria Cultural e sua 

transformação em objeto de reflexão intelectual, requisitou espaço próprio de análise crítica.  

Minha intenção é trazer um pouco das possibilidades interpretativas da Antropologia 

Social para este campo da cultura organizacional, para possibilitar uma compreensão mais 

ampla do objeto desta pesquisa face às complexidades e contradições inerentes ao marketing 

educacional. 

 É importante lembrar que o conceito chave da Indústria Cultural, no seu sentido 

amplo, designa as produções simbólicas circulantes na sociedade industrial e veiculadas pelos 

meios de comunicação de massa. Essas produções simbólicas localizam uma discussão típica 

da vida social do tempo atual, já que sua emergência é própria e exclusiva da chamada 
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modernidade. Não pode ser pensada fora dos quadros desse sistema social engendrado a partir 

da Revolução Industrial. 

A comunicação de massa só existe na configuração de uma cultura situada no espaço e 

datada na história; ela é ímpar nas escolhas humanas. Trata-se de algo localizado em uma 

complexa sociedade que reuniu, pela primeira vez, os elementos necessários a que o 

fenômeno obtivesse condição de possibilidade. Singular é uma palavra que adjetiva 

corretamente a comunicação de massa. 

Ainda parafraseando Rocha, a comunicação de massa é uma janela para a sociedade, 

cuja mensagem dialoga com ela e sua significação é uma inscrição na ordem social, mantendo 

uma relação de múltiplo e complexo rebatimento. Esse reflexo e espelho da cultura se dão em 

um jogo sistemático de trocas que envolvem “valores, estilo de vida, emoções, heróis, rituais, 

mitos representações”. 

Quando falamos da Indústria Cultural, comunicação de massa surge naturalmente, a 

figura do consumidor moderno que interage com produtos e serviços e é alimentado, 

cotidianamente, pelo marketing. Como, porém, entender o comportamento desse consumidor 

e sua relação com a denominada sociedade da informação e do conhecimento? Existiria um 

único tipo de consumidor moderno? 

Wind, em Marketing de convergência (2003), distingue o consumidor em três 

categorias: 

a) O consumidor tradicional,  que não vive conectado e acredita que o mundo on-

line irá se esgotar e será um pequeno desvio da forma de viver; 

b) O ciberconsumidor,  que utiliza o mundo virtual para comprar, vender, 

conhecer pessoas, pesquisar, trabalhar e  

c) O consumidor centauro, um pouco camaleônico, que por algumas vezes 

assume a postura de consumidor tradicional e em outras, a do ciberconsumidor. 

Ele, o consumidor moderno, escolhe quando e como interagir, quando estará 

on-line (conectado) ou off-line (não conectado). 

Face à mobilidade de comportamento do consumidor moderno, Wind (2003, p.8) 

acredita que os canais de comunicação de massa até então usados para atingir o consumidor 

tradicional estão se desfazendo. As causas e evidências são muitas, a começar pela 

multiplicidade de canais de informação e acessos; pelas centenas de canais de televisão 

existentes e agora – até pior – pelos bilhões de conexões rápidas espalhadas pelo planeta.  
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Os clientes que eram no passado passageiros de grandes navios segmentados em 

trajetórias nítidas agora estão se fragmentando em mercados atomizados voltados para um 

único consumidor. Esses clientes estão se comunicando com a companhia e com outras 

pessoas de um modo mais livre, auto-organizado e orgânico. Em outras palavras, comunicam-

se de uma maneira em que os profissionais de marketing não podem mais controlá-los 

diretamente, quando muito alimentá-los a partir de seus interesses difusos. E isso preocupa as 

organizações. 

Briggs e Burke (2004, p.68) relatam em sua obra que “é inadequado tratar o 

ciberespaço em termos de ilusão, fantasia ou escapismo. Ele tem economia interna, psicologia 

e tem a sua história”. É evidente que a sociedade está em transformação e uma nova cultura 

surge, evidenciando a necessidade das organizações acompanharem e se adaptarem a esta 

revolução tecnológica e comportamental. 

4 Marketing educacional 

Recorro a Kotler e Armstrong para explorar o conceito de planejamento de 

comunicação de Marketing os quais utilizam a denominação ampliada como sendo a 

Comunicação Integrada de Marketing. 

Comunicação Integrada de Marketing é reconhecida como valor agregado quando da 

utilização de um plano amplo que possa avaliar os papéis estratégicos de uma série de áreas 

do conhecimento ligadas à comunicação tais como propaganda, relacionamento com o cliente, 

relações públicas, promoção de vendas. Essas áreas, quando combinadas de tal forma que 

possam utilizar com transparência os meios de comunicação integrados, causam um grande 

impacto na mensagem. 

Afirmam Kotler e Armstrong (2005, p365) “[...] a empresa, integra e coordena 

cuidadosamente seus diversos canais de comunicação a fim de transmitir uma mensagem 

clara, consistente e atraente sobre a organização e seus produtos.” 

 Esta, porém, não é a opinião de Bueno (2008, on-line), crítico às contradições 

inerentes aos dos discursos utilizados pelos dirigentes e gestores para definirem suas 

estratégias comunicacionais seja no segmento empresarial e/ou de ensino:  

O discurso e a prática da Comunicação Empresarial brasileira abrigam, 
infelizmente, algumas expressões (que se pretendem conceitos e verdades) 
manipuladas, com cinismo, por profissionais e empresas. Dentre elas, 
destacam-se os de Responsabilidade Social, Empresa Cidadã, Comunicação 
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Estratégica e Comunicação Integrada. Não há empresa, governo ou entidade 
que não tenha, hoje, estas características como seus principais atributos. 
Todos são socialmente responsáveis ou cidadãos, concebem a comunicação 
de maneira estratégica e dispõem de uma comunicação integrada. Este papo 
vazio tem sido constantemente repetido nas falas dos executivos (inclusive e, 
principalmente, de comunicação), nas apresentações dos congressos da área, 
nos cases de sucesso em comunicação empresarial ou nas premiações, 
mesmo quando está patente a falta de sintonia entre o discurso e a prática 
empresarial. Muitos destes profissionais acabam "batendo" nas universidades 
e repetem esta ladainha para os estudantes, afrontando o espírito crítico e 
comprometendo a formação das futuras gerações de comunicadores 
empresariais. (BUENO, 2008, on-line). 

 

Defende ainda que a comunicação integrada está inserida no processo de gestão, “de 

planejamento, de marketing e que obedece a uma política e diretrizes comuns”. E acrescenta 

que para termos uma integração precisamos ser solidários e entender o outro. Como explica 

“Em Comunicação (que tem a mesma origem da palavra comunhão), integrar significa estar 

junto, partilhar e, certamente, é o que menos estamos dispostos a fazer na área” conforme 

Bueno (2008, on-line). 

Lembra ainda na mesma obra (2008, on-line) que a falta de integração tem por origem 

as escolas de Comunicação onde o conhecimento é dividido em subáreas, “que nos remetem a 

diplomas específicos, a conteúdos segmentados e a uma visão equivocada do outro”. Segundo 

o pesquisador, as empresas não proporcionam a integração, ao contrário: “na área de 

comunicação e gestão, com as exceções a serem saudadas (até porque são muito poucas!), 

privilegiam o controle, a censura, o desestímulo à participação etc.”. 

Sem desconsiderar as reflexões de Bueno, mas apoiado em diferentes autores e 

reflexões pessoais, acredito que é possível realizar uma comunicação integrada, de forma 

consciente, crítica e analítica, conceito que exploro neste capítulo, a partir das múltiplas 

ferramentas disponíveis. 

Para além dos diferentes conceitos teóricos, manipulados ou não, o fato é que a 

Comunicação Integrada que deve ser exercida não apenas entre os profissionais de 

Comunicação de uma empresa, mas entre todos os setores, bem como em ambientes de 

ensino, dispõe de novos instrumentos tecnológicos de comunicação, por exemplo: Internet 

entre os quais é possível destacar a Mensagem Eletrônica (e-mails) e todas as suas aplicações 

tais como páginas da web, salas de bate-papo, etc.  

Kotlher e Fox (1994) destacam em sua obra Marketing educacional as incorretas 

interpretações que as pessoas utilizam do marketing, traduzindo-o apenas como sinônimo de 
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venda e promoção de um produto ou serviço. Se utilizado eficientemente no âmbito 

educacional, o marketing, de acordo com os autores, deve ultrapassar os meros objetivos de 

aumentar o número de alunos através das matrículas nos cursos oferecidos. Segundo ele, as 

estratégias de marketing necessitam criar formas para manter os alunos, conseguindo deixá-

los felizes e satisfeitos com o(s) serviço(s) oferecido(s) na Instituição de Ensino. 

 Os mesmos autores (1994, p.30) destacam quatro contribuições do Marketing 

Educacional para obter êxito: 

• maior sucesso no atendimento da missão da instituição, o marketing vai servir 

de ferramenta para a escola descobrir como lidar com a sua missão e metas 

estabelecidas. A missão determinada pela escola pode ser um forte atrativo 

para os clientes, mas, se ela não é bem definida, o Marketing servirá para 

descobrir caminhos, criar programas atuais e atraentes que tragam respostas 

para a mesma cumprir eficazmente sua missão educacional; 

• melhorar a satisfação do público da instituição. O sucesso de uma instituição 

seja ela qual for, é agradar seus clientes, satisfazendo suas necessidades. Na 

linguagem do Marketing aponta-se um de seus maiores clichês, uma empresa 

vitoriosa é aquela surpreende as expectativas e consegue encantar os clientes. 

Oferecer-lhes o novo, o inesperado, o que ele menos imagina que poderá lhe 

ser útil. Em uma escola o que poderá ser oferecido aos alunos diretamente e 

aos seus pais indiretamente? Se houver o perfil de uma família moderna, onde 

o pai e a mãe trabalham o dia todo, por que não a escola oferecer atividades 

esportivas e recreativas que possam atender estas necessidades? Se o 

primordial neste país tem sido a segurança por que não a escola oferecer um 

sistema de transporte escolar que vá buscar e levar os alunos com maior 

segurança? Estas e outras ideias podem fazer parte de um plano estratégico de 

marketing; 

• melhorar a atração de recursos de marketing. Ao pensar em satisfazer os 

clientes, as instituições devem atrair novos recursos, através de uma pesquisa, 

coleta de dados junto ao público-alvo para melhorar a atração desses recursos 

necessários e 

• melhorar a eficiência das atividades de marketing. Marketing é sinônimo de 

organização, desenvolvimento de trabalhos com embasamento. Muitas 
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instituições confundem Marketing com Publicidade e, sem um plano 

estratégico, vão para o mercado para apenas colocar alguns anúncios no jornal, 

outdoor e rádio, achando que estão fazendo muito marketing. Estão, na 

realidade, praticando um marketing desordenado e podem aparecer falhas no 

seu resultado. Por isso, é necessário um conhecimento básico das atividades do 

marketing e de como ele pode ser bem empregado em uma instituição. 

Para muitas pessoas, o marketing moderno conduz a conotações negativas e causa 

preocupações inclusive dos educadores. Estas preocupações existem segundo Kotler e Fox 

(1994, p.31) “[...] desde os tempos de Platão, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino e outros 

antigos filósofos que consideravam os comerciantes improdutivos e aproveitadores”. 

Na opinião de Martins (2007, p.110) marketing educacional, deve ter uma gestão 

interdependente, e assim os públicos precisam “[...] interagir de forma que os diversos setores 

da escola, séries e pessoas se sintam co-autores de tudo que é criado na empresa”. 

É preciso conscientizar a todos que de alguma forma se relacionam 
comercialmente com a escola – seja como proprietário, gestor, professor, 
prestador de serviços ou fornecedor – que ela é um negócio extremamente 
vulnerável a ameaças externas, e que somente com a participação 
profissional educacional voltado para tornar indivíduos capazes de enfrentar 
um mundo veloz e desconhecido, será possível, a médio e longo prazo, 
recuperar economicamente essas empresas e até, quem sabe, torná-las auto-
sustentáveis comercialmente. (MARTINS 2007, P.110) 

 

Na contemporaneidade, os especialistas de marketing são criticados por induzirem 

pessoas comuns a comprarem e consumirem coisas que não desejam ou ainda de que não 

necessitem, dentre elas, aquelas que não podem dar-se ao luxo de tê-las. Kotler e Fox (1994, 

p.31) afirmam ainda que “[...] Os consumidores são vistos como vítimas da venda de alta 

pressão e, às vezes, enganosa. Administradores educacionais, não familiares com marketing, 

às vezes questionam a utilidade e adequação de marketing para a educação”. 

De acordo com um estudo sobre as IES privadas no Brasil, realizado por Helena 

Sampaio no ano de 2000, conforme Soares (2002, p.116), as instituições privadas em sua 

disputa pelo mercado têm utilizado novos atrativos para seduzir seu público. Essas estratégias 

envolvem desde a facilidade na forma de ingresso à instituição até o investimento em 

propaganda. 
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Com relação à propaganda, algumas mudanças são identificadas decorrentes 

principalmente das novas exigências normativas colocadas pela LDB – Lei de Diretrizes de 

Base. Segundo o artigo 47, parágrafo 1º da nova LDB: 

As IES deverão informar aos interessados, antes de cada período letivo, os 
programas dos cursos e demais componentes curriculares, sua duração, 
requisitos, qualificação de professores, recursos disponíveis e critérios de 
avaliação. 

Em decorrência dessas novas exigências, as modificações na forma da propaganda 

adotada pelas IES privadas são as seguintes: a sofisticação dos catálogos institucionais, 

contendo em média 10 a 30 páginas; mudança do foco da propaganda que deixa de ter o aluno 

como centro, passando a girar em torno da própria instituição, fortalecendo o marketing 

institucional; mudança com relação ao público-alvo, deixando de dirigir-se apenas aos 

vestibulandos e direcionando-se a todo o sistema, buscando demonstrar ao MEC e aos 

avaliadores das IES o cumprimento das exigências legais. 

Recorro novamente a Kotler e Fox concordando com eles quando afirmam que alguns 

educadores abominam a ideia de marketing e ainda outros estão interessados, mas acreditam 

que marketing deve ser introduzido com muita cautela quando o assunto é marketing 

educacional. 

Quando uma instituição de ensino possui a visão destacada no parágrafo anterior, 

podemos citar duas críticas principais.  

A primeira é a de que o marketing é incompatível com a missão educacional, 

conforme Kotler e Fox (1994, p.31) “alguns administradores, conselheiros, professores e ex-

alunos acreditam que marketing é para empresas comerciais e que as instituições educacionais 

devem estar “acima” de marketing”.  

Os mesmos autores (1994, p.31) justificam que “eles sentem que os valores e técnicas 

educacionais estão em direção oposta dos valores e técnicas das empresas e que os dois 

mundos não podem e não devem ficar muito próximos”. Abaixo uma visão dos autores sobre 

o propósito da educação que: 

[...] é oferecer conhecimento, habilidades analíticas e hábitos de reflexão e 
racionalidade, enquanto o propósito de marketing – e dos negócios em geral 
– é ganhar dinheiro, veem marketing como “venda pesada” (hard selling) e 
acreditam que ele deprecia a educação e as instituições educacionais que o 
utilizam. 
Ironicamente, a maioria das instituições educacionais comprometem-se com 
marketing mesmo sem perceber. (KOTLER e FOX 1994, P.31) 
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A segunda crítica é a de que marketing não deve ser necessário. Conforme Kotler e 

Fox (1994, p.32) “Mesmo quando administradores de instituições educacionais aceitam a 

utilidade de marketing, podem acreditar que esta função deve ser desnecessária”. Afirmam 

ainda que os tomadores de decisões tais como “administradores, conselheiros e outros sentem 

frequentemente que as pessoas devem desejar as experiências e os serviços educacionais que a 

escola tem a oferecer”. E acrescentam: esses tomadores de decisões ponderam que as pessoas 

“sabem o que é bom para elas” e também que a educação é boa para as pessoas. 

Entretanto, esses mesmos educadores quando verificam que determinada turma não foi 

constituída por falta de alunos não hesitam em disparar “cadê a propaganda, a instituição 

investe pouco”.  

A organização ou instituição que estiver comprometida com o planejamento de 

programas possíveis de viabilizar, com serviços adequados ao oferecido, com preços e 

comunicação adequados para informar, tentando realizar e conquistar vantagens competitivas 

sustentáveis em comparação a seus concorrentes, mantendo uma motivação de sobrevivência 

empreendedora, certamente terá melhores condições de atender o mercado- alvo. 

5 Públicos 

No subtópico anterior, ao discutir sobre marketing e marketing educacional, foquei 

quase sempre o público ou público-alvo. Desta maneira, é importante apresentar conceito, 

classificação e também a instrumentalização utilizadas por diferentes autores para “públicos” 

nas ações, utilizadas no trabalho profissional dos comunicadores.  

Ao examinar os públicos em sua variedade e dimensão, não são no todo monolítico e 

sim um mix complexo de grupos. Esse mix complexo traz uma dificuldade em precisar o exato 

sentido. A variedade e a dimensão remetem-me a avaliar os públicos com uma amplitude e 

podem-se considerar vários públicos ou multipúblicos. 

Os multipúblicos podem ser identificados ou localizados em qualquer interação social 

ou conforme afirma França (2004, p.22) “[...] quando o conceito é visto sob os ângulos 

geográfico, territorial, sociológico ou como representante de segmentos da sociedade [...]”.  

França ainda exemplifica alguns públicos especiais, como os da terceira idade, dos 

jovens, grupos políticos, associações civis estruturadas, sindicatos, grupos religiosos, ONGs 

etc. Para esses grupos especiais, admite o autor, até há a existência de públicos pré-
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estabelecidos, denominação esta para referir-se a membros associados em torno de um 

interesse comum. 

Porém, afirma também que essa interpretação de públicos pré-estabelecidos não se 

aplica, por exemplo, na categoria de públicos como os governamentais, empresariais, de 

prestação de serviços e do terceiro setor, sendo que as Instituições de Ensino Superior 

pertencem a esse público excluso dos pré-estabelecidos. 

O autor (2004, p.23) procura descrever as várias categorias de públicos e como 

exemplo cita a utilização de termos genéricos ou mais amplos como: subpúblicos, públicos 

remotos, pulverizados, radicais favoráveis e inflexíveis, neutros, não públicos, público latente, 

público consciente e público ativo, além de “grande público”.  

Diante do grande acervo do axioma filosófico para a definição de um termo de grande 

extensão, a dificuldade impera e para tanto delimitar ao máximo a extensão do termo 

“público” é uma maneira de melhor compreensão. Assim, conforme França (2004, p.24) “[...] 

o público é analisado em sentido estrito quando se procura definir de modo específico, em 

termos da organização, o tipo de relação, seus objetivos e as expectativas que se tem dela”. 

Justifica o autor afirmando que seu trabalho é contextualizado neste cenário, e são neles que 

atuam os profissionais da comunicação inclusive os relações-públicas.  

Para França, a existência da interdependência lógica da organização com seus 

públicos, tornou-se evidente. Observa que existem públicos que permitem escolher a 

constituição de uma organização, bem como sua viabilização e realização de sua atividade 

fim. Existem também outros públicos que completam suas ações, divulgando e promovendo 

seus produtos e serviços. 

França (2004, p.121), afirma que “é preciso distinguir claramente as interfaces da 

organização com os seus públicos e com a opinião pública”.  

Os públicos existem independentemente da vontade da empresa. Queira ou 
não, pela sua própria atuação na sociedade, a organização interfere no 
contexto social e nas comunidades onde opera nos mercados onde está 
presente e depende deles nas suas operações. Ao mesmo tempo, sofre 
pressões de todos os setores sociais que podem ser classificados como seus 
públicos. (FRANÇA, 2004, P.121). 

 

Para estabelecer estratégias e políticas de ações é necessário considerar separadamente 

cada público que interage com a organização, focando nos níveis de sua participação social 

como parceiros, consumidores, sustentadores, bem como formadores de opinião pública. 
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O autor chama a atenção de que um dos principais desafios aos profissionais da 

comunicação é o de definir com precisão quem são os públicos e também qual a forma de 

manter relacionamentos com eles. Para tanto, França (2004, p.123) afirma que “o 

mapeamento lógico dos públicos contribui para tornar eficazes os projetos de relacionamentos 

com os mais diversos segmentos de interesse da organização [...]”.  

Para completar, recorro a Kloter e Fox (1994, p.43). Segundo eles, quando o assunto é 

os públicos da instituição, “qualquer instituição educacional possui diversos públicos e tem 

que administrar relacionamento com a maioria deles’. Desta maneira, definem público da 

seguinte maneira: “Um público é constituído de um grupo distinto de pessoas e/ ou 

organizações que têm interesse real ou potencial em afetar uma instituição”. 

 A seguir elenco alguns públicos de uma instituição educacional de acordo com Kotler 

e Fox (1994, p. 44 a 47), a saber: 

1) administradores. A administração é responsável em dirigir a instituição, 

reportando-se ao reitor; 

2) conselho universitário. O reitor e outros administradores normalmente são os 

responsáveis pelo conselho universitário que têm como trabalho o de 

supervisionar e assegurar que a instituição seja direcionada eficientemente para 

alcançar seus objetivos; 

3) corpo docente. Constituído pelos professores, educadores, ou seja, os 

profissionais que prestam os serviços educacionais da instituição; 

4) funcionários. Consiste em pessoas que não pertencem ao corpo docente, 

remunerados em base salarial; 

5) voluntários. São os participantes não remunerados que prestam serviços a 

instituição, frequentemente em funções assistenciais;  

6) consumidores. São os alunos porque consomem o conhecimento oferecido (na 

visão mercantil dos autores); 

7) doadores. São indivíduos e organizações que fazem contribuições em dinheiro 

e outros ativos para a instituição; 

8) públicos locais. Qualquer instituição está fisicamente em determinado lugar, 

em uma ou mais áreas e está em contato com públicos locais, como moradores 

da vizinhança e organizações comunitárias; 
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9) públicos ativistas. As instituições educacionais estão sendo crescentemente 

contestadas por grupos consumidores, ambientais, organizações minoritárias e 

outros grupos de interesse por algumas concessões de apoio, tais como 

contribuírem mais com a Cidadania e também admitir mais estudantes de 

grupos considerados minoritários. 

10) público geral. Membros do público em geral conduzem imagens da instituição 

e 

11) públicos de mídia. Esses públicos incluem empresas de mídia que dão notícias 

e opiniões editoriais – especificamente, jornais, revistas e estações de rádio e 

televisão. 

Segundo Kotler e Fox (1994, p.47) “claramente, uma instituição educacional deve 

considerar os interesses de todos os seus públicos. Entretanto, equilibrar as necessidades e 

demandas de cada grupo é uma tarefa árdua”.  

Um determinado público pode tornar-se mercado quando a instituição educacional 

tomar a decisão de atrair ou conquistar certos recursos tais como, colaboração, doação, mais 

alunos e etc. por meio da oferta de um grupo de benefícios em troca. Ainda precisa conhecer 

sobre este público que deseja atingir (público-alvo) para elaborar um planejamento da oferta 

para conquistá-lo. 

6 Imagem institucional 

Para tratar deste subtópico recorro primeiramente à obra Imagens da Organização de 

Morgan (1996). O autor utiliza várias metáforas para criar novas formas de compreender as 

organizações, bem como as formas que podem ser enxergadas pelo ambiente interno e 

externo. Destaco aqui algumas dessas metáforas: a da máquina, pressuposto para explicar a 

teoria mecanicista, tendo a mais completa compreensão nos trabalhos do físico Isaac Newton; 

outra metáfora utilizada é a orgânica. Por meio do funcionamento orgânico, pode explicar as 

necessidades individuais e organizacionais, desenvolvendo o conceito de “sistema aberto”, 

onde se reconhece que as organizações, grupos e indivíduos têm necessidades que devem ser 

satisfeitas. 

Morgan (1996, p.48) afirma que “a atenção volta-se invariavelmente para o fato de 

que isto depende de um ambiente mais amplo a fim de garantir várias formas de 

sobrevivência”. Lembra que este pensamento agora subentendido no “enfoque sistêmico” da 
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organização foi a principal inspiração do biologo teórico Ludwig Von Bertalanffy. Segundo a 

autor “o enfoque de sistemas fundamenta-se no princípio de que as organizações, como os 

organismos estão “abertos” ao seu meio ambiente e devem atingir uma relação apropriada 

com este ambiente”, com o propósito da sobrevivência.  

Utilizando o cérebro como uma metáfora para a organização é possível explicar a 

viabilidade de desenvolver habilidades que possam realizar o processo organizacional de 

maneira a promover ou desenvolver uma ação flexível e criativa em condições instáveis ou 

adversas que ocorram, principalmente em situações de grandes mudanças. Para Morgan (1996 

p. 82 e 83) “o cérebro é um sistema que dá início à ação inteligente, permanecendo supremo 

entre todos os sistemas naturais e feitos pelo homem dos quais se tem conhecimento”. Desta 

forma, foi utilizada essa metáfora para explicar a construção do conhecimento e ampliado 

para cérebros e organizações como sistemas de comunicação e de tomada de decisão.  

Já a metáfora da cultura é usada por Morgan (1996, p. 115-116) para explicar a ideia 

de cultivo, de preparação e desenvolvimento da terra. “Ao falar-se da cultura, refere-se ao 

padrão de desenvolvimento refletido nos sistemas sociais de conhecimento, ideologia, valores, 

leis e rituais quotidianos”. Desta forma é possível compreender como uma organização pode 

ser entendida como fenômeno cultural que inclui crença, lei, moral, arte, conhecimento, 

capacidade etc. Lembra ainda (1996, p.139) que “as organizações modernas são mantidas por 

sistemas de crenças que enfatizam a importância da racionalidade”.  

Outra metáfora, a política é utilizada pelo autor (1996, p.152) para [...] “analisar a 

política organizacional de maneira sistemática, focalizando as relações entre interesses, 

conflito e poder”. Representa o modo de criar ordem, evidenciando como a sociedade pode 

evitar uma degeneração social. 

Ainda nesta obra utiliza a metáfora da prisão psíquica, desenvolvendo a ideia de que 

nós criamos mundos e depois acabamos presos neles. Mostra, também, como libertar as 

pessoas de armadilhas que muitas vezes nós mesmos criamos pelos modos favoráveis de 

raciocínio liberando poder e criatividade.  

Por último, apresenta a metáfora da dominação, focada no mundo das corporações, 

discorrendo sobre o controle de um grupo ou classe sobre outro, a autora ainda acredita que 

esta metáfora auxilia a entender a enorme exploração e inequidade onde tantas organizações 

tomam como base para exercer este instrumento que é a dominação.  
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O autor utiliza metáforas como uma forma de interpretar como pode ser enxergado o 

mundo organizacional, deixando claro que não utilizou esse método de escrever como um 

artifício de linguagem para poder melhorar o discurso. Morgan (1996, p.345) acredita que 

muitos dos problemas que [...] “deparamos originam-se do fato de que a complexidade e a 

sofisticação do nosso pensamento não são comparáveis à complexidade e à sofisticação das 

realidades com as quais é necessário lidar.” 

Sua obra foi realizada como uma tentativa de fornecer uma contribuição ao 

entendimento das decisões excessivamente simplistas, conforme Morgan (1996, p.345) [...] 

“auxiliando a identificar os meios possíveis através dos quais se torna viável desenvolver uma 

capacidade para fazer as coisas de maneira mais adequada do que a atual”, evitando assim que 

as ações normalmente simplistas,  algumas vezes causem prejuízo. 

Após uma síntese de suas principais ideias focarei a teoria autopoiese desenvolvida 

por dois cientistas chilenos Maturana e Varela (1974), eles tomam como base dos seus 

argumentos a ideia de que os sistemas vivos são caracterizados por três aspectos principais: 

autonomia, circularidade e autoreferência, conferindo a eles a habilidade de se 

autoreproduzirem ou de se autorenovarem. De acordo com Morgan (1996, p.242) “Maturana e 

Varela cunharam o termo autopoiese para se referirem a esta capacidade de auto-reprodução 

através de um sistema fechado de relações”, sustentando que em última instância o objetivo 

desses sistemas é reproduzirem-se a si mesmos, ou seja, a sua organização e identidade 

própria são os seus produtos mais importantes, evidentemente como forma de perpetuar a 

espécie, ou seja, sobrevivência. 

As ideias de Morgan baseiam-se na discussão sobre organizações na visão de sistemas 

autopoiéticos (do termo autopoiese), mantendo suas respectivas identidades, assumindo que 

as organizações não pensam nem falam, mas, sim seus membros, hoje chamados de 

colaboradores. O que reconhecemos como organização, na verdade, é um produto de seus 

pensamentos e ações. Quando se discute a respeito de uma organização tomando decisões ou 

mantendo a sua identidade, para Morgan (1996, p.379) o “[...] mais correto seria fazer isto em 

termos das pessoas chaves envolvidas”, os líderes, gestores competentes capazes de difundir 

as ideias, promover o envolvimento das pessoas e manter a identidade organizacional.  

A construção e manutenção da imagem organizacional exigem a participação ativa de 

todos os setores com objetivos comuns. A imagem e identidade organizacional estão 

diretamente relacionadas à história de vida da instituição, sua trajetória e posicionamento no 

mercado em geral e nos públicos de interesse, os denominados stakeholders. Por outro lado, 
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se a construção da imagem não estiver sedimentada por ações institucionais claras, poderá ser 

fragilizada e jamais atingir a necessária reputação para que a organização possa manter-se 

competitiva e com credibilidade. Existem, portanto, diferenças claras entre imagem, 

identidade e reputação. 

Como explica Kunsch (2003, p.171) “Imagem é o que passa na mente dos públicos, no 

seu imaginário, enquanto identidade é o que a organização é, faz e diz.” Reforça ainda que a 

identidade corporativa é o conjunto de valores básicos e também às características que são 

atribuídas tanto pelos seus públicos internos quanto pelos externos. E para completar seu 

pensamento, observa:  

Assim, enganam-se as organizações que acham que sua imagem e sua 
identidade se resumem à sua apresentação visual mediante seus logotipos, 
nomes criativos, luminosos em pontos estratégicos etc. Elas são muito mais 
complexas, decorrendo da junção de vários fatores e diversas percepções 
para a formatação de uma personalidade com diferencial e que seja 
reconhecida como verdadeira pelos públicos. (Kunsch, 2003, p.174)  

 

Kotler e Fox (1994, p.58) afirmam que “normalmente, a imagem atual de uma 

instituição é baseado em seus registros passados. Por conseguinte, uma instituição não pode 

mudar sua imagem através de uma mudança rápida de estratégia de relações públicas”. 

Corroboram ainda os mesmos autores (1994, p. 59) definindo que uma “imagem é a soma de 

crenças, ideias e impressões que uma pessoa tem de um objeto”.  

A identidade das organizações é construída com base em sua história, suas crenças, 

seus valores, a qualidade de seus produtos e serviços ofertados, sua aparência e seus pontos 

fortes e fracos ou positivos e negativos. A identidade reúne o que de fato é a empresa, seu 

caráter e sua personalidade.  

Hall (2005, p.8) afirma que “[...] as identidades modernas estão sendo descentradas, 

isto é deslocadas ou fragmentadas.” Explica que essa perda da identidade por meio das 

transformações é chamada algumas vezes de deslocamento ou descentração do sujeito e 

pergunta: (2005, p.67) “O que, então, está tão poderosamente deslocando as identidades 

culturais nacionais, agora, no fim do século XX?” Ele mesmo responde “é: um complexo de 

processos e forças de mudança, que, por conveniência, pode ser sintetizado sob o termo 

globalização”.  

Rego (2002, p.104), por sua vez, discorre que a identidade refere-se ao plano dos 

conteúdos lógicos, concretos, apreendidos e assimilados pelo nível do consciente. Desta 

forma, podem-se considerar alguns valores e critérios para a construção de uma identidade, a 
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saber: “[...] o foco, a essência; a capacidade de permanência; a singularidade, que preserva a 

especificidade e a unicidade, que garante a coerência.”  

Já Castells (2006, V.2, p.22) entende por identidade “a fonte de significado e 

experiência de um povo” e diz respeito a atores sociais. Atribui a sua compreensão de 

identidade como o “[...] processo de construção de significado com base em um atributo 

cultural, ou ainda um conjunto de atributos culturais inter-relacionados, o(s) qual (ais) 

prevalece(m) sobre outras fontes de significado. Para um determinado indivíduo ou ainda um 

ator coletivo, pode haver identidades múltiplas. 

Como pode ser observado pelos diferentes autores citados, as definições de identidade 

e imagem organizacional são revestidas de complexidade e diversidade. Ao refletir sobre as 

diferentes nuances e componentes de uma identidade corporativa a melhor aproximação seria 

fazer isso em termos das pessoas chaves envolvidas para que seja possível conhecer o cerne 

da organização e sua inserção na sociedade. 

Por outro lado, como muitos são os aspectos de uma identidade pessoal, quando 

tratamos da identidade corporativa, a forma como a organização se apresenta a seus diferentes 

públicos por meio dos portais corporativos tem se constituído num importante diferencial de 

construção e consolidação de imagem. Isso porque, quando há nivelamento da técnica, os 

valores subjetivos de relacionamento e atendimento aliados aos valores estéticos terminam, 

prevalecendo no imaginário social.  

Nesse sentido, a administração da construção de uma identidade é também a criação 

de uma estética corporativa, podendo ser chamada de uma marca institucional que expresse a 

“personalidade” da organização por meio de elementos de identidade que sejam atraentes ao 

público desejado. 

A imagem corporativa é, portanto, o reflexo da identidade no imaginário simbólico 

coletivo do público no mercado consumidor, onde a organização está inserida, abrangendo 

clientes, colaboradores, fornecedores, governo e públicos em geral. A imagem pressupõe um 

conjunto de valores subjetivos externados pela organização nos mais amplos momentos de 

sua existência por meio de suas decisões levadas a público.  

Já a percepção do público se dá a partir da fixação da marca exposta por muito tempo. 

Como explica Endo (2005, p.143): “A marca é o elemento de melhor representação de uma 

empresa ou produto. Muitas vezes, supera a grandeza deste serviço ou produto, ou seja, 

atribui-se melhor valor a ela do que ao que efetivamente produz.”  
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Construir uma marca não é só dar um nome a um produto ou serviço. Pode ser 

poderosa e fazer pensar em muitas outras coisas quando se tem o contato com ela. Além da 

fixação da marca, posso citar outros pontos secundários, porém relevantes como a qualidade 

de atendimento, produtos e serviços ofertados.  

O público estabelece as suas preferências tendo em conta a marca. A marca é o 

negócio. Tenho uma grande consciência de que uma marca pode ser construída por meio de 

publicidade, porém seu fortalecimento, consolidação, necessita de muito mais. As marcas 

representam mais do que o produto: representam uma configuração de serviços, valores e 

promessas feitas pelo vendedor.  

Se os consumidores compraram os produtos sem lhes importar os serviços, e os 

benefícios e se todos os produtos fossem os mesmos, os mercados se baseariam única e 

exclusivamente no preço. Nesse caso, todas as empresas teriam de aceitar o preço imposto 

pelo mercado e só ganharia a empresa que tivesse o custo mais baixo, o que nem sempre 

acontece, exatamente pela relação que se estabelece entre qualidade, imagem e produto. 

7 Sustentabilidade 

É um conceito sistêmico, relacionado à continuidade dos aspectos econômicos, 

sociais, culturais e ambientais da sociedade humana. Para Heinberg (2008, on-line), o 

conceito de sustentabilidade foi incorporado na visão mundial e nas tradições de muitos povos 

indígenas por exemplo, foi “[...] um preceito de Gayanashagowa, ou a Grande Lei da Paz (a 

constituição dos Haudenosaunee ou as Seis Nações da Confederação dos Iroquois) que levava 

os chefes a avaliar o impacto das suas decisões sobre a sétima geração futura”. 

Ainda que o primeiro uso europeu conhecido de sustentabilidade (em alemão: 

Nachhaltigkeit) aconteceu em “[...] 1712 no livro Sylvicultura Oeconomica pelo silvicultor e 

cientista alemão Hannss Carl von Carlowitz”, após algum tempo foi a vez dos silvicultores 

franceses e ingleses adotaram a prática de plantar árvores como um caminho para a 

"silvicultura de rendimento contínuo". 

A busca da qualidade está cada vez mais associada à sustentabilidade das instituições, 

uma vez que é necessário garantir sua viabilidade econômica financeira. Como, porém, 

garantir a manutenção destes dois atributos, qualidade e sustentabilidade, num mercado 

extremamente competitivo e predatório? De que forma a comunicação no processo de 
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constituição da imagem corporativa pode contribuir para que as instituições de qualidade 

possam, também, manter-se viável? 

Propõe-se a ser um meio de configurar a civilização e atividade humanas, de tal forma 

que a sociedade, seus membros e suas economias possam preencher suas necessidades e 

expressar seu maior potencial no presente, e ao mesmo tempo preservar a biodiversidade e os 

ecossistemas naturais, planejando e agindo de forma a atingir pró-eficiência na manutenção 

indefinida desses ideais. 

Heinberg (2008, on-line) recorda que o Relatório Brundtland de 1987 da Comissão 

Mundial de Ambiente e Desenvolvimento definiu desenvolvimento sustentável como sendo o 

desenvolvimento que "satisfaz as necessidades da geração atual sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras para satisfazer as suas próprias necessidades". 

Ao discutir o tema é necessário lembrar que o conceito de responsabilidade social 

empresarial nasceu, também, com o propósito de garantir à sociedade condições favoráveis de 

sobrevivência, impulsionado pelo ambiente altamente competitivo em que vivem as 

organizações. As tomadas de decisões resultam na construção de ambientes favoráveis à 

sociedade, buscando situações adequadas/favoráveis à sobrevivência do próprio negócio.  

Na percepção de Domeneghetti (2008, on-line) o desafio é que, mesmo com as 

dificuldades inerentes à atividade organizacional, a engrenagem precisa funcionar. As 

organizações necessitam sobreviver, mas não há dinheiro suficiente que gire a economia em 

uma velocidade desejável, que permita que todos tenham acesso aos recursos disponíveis e 

escassos.  

Ora, o que se pode esperar para o futuro de uma empresa construída em 
torno de uma sociedade pobre, pautada em uma minoria capaz de comprar 
seus produtos? É nesta lógica que a responsabilidade social empresarial é 
inserida no mercado e busca responder a estas preocupações. Até porque, 
usando Maslow de analogia, quanto mais recursos uma empresa tem, mais 
propensa a praticar responsabilidade social ela está, dado que, teoricamente, 
já atendeu às suas necessidades mais básicas. Uma empresa que trabalha em 
conjunto com todos os outros problemas sociais e ambientais que a cercam 
está contribuindo para garantir a sustentabilidade social e um modelo 
econômico mais justo e viável. Ter/fazer responsabilidade social empresarial 
requer um processo de integração construtivo entre todos os agentes de 
relacionamento de uma empresa ao olhar dos princípios e valores da própria 
organização e de sua ética. A forma como a empresa se relaciona com seus 
acionistas, clientes, sociedade, fornecedores, Estado, meio ambiente ou com 
os seus funcionários deve refletir esses valores e sua postura ética e deve ser 
questionada e medida sistematicamente, uma vez que todos esses 
stakeholders da empresa (ou seja, sua cadeia de valor e interesses) são co-
responsáveis pelo crescimento sustentado e equilibrado do todo. 
(DOMENEGHETTI, 2008, on-line) 
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O resultado esperado de uma organização é o lucro empresarial (como forma de 

mensuração de seu direito de existir como agente econômico de transformação); pode ser 

compreendido como o fator motivador, como meio, energia, combustível que permite à 

empresa atingir suas metas, sua missão. 

A capacidade transformadora de uma organização em gerar riqueza, como agente 

econômico, depende de sua aprovação social, obtida com seus processos de satisfação social, 

podendo ser avaliada por meio do balanço social, programas especiais de apoio, patrocínio 

etc. Em uma visão holística de longo prazo o principal objetivo de uma organização deve ser a 

sobrevivência. Garantir lucro é um dos pontos para esta manutenção. Desta forma, toda 

atividade diária organizacional que envolve o processo de tomada de decisão deve estar 

voltado à continuidade de sua existência.  

É neste sentido que Domeneghetti (2008, on-line) reforça a ideia nas organizações 

sobre a importância da responsabilidade social percebida pela sociedade. Assim, como parte 

desse processo, é necessário pensar em como formar uma rede de agentes (chamada de 

stakeholders – públicos de interesse) “pela mesma visão de construção social, buscando 

ajustar seus interesses genuínos e responsabilidades em prol de uma sociedade sustentável 

interagindo organicamente com um meio ambiente adequado a todos nós”. 

Corroboro com a ideia de Domeneghetti (2008, on-line) quando lembra que a 

responsabilidade social passa a ser um meio de configurar a civilização e atividade humanas, 

de tal forma que a sociedade, seus membros e suas economias possam preencher suas 

necessidades e expressar seu maior potencial no presente, e ao mesmo tempo preservar a 

biodiversidade e os ecossistemas naturais, planejando e agindo de forma a atingir pró-

eficiência na manutenção indefinida desses ideais. 

A sustentabilidade abrange vários níveis de organização, desde a vizinhança local até 

o planeta inteiro. Para ser sustentável, um assentamento ou empreendimento humano, 

necessita atender a quatro requisitos básicos, ou seja:  

a) ecologicamente correto – todo artigo que, artesanal, manufaturado ou 

industrializado, de uso pessoal, alimentar, residencial, comercial, agrícola e 

industrial, seja não-poluente, não-tóxico, notadamente benéfico ao meio 

ambiente e à saúde, contribuindo para um bom equilíbrio no uso dos recursos 

naturais renováveis; 
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b) economicamente viável – Garante a autosuficiência da organização de tal 

forma que a geração de receitas seja suficiente para cobrir seus gastos, 

resultando no mínimo em um equilíbrio financeiro, melhor se houver sobra de 

recursos para que seja reinvestida na organização, garantindo desta maneira 

uma sobrevivência de longo prazo; 

c) socialmente justo – Pela defesa dos direitos aos envolvidos na organização e 

satisfação de suas necessidades básicas. Um país socialmente justo se 

caracteriza pelo baixo grau de concentração de renda (normalmente medida 

pelo coeficiente de Gini), um equilíbrio entre as rendas regionais, um baixo 

grau de desemprego e níveis residuais de pobreza e/ou indigência. e  

d) culturalmente aceito – Para que se possa ser culturalmente aceito é necessário 

que a população aprenda a ter um comportamento social, além de instrução, é 

preciso ter experiências em curto prazo (nossas próprias ou exemplos 

próximos) sobre as consequencias do comportamento em questão, 

conhecimento tácito. 

Colocando em termos simples, a sustentabilidade implica prover o melhor para as 

pessoas e para o ambiente tanto agora quanto para o futuro indefinido. Segundo o relatório 

Brundtland que é o documento intitulado “Nosso Futuro Comum” publicado no final de 1987, 

sustentabilidade é: "suprir as necessidades da geração presente sem afetar a habilidade das 

gerações futuras de suprir as suas". Isso é muito parecido com a filosofia dos nativos dos 

Estados Unidos, que diziam que seus líderes deviam sempre considerar os efeitos das suas 

ações nos seus dependentes após sete gerações futuras. 

O termo original foi "desenvolvimento sustentável", adotado pela Agenda 21, 

conferência Eco-92, ocorrida no Rio de Janeiro, Brasil, em 1992, programa das Nações 

Unidas.  Algumas pessoas hoje, se referem ao termo "desenvolvimento sustentável" como um 

termo amplo, pois implica desenvolvimento continuado, e insistem que ele deve ser reservado 

somente para as atividades de desenvolvimento. "Sustentabilidade", então, é hoje em dia 

usado como um termo amplo para todas as atividades humanas. Já na área econômica, 

crescimento sustentável consiste no aumento das entradas ou saídas reais que podem ser 

sustentadas por longos períodos de tempo. 

De acordo com a Bovespa (2008, on-line), há alguns anos teve início uma tendência 

mundial dos investidores terem preferência para empresas socialmente responsáveis, 
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sustentáveis e rentáveis para aplicar seus recursos. “Tais aplicações, denominadas 

investimentos socialmente responsáveis (“SRI”), consideram que empresas sustentáveis 

geram valor para o acionista no longo prazo [...]” acreditando que elas estão mais preparadas 

para enfrentar riscos econômicos, sociais e ambientais. Essa procura fortaleceu a demanda e 

vem se fortalecendo ao longo do tempo e hoje é amplamente atendida por vários instrumentos 

financeiros no mercado internacional. 

Ainda a Bovespa (2008, on-line) afirma que no Brasil essa tendência já teve início e há 

expectativa de que ela cresça e se consolide rapidamente. Atenta a isso, a BOVESPA, em 

conjunto com várias instituições – (Instituições participantes do Conselho do ISE): ABRAPP: 

Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar; ANBID: 

Associação Nacional dos Bancos de Investimento; APIMEC: Associação dos Analistas e 

Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais; BOVESPA: Bolsa de Valores de São 

Paulo; IBGC: Instituto Brasileiro de Governança Corporativa; IFC: International Finance 

Corporation; Instituto ETHOS de Empresas e Responsabilidade Social e Ministério do Meio 

Ambiente, decidiram unir esforços para criar um índice de ações que seja um referencial 

(“benchmark”) para os investimentos socialmente responsáveis, o ISE – Índice de 

Sustentabilidade Empresarial.  

O ISE é um índice que mede o retorno total de uma carteira teórica composta por 

ações de empresas com reconhecido comprometimento com a responsabilidade social e a 

sustentabilidade empresarial. Tais ações (no máximo 40 empresas) são selecionadas entre as 

mais negociadas na BOVESPA em termos de liquidez e são ponderadas na carteira pelo valor 

de mercado das ações disponíveis à negociação. O índice é composto por ações de empresas 

com reconhecimento comprometido com a responsabilidade social e sustentabilidade 

empresarial, de acordo com critérios de seleção e classificação referendados pelo Conselho 

Deliberativo do Índice de Sustentabilidade Empresarial. Dessa forma, essas organizações 

formaram um Conselho Deliberativo presidido pela BOVESPA, que é o órgão responsável 

pelo desenvolvimento do ISE.  

A Bolsa é responsável pelo cálculo e pela gestão técnica do índice. O ISE tem por 

objetivo refletir o retorno de uma carteira composta por ações de empresas com reconhecido 

comprometimento com a responsabilidade social e a sustentabilidade empresarial e também 

atuar como promotor das boas práticas no meio empresarial brasileiro. 
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8 Manutenção 

Após discutir sobre competição de mercado, marketing educacional, qualidade de 

ensino, imagem institucional e sustentabilidade, este subtópico tem por objetivo apresentar 

sobre os riscos e as várias competências que são necessárias para a manutenção de uma 

organização onde todas as atividades relacionadas à elaboração de um bem (produtos) ou 

serviços devem ser planejadas, coordenadas, dirigidas, executadas e controladas pelas 

próprias organizações.  

Conforme Chiavenato (2003, p.2), “todas as organizações são constituídas por pessoas 

e por recursos não humanos (como recursos físicos e materiais, financeiros, tecnológicos, 

mercadológicos etc.).” Segundo ele, a administração nada mais é do que a condução de forma 

racional das suas atividades seja ela com ou sem fins lucrativos.  

Cabe ao administrador executar ou garantir que sejam executadas as funções inerentes 

a cada organização, definindo estratégias de longo prazo, por meio do planejamento 

estratégico. O planejamento estratégico deve definir os objetivos e as ações para garantir a 

execução do plano. Pode ser subdividido em várias partes tais como investimentos, recursos 

humanos, produtos e ou serviços a serem ofertados, captação de recursos etc. além de elaborar 

o planejamento de curto prazo utilizando-se da ferramenta orçamento.  

A definição das estratégias pode ter início no diagnóstico de situações, no 

levantamento de seus pontos fortes, fracos, diagnosticando também as ameaças e 

oportunidades utilizando-se de ferramentas tais como a análise SWOT – Strenghts, 

Waknesses, Opportunities e Threats. Na opinião de Padoveze (2005, p.97) “A análise dos 

pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades (análise SWOT) é o procedimento mais 

recomendado.” Para o início de um planejamento estratégico é necessário desvendar ou 

traduzir as informações existentes em planos para atingir metas e objetivos organizacionais.  

A base de todo o processo está em identificar, coletar, armazenar, mensurar, 
analisar, entender, interpretar e julgar informações, além de consolidar ideias 
e conceitos baseados nessas informações para os processos decisórios 
subsequentes. (PADOVEZE 2005, P.97) 

 

Para Certo (2003, p.103) “planejamento é o processo de determinar como a 

organização pode chegar onde deseja e o que fará para executar seus objetivos.” E ainda 

traduz em termos formais como sendo o desenvolvimento de ações com o propósito de 
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alcançar objetivos em relação aos negócios da organização, por meio de análise, avaliação e a 

escolha das oportunidades previstas. 

Figueiredo e Caggiano (1997, p.75), por sua vez, reforçam a ideia de que o 

planejamento de longo prazo não deve ser considerado como uma simples técnica, mas uma 

tentativa de forma sistemática de conseguir planejar o comportamento de toda uma 

organização em um período considerado longo e nesse contexto consideram cinco itens 

importantes, a saber: 1) determinação dos objetivos de longo prazo; 2) preparação e exame de 

posição; 3) formulação de estratégias; 4) preparação e implementação do plano e 5) revisão 

contínua e renovada do plano. 

Drucker (1977) em O novo papel da administração também apresenta cinco 

premissas que considera mais importantes para explicar a prática da administração nos 

últimos 50 anos denominadas de Velhas Premissas. São elas: 1) Somente a empresa tem 

“responsabilidade social”; 2) O espírito de empreendimento e a inovação ficam fora do 

alcance da administração; 3) Cabe à administração tornar produtivo o trabalhador manual; 4) 

A administração é uma “ciência” ou pelo menos uma “disciplina”; e 5) A administração é 

resultado do desenvolvimento econômico. 

Após elencar as cinco Velhas Premissas, o autor observa que elas já não são 

suficientes para tratar a realidade de hoje (referindo-se à data de 1977) e apresenta outras 

cinco Novas Premissas, a saber: 1) todas as instituições inclusive as dos negócios são 

responsáveis pela “qualidade de vida”; 2) a inovação empresarial se tornará o núcleo e o cerne 

da administração; 3) cabe à administração tornar o conhecimento mais produtivo; 4) a 

administração terá de ser considerada tanto uma “ciência” como uma “humanidade e 5) o 

desenvolvimento econômico e social resulta da administração. 

Com base na sua argumentação, o autor conclui 

Isso não significa que vamos abandonar as velhas tarefas. Evidentemente, 
ainda temos de administrar as empresas existentes e criar ordem e 
organização internas. Ainda temos de controlar o trabalhador manual e fazer 
com que ele seja produtivo. E ninguém que conheça a realidade da 
administração provavelmente avessaria que sabemos tudo que precisamos 
saber nessas áreas e em outras semelhantes. Mas as grandes tarefas que a 
administração tem hoje diante de si, tarefas que requerem tanto novas teorias 
como novas práticas, têm origem em novas realidades e exigem premissas e 
métodos de ação diferentes. (DRUCKER, 1977) 
 

Embora formuladas na década de 1970, as ideias de Drucker permanecem atuais, Isso 

porque as constantes inovações tecnológicas aliadas às pesquisas crescentes nas áreas de 
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conhecimento da administração forçam as pessoas a estarem mais alertas em relação à tomada 

de decisões nas organizações principalmente pela competitividade existente nos dias de hoje, 

já discutidas no subtópico 2.1 competição de mercado. 

Diante desse cenário é necessário estabelecer um conjunto de metas para uma 

orientação de onde se quer chegar. O planejamento orçamentário de qualquer organização é, 

portanto, peça fundamental uma vez que traça ou descreve um norte a ser seguido pela 

organização. De acordo com Warren et al. (2001, p.179) “[...] o orçamento apoia o processo 

de planejamento, exigindo que todas as unidades organizacionais estabeleçam suas metas para 

o período seguinte.”  

O período orçamentário normalmente inclui o ano fiscal de uma organização e para 

conseguir um melhor controle sobre as projeções são subdivididos em períodos menores 

como dias, semanas, meses, trimestres ou semestres, sendo constantemente revisados, 

retirando as informações do mês anterior e acrescentando novas informações para o mesmo 

mês do ano seguinte, desta forma mantendo-se o período de 12 meses.  

A elaboração de um planejamento orçamentário deve ser precedida pela 

escolha/definição do modelo de gestão escolhido pela empresa, caso contrário não terá a 

eficácia desejada.  

Aliados ao fato de uma intensa movimentação de mudanças, um grande volume de 

métodos, técnicas, sistemas integrados, os gestores de quaisquer organizações necessitam 

decidir qual o modelo de gestão será utilizado para a tomada de decisão, evidentemente com o 

propósito de manter a organização economica e financeiramente viável.  

Destaco agora alguns modelos disponíveis no mercado como referências. O primeiro 

modelo pode ser o desenvolvido e atualizado pela própria organização desde que atenda as 

necessidades.  

O segundo modelo pode ser o GECON – Gestão Econômica, que significa 

administração por resultado, objetivando a otimização dos resultados por meio da melhoria da 

eficiência operacional e de produtividade, compreende um sistema de gestão e um sistema de 

informações, sendo que o sistema de gestão diz respeito ao processo de planejamento, 

execução e controle operacional das atividades e o sistema de informações atendem às 

necessidades das informações dos diversos gestores com o propósito de melhorar a tomada de 

decisões.  

A avaliação de desempenho das áreas propiciada pelo GECON é efetuada de 
forma a permitir a identificação e análise das variações e objetiva demonstrar 
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as verdadeiras causas dos desvios (inflação, mudanças de planos, volumes, 
eficiência e preços). O modelo contempla os diversos modelos de decisão 
tanto da fase de planejamento quanto da fase de execução e controle. 
(CATELLI 2006, p.31) 

 

Outro modelo de gestão é o Balanced Scorecard que com os processos de 

planejamento e orçamento de acordo com Kaplan e Norton (2001, p.291) é uma ferramenta 

“[...] crítica para a criação da organização focalizada na estratégia.” O Balanced Scorecard é 

um instrumento de implementação da estratégia. Os autores defendem o porquê de empresas 

necessitarem de um Balanced Scorecard  

Medir é importante. “O que não é medido não é gerenciado.” O sistema de 
indicadores afeta fortemente o comportamento das pessoas dentro e fora da 
empresa. Se quisermos sobreviver e prosperar na era da informação, as 
empresas devem utilizar sistemas de gestão e medição de desempenho 
derivados de suas estratégias e capacidades. [...] O Balenced Scorecard 
preserva os indicadores financeiros como a síntese final do desempenho 
gerencial e organizacional, mas incorpora um conjunto de medidas mais 
genérico e integrado que vincula o desempenho sob a ótica dos clientes, 
processos internos, funcionários e sistemas ao sucesso financeiro a longo 
prazo. (KAPLAN; NORTON, 1997, p.21) 

 

Na opinião dos autores, o Balanced Scorcard que é a tradução da missão e estratégia 

em objetivos e medidas, desenvolvidos sobre quatro perspectivas diferentes: a financeira, a do 

cliente, a dos processos internos e do aprendizado e crescimento não devem ser utilizados 

como um sistema de controle e sim como um sistema de comunicação, informação e 

aprendizado. 

A decisão final na escolha do modelo ou a sua necessária adaptação à empresa em 

questão é do gestor. Ele deve levar em consideração alguns aspectos que variam entre o valor 

do investimento no modelo “A”, “B” ou “C”, ou ainda a cultura e a maturidade administrativa 

bem como o conhecimento de seus colaboradores. 
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CAPÍTULO IV – AS UNIVERSIDADES COMUNITÁRIAS 

1 Conceito e diferencial 

Neste capítulo são caracterizadas as universidades comunitárias, situando-as no atual 

momento histórico. Problematizamos a materialização da forma de constituição universitária, 

considerando o contexto sócio-político e educacional como propiciador de seu surgimento.  

Ao pensar a relação entre a universidade e a sociedade, pode-se afirmar que a 

universidade é sempre parte de um sistema político, econômico, social e ideológico. Assim, 

nas atividades universitárias estão presentes os mais variados interesses da época e da 

sociedade global e regional, que as determinam em suas formas e objetivos e isso as distingue 

e as caracterizam. 

Neste sentido, para a investigação das universidades comunitárias, pode-se seguir o 

caminho aristotélico, ou seja, encontrar na sociedade, as causas que levaram ao surgimento 

desse modelo de universidade.  

Na intenção de caracterizar as universidades comunitárias, pretende-se neste texto, 

num primeiro momento, discorrer sobre o termo “comunidade” em seus diversos aspectos, 

comentar sobre modelos de instituições e serviços comunitários, para depois falar mais 

especificamente sobre universidade comunitária. 

2 Comunidade, Sociedade e Comunitário.  

A palavra comunidade vem do latim “communitas”, do prefixo “cum” mais “unitas”, 

ou seja, quando muitos formam uma unidade. A comunidade tem um tipo especial de 

associação que se remete aos imperativos profundos do próprio ser, que dizem respeito mais a 

vontade de ser, enquanto vontade essencial, do que à vontade de escolher. De uma maneira 

geral, comunidade representa a formação de redes de relacionamento seja intra grupos ou 

intergrupos.  

Para Marx Weber, segundo Maltez (2007, on-line), a comunidade pode ser 

compreendida “como um grupo a que se pertence por aceitação de valores afetivos, emotivos 
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ou tradicionais, considerando que a ação comunitária refere-se à ação que é orientada pelo 

sentimento dos agentes pertencerem a um todo”.  

Foi o sociólogo alemão Ferdinand Tonnies em 1887, que apresentou pela primeira vez 

na história a diferenciação entre comunidade e sociedade. Segundo ele, os laços comunitários 

são laços de cultura, enquanto os da sociedade são laços de civilização. Reagindo contra uma 

concepção mecanicista de sociedade, Tonnies, desenvolve o conceito de sociedade, como a 

vontade refletida do arbítrio dos respectivos membros. Já o conceito de comunidade tem a ver 

com a vontade que considera como essencial ou orgânica. 

Procurando entender a proposta teórica e metodológica de Tonnies sobre comunidade 

e sociedade, Miranda (1995, p.65), em sua obra, afirma que na comunidade   “cujo modelo 

histórico é a aldeia, os valores dirigem a ação pessoal para a coletividade, que, no limite, 

consiste em uma dimensão ontológica (um ser social), que absorve seus componentes 

singulares  cuja essencialidade só se dá enquanto referida ao ser coletivo”. 

Na concepção de Houaiss (2007, p.782), o termo comunidade tem muitas definições. 

Para ele, comunidade pode ser um conjunto de indivíduos organizados num todo, ou que 

manifestam, geralmente de maneira consciente, algum traço de união. Como exemplo, cita a 

comunidade dos artistas. 

Uma comunidade pode também tratar-se de um grupo social, cujos elementos vivam 

numa dada área, sob um governo comum e irmanados por um mesmo legado cultural e 

histórico. Pode-se também referir-se à comunidade como sendo um conjunto de indivíduos 

com determinada característica comum, inserido em grupo ou sociedade maior que mantém 

suas características fundamentais, independente do grupo geral, como por exemplo, a 

comunidade Japonesa de São Paulo.  

Outro tipo de comunidade que hoje se apresenta são as comunidades virtuais. A isto se 

refere Recuero (2004), quando, ao tratar das redes sociais na Internet, apresenta o Orkut como 

software no qual é possível cadastrar-se, colocar fotos e preferências pessoais, listar amigos e 

formar comunidades. Esses sistemas podem funcionar através da interação social, buscando 

conectar pessoas e proporcionar sua comunicação, sendo, portanto, usada para forjar laços 

sociais. A compreensão da comunicação comunitária no Brasil está fortemente ligada ao tipo 

de ação concreta, que tem como principal objetivo o desenvolvimento social da região, ou 

melhor, do local onde a comunidade está estabelecida. 
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As mudanças ocorridas na sociedade moderna motivaram muitos teóricos a revisitar os 

conceitos de comunidade que desde o século passado, vinham impingindo à comunidade uma 

noção de territorialidade geográfica, como condição sine qua non para existir, conceito que se 

modifica radicalmente com o processo de desterritorialização propiciado pela rede mundial de 

computadores e seus inúmeros grupos de comunidade virtuais.  

Hoje as comunidades incorporam a possibilidade de existirem sem seus membros 

estarem fisicamente juntos, uma vez interligados num outro tipo de território demarcado pela 

proximidade de interesses, objetivos ou outros sentidos de vida em comum. Como explica 

Peruzzo:  

Estas podem ser tanto de base territorial, como virtuais, étnicas, culturais, 
etc., enfim, aglutinadas em torno de temáticas e de propósitos em comum. 
Oportuno mencionar que os movimentos populares, por exemplo, têm criado 
noções de comunidade ao incorporarem a busca pela ampliação do exercício 
da Cidadania como força aglutinadora de uma diversidade de manifestações 
de caráter coletivo. (PERUZZO, 2007, p. 110). 
   

Dessa forma, o termo comunitário, ao referir-se à comunidade, abrange muitos 

significados, que dá ao termo sentido em emprego multidimensional, um tanto amplo, e talvez 

até evasivo, devido à diversificação e amplitude do conceito de comunidade. 

Ainda a mesma autora, lembra que no Brasil, desde os anos 1980, na práxis dos 

movimentos populares, o comunitário colabora na construção de uma prática social, 

desenvolvendo aptidões associativas e solidárias, de maneira a gerar interesses e identidades 

não somente baseada na proximidade territorial, de lugar.  

Nessa diversidade de representações sociais de comunidade e comunitário, serão 

apresentadas neste texto, algumas formas de instituições e serviços comunitários e como cada 

uma atua no sentido de representar algum tipo de comunidade.  

3 Histórico 

As universidades, em geral, sejam elas públicas, privadas, confessionais ou 

comunitárias foram inseridas no sistema de ensino superior em diferentes contextos históricos 

e sociais e com objetivos específicos. Embora o discurso presente em todas as universidades 

seja a formação profissional/acadêmica/intelectual do aluno para sua futura inserção no 

mundo do trabalho, ao lado do conteúdo específico de cada curso, valores diferentes são 

transmitidos em função do modus operandi de cada instituição.  
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Não por acaso, a universidade brasileira em seus diferentes matizes vem atravessando 

crises continuadas e reformas frequentes ora para se adequar às demandas da sociedade, ora 

para tentar manter-se como vanguarda intelectual do conhecimento científico e tecnológico. 

Nessa trajetória, marcada por períodos de autonomia e de dependência econômica e política 

do sistema vigente, termina por comprometer seus objetivos primário-básicos para uma 

formação bacharelesca de qualidade no ensino superior.  

Segundo Meneghel (2006, p.45), com a retirada do Estado, diminuindo sua 

participação por meio de investimentos na área educacional e as novas demandas da 

sociedade, a universidade em todo o mundo está sendo questionada: Universidade para quê e 

para quem? O que vai produzir? Ela é um lugar de competência, de quem tem condições, ou é 

um espaço de igualdade e oportunidade para todos? Está atrás de fomento do setor produtivo 

ou por ela mesma merece ser financiada sem questionamento sobre sua produtividade? 

Embora a autora esteja referindo-se mais especificamente à atualidade, pode-se 

perceber que na década de 1940, o país já apresentava uma carência de instituições de ensino 

superior, fato que impulsionou a Igreja Católica a fundar a primeira universidade confessional 

no país: a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

De acordo com Sampaio (2008, on-line), até no ano de 1900 existiam pouco mais de 

24 escolas de ensino superior no Brasil e no ano de 1933 foram elaboradas as primeiras 

estatísticas educacionais. O setor público não possuía a maioria dos estabelecimentos de 

ensino. Nessa época, o setor privado “respondia por 64,4% dos estabelecimentos e por 43,7% 

das matrículas de ensino superior. Em 1945, a participação das matrículas do setor privado 

chegava a quase 50,0% do total de matrículas do sistema que, à época, contava com cerca de 

40 mil estudantes”. Considerando-se o número de estabelecimentos particulares existentes, 

pode-se inferir que as instituições de ensino superior, naquela época, eram efetivamente de 

pequeno porte. 

Conforme relata Vannucchi (2004), no sul do país, em ambientes marcados pela 

presença de imigrantes, um processo popular de gestação de um novo modelo de universidade 

vinha sendo antecipado. Esse novo modo de fazer a universidade estava sendo germinado nas 

comunidades rurais unidas cultural e espiritualmente na construção e manutenção local de 

uma escola para os filhos e de uma igreja para as famílias. 

Tais comunidades foram aos poucos percebendo que não lhes bastava a possibilidade 

imediata do ensino fundamental e nem do ensino médio num segundo momento. Estando as 
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universidades estatais ausentes e muito distantes, ou ainda insuficientes e inacessíveis, e a 

universidade confessional não tendo ainda condições de se instalar fora das capitais, a 

sociedade civil mobilizou-se no sentido de criar cursos superiores isolados. 

Esses cursos seriam não somente para abrir mais oportunidades de empregos, mas 

também para gerar o desenvolvimento de pesquisas e tecnologias para resolver carências 

regionais específicas. Está aí o embrião das universidades comunitárias. 

Dessa mobilização popular foi nascendo aos poucos a universidade da própria 

comunidade local. Em certos casos, eram subsidiadas apenas pela municipalidade, e por isso 

mesmo eram sustentadas pelas mensalidades dos alunos. No entanto, o comprometimento 

dessas instituições era diretamente com a sociedade, como um serviço público oferecido e não 

com objetivos de lucro como um negócio particular.  

A isso se refere Frantz e Silva,  

A ausência de uma ação mais efetiva do Estado, junto às populações de 
determinados espaços geográficos, na maioria das vezes, distantes dos 
grandes centros urbanos e, em consequencia, com menos poder de pressão 
ou reivindicação, porém, conscientes da importância, da necessidade e 
carentes de ensino superior, fez surgir organizações alternativas, a partir de 
lideranças e grupos sociais articulados entre si, com a finalidade de 
promover as atividades de formação de recursos humanos, de produção 
intelectual, e de atividades de qualificação científica, necessárias ao 
desenvolvimento das regiões. Por isso, considero correto que elas possam 
reivindicar o termo comunitário como sua marca de diferenciação, pois este 
contém, mesmo que não de forma fechada e acabada, no sentido dessas 
organizações, um conteúdo sociológico e histórico que as caracterizam e 
diferenciam. (FRANTZ e SILVA, 2002 P. 82-83) 
 

Pode-se então dizer que o surgimento das universidades comunitárias deu-se mais pela 

ausência do Estado em determinadas regiões do país do que pela permissão da legislação. 

O Estado é o espaço natural de interação entre as lideranças regionais e as populações 

locais. A intenção desta interação é o serviço produzido em favor da comunidade. As 

instituições comunitárias e, entre elas as universidades, são formas de manifestação, apelo e 

pressão a favor da presença e do compromisso do Estado.  

Para Frantz e Silva (2002, p.83), a característica essencial e substantiva de uma 

universidade comunitária é preencher a ausência da ação do Estado e fazer, por assim dizer, a 

vez de Estado e governo e não deixar o movimento social em favor do ensino superior perder-

se na espera, ou na atitude pacífica de somente reivindicar, condenando ou dificultando o 

desenvolvimento das comunidades e elitizando a ascensão social. 
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Embora as experiências com universidades comunitárias tenham se difundido em todo 

o país, buscou-se o embasamento sobre o desenvolvimento dessas universidades na obra de 

Morais (1989, pg.9 e 10) que divide a história em três momentos, a saber: o primeiro foi por 

iniciativa das universidades confessionais, mais especificamente das católicas, com interesse 

em prosseguir sua tradição no mundo no espaço da educação, aproveitando o momento no 

início do século XX em que a universidade pública dava seus primeiros passos e que “a Igreja 

queria, sim, uma Universidade católica, que oferecesse um ambiente institucional aberto ao 

diálogo ciência-fé e onde o trabalho cultural se inspirasse na visão cristã do homem”.  

O segundo momento ocorreu a partir dos anos 1950, quando as instituições de ensino 

católicas passaram a oferecer também cursos de graduação, focados na formação de 

profissionais liberais com o objetivo de atender às necessidades da indústria que apresentava 

desenvolvimento.  

E por último ou terceiro momento, o autor reporta-se às décadas de 1970 e 1980, 

lembrando que com o corte significativo de ajuda pública houve um favorecimento ao 

desenvolvimento de alternativas de viabilidade econômica, buscando um modelo de gestão, 

resultando em um oferecimento de diversos cursos atendendo também às necessidades da 

sociedade daquela época.  

Foi somente na década de 1980 que se consolidou o nome e a realidade das 

universidades comunitárias brasileiras com sua inserção formal na Constituição Nacional de 

1988, no artigo 213 do capítulo III da Educação, da Cultura e do Desporto, seção I da 

Educação, que expressa: 

Art. 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo 
ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas 
em lei, que: 
I – comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem seus excedentes 
financeiros em educação; 
II – assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, 
filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento 
de suas atividades. 
§ 1º – Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de 
estudo para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para os que 
demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e 
cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando, 
ficando o Poder Público obrigado a investir prioritariamente na expansão de 
sua rede na localidade. 
§ 2º – As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber 
apoio financeiro do Poder Público. 
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Estava então, registrado e consagrado o status constitucional às universidades 

comunitárias como instituições públicas não-estatais. Foi uma vitória da sociedade civil e dos 

princípios democráticos.  

4 Definição de Universidade Comunitária e Valores Comunitários 

Explicitadas as causas, ou seja, os princípios e motivos da sociedade que culminaram 

no surgimento e consagração das universidades comunitárias no Brasil pode-se passar a 

refletir sobre os conceitos inerentes à universidade comunitária. O que faz uma universidade 

se definir como universidade comunitária?  

Para definir o que é uma universidade comunitária, é necessário situá-la histórica e 

socialmente. O sentido da universidade comunitária está em sua interação com a sociedade e 

não só com a comunidade, entendida como localidade. É necessário também dissipar a ideia 

romântica de que se trata de um local perfeitamente harmonioso. Por melhor que seja seu 

clima organizacional, sempre há nela tensões, que é próprio da sua natureza democrática. 

Segundo Vannucchi: 

A interação de seus membros nem sempre é de comunhão, mesmo porque os 
impulsos anti-sociais sempre marcarão a existência humana, em todo e 
qualquer espaço, e no espaço específico de uma universidade seria 
contraditório defender um discurso único sobre tudo e sobre todos, 
dissimulando o eventual e fecundo entrechoque de práticas e opiniões. 
(VANNUCCHI, 2004, p. 21).  

 

A definição de uma universidade comunitária pode acontecer pela via de sua 

constituição: é uma entidade pública não estatal. No âmbito do sistema do ensino superior no 

país, apresenta-se como um modelo alternativo, ou seja, ela não é nem pública no sentido de 

estatal, e nem privada, no sentido empresarial. 

Pode-se também definir a universidade comunitária pela lógica de seu funcionamento: 

os seus serviços estão pautados no interesse da população, estão a serviço da sociedade sem 

visarem lucro. As universidades comunitárias estão livres, pelo menos teoricamente, do 

produtivismo economicista, próprio do setor empresarial. Seu controle é exercido tanto pela 

comunidade interna quanto pela comunidade externa, por que a universidade é um bem da 

sociedade, antes e acima de tudo.  

De acordo com Morosini e Franco (2006, on-line), Universidade Comunitária 

diferencia-se de outras IES pela participação de todos os seus segmentos na elaboração de seu 
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plano estratégico e na tomada de decisões envolvendo corpo docente e discente, funcionários 

e representantes da sociedade. 

A necessidade do segmento comunitário afastar-se do setor privado empresarial, de 

acordo com Bittar (2006, p.289), deve-se ao fato de que este representa objetivo e interesses 

econômicos raramente compatíveis com o comunitário. A intenção inicial, portanto, é 

diferenciar-se do chamado ensino superior “privado” ou “comercial”, indicando uma inovação 

de propostas, prestando serviços públicos, caracterizados pelos trabalhos sociais 

desenvolvidos com as populações de baixa renda, distanciando-se assim do segmento 

estritamente particular. 

A definição de uma universidade comunitária pode ser aferida, também, pela sua 

legitimidade social, pois existe para atender ao direito constitucional de todos os cidadãos à 

educação ou atendendo a demanda que existe pelo ensino superior, oferecendo seus serviços 

por um custo menor além de igual qualidade que as instituições governamentais. 

Outra definição pode ser dada pela maneira coletiva e pública com a qual toda a 

reflexão crítica e todo conhecimento científico e cultural que nela se produzem constituem um 

valor realmente democrático. Esse conhecimento é resultado de esforços articulados de uma 

instituição não dominada pela economia de mercado, destinada a socializar seus saberes, 

abrindo novos horizontes para a sociedade, aproximando-se das ideias das instituições 

públicas. 

Há ainda a definição pelo serviço público e plural que presta à sociedade em amplas 

áreas geográficas, nas quais, muitas vezes o Estado encontra-se ausente, tornando-se uma 

alternativa às instituições privadas empresarias.  

Pode-se ainda definir uma universidade comunitária pelo projeto político-pedagógico 

que desenvolve, com projetos claros de extensão que procuram atender aos interesses e 

necessidades da comunidade como um todo. 

Finalmente, a universidade comunitária se define pela sua gestão participativa e 

democrática. 

Ano a ano, em reuniões periódicas, elabora-se e discute-se, em todas as suas 
instâncias internas, a previsão orçamentária e a sua fiel execução, com a 
contribuição da reitoria, dos diretores de faculdade, dos chefes de 
departamento, dos coordenadores de curso, dos alunos, dos professores, dos 
funcionários e dos representantes da comunidade externa. (VANNUCCHI 
2004, p. 29-30). 
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Segundo Bittar (2006, p.281), o que caracteriza o conceito de comunitário é sua 

própria ambiguidade, ou seja, a sua contradição, revelando-se como um espaço 

impreciso/ambíguo e às vezes até contraditório, pois ora se identifica com as instituições de 

educação superior públicas, e ora com as instituições de ensino superiores privadas comerciais 

ou empresariais.  

Esta ambiguidade se apresenta na inexistência do ensino gratuito nas universidades 

comunitárias. As mensalidades cobradas por estas universidades parecem constituir um 

estigma sem cura que a identifica no mesmo nível de negócio, com a universidade particular. 

No entanto, as universidades comunitárias não possuem finalidade lucrativa, não buscam 

remuneração do capital investido, não distribuem dividendos, não têm outro proprietário, 

senão a própria comunidade.  

Não por acaso, a questão da sustentabilidade financeira das instituições comunitárias 

passa, necessariamente, por uma gestão administrativa competente, que coadune os valores 

comunitários com a qualidade de ensino, mantendo a competitividade inevitável no mercado 

do ensino superior, desafio cotidiano, sempre presente, para as mantenedoras dessas 

instituições. 

Referindo-se a esta questão, Frantz e Silva (2002, p.39) apontam que a 

sustentabilidade de uma universidade comunitária é um dos maiores desafios de sua gestão, 

pois reflete a noção e delimitação de seu termo: sendo pública e não estatal, permite que se 

desenvolva, na comunidade interna e externa e junto aos poderes públicos, uma percepção de 

pouca responsabilidade pela sua manutenção.  

Quanto aos valores comunitários, por meio da definição de universidades 

comunitárias,  percebo o apelo nas palavras comunitários seguida da palavra comunidade.  

No subtópico anterior “Histórico” é relatado que as comunidades no sul do país 

realizaram uma mobilização popular e assim foi nascendo aos poucos a universidade da 

comunidade local uma vez que perceberam que não lhes bastava a possibilidade imediata do 

ensino fundamental, e nem do ensino médio num segundo momento. 

Estando as universidades estatais ausentes e muito distantes, ou ainda insuficientes e 

inacessíveis, e a universidade confessional não tendo ainda condições de se instalar fora das 

capitais, a sociedade civil mobilizou-se no sentido de criar cursos superiores isolados. 

As comunidades locais do sul do país sabiam exatamente o que queriam, 

reivindicando cursos não somente para abrir mais oportunidades de empregos, mas também 
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para gerar o desenvolvimento de pesquisas e tecnologias para resolver carências regionais 

específicas. Dessa mobilização popular surgiu o embrião das universidades comunitárias. 

Frantz e Silva (2002, p.83) consideram correto que as universidades comunitárias 

reivindiquem o termo “[...]comunitário como sua marca de diferenciação, pois este contém, 

mesmo que não de forma fechada e acabada, no sentido dessas organizações, um conteúdo 

sociológico e histórico que as caracterizam e diferenciam”. 

A palavra Comunitária segundo Houaiss (2007,  p.714) é relativo ou está ligado à 

comunidade, da comunidade. E no sentido de espaço o que predomina é o sentimento de 

comunidade de social.  

Já Ferreira (1986, p.444) afirma que a palavra comunitária vem do latim 

communitariu. “[...] Respeitante à comunidade, considerada que como estrutura fundamental 

da sociedade, que como tipo ou forma específica de agrupamento”. 

Por outro lado, o caráter comunitário não é nem pode ser jamais um fator limitante, 

como se a diminuísse perante as instituições privadas ou públicas. Pelo contrário, o fator 

comunitário constitui um elemento a mais para a qualidade e para a busca de resultados 

sociais, porque tem o compromisso específico de trabalhar como comunidade e com a 

comunidade, tanto interna quanto externa. 

5 Vantagens Competitivas e Diferencial Comunitário 

No início deste terceiro milênio, a sobrevivência dos empreendimentos e/ou entidades 

dedicadas a processos educacionais poderá depender muito mais intensamente do 

desempenho de resultados decorrentes de suas respectivas vantagens competitivas 

sustentáveis em diferenciações e/ou também em custos, sejam as entidades públicas ou não 

públicas, não se excluindo tampouco as IES comunitárias, confessionais e/ou filantrópicas.  

Sem exceção, todas as IES dependem de recursos financeiros para a indispensável 

concretização de seus próprios investimentos específicos, renovações tecnológicas, 

modernizações, cumprimento de projetos de natureza social e para poderem superar suas 

contingências inerentes, apesar de não estarem sujeitas a retorno do custo de capital 

envolvido. 

Portanto, para assegurar a sua sobrevivência e o funcionamento de seus processos 

educacionais, as entidades de ensino superior também estarão sujeitas ao desempenho de 
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resultados obtidos de suas vantagens competitivas sustentáveis, em nível igual ou superior ao 

desempenho médio desse segmento de mercado.  

No VIII Encontro dos Assessores de Comunicação Social das IES Comunitárias em 

setembro de 2004, o então presidente da ABRUC, Sr. Aldo Vannucchi enfatizou ainda que 

todos os envolvidos no processo de definição e posicionamentos estratégicos da instituição 

devem conhecer profundamente o perfil de uma universidade comunitária para utilizá-la como 

diferencial competitivo. 

Vannucchi considera fundamental a valorização das universidades comunitárias no 

processo de gestão corporativa. Estar a serviço da comunidade, de cobrar mensalidade para 

sobreviver e reinvestir todo seu resultado financeiro no projeto educativo da instituição e ser 

produtora do conhecimento e formadora não só de profissionais, mas de cidadãos (não existe 

o componente ideológico, mas é o diferencial comunitário que forma os cidadãos) são 

aspectos inerentes a este modelo de instituição que devem ser agregados à imagem 

institucional. 

O papel estratégico da comunicação neste processo de consolidação das comunitárias 

foi também ressaltado pelo presidente da ABRUC na gestão de 2005. Depois de elencar 

pontos que considera importantes para o trabalho do profissional de comunicação de uma IES 

comunitária, Vannucchi registrou o desafio que as IES possuem no processo de produção de 

uma comunicação persuasiva, que dê visibilidade para os diferenciais desse modelo, sempre 

considerando a missão de sua instituição. Para ele, o terceiro setor está crescendo muito e 

fazendo o país crescer: "Nessa conjuntura, a universidade comunitária é o futuro do Brasil", 

concluiu. 

6 Abruc – Associação Brasileira Das Universidades Comunitárias 

As universidades comunitárias estão representadas pela Associação Brasileira das 

Universidades Comunitárias (ABRUC), entidade sem fins lucrativos fundada em 18 de 

janeiro de 1995, com sede em Brasília. Reúne atualmente 54 instituições de ensino superior 

sem fins lucrativos, voltadas prioritariamente para ações educacionais de caráter social. Com 

esse perfil, as instituições destinam parte de sua receita a atividades de educação e assistência 

social, como bolsas de estudo, atendimento gratuito em hospitais, clínicas odontológicas ou 

psicológicas, assistência jurídica, entre outras. 
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Essa forma de atuar é o fundamento principal do projeto educacional das instituições 

filiadas à ABRUC na medida em que estabelece um compromisso social dos seus estudantes e 

professores com a comunidade onde estão inseridos. 

As universidades comunitárias entendem que as atividades sociais não podem ser 

monopólio do Estado, devendo ser cada vez mais democratizadas com a participação da 

sociedade civil, através de instituições sérias e competentes. 

As universidades e centros universitários comunitários caracterizam-se pelo fato de 

não terem fins lucrativos, portanto os recursos gerados ou recebidos são integralmente 

aplicados em suas atividades. Igualmente, não pertencem a famílias ou a indivíduos isolados, 

mas são mantidas por comunidades, igrejas, congregações, etc., podendo ser confessionais ou 

não. 

Tais características são evidenciadas na forte atuação das universidades e centros 

universitários comunitários nas áreas de Ciências Humanas e da Saúde – onde várias mantêm 

hospitais universitários de grande complexidade e apelo social -, e no oferecimento de cursos 

e desenvolvimento de projetos que atendam às necessidades regionais de suas áreas de 

abrangência. 

Com o objetivo de promover, consolidar e defender os conceitos de universidade e 

centros universitários comunitários, a ABRUC tem atuado com destaque no cenário 

educacional brasileiro, participando de diversos fóruns oficiais e organizando eventos e 

seminários em todo o país. Representando suas filiadas, a entidade tem enfrentado desafios e 

obtido conquistas significativas nos últimos anos. 

Em sua obra, Bittar (2006, p. 291) afirma que a criação da ABRUC teve origem na 

pouca representatividade que era exercida pela Associação das Universidades Particulares e a 

necessidade de uma melhor representação tendo em vista suas especificidades e desta maneira 

proporcionou uma agregação em torno de interesses comuns entre as universidades 

comunitárias. 

No Estatuto da ABRUC, Título I – Capítulo Único são definidos a Denominação, 

Natureza, Finalidade, Sede e Foro conforme abaixo nos Artigos 1º ao 3º:  

Art. 1º – A Associação Brasileira das Universidades Comunitárias – 
ABRUC – é uma associação civil, sem fins lucrativos, que congrega, por 
seus dirigentes máximos, Instituições de Ensino Superior Comunitárias 
Brasileiras. 
Art. 2º – São finalidades da ABRUC: 
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I – promover o desenvolvimento e a integração das Instituições de Ensino 
Superior Comunitárias Brasileiras, fortalecendo a sua autonomia e buscando, 
permanentemente, a sua defesa; 
II – fomentar o relacionamento com outras entidades congêneres; 
III – representar, em juízo ou fora dele, as Instituições membros, sempre que 
se tratar de assuntos de interesse comum. 
Art. 3º – A ABRUC tem sede e foro na Capital da República (Cidade de 
Brasília, DF – SEPN, QUADRA 516 CONJ. "D" – CEP 70.770-524). 

 

Endo (2005, p.103 e 104) recorre a Vannucchi, que faz uma crítica a Lei de Diretrizes 

e Bases (LDB), mais especificamente ao artigo 20, quando da definição das instituições 

privadas de ensino. Considera como comunitárias “as que são instituídas por grupos de 

pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas de professores e 

alunos que incluam na sua entidade mantenedora representantes da comunidade”, embora sua 

crítica seja de 2005, mantem-se a mesma legislação em que LDB põe o acento comunitário na 

mantenedora e não na mantida: “Fica, assim, muito claro que a LDB define as universidades 

comunitárias pelo seu poder instituidor (...) e pela exigência de representação indireta”. 

Endo (2005, p.103-104) percebe que a mesma exigência da LDB discutida no 

parágrafo anterior se repete no Estatuto da ABRUC que persiste até o presente momento. Para 

tanto, pesquisando o site da ABRUC, transcrevo abaixo o artigo 7º do seu Estatuto: 

Art. 7º – Para o ingresso e permanência de uma Instituição de Ensino 
Superior na ABRUC, é necessário também que a sua mantenedora preencha 
cumulativamente os seguintes requisitos: 
I – estar legitimamente constituída no país, sob a forma de fundação de 
direito privado, de associação ou de sociedade civil; 
II – pertencer o seu patrimônio a uma comunidade, sem dependência do 
poder público, de famílias, empresas ou outros grupos com interesses 
econômicos; 
III – aplicar integramente no território nacional suas rendas, recursos de 
qualquer espécie e eventual resultado operacional, na manutenção e 
desenvolvimento de seus objetivos institucionais; 
IV – não distribuir resultados, dividendos, bonificações, participações ou 
parcelas de seu patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto; 
V – não privilegiar seus integrantes, associados, membros, participantes, 
instituidores ou filiados, na prestação de seus serviços; 
VI – ter como instância máxima uma Assembléia ou Conselho com a 
participação de representantes da comunidade na qual está inserida; 
VII – ter o controle da administração da gestão financeira de todos os seus 
recursos através de organismos com participação da comunidade à qual está 
vinculada e, no caso das fundações, também através do Ministério Público; 
VIII – não remunerar seus dirigentes, integrantes, membros, participantes, 
instituidores ou filiados, com salários, vantagens, dividendos, bonificações 
ou parcelas de seu patrimônio, quando no desempenho de suas funções 
estatutárias, nada impedindo, entretanto, que eles recebam por seu trabalho, 
no exercício de funções docentes ou administrativas, nas instituições 
mantidas; 
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IX – destinar, em caso de dissolução ou extinção da entidade, o patrimônio 
remanescente a uma entidade pública com finalidades similares; 
X – ser reconhecida como entidade de Utilidade Pública Federal, Estadual 
ou Municipal; 
XI – manter sempre presente seu objetivo social, considerada a natureza e o 
interesse público de suas atividades; 
XII – zelar para que o seu patrimônio e suas atividades estejam vinculadas 
diretamente aos seus objetivos e funções; 

 

O novo presidente da ABRUC para o biênio 2007/2009, reitor Gilberto Gonçalves 

Garcia, da Universidade São Francisco (SP), registrou, logo após ser eleito, que defenderá 

uma participação colegiada de todas as IES filiadas nas ações da ABRUC; o aperfeiçoamento 

estatutário da instituição e a continuidade da divulgação do conceito e da missão das 

comunitárias junto à sociedade e aos poderes públicos.  

O processo eletivo da ABRUC ocorreu no dia 13 de agosto de 2007, durante a 15ª 

Assembléia Extraordinária da entidade, realizada na Pontifícia Universidade Católica de 

Minas Gerais (PUC-Minas).  

A 15ª Assembléia Extraordinária da ABRUC foi aberta pelo reitor da PUC Minas, 

Dom Joaquim Giovani Mol Guimarães. Na ocasião, Dom Mol reafirmou o apoio de sua 

universidade à ABRUC. Estiveram presentes ainda compondo a mesa o integrante do 

Conselho Nacional de Educação (CNE) e ex-presidente da entidade, reitor Aldo Vannucchi 

(Uniso), o ex-presidente da ABRUC e-ex reitor da PUC-Minas, Eustáquio Afonso Araújo e o 

presidente em exercício da ABRUC na oportunidade, reitor Gilmar Bedin (Unijuí). , conforme 

ilustração 2. 
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Ilustração 2 – imagens da 15ª Assembléia Extraordinária ABRUC (13/08/2007) 

 
Fonte: disponíveis em <http://www.abruc.org.br/>. Acesso em 04/09/2008-Fotos: Marta Carneito – PUC-Minas 

  

  

Destaque no cenário educacional do país – Com o objetivo de promover, consolidar e 

defender o conceito de IES comunitária, a ABRUC tem tido atuação destacada no cenário 

educacional brasileiro por meio da participação em diversos fóruns oficiais e a organização de 

eventos e seminários em todo o país. Representando suas filiadas, a entidade tem enfrentado 

desafios e obtido conquistas significativas nos últimos anos. 

Observe o novo Presidente da ABRUC, Profº. Gilberto Gonçalves Garcia - Reitor da 

Universidade São Francisco (USF), na Ilustração 3 abaixo:  
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Ilustração 3 – Presidente ABRUC gestão 2007-2009 

 
Fonte: disponíveis em <http://www.abruc.org.br/>. Acesso em 04/09/2008-Fotos: Marta Carneito – PUC-Minas 

 

Na Ilustração 4 há a foto do novo Conselho de Administração da ABRUC: Reitor 

Aldo Vannucchi (UNISO); Reitor Marcelo Ferreira Lourenço (UNIFEV); Reitor Profº. 

Gilberto Gonçalves Garcia (USF); Vilmar Thomé (UNISC) e Reitor Pe. Jesus Hortal Sanchez 

(PUC-Rio). 

Ilustração 4 – Conselho de Administração Abruc (2007-2009) 

 
Fonte: disponíveis em <http://www.abruc.org.br/>. Acesso em 04/09/2008-Fotos: Marta Carneito – PUC-Minas 
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A Ilustração 5 apresenta os novos integrantes do Conselho Administrativo da gestão 

do novo Presidente da ABRUC Profº. Gilberto Gonçalves Garcia, Reitor da Universidade São 

Francisco (USF). 

 

Ilustração 5 – Integrantes do Conselho Administrativo ABRUC (2007-2009) 

 
Fonte: disponíveis em <http://www.abruc.org.br/>. Acesso em 04/09/2008-Fotos: Marta Carneito – PUC-Minas 

 

A atual gestão da ABRUC é composta da seguinte forma:  

Conselho Administrativo 

Presidente: Profº. Gilberto Gonçalves Garcia, Reitor USF. 

1° Vice-Presidente: Prof. Vilmar Thomé, Reitor UNISC.  

2° Vice-Presidente: Marcelo Ferreira Lourenço, Reitor UNIFEV. 

1º Vogal: Aldo Vannucchi, Reitor UNISO. 

2º Vogal: Pe. Jesus Hortal Sanchez, Reitor PUC-Rio. 

Conselho Fiscal 

1º Titular: Paulo Arns da Cunha, Pró-Reitor Administrativo UNIFAE. 

2º Titular: Wilson Denadai, Reitor PUC-Campinas.  

3º Titular: Prof. Gilberto Luiz Agnolin, Reitor UNOCHAPECÓ.  

1º Suplente: Ana Angélica Gonçalves Leão Coelho, Reitora UNIVALE. 

2º Suplente: Maria Amélia Ferreira Perazzo, Pró-Reitora Comunitária FSA.  

3º Suplente: Antônio Mário Pascual Bianchi, Coordenador do ProUni PUCRS. 
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Secretário Executivo:  

José Carlos Aguilera 

Fone/ Fax: (61) 3349-3300 / 8114-1970 

E-mail: jcaguilera@abruc.org.br 

Assessora de Imprensa e Editora Geral da Revista das Comunitárias: 

Patrícia Goulart 

Fone: (61) 9985-0323 

E-mail: pgoulart@abruc.org.br 

Assessora Administrativa:  

Eulália Sombra 

Fone/ Fax: (61) 3347-4951 / 349-3300  

eulália.sombra@abruc.org.br  

abruc@abruc.org.br 

O presidente da Associação Brasileira das Universidades Comunitárias (Abruc) e do 

Conselho de Reitores das Universidades Brasileira (CRUB), Reitor Gilberto Gonçalves 

Garcia, concedeu entrevista para o Jornal da Universidade Católica Dom Bosco – UCDB em 

3/5/2008. 

Fez uma avaliação do momento vivido pelas instituições filantrópicas no Brasil. A 

seguir, os melhores trechos da entrevista concedida durante a abertura do XVII Encontro de 

Dirigentes Administrativos e Assessores Jurídicos. 

UCDB – Como as instituições comunitárias podem contribuir para a melhor execução 

de políticas públicas e para o projeto de desenvolvimento do País? 

GILBERTO GONÇALVES – O papel das instituições comunitárias é histórico. Ao 

lado das primeiras universidades federais surgiram as primeiras mantenedoras. A educação é 

uma questão pública e não interessa a natureza da instituição que a oferece. Quando o setor 

público não tinha mais condições de suprir a demanda pela saúde e educação, surgiram as 

instituições com caráter filantrópico. Mais recentemente, apareceram as escolas com fins 

lucrativos. O ProUni só pôde ser feito por causa das instituições filantrópicas. Isso resgata o 

papel histórico que nossas instituições já desempenhavam. Dos quase 400 mil estudantes que 

participam do programa, aproximadamente 250 mil estão nas comunitárias. 



 125 

UCDB – As universidades têm plena consciência desse papel? 

GILBERTO GONÇALVES – Elas têm consciência, mas não basta termos noção do 

papel histórico. Ele precisa ser refletido, renovado e avaliado a cada momento. Nós, por conta 

da nossa forte tradição, não nos articulamos; achamos que isso é de domínio público, mas não 

é mais. Não adianta só a nossa longa tradição, se ela não for reconhecida. Esse trabalho tem 

de ser feito primeiro internamente para então termos condição de dispor isso ao público. 

UCDB – Como acontece a gestão hoje, nas universidades  comunitárias? 

GILBERTO GONÇALVES – Nossos gestores são altamente profissionais em termos 

de tecnologia e ferramentas; talvez estejamos na ponta, à frente das públicas federais. A 

atividade-fim sempre foi respaldada pela atividade-meio, que é a parte da gestão, do 

profissionalismo. O que penso que nos falta é ousadia: temos muito mais do que aparece. 

Temos nos quadros das nossas instituições as melhores escolas. Temos de ganhar dividendos 

políticos agora. É a primeira vez que vamos ao Parlamento, com a Frente Parlamentar em 

Defesa da Assistência Social. Vamos fazer um levantamento do quanto representa 

socialmente a contribuição das comunitárias, como foi feito com a saúde, quando as Santas 

Casas de Misericórdia demonstraram que o sistema entraria em colapso sem elas. 

UCDB – O MEC tem feito avaliações constantes da qualidade dos cursos superiores. 

Como o Sr. avalia a situação? 

GILBERTO GONÇALVES - A avaliação institucional é um processo que não tem 

volta. Nós queremos dialogar com o Governo a partir desse ponto. Nossa força está na 

qualidade. Queremos disputar as verbas públicas com base no critério da qualidade, que é um 

balizador. Podemos ter um bom diálogo com o MEC, com o SESu e com outros órgãos que 

respeitam e reconhecem nosso trabalho. Só não temos força política. O tempo da academia é 

diferente do tempo da política. Somos ainda muito inocentes. O trabalho desta gestão da 

Abruc tem esse foco. Temos tido reuniões permanentes, uma ponte entre a Abruc e a Anec; 

uma mobilização, articulação. Nos dias 12 e 13 de maio teremos uma reunião com todos os 

reitores e diretores e vamos discutir todos esses assuntos.   

 

A ABRUC tem realizado e mobilizado políticas institucionais junto ao governo no 

sentido de defender os interesses de seus associados e para tanto, decorridos 10 meses da 

entrevista acima, reproduzo a seguir a notícia retirada do site da ABRUC 

<http://www.abruc.org.br/> acesso em 8 de abril de 2009.  
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Reuniu-se em Brasília o Fórum das Associações de Universidades Comunitárias, no 

dia 19 de março de 2009, na sede da ABRUC, junto ao CRUB, com o objetivo de consertar a 

pauta da reunião que teria lugar às 11h30min no MEC com o Sr. Ministro Fernando Haddad e 

a Sra. Secretária da SESu Maria Paula Dallari Bucci. Participaram do encontro os reitores 

Gilberto Garcia (Universidade São Francisco-USF, Presidente ABRUC), Vilmar Thomé 

(Universidade de Santa Cruz do Sul-UNISC, 1° Vice-Presidente ABRUC) e D. Joaquim 

Giovani Mol Guimarães (PUC Minas), pela ABRUC; Ney Lazzari (Centro Universitário 

UNIVATES, Presidente COMUNG) e Marcelo de Aquino (Universidade do Vale do Rio dos 

Sinos – UNISINOS, Vice-Presidente COMUNG); José Marinoni (Universidade Católica Dom 

Bosco-UCDB, Presidente ANEC); Euler Pereira Bahia (Centro Universitário Adventista de 

São Paulo-UNASP, Presidente ABIEE) e Carlos Hassel Mendes da Silva (Centro 

Universitário de Anápolis-UniEVANGÉLICA, 1º Vice-Presidente ABIEE). 

Ilustração 6 - Reunião com o Ministro Fernando Haddad – 19/03/2009 – Brasília/DF 

 
Fonte: disponível <http://www.abruc.org.br/> acesso em 08 de abril de 2009 

 

Nesse encontro, os Reitores avaliaram os primeiros resultados práticos da reunião 

anterior do Ministro Haddad com esse fórum. Reconhecida uma lentidão, por ambas as partes, 

na implementação das ações consertadas, mostraram-se confiantes quanto à relação de co-

responsabilidade pró-ativa por parte das IES Comunitárias para as melhorias a serem 

realizadas nos vários instrumentos de implementação das políticas públicas educacionais 

levadas a cabo pelo governo federal. 
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Houve um reconhecimento e adesão à avaliação de qualidade efetivada pelo Poder 

Público no exercício de sua prerrogativa de construção do marco regulatório da educação 

nacional. Reconheceram também os avanços realizados nas avaliações de cursos no âmbito do 

Sistema Nacional de Avaliação de Educação Superior (Sinaes), ulteriormente enriquecido 

com o Conceito Preliminar de Cursos de Graduação. 

Aproveitaram a oportunidade para aprofundar a parceria entre o MEC e as IES 

Comunitárias, propondo que o fórum se reunisse regularmente com o Sr. Ministro da 

Educação, Fernando Haddad,  de três a quatro vezes por ano. Assim se criaria uma dinâmica 

que enriqueceria a governança do MEC e das IES Comunitárias. 

Para a reunião em pauta optou-se por discutir poucos assuntos, priorizados 

especialmente nas Licenciaturas e no BNDES. 

Houve recomendações do Ministro Haddad – O Ministro da Educação recomendou 

que os Presidentes militem e se mobilizem, no Congresso, pela imediata aprovação do Projeto 

de Lei – PL da Filantropia com o objetivo de deslanchar/desencadear outras ações no âmbito 

do MEC para as IES filantrópicas/sem fins lucrativos. 

Recomendou, ainda, uma atuação mais incisiva no Parlamento sobre temas afins da 

Educação, e, também, a elaboração de uma Agenda Positiva com o MEC ao longo do ano. 

Referente ao artigo 62/64 da LDB, disse que será alterado para “atuar na Educação 

Fundamental com formação superior”. 

Pude verificar atuação da associação junto ao poder público na forte defesa dos 

interesses de seus associados, papel político importante da ABRUC.  

 

6.1 ABRUC em Números 

A ABRUC reúne atualmente, em todo o Brasil, 54 instituições de ensino superior sem 

fins lucrativos, voltadas prioritariamente para ações educacionais de caráter social. A seguir o 

Portal da ABRUC, em que o Sr. Aldo Vanuchi, membro do conselho administrativo da atual 

gestão e ex-presidente destaca que a “Educação não é mercadoria”. 
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Ilustração 7 – Home Page ABRUC 

 
Fonte: disponíveis em <http://www.abruc.org.br/>. Acesso em 4/9/2008 
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No Quadro 1 estão demonstrados as 16 Instituições de Ensino Superior localizadas no 

Estado de São Paulo associadas à ABRUC no ano de 2008. 

Quadro 1 - IES Associadas ABRUC - Estado São Paulo (2008) 

Instituição de Ensino Superior Estado Cidade 

      

PUC CAMPINAS SP Campinas 

CENTRO UNIV. SÃO CAMILO SP Capital 

FEI SP São Bernardo Campo 

FSA SP Santo André 

PUC SP SP Capital 

UMESP SP São Bernardo Campo 

UNIFEOB SP São João Boa Vista 

UNIFEV SP Votuporanga 

UNIMEP SP Piracicaba 

UNISAL SP São José Campos 

UNISALESIANO SP Lins 

UNISANTOS SP Santos 

UNISO SP Sorocaba 

UNIVAP SP São José Campos 

UPM SP Capital 

USC SP Bauru 

   

Fonte: Rosa, 2008. Quadro elaborado pelo autor, a partir de dados da ABRUC, disponíveis em 
<http://www.abruc.org.br/>. Acesso em 4/9/2008.  
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O Quadro 2 apresenta as seis Instituições de Ensino Superior localizadas no Estado de 

Santa Catarina associadas à ABRUC no ano de 2008. 

 

Quadro 2 - IES Associadas ABRUC - Estado de Santa Catarina (2008) 

Instituição de Ensino Superior Estado 

    

UNESC SC 

UNIPLAC SC 

UNISUL SC 

UNIVILLE SC 

UNIVALI SC 

UNOCHAPECO SC 

 Fonte: Rosa, 2008. Quadro elaborado pelo autor, a partir de dados da ABRUC, disponíveis em 
<http://www.abruc.org.br/>. Acesso em 4/9/2008.  
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No Quadro 3 são demonstrados as 14 Instituições de Ensino Superior localizadas no 

Estado do Rio Grande do Sul associadas à ABRUC no ano de 2008. 

 

Quadro 3 - IES Associadas ABRUC - Estado Rio Grande do Sul (2008) 

Instituição de Ensino Superior Estado 

    

PUC RS RS 

UCPEL RS 

UCS RS 

UNICRUZ RS 

UNIFRA RS 

UNIJUI RS 

UNILASALLE RS 

UNISC RS 

UNISINOS RS 

UNIVATES RS 

UPF RS 

URCAMP RS 

URI RS 

FEEVALE RS 

   Fonte: Rosa, 2008. Quadro elaborado pelo autor, a partir de dados da ABRUC, disponíveis em 
<http://www.abruc.org.br/>. Acesso em 4/9/2008.  
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No Quadro 4 são demonstrados as 18 Instituições de Ensino Superior localizadas nos 

Estados brasileiros exceto São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul associadas à 

ABRUC no ano de 2008.  

 

Quadro 4 - IES Associadas ABRUC - Outros Estados (2008) 

Instituição de Ensino Superior Estado 

    

UCSAL BA 

UCB DF 

UCG GO 

METODISTA IZABELA 

HENDRIZ MG 

UNINCOR MG 

UNIVALE MG 

PUC MINAS MG 

UCDB MS 

PUC PARANÁ PR 

UNIPE PB 

UNICAP PE 

UNICS PR 

UNIFAE  PR 

USF PR 

METODISTA BENNETT RJ 

PUC RJ RJ 

UCP RJ 

USU RJ 

   Fonte: Rosa, 2008. Quadro elaborado pelo autor, a partir de dados da ABRUC, disponíveis em 
<http://www.abruc.org.br/>. Acesso em 4/9/2008.  
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Na Tabela 16 – Número de IES associada à ABRUC por Estado Brasileiro observa-se 

claramente, que o maior número de universidades comunitárias está concentrado nos estados 

de São Paulo (16) e Rio Grande do Sul (14). 

 

Tabela 16 - Número de IES Associada à ABRUC Por Estado Brasileiro 

Estado Quantidade 

    

BA 1 

PR 4 

SC 6 

GO 1 

MG 4 

PE 1 

RJ 4 

PB 1 

SP 16 

MS 1 

RS 14 

DF 1 

Total 54 

          Fonte: Rosa, 2008. Tabela elaborada pelo autor, a partir de dados da ABRUC, disponíveis em 
<http://www.abruc.org.br/>. Acesso em 4/9/2008.  

 

No Gráfico 20 é possível ter uma visão geral da distribuição das universidades 

comunitárias em todo o Brasil e observo que o estado de São Paulo detém 30% de 

participação, seguido do estado do Rio Grande do Sul com 26%. A soma dos dois estados 

resultam 56%, concentrando mais da metade das IES comunitárias associadas à ABRUC em 

todo o território nacional. 
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Gráfico 20 - Participação das IES Comunitárias nos estados do Brasil 

Participação das IES Comunitárias nos Estados do Brasil
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Fonte: Rosa, 2008. Gráfico elaborado pelo autor, a partir de dados da ABRUC, disponíveis em 

<http://www.abruc.org.br/>. Acesso em 4/9/2008.  

 

Já a Tabela 17 apresenta uma visão geral da distribuição das universidades 

comunitárias por região brasileira. 

 

Tabela 17 - Número de IES Associada à ABRUC Por Região Brasileira 

Estado Quantidade 

    

Nordeste 3 

Sul 24 

Centro Oeste 3 

Sudeste 24 

Total 54 

           Fonte: Rosa, 2008. Tabela elaborada pelo autor, a partir de dados da ABRUC, disponíveis em 
<http://www.abruc.org.br/>. Acesso em 4/9/2008.  

 

O Gráfico 21 – Quantidade de IES Comunitárias por Região Brasileira (2008) 

apresenta uma concentração nas regiões Sul (44%) e Sudeste (44%). 
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Gráfico 21 – Quantidade IES Comunitárias por Região Brasileira (2008) 

Quantidade de IES Comunitárias por região brasileira
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Fonte: Rosa, 2008. Gráfico elaborado pelo autor, a partir de dados da ABRUC, disponíveis em 

<http://www.abruc.org.br/>. Acesso em 4/9/2008.  

 

A Tabela 18 e o Gráfico 22 mostram o número de IES associadas à ABRUC no estado 

de São Paulo no ano de 2008. 

O interior de São Paulo se destaca com 9 IES ou 56%. A região metropolitana 

apresenta 3 IES ou 19%, mesmo número na região do ABC. 

 

         Tabela 18 - Número de IES Associada à ABRUC no Estado de SP (2008) 

Estado Quantidade 

    

Interior de São Paulo 9 

Metropolitana 3 

Baixada Santista 1 

ABC 3 

Total 16 

           Rosa, 2008. Tabela elaborada pelo autor, a partir de dados da ABRUC,  
           Disponíveis em <http://www.abruc.org.br/>. Acesso em 4/9/2008.  
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Gráfico 22 - Quantidade de IES Comunitárias na Região de São Paulo (2008) 

Quantidade de IES Comunitárias na região de São Paulo
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  Fonte: Rosa, 2008. Gráfico elaborado pelo autor, a partir de dados da ABRUC, disponíveis em 
<http://www.abruc.org.br/>. Acesso em 04/09/2008. 

 
 

No estado de São Paulo existem 16 IES Comunitárias, conforme demonstrado na 

Tabela 18, sendo 9 espalhadas pelo interior paulista, 1 na baixada santista, 3 na região 

metropolitana e 3 na região do ABC, optei por estas três últimas para o desenvolvimento desta 

pesquisa. Conforme apresentado na metodologia, a amostra é, portanto, de caráter intencional 

pela viabilidade da pesquisa e facilidade de acesso às informações, além da representatividade 

acadêmica dessas instituições no ensino superior na região e também no estado de São Paulo.  
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CAPÍTULO V – POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO E PORTAIS 

CORPORATIVOS  

1 Comunicação Empresarial e Educação  

O século XIX foi o período de nascimento das noções fundadoras de uma visão 

holística da comunicação. Na opinião de Mattelart e Mattelart (2005, p.13) o fator de 

integração das sociedades humanas foi a comunicação “[...] centrada de início na questão das 

redes físicas, e projetada no núcleo da ideologia do progresso, a noção de comunicação 

englobou, no final do século XIX, a gestão das multidões humanas”.  

Para discutir a questão da gestão das multidões humanas, Armand e Michele Mattelart 

fazem a seguinte indagação: “Qual a natureza da nova sociedade anunciada pela irrupção das 

multidões na cidade? Em torno dessa questão se forma, nas duas últimas décadas do século XIX, a 

problemática da “sociedade de massa”e dos meios de difusão de massa, seus corolários”  (Mattelart e 

Mattelart 2005, p.21). 

Esses mesmos autores recordam que é no livro de Harold D. Lasswell, Propaganda 

Techniques in the Word War, que extrai as lições de guerra ocorridas entre 1914 e 1918 e 

desta maneira afirmam que é a primeira peça do dispositivo conceitual da corrente da Mass 

Communicatiol Research datada de 1927. 

Os meios de difusão surgiram como instrumentos indispensáveis para a 
gestão governamental das opiniões, tanto de populações aliadas como de 
inimigas, e, de maneira mais geral, partindo das técnicas de comunicação, do 
telégrafo e do telefone para o cinema, passando pela radiocomunicação, 
deram um salto considerável. (MATTELART E MATTELART, 2005, P.37). 

 

Para refletir sobre a comunicação, recorro a Wolton (2003, p.7). O autor destaca que 

há décadas tenta compreender o que chama de estatuto da comunicação das sociedades e 

afirma “[...] Se a comunicação é uma questão muito antiga da humanidade, a explosão de 

técnicas há um século modificou consideravelmente seu estatuto”. Lembra ainda que a 

comunicação passou do telefone ao rádio, da televisão à informática e hoje aos multimídias e 

desta maneira evolutiva tem se tornado cada vez mais eficaz. 

MacLuhan, em seu artigo “Visão, som e fúria” publicado em Adorno et al (1978 

p.151) discorre que “antes da imprensa, um leitor era alguém que discernia e sondava 
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enigmas. Após a imprensa, passou a significar alguém que corria os olhos, que se escapulia ao 

longo das superfícies macadamizadas do texto impresso”. Com base nessa afirmação 

MacLuham analisa que na época atual chegamos a aliar a habilidade de ler rapidamente com a 

distração em detrimento da sabedoria. E observa (1978, p.152)  “Se existe algum truísmo na 

história da comunicação humana é o de que qualquer inovação nos meios externos de 

comunicação trazem no seu rastro sobre choque de mudança social”. 

O que temos de defender hoje não são os valores desenvolvidos em qualquer 
cultura especial ou por qualquer modo de comunicação. A tecnologia 
moderna pretende tentar uma transformação total do homem e do seu meio, 
o que por seu turno exige a inspeção e defesa de todos os valores humanos. 
E pelo que respeita ao mero auxílio humano, a cidadela desta defesa deve 
estar localizada na consciência analítica da natureza do processo criador 
envolvido no conhecimento humano. Pois é nessa cidadela que a ciência e a 
tecnologia já se estabeleceram, quanto à sua manipulação dos novos meios. 
(MACLUHAN In ADORNO ET AL, 1978, P.154). 
 

Para MacLuhan, Mattelart e Wolton, o desenvolvimento de processos midiáticos que 

foram criados na sucessiva diversificação dos meios de comunicação proporcionou uma 

transformação na sociedade. Já os autores Braga e Calazans (2001) explicam esse fenômeno 

em pelo menos duas perspectivas em que ressaltam o papel relevante da comunicação para a 

sociedade. 

 A primeira perspectiva é a mesma dos três autores destacados anteriormente, ou seja, 

a de que o progresso de processos midiáticos foi gerando diversificação dos meios. Braga e 

Calazans (2001, p.9) lembram a “[...] penetração do jornal popular, telefone, cinema, rádio, 

televisão, mais recentemente as redes informáticas; [...]”, que de desenvolvem “[...] através da 

geração de procedimentos públicos de comunicação social expressos em profissões e 

trabalhos como o jornalismo, a publicidade, a criação cinematográfica, radiofônica, 

televisual”. 

A segunda perspectiva é a de que a questão “[...] comunicacional passou a ser 

relevante no espaço de todas as instituições e atividades da sociedade – na política, na saúde, 

nos negócios, na literatura, na economia, nas artes, nas ciências sociais, na educação”.   

Para Melo (1975, p.14), a etimologia da palavra comunicação sugere tratar-se de um 

conceito eminentemente social na sua própria origem. Destaca dois momentos para sua 

explicação, sendo que num primeiro refere-se ao ser humano e um segundo ocorre quando um 

indivíduo “A” transfere a informação para um indivíduo “B”, observando que  se trata de um 

fenômeno completo.   
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De acordo com Melo (1975, p.14) a etimologia da palavra comunicação também tem 

origem no latim “communis”, ou seja, comunhão. Significa tornar comum, comungar, 

transmitir, podendo, por meio da troca de informações, estabelecer a comunhão. 

Antes de abordarmos os Portais Corporativos das universidades comunitárias, objeto 

desta pesquisa, é necessário entender um pouco o papel e o avanço da comunicação 

empresarial no Brasil.  

Se inicialmente a divulgação da educação ocorria mais frequentemente nas páginas 

dos jornais, que em alguns momentos tinham editoria específica para esta finalidade, a 

educação como negócio passa a incorporar, também, o modelo de divulgação-empresa para 

fomentar a imagem institucional em mercado cada vez mais competitivo.  

Não por acaso especialistas em marketing como Kotler e Fox (1994, p.31) publicam 

obras voltadas para o marketing educacional e afirmam “[...] Ironicamente, a maioria das 

instituições educacionais comprometem-se com marketing mesmo sem perceber”. 

Dessa forma, os portais corporativos de instituições de ensino passam a interagir com 

as áreas de marketing para dar visibilidade a seus produtos (cursos), num processo de venda 

semelhante às empresas convencionais. Entretanto, trata-se, aqui, de um produto especial, a 

educação, cuja mensuração de qualidade não apresenta a objetividade esperada em outros 

campos do mundo corporativo, mas requer gestão para a sobrevivência neste mercado que é 

competitivo. 

Discutirei a Comunicação Empresarial, seu surgimento aqui no Brasil sob o ponto de 

vista de alguns autores, para facilitar a compreensão da evolução do marketing educacional, 

bem como o uso do canal comunicacional  Portais Corporativos. 

O processo de desenvolvimento econômico, político e social do país bem como o 

avanço das atividades de relações públicas e do jornalismo empresarial propiciaram uma 

condição favorável para o inicio da comunicação organizacional no Brasil. Conforme Kunsch 

destaca na obra Políticas de Comunicação Corporativa (2005, p.13) foram as áreas de 

relações públicas e do jornalismo empresarial, as duas áreas das Ciências da Comunicação,  

“que iniciaram as primeiras atividades desse setor e que permitiram seu crescimento ao longo 

das últimas cinco décadas, tanto no nível acadêmico quanto no mercado profissional”. 

Kunsch relata que foi a partir dos anos 1950, com o surgimento do jornalismo 

empresarial e também o das relações públicas, período que marcou o crescimento acelerado 

da área de Comunicação Empresarial no Brasil. Isto ocorre durante o governo do presidente 
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Getúlio Vargas (de 1951 a 1954, como presidente eleito por voto direto)  e depois é 

continuada e solidificada no governo de Juscelino Kubitschek de Oliveira e  explica:  

Um fato marcante que ajudou a alavancar o início do desenvolvimento da 
comunicação organizacional no Brasil foi a criação, em 1954, da ABRP – 
Associação Brasileira de Relações Públicas, que neste ano de 2004 completa 
cinquenta anos,.Nessa década, procurou-se incrementar a sistematização da 
atividade de relações públicas, que começava a florescer de forma 
promissora. Com a promoção de cursos de capacitação e congressos, dos 
quais participavam especialistas vindos do exterior, procurou-se imprimir 
um caráter mais profissional e técnico-científico à área. (KUNSCH, 2003 
P.13). 
 

Houve uma contribuição da ABERJE – Associação Brasileira dos Editores de Revistas 

e Jornais de Empresa na comunicação organizacional no Brasil. Conforme Kunsch (2003, 

p.15) “A criação da Aberje foi fruto de uma fecunda parceria entre os profissionais de 

jornalismo, relações públicas e recursos humanos atuantes em grandes empresas 

multinacionais, que percebiam a necessidade de uma maior sistematização das publicações 

empresariais”. 

Em agosto de 1967, a Abape – Associação brasileira de Administração de 
Pessoal, em comum acordo com as lideranças profissionais das áreas de 
jornalismo empresarial e relações públicas, lançou o I Concurso Nacional de 
revistas e Jornais de Empresa. Dois meses depois, em 8 de outubro, cerca de 
cem representantes de empresas reuniram-se no auditório Pirelli, em São 
Paulo, para a I Convenção Nacional de Editores de revistas e Jornais de 
Empresa, que daria origem à Aberje, instituída definitivamente em 09 de 
novembro desse mesmo ano, no auditório do jornal Folha de S. 
Paulo.(KUNSCH 2003, P.15 E 16). 

 

Para Nassar (2005, p.122), quando analisei a comunicação das empresas e instituições, 

da-se pouca importância aos conceitos “políticas de comunicação”, “plano de comunicação” e 

“ações de comunicação”.  

O autor chama a atenção para essas questões de falta de reflexão sobre os aspectos 

estratégicos e táticos (planos a serem realizados pelo nível de coordenação/orientação) da 

comunicação empresarial, bem como as suas influências  

[...] sobre a empresa e a sociedade tem suas causas principais o 
posicionamento, ainda reativo, imposto ao profissional desse campo da 
atividade organizacional pela administração, voltada apenas para a solução 
de questões e problemas cotidianos (NASSAR 2005, P.122). 
 

Para Nassar, a prática de comando da empresa, somado à formação do profissional que 

atua nessa área justifica que as escolas têm como marca nos projetos pedagógicos uma 

identidade construída a partir de uma visão mecanicista do trabalho, bem como do trabalhador 
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e também da realidade social e organizacional. Explica que essas são algumas das razões 

pelas quais a comunicação é politicamente um elemento de reação ao que acontece no 

ambiente organizacional, quando deveria ser um elemento do pensamento organizacional, 

com o objetivo de poder harmonizar a empresa ou instituição com a sociedade e o mercado 

em que ela atua.  

Dessa maneira, o profissional da área de Comunicação acaba reduzindo seu trabalho à 

parte operacional e não ao estratégico, ou melhor, concentrando em operar mídias e transmitir 

mensagens oficiais, evidente que aquelas que interessam à administração, quando deveria 

atuar no fortalecimento dos relacionamentos públicos e na imagem organizacional. 

O sistema de comunicação das organizações na opinião de Kunsch (1992, p. 85) é 

composto por dois tipos de redes. O primeiro é o formal, baseando-se na estrutura 

organizacional, onde há a criação de um modelo formal de comunicações escritas e orais. O 

segundo é a rede informal, chamada de rede de boatos ou a rádio-peão. 

Para o desenvolvimento competente de uma comunicação empresarial moderna, com o 

objetivo de agregar valor à sua marca ou de consolidar a sua imagem junto a seus públicos é 

necessário atuar numa perspectiva da comunicação integrada, articulando esforços e ações de 

maneira estratégica com atuação dos vários níveis da estrutura organizacional de forma 

planejada. 

Segundo Kunsch (1992, p. 87), “a comunicação integrada diz respeito ao composto da 

comunicação organizacional, que inclui sinergicamente: a comunicação administrativa (redes 

formal e informal; [...]”.  

A comunicação nas organizações é formada, portanto, pela comunicação 

administrativa, institucional e mercadológica. 

A comunicação administrativa para Kunsch (1992, p.88) “[...] é aquela que se processa 

dentro da organização”. A comunicação institucional é definida como aquela “[...] que 

possibilita a uma organização ter um conceito e um posicionamento favorável perante a 

opinião pública. Por último “a comunicação mercadológica está voltada para a divulgação dos 

produtos e serviços de uma organização”. 

Esses três tipos de comunicação integram o que chamamos de comunicação 

organizacional. 

A importância da comunicação integrada nas organizações se deve 
principalmente ao fato de ela permitir que se estabeleça uma política global, 
em função de uma coerência maior entre os diversos programas 
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comunicacionais, de uma linguagem comum a todos os setores e de um 
comportamento organizacional homogêneo, além de se evitarem 
sobreposições de tarefas. (Kunsch 1992, P. 89).  

 

Bueno (2007, p. 9), também especialista em comunicação empresarial, tem uma visão 

crítica da área.  Em sua obra, discorre na introdução sobre “A hipocrisia na comunicação 

empresarial brasileira” observa que as agências e assessorias de comunicação, preocupadas 

em manter e aumentar seus clientes, submetem-se a estratégias, mesmo que lhe custe a 

identidade. Afirma ainda que profissionais se curvam a chefes que são autoritários e também a 

propostas indecorosas para garantir seus empregos. Apresento alguns de seus principais 

argumentos sobre os quais vale a pena fazer uma reflexão. 

• A Comunicação Empresarial brasileira confunde Relações Públicas 
com o desenvolvimento de estratégias para fazer com que 
funcionários (hipocritamente tratados como “colaboradores”) 
“vistam a camisa”ou para “limpar a imagem”das organizações; 

• A Comunicação Empresarial brasileira insiste em confundir 
assessoria de imprensa com jornalismo de redação (que também 
anda cada vez mais mal das pernas), enquanto exibem veículos 
empresariais nos quais o debate e a divergência são proibidos e 
todos os temas importantes e polêmicos (os que efetivamente têm 
caráter jornalístico) são considerados tabus; 

• A Comunicação Empresarial brasileira apoia-se, prioritariamente, 
em campanhas publicitárias que não se coadunam com a cultura e a 
gestão das organizações, buscando mostrar uma face distinta daquela 
que as empresas efetivamente têm; 

• A Comunicação Empresarial brasileira pratica o equívoco de 
analisar a eficácia da comunicação interna (cada vez menos 
democrática apesar dos discursos em prol da gestão do 
conhecimento e do capital intelectual) a partir da voz dos gestores da 
comunicação (os chefes), em vez de ouvir exatamente os 
funcionários, que é quem, nesse caso, têm algo concreto para dizer; 

• A Comunicação Empresarial brasileira é em geral, asséptica, amorfa 
e pouca crítica. Está longe de ser integrada ou estratégica (na 
verdade, a maioria dos executivos nem sabe mesmo o que significam 
esses termos). (BUENO, 2007, p.12). 

•  

Bueno (2007, p.12) destaca, ainda, que as escolas de Comunicação, aquelas que 

chamamos de Academia, por serem responsáveis pela formação de um número expressivo de 

profissionais que atuam nas organizações, “[...] têm, provavelmente, parcela importante de 

culpa por esta situação [...]”. 

Apresento os vários conceitos de comunicação propostos por Wilson Bueno.   

A Comunicação Empresarial (Organizacional, Corporativa ou Institucional) é 

desenvolvida para reforçar a imagem de uma empresa ou entidade junto à opinião pública ou 
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aos seus públicos de interesse tais como fornecedores, consumidores, empregados, 

formadores de opinião, classe política ou empresarial, acionistas, comunidade acadêmica ou 

financeira, jornalistas, etc. 

Afirma Bueno (2009 a, on-line) que “a Comunicação Empresarial tem assumido, nos 

últimos anos, maior complexidade, tendo em vista a necessidade de trabalhar com diferentes 

públicos (portanto diferentes conteúdos, discursos ou linguagens)”. Além dos diferentes 

públicos, outras variáveis compõem o cenário complexo de uma comunicação empresarial, 

tais como, a concorrência, quando esta é atuante a segmentação da mídia e hoje também pode-

se afirmar que a introdução acelerada das novas tecnologias completa esse cenário. 

O cenário apresentado exige do profissional da área não apenas conhecimentos e 

habilidades nas práticas profissionais, mas também uma visão abrangente do mercado e do 

universo dos negócios. Bueno (2009 a, on-line)  afirma “[...] Mais do que um simples 

executor de tarefas (bom redator de releases, bom relacionamento com a mídia, excelente 

editor de house organ), o profissional de comunicação empresarial deve ser um executivo”, 

um administrador, com habilidades em planejar, estrategicamente, o esforço de comunicação 

da empresa ou entidade. 

Há também a comunicação governamental, que, segundo Bueno (2009 b, on-line) 

“compreende todas as atividades e ações desenvolvidas pelo Governo Federal, pelos Governos 

Estaduais e Municipais e pelos seus órgãos (secretarias, ministérios)” tendo como foco “colocar-se 

junto à opinião pública, democratizando as informações de interesse da sociedade e prestando contas 

de seus atos”. 

A comunicação integrada de acordo com o mesmo autor (2009 c, on-line) compreende 

o “[...] conjunto articulado de esforços, ações, estratégias e produtos de comunicação, 

planejados e desenvolvidos por uma empresa ou entidade, com o objetivo de agregar valor à 

sua marca ou de consolidar a sua imagem junto a públicos específicos ou à sociedade como 

um todo”. 

Na prática, Bueno afirma que a comunicação integrada não funciona pelos motivos de  

falta de um planejamento comum, pois os departamentos ou assessorias competem entre si, e 

ainda que a comunicação interna fique com a área de Relações Públicas, os jornalistas editam 

os house organs; já a propaganda ou publicidade é responsabilidade dos profissionais de 

marketing, e ainda para cuidar das relações governamentais pode ser um advogado ou um ex-

político que tem trânsito em Brasília. Finaliza (2009 c, on-line) afirmando que reunir todos 



 144 

esse profissionais “[...] numa mesa para um diálogo produtivo, é uma dificuldade (ou algo 

impossível) em muitas (talvez na maioria) das organizações”. 

Gasparetto Junior, (2005, p.130) relata que encontrar um modelo ideal de 

comunicação que integre todos os esforços emanados dos segmentos da comunicação 

empresarial, “[...] vem sendo um desafio das organizações e dos profissionais nos últimos 

anos”. 

Sobre a comunicação mercadológica, Bueno (2009 d, on-line) diz que é:  “[...] aquela 

que contempla as ações desenvolvidas por uma empresa ou entidade no sentido de reforçar a 

imagem das suas marcas, produtos e serviços, colocando-as favoravelmente no mercado”, 

tendo como resultado uma ampliação em suas vendas. 

O sociólogo Antonio Lucas Marín realizou pesquisas na Espanha em que fornece 

explicações sobre a importância das atividades de comunicação nas empresas e nas 

organizações em geral.  Destaca que os modelos são construídos como parte da cultura de 

uma sociedade e de um determinado grupo dominante e constituem um marco nas técnicas e 

na linguagem, estando inclusos no mundo normativo das organizações (crenças, valores, 

normas e regras) quando adquirem um sentido próprio. Os modelos fazem referência sobre 

todo um mundo empírico.  

Marín (1997, p.144) afirma que diante de uma surpresa do desconhecido é normal 

realizar comparações com situações mais familiares como meio de ampliar a compreensão 

dos fenômenos. Explica que a analogia é uma forma habitual de proceder ao conhecimento, 

avançando em busca do desconhecido. Segundo ele, em qualquer circunstância, apenas 

partindo de um domínio e compreensão intelectual geral de uma situação, é possível explanar 

um conhecimento mais completo e profundo de uma realidade concreta que nos interessa. 

Marín (1977, p.144) explica que na evolução do conhecimento devemos compreender 

a noção do contexto na quebra de paradigmas que é uma parte muito importante de uma 

aproximação da ciência com a realidade. Dessa maneira, comunicação e educação, assim 

como a comunicação empresarial estão juntas para a construção de novos modelos nesta área 

do conhecimento.   

2 Gestão e Políticas Estratégicas de Comunicação  

A gestão das Instituições de Ensino Superior é hoje um farto segmento de estudos na 

área de Administração. De acordo com Tontini e Silveira (2005, p.5), essa área de atuação 
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“tem despertado interesse crescente a partir da expansão do ensino superior, consubstanciada, 

dentre outros pontos, pela lei 9.394 de 1996, denominada Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB)”. 

As Instituições de Ensino Superior possuem desafios na contemporaneidade como, por 

exemplo:   

a) aumento da concorrência entre as IES; 

b) exigência de uma correta gestão administrativa;  

c) transparência de seus gastos (custos, despesas e investimentos); 

d) uma maior profissionalização de seu quadro de colaboradores; 

e) melhoria constante da qualidade de ensino; 

f) acesso ao ensino superior pelas classes sociais desfavorecidas; 

g) mensalidades com valores acessíveis; 

h) equilíbrio entre oferta de cursos com preços menores, competitivos, sem perda da 
qualidade; 

i) atualização permanente dos conteúdos pedagógicos; 

j) realização de um planejamento estratégico e 

k) implementação de política de comunicação empresarial com seus diferentes públicos 
(interno e externo) etc. 

l)  

Esses desafios exigem dos gestores uma visão prospectiva de futuro fundamentada em 

um planejamento estratégico.  Para tanto, recorro à obra de Colombo (2001, p.16), que faz 

uma indagação: Como podemos chegar ao patamar das Instituições Visionárias? A autora 

responde “diz-se que o inédito é o óbvio enunciado pela primeira vez. Talvez esteja nesta 

reflexão a essência interpretativa para gerar mudanças. Entretanto, detectar o óbvio exige pré-

requisitos e alguns questionamentos por parte dos dirigentes da escola”. 

Nassar (2005, p.124) discorre que conceituar políticas de comunicação em uma 

organização “é um desafio imposto ao comunicador organizacional. Ele deve assumir, entre 

as duas competências, a coarticulação da política organizacional e ter o poder, a decisão e os 

recursos da empresa ou instituição sob a sua égide”. Para justificar essa afirmação, recorre à 

história lembrando que a área da comunicação tem estreitas ligações com atividades 

entendidas como humanas e estas estão direcionadas “[...] para a estruturação, harmonização e 

a viabilização do espaço público”.  

Nas organizações privadas, a comunicação está direcionada por uma determinada 

política. É necessário compreendê-la, pois contém a realização de objetivos da organização. 

Nassar (2005, p.124) afirma que “[...] é imprescindível realizar ações, principalmente 
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mudanças e inovações – que podem gerar controvérsias, resistências e conflitos – sem uma 

política de comunicação escrita e disseminada principalmente entre os gestores”.  

As estratégias representam um plano de ação de curto e de longo prazo, que consiga 

identificar o que a Instituição de Ensino Superior deseja realizar, quais os cursos ou serviços 

que tem a pretensão de desenvolver e realizar e também quais as ações que poderão ser 

utilizadas para garantir a execução das estratégias.  

Para Colombo (2001, p.17), obter eficácia na gestão organizacional, necessita de um 

amplo planejamento estratégico devendo conter:  

• As necessidades da comunidade, incluindo os clientes atuais, 
potenciais e características da região. 

• As necessidades de capacitação da escola, contendo seus 
funcionários, fornecedores e parcerias no âmbito do desempenho 
esperado. 

• Os referenciais de excelência sejam com outras instituições de 
ensino ou mesmo comparações de práticas e resultados de 
empresas reconhecidas pelo alto desempenho. 

• Os investimentos e respectivos riscos. 
• O ambiente e possíveis mudanças, detectando possíveis ameaças 

ou oportunidades. 
• As necessidades dos mantenedores. 
• O desenvolvimento tecnológico do ensino. (COLOMBO, 2001, 

P.17)  
 

As políticas e as estratégias de comunicação de qualquer organização estão contidas 

no planejamento estratégico e as IES fazem parte desse cenário. Colombo (2001, p.142) 

afirma que “a comunicação deve ser alvo de atenção, para se evitar problemas de 

interpretações. A linguagem de um educador geralmente é diferente do vocabulário utilizado 

no mundo empresarial, podendo haver distorções nas mensagens, no início dos trabalhos”. 

Na elaboração de políticas e estratégias de comunicação, devem-se levar em 

consideração seus valores e crenças que poderão ser inseridos nas mensagens, direcionadas ao 

público interno e externo da organização. Na opinião de Nassar (2005, p.124 e 125) entre os 

valores e crenças de suas mensagens, “[...] a organização pode optar entre transparência e 

opacidade, pró-atividade e reatividade, distância e conveniência, padronização e diversidade, 

entre morosidade e velocidade”.  

Por outro lado, é a alta administração ou o comando organizacional, quem decide 

sobre qual opção será tomada em relação aos valores e crenças, uma vez que “[...] provoca 

percepções no ambiente dos públicos, e indica que não existe política de comunicação efetiva, 

construída fora dos territórios da alta direção”. Ponto relevante é destacado pelo autor sobre a 
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estratégia, que segundo ele, “é a essência estratégica que determina a abrangência dos 

conteúdos estabelecidos pela política e a sua perenidade, assentados, geralmente, no longo 

prazo”. A execução prevista em um plano de política de comunicação está direcionada  para o 

momento de cada organização e 

O plano de comunicação estrutura as ações concretas e, para que elas 
existam, define quem operará as ações, estabelece recursos materiais, prazos, 
processos, conteúdos e ferramentas de comunicação e de relacionamento. É 
a essência tática, por exemplo, que determina o alcance das ações assentadas 
no médio e no curto prazo. (NASSAR, 2005, P.125) 

 

Para os autores Braga e Calazans (2001, p. 14) “a comunicação é conatural ao ser 

humano. Não há sociedade, não há comunidade, sem comunicação entre os homens”.  

Afirmam ainda que:   

A comunicação é também o que decorre do esforço humano de enfrentar as 
injunções do mundo e de desenvolver aquelas atuações em direção a seus 
objetivos – o próprio estar em contato”, que seja solidário que conflitivo – e 
provavelmente com dosagens variadas de ambos, por coordenação de 
esforços ou por competição e dominação. (BRAGA e CALAZANS 2001, 
p.16 e 17). 

 

O livro Políticas de Comunicação Corporativa (2005) do Laboratório Integrado de 

Marketing e Cultura da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo destaca 

a importância estratégica da Comunicação na percepção de dirigentes e especialistas em 

comunicação empresarial de algumas relevantes empresas como: Companhia Vale do Rio 

Doce, General Motors do Brasil, Natura Cosméticos, Nestlé Brasil e Siemens.  

Para a Companhia Vale do Rio doce, a estratégia exige que o Departamento de 

Comunicação Institucional acompanhe e sustente as ações empreendidas pela empresa para o 

crescimento orgânico e a atuação global. 

Para atender suas demandas, a estratégia baseia-se no princípio de que deve ser um 

desdobramento do Macro Planejamento Estratégico da Companhia e por isso devem estar 

alinhados aos seus processos de negócios. 

A Cia Vale do Rio Doce define os objetivos estratégicos da Comunicação 

Institucional, a saber: 

Propor ações que garantam estruturação técnica, gerencial e humana do 
Departamento para o alcance dos objetivos estratégicos da Companhia a 
curto, médio e longo prazos. 
Garantir a existência de um sistema de gestão que assegure a mensuração 
precisa dos resultados de comunicação, de forma a promover a padronização 



 148 

das ações vencedoras ou a rápida correção de rumos na velocidade exigida 
pelos novos negócios da Vale. 
Contribuir para que o Departamento amplie seu status estratégico, com vistas 
à máxima contribuição possível para os negócios da Companhia. 
Alcançar a percepção precisa da importância e do papel da Comunicação 
junto aos gestores da Vale. 
Contribuir pra a criação de uma imagem positiva e adequada da Vale junto 
ao público externo em geral. 
Buscar a excelência para tornar a Vale referência mundial em Comunicação 
Empresarial na área da indústria da mineração, a médio e longo prazos. 
(LABORATÓRIO INTEGRADO DE MARKETING E CULTURA DA 
ESCOLA DE COMUNICAÇÃO E ARTES DA UNIVERSIDADE DE SÃO 
PAULO, 2005, p.53 e 54) 
 

Já a General Motors do Brasil, de acordo com Políticas de Comunicação Corporativa 

(2005, p.99), procura “[...] passar sempre aos seus empregados o reconhecimento da diretoria 

da empresa pelo trabalho que executam. A cada oportunidade de enfatizar esse trabalho a GM 

do Brasil não mede esforços para criar programas para [...]” por meio de seus colaboradores, 

aproveitaram o lançamento de um novo produto que foi desenvolvido inteiramente no Brasil. 

Desta forma utilizaram uma série de iniciativas com o propósito de motivar seus funcionários 

que também são vistos (2005, p.99 e 100) “[...] como importantes formadores de opinião junto 

aos seus núcleos sociais e às comunidades em que vivem”. 

A General Motors, por sua vez, definiu os objetivos estratégicos da Comunicação 

referente ao novo produto, a saber: 

Celebrar um novo lançamento totalmente desenvolvido no Brasil: a picape 
leve Chevrolet Montana, um novo produto que estava chegando ao mercado 
com um design atraente, uma motorização mais potente, por conta do motor 
1.8 equipado com o sistema “Flexpower”, que permite a utilização 
combinada do álcool e da gasolina em qualquer proporção, e finalmente uma 
caçamba com maior capacidade de carga. 
Comemorar o extraordinário sucesso de um trabalho em equipe, que 
desenvolveu a Montana em prazo recorde. 
Enfatizar a importância do empregado no desenvolvimento de novos 
produtos, uma vez que a GM do Brasil tem a mais completa e moderna linha 
de veículos do país, atuando em praticamente todos os segmentos do 
mercado e que está constantemente, renovando e aprimorando a linha 
Chevrolet. (LABORATÓRIO INTEGRADO DE MARKETING E 
CULTURA DA ESCOLA DE COMUNICAÇÃO E ARTES DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2005, p.100) 
 

Conforme as Políticas de Comunicação Corporativa, (2005, p.155) para a Natura 

Cosméticos, o que define as melhores estratégias de comunicação são os relacionamentos que 

as diversas áreas da empresa possuem e estabelecem com seus públicos. Desta maneira, a 

diretoria e suas gerências de assuntos corporativos utilizam ferramentas e  
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[...] conduzem processos e práticas de gestão de conteúdos, relações 
públicas, comunicação interna, assessoria de imprensa e memória 
empresarial, entre outros, que contribuem para a promoção de diálogos com 
a sociedade sobre temas pertinentes ao desenvolvimento do negócio, aos 
compromissos e crenças da empresa, bem como para promover a melhoria 
de processos de gestão, à luz das melhores práticas de responsabilidade 
social empresarial. (LABORATÓRIO INTEGRADO DE MARKETING E 
CULTURA DA ESCOLA DE COMUNICAÇÃO E ARTES DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2005, P. 155 E 156) 
 

A Natura entende que as organizações são protagonistas históricos e políticos. 

Acredita que todos têm a obrigação de prestar contas de suas ações e o resultado de seus 

impactos na sociedade. 

Embasada na crença de que o maior patrimônio que possui é a sua marca, construída 

como ponto de partida de sua visão de mundo e também de seu comportamento, explica sobre 

as ações de comunicação da empresa e procura estar vinculadas às crenças e compromissos 

sobre os quais construiu sua história indo além da fabricação de produtos ou prestação de 

serviços. 

A Nestlé Brasil, por meio da Unidade de Assuntos Corporativos, responde por todas as 

atividades de comunicação, interna e externa. No documento sobre Políticas de Comunicação 

Corporativa (2005, p.223) relata que o mundo transformou-se nas últimas décadas e nessa 

aldeia global, os consumidores da Nestlé, assim como em outros setores, estão cada vez mais 

exigentes e cobram das organizações qualidade, preços justos e práticas efetivas de 

responsabilidade social, cidadania e respeito ao meio ambiente.  

Embasada nesse discurso, a Nestlé afirma na página 224 do mesmo documento, que a 

sustentabilidade, discutida neste trabalho no Capítulo II, “[...] passou a fazer parte dos 

objetivos estratégicos das empresas e ao romper os limites das organizações para o mercado, a 

sociedade e o planeta, a pauta da Comunicação Corporativa abriu espaços para o 

aprofundamento do diálogo com seus públicos”. 

Na Siemens, em consonância com o texto das Políticas de Comunicação Corporativa 

(2005, p.285), a comunicação corporativa é um fator crítico de sucesso e as atividades de 

comunicação formam ou “[...] constituem-se numa estratégia para levar a empresa a uma 

melhor posição competitiva do mercado”.  E ainda explica:  

“[...] por meio de uma comunicação eficiente que a empresa busca se 
diferenciar de seus concorrentes, fortalecendo a sua presença e importância, 
bem como melhorando o modo de comunicar com seus colaboradores, 
clientes e o público em geral. Em outras palavras, a comunicação contribui 
decisivamente para o desenvolvimento e controle do valor econômico da 
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marca, visando o aumento sustentável do valor econômico da empresa. 
(LABORATÓRIO INTEGRADO DE MARKETING E CULTURA DA 
ESCOLA DE COMUNICAÇÃO E ARTES DA UNIVERSIDADE DE SÃO 
PAULO 2005, P.285) 
 

Para Kunsch, em Políticas de Comunicação Corporativa (2005, p.27) todas as 

organizações estão aprendendo e “[...] descobrindo que seus relacionamentos nos atuais dias 

não podem ser apenas com os públicos-alvos do negócio, por meio da comunicação 

mercadológica”. As organizações fazem parte do sistema social e estão conscientizadas “[...] 

de que têm responsabilidade e compromissos que vão além da fabricação de produtos e da 

prestação de serviços, com vistas à obtenção de lucros”.  

Como podemos perceber no relato de algumas organizações sobre a importância 

estratégica da comunicação, tem-se como resultado um posicionamento institucional de cada 

corporação, mediante estratégias adequadas, planejadas pela área de comunicação, assim 

sintetizadas: 

• Para a Companhia Vale do Rio doce, a estratégia exige que o Departamento de 

Comunicação Institucional acompanhe e sustente as ações empreendidas pela 

empresa para o crescimento orgânico e a atuação global. 

• Para a General Motors do Brasil, é necessário utilizar uma série de iniciativas 

com o propósito de motivar seus funcionários que também são vistos como 

importantes formadores de opinião junto aos seus núcleos sociais e às 

comunidades em que vivem.  

• Para a Natura Cosméticos, o que define as melhores estratégias de 

comunicação são os relacionamentos que as diversas áreas estabelecem com 

seus públicos.  

• Para a Nestlé, a sustentabilidade passou a fazer parte dos objetivos estratégicos 

das empresas e, ao romper os limites das organizações para o mercado, a 

sociedade e o planeta, a pauta da Comunicação Corporativa abriu espaços para 

o aprofundamento do diálogo com seus públicos.  

• Para a Siemens, a comunicação corporativa é um fator crítico de sucesso e as 

atividades de comunicação formam uma estratégia para levar a empresa a uma 

melhor posição competitiva do mercado.  
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No início da década de 1990, a partir da abertura do mercado brasileiro ao capital 

externo, a política econômica adotada pelo governo de Fernando Collor de Melo inseriu nas 

organizações uma busca contínua pela melhoria de processos. Esta temática já foi discutida, 

anteriormente, no subtópico Competição de Mercado do Capítulo II deste trabalho. Nele, 

observo que as empresas em geral e as instituições de ensino superior em particular, estão 

cada vez mais atuantes num mercado competitivo e introduzem atributos diferentes e/ou 

adicionais em seus produtos e ou serviços. 

Ruiz (2005, p.132) afirma que o crescente acesso da população ao ensino superior 

“[...] torna-se uma medida tanto de valoração da democracia e da cidadania quanto de 

diferenciação competitiva no campo econômico”. Concordo com o autor quando 

complementa sobre a capacidade dos indivíduos de produzirem inovações e também de 

resolverem problemas por meio da educação, assim como pela criatividade aliada ao 

conhecimento de metodologias científicas, que “[...] tornou-se o grande elemento capaz de 

agregar valor aos sistemas produtivos”. 

Expõe ainda que: 

Como em todo processo de transformação, o setor educacional vem atraindo 
um número crescente de novos atores que passam a disputar o domínio do 
“mercado” educacional com as instituições. Estas, por sua vez, vêem-se 
forçadas a rever suas missões, práticas e métodos até então utilizadas como 
medida de adequação indispensável para que possam continuar prestando um 
serviço útil e necessário à sociedade. (RUIZ, 2005, p.132). 

 

Dessa maneira, cada Instituição de Ensino Superior, inserida num mercado 

competitivo precisa estabelecer sua estratégia bem como seu plano de comunicação para 

melhor assegurar sua sobrevivência. 

3 Portais Corporativos e imagem institucional   

Com a constante valorização da informação, a utilização da tecnologia da sociedade da 

era digital se tornou uma realidade. Com a oferta de novas tecnologias e ferramentas com 

valores acessíveis possibilita a inclusão de uma parcela maior da população, elevando o 

número de usuários, desta maneira,  proporciona uma sociedade mais globalizada. 

Para contextualizar portais corporativos na web, recorro inicialmente a Kurose e Ross 

(2004, p.1) para explicar o que é Internet.  Os autores apresentam em uma abordagem mais 

descritiva, dois modos de fazê-los, sendo que o primeiro é o de descrever os mecanismos da 
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Internet, ou seja, os componentes que formam a base dos softwares e dos hardwares. A 

segunda é “descrever a Internet como uma infraestrutura de rede que fornece serviços para 

aplicações distribuídas”. 

Internet é uma rede de computadores que conecta milhões de equipamentos em todo o 

mundo, sendo que a maior parte é composta por PCs (Personal Computer ou Computadores 

Pessoais) e: 

Por estações de trabalho com sistema Unix e pelos chamados servidores que 
armazenam e transmitem informações, como páginas Web (Word Wide Web 
– WWW) e mensagens por e-mail. Cada vez mais, equipamentos de 
computação não tradicionais como Web TVs, computadores portáteis, 
pagers e torradeiras estão sendo conectados à Internet. (KUROSE e ROSS 
2004, p. 1) 
 

A Internet comercial, como era chamada e hoje mais utilizada como portal, era 

conhecida como mecanismo de busca, com o propósito de facilitar o acesso às informações 

contidas em vários documentos espalhados pela Internet.  

Conforme Toledo (2002, p.9) “Utilizando recursos de pesquisas booleanas e 

navegação associativa entre links, os mecanismos de busca auxiliavam os usuários localizar 

documentos na Internet. Com objetivos de reduzir o tempo de busca para encontrar 

informações relevantes na Internet”. 

A internet comercial teve início em 1994, e após 2 anos houve uma grande 

popularidade dos portais. De acordo com Toledo (2002, p.9) a explicação é encontrada 

quando se verifica o grande sucesso obtido pelo Yahoo por meio do lançamento de um 

serviço de portal personalizado chamado MyYahoo. Esse serviço permitia aos usuários 

configurarem suas próprias interfaces Web, definindo as informações que eram importantes e 

significantes para eles.  

As organizações perceberam o sucesso desse produto por meio da adoção e uso pelo 

público em geral e começaram a traçar um cenário com a possibilidade de utilização dessa 

mesma tecnologia para organizar e facilitar o acesso às informações internas da empresa. 

Para Dias (2008, on-line) existem duas formas de classificar os portais: “uma em 

relação ao contexto de sua utilização (público ou corporativo) e outra em relação às suas 

funções (suporte à decisão e/ou processamento cooperativo)”. Da mesma maneira que para 

Dias seu interesse na revisão de literatura é o portal corporativo, este trabalho também tem o 

foco nos portais corporativos de instituições educacionais, portanto, a classificação quanto à 

função tomará como base o ambiente institucional.  
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Quanto ao contexto, os portais públicos e os portais corporativos, apesar das 

semelhanças tecnológicas, atendem a grupos de usuários diversos e têm propósitos 

completamente diferentes. 

De acordo com a mesma autora, muitas instituições sofrem com os inúmeros avanços 

tecnológicos à disposição, ocasionando uma grande quantidade de informações, provocando 

muitas vezes um excesso de dados ou informações. Dessa forma, é necessário e até 

imprescindível a aplicação e a utilização de uma correta gestão da informação com o 

propósito de melhor administrar esse caos informacional do mundo digital. Afirma também 

que  

Muitas vezes as informações estão armazenadas em equipamentos de 
informática de forma não integrada, espalhadas em seus bancos de dados, 
dificultando seu acesso e, consequentemente, o desempenho das atividades 
necessárias ao pleno funcionamento da instituição. Devido à proliferação de 
arquivos eletrônicos produzidos individualmente pelos funcionários, sem o 
intuito de compartilhamento de informações, e de várias aplicações de 
bancos de dados, desenvolvidas ao longo do tempo para atender a demandas 
específicas, falta, a essas instituições, uma visão global de seus próprios 
dados e informações.  
Recentemente, surgiu um novo conceito, o portal corporativo, que utiliza 
metadados, ou seja, descrição da estrutura, conteúdo, índices e outras 
propriedades dos dados e a linguagem XML (Extensible Markup Language) 
foi projetada para facilitar a comunicação entre sistemas conectados na 
Internet, provendo uma maneira fácil de definir metadados associados ao 
conteúdo de recursos web.  para integrar dados não estruturados aos dados 
estruturados dos bancos de dados institucionais, fornecendo acesso às 
informações a partir de uma interface individualizada, disponível na rede 
hipertextual corporativa – Intranet.(DIAS, 2008, on-line) 
  

 Entretanto, para melhor compreender o que é, para que serve além das características 

dos tipos de portais corporativos é preciso uma definição do que é um portal. Para Firestone 

(2009 on-line), Portal Corporativo é inevitavelmente o processo de definição Enterprise 

Information Portal (EIP) ou do portal de informações corporativas, como qualquer estratégia 

de negócios, é um processo político, ou seja, é uma tentativa de persuadir ou atrair os usuários 

e os investidores, favorecendo os interesses de um ou outro fornecedor ou clientes (o autor 

trata de consultores).  

Para Dias (2008, on-line), no mundo institucional, ou seja, das corporações, o portal 

corporativo “tem o propósito de expor e fornecer informações específicas de negócio, dentro 

de determinado contexto, auxiliando os usuários de sistemas informatizados corporativos a 

encontrar as informações de que precisam para fazer frente aos concorrentes”. 
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A autora afirma, também, que entre as funções mais importantes que devem oferecer 

um portal corporativo estão o suporte à tomada de decisão auxiliando executivos, gerentes e 

analistas de negócios a acessar e a processar de maneira cooperativa as informações 

corporativas. Lembra ainda Dias (2008, on-line), que “o uso de certas nomenclaturas por parte 

dos fabricantes, entretanto, pode levar a interpretações equivocadas sobre reais características 

de seus produtos”.   

Portal Corporativo em relação à Internet começou a ser utilizado para definir os 

Portais de pesquisa, como Google e Yahoo. Depois de certo tempo, os provedores de acesso à 

internet passaram a oferecer conteúdo para seus assinantes, na tentativa de ter algum 

diferencial, já que o acesso discado era “commodity”. 

O filósofo Pierre Lévy foi um dos precursores do pensamento sobre as implicações 

sociais e culturais do desenvolvimento das tecnologias digitais de informação e comunicação. 

Lévy (2003, p.17) em sua obra Cibercultura também chama de “rede” o ciberespaço 

e a cibercultura que para ele na atualidade é o mais novo meio de comunicação que nasce da 

“interconexão mundial de computadores”. 

Em seus livros Tecnologias da Inteligência (2002) e Cibercultura (2003) Lévy 

discute a nova relação com o saber, os novos paradigmas da atualidade; as novas 

competências profissionais que se tornam necessárias e a nova natureza do trabalho, que 

valoriza a transação dos conhecimentos: aprender, transmitir, produzir; novas formas de 

acesso à informação e novos estilos de raciocínio e conhecimento. 

Quando aborda a questão da comunicação por mundos virtuais, Lévy (2003 p. 81) 

afirma que, em certo sentido, a web é “mais interativa que a comunicação telefônica, uma vez 

que implica, na mensagem, tanto a imagem da pessoa como a da situação, que são quase 

sempre aquilo que está em jogo na comunicação”. Isso ocorre porque a Internet é um 

instrumento de desenvolvimento social, que possibilita compartilhar memória, percepção e 

imaginação, resultando na aprendizagem coletiva e na troca de conhecimentos entre os grupos 

ou comunidades virtuais. 

Para Dias, (2003, p.3) uma definição de portal Web é normalmente “o ponto de 

entrada ou o primeiro site a ser carregado quando você inicializa seu navegador web”. Afirma 

ainda que o portal tenha como proposta oferecer uma mistura ou um mix de conteúdo e 

serviços. Como exemplo cita os correios eletrônicos, listas de discussão, mecanismos de 
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busca, “por meio de uma interface compatível com seu público-alvo, passível de ser 

personalizada pelo próprio usuário”. 

A mesma autora (2003, p.19) lembra poder congregar, em um só produto, as várias 

tecnologias que estão a disposição. Para tanto cita como exemplos os sistemas de inteligência 

de negócios, gestão de documentos, intranet, automação de escritórios dentre outros, “os 

fornecedores de produtos nessas áreas têm se posicionado também como fornecedores do 

mercado de portais corporativos”.  

Observa-se então, o aparecimento de novas empresas no mercado de informática que, 

segundo Dias (2003, p.20) “vislumbram um grande potencial no mercado de portais 

corporativos, e ainda associações de produtos e empresas em soluções conjuntas para atender 

necessidades específicas de seus clientes”.  

Diante de uma quantidade grande de tecnologias à disposição, somada a outra 

quantidade de empresas novas no mercado para oferecer suporte ou assessoria, a escolha de 

modelo para a construção de um portal corporativo não é tarefa fácil, principalmente porque 

precisa estar associado e elaborado às necessidades inerentes de cada empresa. 
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CAPÍTULO VI – ENSINO SUPERIOR COMUNITÁRIO DO 

ABC: HISTÓRIA E SUSTENTABILIDADE 

 Neste capítulo apresento um breve histórico das instituições selecionadas para a 

realização deste trabalho.   

Em seguida, mostrarei a arquitetura dos portais utilizando a análise de Vilella (2003) 

sendo primeiramente apresentada uma tabela com a pontuação atribuída a cada critério de 

análise, gerando os resultados para os parâmetros e dimensões. Após isso, cada critério será 

comentado isoladamente, respeitando-se seu pertencimento a um ou outro grupo de 

parâmetros e dimensões.  

Os resultados de cada critério são acompanhados de imagens das telas de cada portal, 

de forma a tornar mais fácil a compreensão de cada aspecto abordado. No final deste capítulo 

será demonstrado um comparativo entre as IES das notas das avaliações das três dimensões. 

Apresento também os valores comunitários de cada IES e verifico se existe utilização 

desse diferencial comunitário como estratégia de comunicação por meio do seu Portal. 

 

1 Universidade Metodista de São Paulo (UMESP)  

O compromisso com a educação tem marcado a atuação da Igreja Metodista desde a 

fundação da primeira instituição de ensino metodista, a Kingswood School, na Inglaterra, em 

1748. Ao longo dos últimos 255 anos, essa vocação educacional também tem se manifestado 

no Brasil, onde várias instituições metodistas de ensino incorporam mais de um século de 

atividade contínua. 

A história da Universidade Metodista de São Paulo, conforme UMESP (2008 on-line), 

vem sendo traçada há mais de 70 anos, desde a implantação da Faculdade de Teologia da 

Igreja Metodista em São Bernardo do Campo, em 1938. À época, a Igreja Metodista acabara 

de fundir dois centros de ensino teológico, localizados em Minas Gerais e no Rio Grande do 

Sul. Era de seu interesse que o curso superior recém-criado – o primeiro instalado no 

município de São Bernardo do Campo – estivesse presente numa região que se configurava 

como um dos principais centros das transformações sociais, políticas e econômicas do país. 
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Ao fortalecer o compromisso com a educação, firmado na década de 1940, a 

Instituição partiu para um projeto mais ousado, afinado com sua vocação educacional. A 

presença de profissionais e educadores qualificados e da infraestrutura adequada permitiu o 

fortalecimento de sua inserção no universo acadêmico nacional. Assim, em 1970, foi criado o 

IMS – Instituto Metodista de Ensino Superior. 

Com a consolidação do projeto pedagógico e a excelência alcançada ao longo dos 

anos, o IMS passou a figurar entre as mais conceituadas Instituições de Ensino Superior do 

país. Isso permitiu que, em 1997, conquistasse o status de Universidade, ampliando o número 

de faculdades e cursos oferecidos. 

Hoje, a Metodista possui três Campi em São Bernardo do Campo (Rudge Ramos, 

Vergueiro, Planalto) e um Campus em São Paulo, no Ipiranga. São mais de 117 mil metros 

quadrados de área total, que inclui uma ampla área verde. A Metodista oferece cerca de 70 

espaços, entre laboratórios, agências experimentais e clínicas modernas para que os alunos 

possam colocar em prática os conhecimentos adquiridos em salas de aula, além de bibliotecas 

e anfiteatros espalhados pelos quatro Campi da Universidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


